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1   Dergimiz	  sistemine	  üye	  olmadan	  yayın	  kabul	  edilmez.	  
2   Dergimizin	  yayın	  kabul	  ettiği	  alanları	  dışında	  yapılan	  çalışmalar	  kabul	  edilmez.	  
3   Dergimizin	  yayın	  süresi	  yılda	  6	  defa	  olmak	  üzere;	  Ocak,	  Mart,	  Mayıs,	  Temmuz,	  Eylül	  ve	  Kasım	  

aylarında.	   Bu	   sürelerde	   derginin	   yayın	   sistemine	   bağlı	   olarak	   kaymalar	   oluşturabilir.	   Bu	  
nedenle	  dergimiz	  hiçbir	  talep	  ve	  sorumluluk	  altında	  bulunmaz.	  

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

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

bir	  yükümlülük	  altına	  sokulamaz.	  
7   Dergimize	  gönderilen	  çalışmaların	  her	  türlü	  hakkı	  yazar	  tarafından	  dergiye	  verilmiştir.	  Bu	  

işlem	  için	  yazardan	  bir	  imza	  ve	  onay	  bilgisi	  istenmez.	  Sisteme	  yüklenen	  çalışmalar	  her	  hakkı	  
ile	  dergimize	  devredilmiş	  olur.	  

8   Dergimiz	   bünyesinde	   değerlendirilmek	   koşulu	   ile	   gönderilen	   çalışmaların,	   her	   hangi	   bir	  
nedenle	  bir	  başka	  yerde	  kullanılmamış	  veya	  değerlendirmeye	  gönderilmemiş	  olması	  gerekir.	  
Böyle	   bir	   durumunda	   çalışma	   reddedilir	   ve	   yazar	   hakkında	   hukuki	   işlem	   başlatılır.	  
Yayınlanmış	  olsa	  bile	  yayından	  kaldırılır.	  

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

10   Her	  bir	  çalışma	  alanında	  uzman	  iki	  hakem	  tarafından	  değerlendirilip,	  iki	  hakemden	  olumlu	  
görüş	  alan	  çalışmalar	  sıraya	  alınmak	  koşulu	  ile	  yer	  olması	  durumunda	  ilk	  sayıda,	  yoksa	  bir	  
sonraki	  sayıda	  yayına	  alınır.	  

11   Dergimizde	  çalışmaları	  değerlendirme	  süresi	  (hakemlerden	  gelen	  dönüşlere	  göre)	  iki	  aydır.	  
İki	  ay	  içerisinde	  dönüş	  alınamayan	  çalışmalar	  bir	  başka	  hakeme	  yönlendirilir.	  Bu	  durumda	  
süre	  uzayabilir	   ve	  bu	  durumda	  yazar/yazarlar	  hiçbir	  hak	   iddiasında	  bulunamaz,	  makaleyi	  
sistemden	  çekemez.	  

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

13   Yayın	   değerlendirmesine	   ilişkin	   hakem	   raporu	   ilgili	   birinci	   yazara	   gönderilir.	   Düzeltme	  
istenen	  çalışmaların	  düzeltme	  süresi	  15	  gündür.	  Bu	  süre	  içerisinde	  düzeltmesi	  yapılmayan	  
çalışmalar	  sistemden	  çıkarılıp	  reddedilir.	  Bu	  durumda	  yazar	  dergimiz	  hakkında	  bir	  yaptırım	  
hakkına	  sahip	  olamaz.	  

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

15   Tez,	  sunum	  veya	  bildiri	  şeklinde	  daha	  önce	  kullanılmış	  çalışmalar	  makaleye	  dönüştürülüyor	  
ise	  mutlaka	  daha	  önceki	  kullanımına	  yönelik	  bilgi	  makalenin	  dipnotunda	  bulundurulmalı	  ve	  
açıklanmalıdır.	  Aksi	  durumda	  intihal	  olarak	  kabul	  edilir	  ve	  dergimiz	  bu	  yükümlülüğü	  kabul	  
etmez.	  

16   Dergimiz	  bünyesinde	  değerlendirmeye	  alınan	  ve	  birden	  fazla	  yazarlı	  çalışmalarda	  çalışmayı	  
dergimiz	  üyelik	  sistemine	  yükleyen	  yazar	  muhatap	  alır,	  diğer	  yazarlarla	  bir	  ilişki	  içerisinde	  
bulunmaz	  ve	  diğer	  kişilere	  bilgi	  vermez.	  
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GELENEKSEL DOKUMALARDA KADIN 

Ayşegül KOYUNCU OKCA* 

Öz  

Türk toplumunun sanat zevkini, estetik anlayışını, sanatın günlük yaşamdaki yerini, 
en iyi yansıtan alanlardan biride kuşkusuz geleneksel dokumalarıdır. Türklerin dünya kültür 
mirasına armağan ettiği dokumacılık, hammadde, teknik, desen ve fonksiyonelliğe göre 
şekillenmiş, geleneğe bağlı olarak benzer ve benzemezlikler göstererek yüzyıllardır yapımı 
devam etmiştir.   

Kadın doğurganlığı, vefakârlığı ve verimliliği nedeni ile hayatın sürekliliğinin 
sağlanmasında başrolde olmuştur. Tarih öncesi çağlardan başlayarak, Anadolu'da yaşayan 
tüm uyarlıklarda kadının önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Kadın, çağlar boyu özellikle 
sanatın bitmek tükenmez esin kaynaklarından biri olmuştur.  Toplumdan topluma, kültürden 
kültüre farklı zamanlarda kadından etkilenme ve kullanım formlarında farklılıklar görülse de 
kadına yüklenen anlamın değişmediğine sadece yüklenen imgelerin değiştiğine dikkat 
çekmek doğru olacaktır. Dokumalardaki tüm yanışlar kadının kültürel birikiminin bir 
yansımasıdır. Kullanılan yanış ve kompozisyonlar dönemleri, bölgeleri, boyları ve 
birliktelikleri göstermekte önemli birer belge olarak değerlendirilmiştir. Türk süsleme 
sanatlarının vazgeçilmez ana unsurlarından biri olan yanışların çeşitliliği ve zenginliği, bu 
sanatların tarih boyunca ileri bir düzeye ulaşmasını sağlamıştır. Yanışlar kültür ve sanat 
alanında toplumların gelenek ve görenek, duygu, düşünce ve inançlarının ifadesi olmuşlardır. 
Bu çalışmada geleneksel dokumalar çerçevesinde kadının konu edildiği yanışlar üzerinde 
durulmuştur.   

Bu çalışmanın gerçekleşmesi için yöntem anlayışımız ışığında amaca ulaşmada 
gerekli olan verileri elde etmek için alan araştırması yapılmış, gözlem ve söyleşi teknikleri 
kullanılarak gerekli bilgilere ulaşılmıştır. Ayrıca literatür taraması yapılarak bu çalışmanın 
bilimsel bir tabana oturtulması sağlanmıştır. Geleneksel dokumalarda yer alan kadının konu 
edildiği yanışların açıklamaları kısaca yapılarak çizimlerine yer verilmiştir. Ayrıca bu 
yanışlar fotoğraflanarak belgelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kültür, Geleneksel Dokumalar, Halı, Kilim, Kadın.   

 
WOMEN IN TRADITION WEAVING 

Abstract   
One of the fields that reflects the taste in art, sense of aesthetics and the place of art in 

the daily life best for Turkish people without any doubt is the traditional weaving. Weaving a 
gift of Turks for the world’s cultural heritage has been shaped according to raw materials, 
techniques, patterns and functionality, it has continued to exist in a similar or dissimilar 
fashion according to the tradition.   
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Women have always played the leading role in continuity of life due to her 
faithfulness and productivity. It is known that women had an important place in all 
civilization that lived in Anatolia starting from the ancient times. Women have especially 
been one of the endless sources of inspiration for art throughout the ages. Although the 
influence of women and the forms used have differed from one society to another, from one 
culture to another, it would be right to note that the meaning ascribed to women have not 
changed, only the image attributed to women changed. All the motifs in weavings are a 
reflection the cultural accumulation of women. Each of the motifs and compositions used has 
been assessed as a significant document as an indication of the periods, regions, tribes and 
alliances. Diversity and richness of the motifs, one of the indispensable main components of 
Turkish decorative art have provided the advancement of this art through the history. The 
motifs have been an expression of the traditions and customs, emotions, thoughts and beliefs 
of societies in the field of culture and art. In this study, the motifs in which the women were 
the subjects were emphasized within the frame of traditional weaving.   

In order to acquire the data required to achieve the goal within our methodological 
approach, field study was conducted, required information was attained using observation 
and interview techniques. In addition, the literature scanning was made in order to ensure that 
this study is based on a scientific ground. The illustrations of the motifs featuring women in 
traditional weaving are given with their short descriptions. Moreover these motifs have been 
documented with photographs.    

  
Keywords: Culture, Traditional Weaving, Carpet, Rug, Women.  
  
 Giriş  

Bütün kültürler ve uygarlıklar hangi zaman ve şartlarda olurlarsa olsunlar en az 
derecede bile olsa çevrelerini bezeyerek değiştirme isteği duymuşlardır. Gerek günlük 
konuşmada gerekse sanat tarihi yazılarında “süsleme” sözü bir tek gerçeği anlatır, bir obje 
veya yüzeye, onu güzel ve anlamlı kılan çeşitli unsurların uygulanması bazen güzel bazen de 
anlamlı bulduğumuz süsleme bir eşyaya uygulanan ya da yapılan zenginleştirici ektir. 
Süsleme eşyayı örterek ona ilk durumuna göre farklı bir çehre kazandırır (Mülayim, 1999, s. 
15). Her toplum güzelini, kendinde var olan geleneklerinin, inancının, milli zevk ve ölçüleri 
ile benimser ve anlamlandırır. Bu farklılık o toplumun yaşadığı coğrafyadan ve kültürden 
kaynaklanır, yaşadığı süreçte kazandığı bilgiler ve kurduğu medeniyetler sayesinde olgunlaşır 
(Genç, 2009, s. 148).   

Toplumun yaşantısı, örf ve adetleri, dinleri, inanışları, insan, ahlak, aile anlayışları 
gibi konularda çeşitli bilgiler veren farklı kaynaklar vardır. Bu kaynaklar arasında ilk akla 
gelen yazılı metinlerdir. Ancak yazılı metinlerin dışında toplumların yapısına göre şekillenen 
çizimlerin ve resimlerin kısacası sanat eserlerin olduğu unutulmamalıdır. Sanat karşılıklı 
etkileşim fikrinden doğmaktadır. Bu süreçte toplum yeni durumlara karşı hazırlığını farklı bir 
bakış açısı ile sağlanmaktadır. Sanat toplumsal değişmeyi gerçekleştirecek rol ve 
fonksiyonların yüklendiği elemanların bir parçasıdır (Gültekin, 2013, s. 3). Türk toplumunun 
sanat zevkini, estetik anlayışını, sanatın günlük yaşamdaki yerini, en iyi yansıtan alanlardan 
biride kuşkusuz geleneksel dokumalarıdır. Türklerin dünya kültür mirasına armağan ettiği 
dokumacılık, hammadde, teknik, desen ve fonksiyonelliğe göre şekillenmiş, geleneğe bağlı 
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olarak benzer ve benzemezlikler göstererek yüzyıllardır yapımı devam etmiştir (Koyuncu, 
b.y.y., s. 171). Dokumalar teknik, yapısal ve sanatsal özellikleri barındıran bir felsefe ile 
tasarlanmış olan ürünler olmanın yanı sıra aynı zamanda üretiminin yapıldığı toplumun 
tarihsel kimliğini de bünyelerinde barındırırlar (Genç, 2009, s. 149).  

Kadın çağlar boyunca tüm toplumların temel taşı olarak kabul edilmiştir. 
Doğurganlığı, vefakârlığı ve verimliliği nedeni ile hayatın sürekliliğinin sağlanmasında 
başrolde olmuştur. Yaratılış özellikleri nedeni ile kimi zaman toplumda hak ettiği yeri almış 
kimi zaman ise varlığı toplum tarafından görülmez olmuştur. Tarih öncesi çağlardan 
başlayarak, Anadolu'da yaşayan tüm uyarlıklarda kadının önemli bir yeri olduğu, bu 
dönemleri günümüze aktaran pek çok tarihi eserde açıkça görülmektedir (Altındal, 1994, s. 
9). Eski Anadolu kadını, diğer toplumlardaki kadınlardan daha fazla haklara sahip olmuştur. 
Kadın, çağlar boyu özellikle sanatın bitmek tükenmez esin kaynaklarından biri olmuştur. 
Toplumdan topluma, kültürden kültüre farklı zamanlarda kadından etkilenme ve kullanım 
formlarında farklılıklar görülse de kadına yüklenen anlamın değişmediğine sadece yüklenen 
imgelerin değiştiğine dikkat çekmek doğru olacaktır (Şener, 2009, s. 537). Aynı anda çok 
çeşitli statülere sahip olan kadın Türk kültüründe oldukça farklı uygulamalara konu olmuştur. 
Bu uygulamalardan bir tanesi de geleneksel dokumalardır.   

Türk kadını çalışmayı, alın teri ile kendisinin ve ailesinin hayatını kazanmayı, daima 
şeref meselesi bilmiş (Tacemen, 1998, s. 481) ve hayatı boyunca bunu yaşam prensibi haline 
getirmiştir. Kadınların ekonomik kazanca katkıda bulunmak için yaptıkları işlere 
bakıldığında ise bu işlerin genelde ev içinde ve ev çevresinde yapılan işler olduğu fark 
edilmektedir. İslam öncesi dönemde Türk kadınları halı, kilim, harar, çuval dokuyarak, 
terzilik yaparak, süt sağarak, yağ, peynir ve yoğurt yaparak ailelerine ekonomik katkıda 
bulunmaktaydılar (Ünal, 2007, s. 49). El işleri konusunda ise kadını meşgul eden işlerin 
basında yün, pamuk veya kıl eğirmek gelmekteydi. Türklerde ip eğirme âdeti olan birçok 
kadın bulunmaktaydı. İp eğirmede kızlar da analarına yardım ediyorlar ve bazen de onlar ile 
yarışıyorlardı. Dikiş işleri de kadının günlük hayatında önemli bir yer tutuyordu. Bu konuda 
da evin yetişmiş kızı anasının en büyük yardımcısı idi (Genç, 1997, s. 122-376).  

Geleneksel dokumaların üretiminde temel ölçüt doğanın betimlenmesi ya da taklidi 
değil insanın çevresine hükmetmeye çalışması ve bu yüzden çevresinden kopmadan yaptığı 
ürünlere şekil vermesidir (Genç, 2009, s. 151). Dokumalardaki tüm yanışlar kadının kültürel 
birikiminin bir yansımasıdır (Erbek, 2002, s. 12). Kullanılan yanış ve kompozisyonlar 
dönemleri, bölgeleri, boyları ve birliktelikleri göstermekte önemli birer belge olarak 
değerlendirilmiştir (Ortaç, 2010, s. 142). Türk süsleme sanatlarının vazgeçilmez ana 
unsurlarından biri olan yanışların çeşitliliği ve zenginliği, bu sanatların tarih boyunca ileri bir 
düzeye ulaşmasını sağlamıştır. Yanışlar kültür ve sanat alanında toplumların gelenek ve 
görenek, duygu, düşünce ve inançlarının ifadesi olmuşlardır (Onuk vd., 2002, s. 21). Bu 
çalışmada geleneksel dokumalar çerçevesinde kadının konu edildiği yanışlar üzerinde 
durulmuştur.   

Bu çalışmanın gerçekleşmesi için yöntem anlayışımız ışığında amaca ulaşmada 
gerekli olan verileri elde etmek için alan araştırması yapılmış, gözlem ve söyleşi teknikleri 
kullanılarak gerekli bilgilere ulaşılmıştır. Ayrıca literatür taraması yapılarak bu çalışmanın 
bilimsel bir tabana oturtulması sağlanmıştır. Geleneksel dokumalarda yer alan kadının konu 
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edildiği yanışların açıklamaları kısaca yapılarak çizimlerine yer verilmiştir. Ayrıca bu 
yanışlar fotoğraflanarak belgelenmiştir  

Geleneksel Dokumalarda Kadın  

Süsleme kavramı denildiğinde akla ilk kadın gelmektedir. Çünkü kadın yaradılışı 
gereği süse eğilimlidir. Türk toplumunda kadın toplum ve aile arasında bir köprü vazifesi 
görür. Yerine getirdiği görev ve sorumlulukları ile sosyal sistemin işleyişini sağlayan en 
büyük etkendir. Bu yüzden kadınlar yapmış oldukları üretimler ile ekonomik, sosyal ve 
kültürel olarak hayatın içindeki yerini ve önemini kendisi belirlemiştir (Koyuncu Okca, 
2015b, s. 513). Kadın elinin değdiği her alanda süs ve bezemeden söz edilmelidir. Geleneksel 
dokumalarda bu durum o kadar çok çeşitlidir ki her yörenin kendine özgü bir deseni 
bulunmaktadır. Bu desenler kadınlar tarafından üsluplaştırılarak dokunur. Bu desenler 
geometrik yanışlar, bitkisel desenler, insan ve hayvan tasvirleri, inanç ve geleneklere bağlı 
semboller ve dokuyucu kadının çevresinde gördüğü malzeme, eşya ya da hayvan tasvirlerinin 
birinin ya da bir kaçının kullanılması ile oluşturulur. Desenlerin büyük bir bölümü Orta Asya 
Türk geleneklerinin izlerini taşımaktadır (Deniz, 2000, s. 71). Çünkü Türk sanat tarihinin 
kökenleri binlerce yıl önceye ve hala kullanılan yanışlara kaynaklık eden Orta Asya’ya 
dayanmaktadır (Atiş Özhekim, 2009, s. 183). Bunların her birinin yörelere göre benzer ve 
benzemezlikler taşıyan anlamları bulunmaktadır (Deniz, 2000, s. 71).  

Tarihin kuşkusuz en eski sanat yapıtlarından biri olan dokuma; sosyal-estetik bir olgu 
olarak tarif edilir. Dokumanın işlevsel yanı her zaman öne çıkmış ve bir sanat yapıtı 
olmaktan çok, gereklilik olarak kabul edilmiştir (Arslan, 2009, s. 546). Orta Asya’dan 
günümüze kadar kesintisiz olarak devam eden köklü ve önemli bir geçmişe sahip olan 
geleneksel dokumalar, semboller ile ifade edilen, aktarılan bir gelenek, bugün ile dün 
arasında ilişki kuran tarihî belgelerdir (Genç, 2009, s. 148).   

Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk toplumlarında aile en önemli sosyal birliği sağlayan 
müessese olmuştur. Aile yapısının temel taşı olan kadın ise bu toplumlarda yüce bir 
mertebeye erişmiştir. Doğa ile mücadele halinde olan erkeğin en büyük destekçisi olan kadın 
erkeğin zaman ayıramayacağı, zaman ayırsa bile düşünemeyeceği, düşünse bile estetiğini 
katamayacağı başarılı işlere imza atmıştır. Bu işlerin başında kuşkusuz geleneksel dokumalar 
gelmektedir. Çünkü Türk kültüründe dokumalar, gören göz, duyan kulak, hissedilen aşk, 
dilinden anlayana bir öykü, bir efsane, bir destan olmuştur. Türk kadınları yüzyıllarca 
yanışları ile konuşup, renkleri ile anlaşmışlardır (Koyuncu Okca ve Genç, 2015, s. 240). 
Böylesine derin anlamları bünyesinde barındıran geleneksel dokumaların oluşumunun her 
aşamasında kadınların etkin rol oynamış olması aslında konuyu daha da ilginç kılmaktadır. 
Türk insanının dokumacı davranışları birbirinden bağımsız gibi görünen geçmiş birikimlerin 
kullanıldığı fakat gelişmeye değil başkalaşmaya, kaliteli isçiliğe ve renkler ile oynayarak 
ifade etmeye dayanan bir üretimdir. Modellerde bu değişimleri sağlayan düzenlemenin 
dokumayı ilk tasarlarken düşünüldüğü söylenebilir (Genç, 2009, s. 149).  

Dokuma ve diğer kültür ürünleri genelde iki farklı nedenden yapılırlar. İlki 
işlevselliktir yani gündelik hayatta kullanılan her nesne bir ya da birkaç fonksiyon için 
üretilir. Çünkü sürdürülen yaşam biçimi bu durumu doğurmuştur. Her farklı fonksiyon onun 
değişik bir biçim almasına neden olur. Tarih boyunca dokumalarda görülen çeşitli biçimler 
onun işlevsel zenginliğinden kaynaklanır. Bu çeşitlilik içerisinde ortaya çıkan kullanım 
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kişisel bir istekten çok, topluma özgü bir ihtiyaç, beğeni ve seçimden geçer (Kuban, 1995, s. 
254). Bir yaygı göç sırasında develer üzerinde örtü olarak karşımıza çıkar ve diğer eşyaların 
sıcaktan, soğuktan ve yağıştan korunmasını sağlar, aynı yaygı yeri geldiğinde çadırı 
bölmelere ayırmak için perde vazifesi görür. Bir çuval göç esnasında valiz görevi görürken 
çadır içerisinde aynı zamanda gardırop olarak kullanılır. Bu tür örnekleri çeşitlendirmek hiç 
de zor değildir çünkü sürekli hareket halinde olan Türk toplumu taşıması kolay ve birden 
fazla amaca hizmet edecek ürünler üretmeyi ve kullanmayı hayat felsefesi olarak 
benimsemişlerdir. İkinci amaç ise farklı biçimlenmelerin sınırını aşan bezeme sürecini 
oluşturur. Bilindiği gibi gündelik hayatta kullanılan bir kültür ürününü bezemek demek ona 
estetik bir boyut eklemek anlamına gelmektedir (Kuban, 1995, s. 254).   

Yukarıda açıklaması yapılan nedenlerden dolayı geleneksel dokumaları özel bir çaba 
ve estetik duyarlılığın ürünü olarak kabul etmek gerekir. Bu yüzden estetik duyarlılığın 
yansıtıcısı olan her yapıt bezeme ile güzelleşme sürecinden geçer. Bu süreçte kaynağını 
topluma özgü çeşitli duygu, inanç, düşünce beğeni yani farklı kültürel değerlerden alır. 
Anadolu kültürünün değişik dönemlerdeki güzellik anlayışını mimari ve diğer alanlar gibi 
dokumalarda da gözlemlemek mümkündür (Genç, 2009, s. 149). Dokumalar Türk toplum 
hayatını bütünleyen bir uğraş olarak görüldüğünde gerçek tarihsel anlamını kazanır. Değişik 
dönemlerde yapılan dokuma biçimleri, sergilediği renk dünyası ve zengin tasarımları ile 
çeşitli duyarlılıkları yansıtmışlardır. Bu duyarlılıkların Türk kültür tarihinin değişim süreci 
içinde farklı aşamalardan geçtiği saptanmaktadır. Dokumalara sinmiş kültürel değerlerin 
içinde, uzun süreli değişmeler, çeşitli eğilimler, beğeniler ve tatların yer aldığını 
gözlemlemek toplumdaki bireylerin bir görevidir. Bunlardan bir bölümü yenileri ile birlikte 
günümüz dokumalarında da yaşamayı sürdürmektedir (Kuban, 1995, s. 252).  

Geleneksel dokumacılıkta kadınların başrol oynaması aslında hiç de yadsınacak bir 
durum değildir. Çünkü geleneksel dokumaların hammaddesinin temin edilmesinden, ürüne 
dönüşmesine ve kullanım aşamasında kadın olayın tam olarak içindedir ve bu durum onun 
için özel anlamlar taşımaktadır. Yeri geldiğinde çeyizi, gündelik kullanımı ve ahreti için 
yaptığı dokumasını günler hatta aylarca ilmek ilmek oluşturmaktadır. Türk sanatının hemen 
her dalında, tasarım zenginliği kadar malzemenin daha dayanıklı ve eserin uzun ömürlü 
olmasına da çok önem verilmiştir (Birol, 2007, s. 81-82). Bu durum dokumalarda da 
malzeme açısından paralellik göstermektedir. Sanat eserleri hem kullanım fonksiyonu hem de 
kullanılan malzeme ile insanın ihtiyacını gidermeye manevi açıdan ise öldüğü zaman 
vakfetme anlayışı ile kalanlara yararlı olmayı hedeflemiştir (Genç, 2009, s. 153). Bu yüzden 
kadınlar mümkün olduğunca ellerindeki imkânlar dâhilinde çeyizlik, gündelik kullanım ve 
ahretlik dokumalarında en kaliteli hammaddeleri kullanmaya çalışmışlardır.   

Anadolu’da geleneksel dokumalar kadınlar ve genç kızlar tarafından dokunur (Bkz. 
Fotoğraf: 1-2-3). Özellikle genç kızlar tarafından çeyiz eşyası olarak hazırlanır. 
Dokumacılığın yapıldığı merkezlerde dokuma yapmasını bilmeyen genç kız yoktur. Öyle ki 
dokuma yapmasını bilmeyeler evlenemez, evde kalırlar. Dokuma yapmasını bilmeyen 
köylerdeki delikanlılar, dokuma yapan köylerin kızlarını tercih ederler. Böylece dokuma 
yapmasını bilen bir gelin, köydeki diğer kızlara dokumacılığı öğretir (Deniz, 2000, s. 59). 

  

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 
 

 6 

   

Fotoğraf 1-2-3: Anadolu’da Kadınlar ve Genç Kızlar Tarafından Dokuma Yapılması 

Geleneksel dokumalardaki yüzey şekilleri dokuma esnasında dokuyucu kadın 
tarafından yorumlanabilir. Monotonluktan kaçındığı için bazen aynı yanışı farklı tonlardaki 
renkler ile dokur ki dokumaya bir zenginlik katsın. Geleneksel dokumacılıkta bir anda 
değişim ya da devrim yapmak çok da mümkün değildir. Dokuyucu kadın tarafından sadece 
küçük ek, yorum ve değişiklikler yapılabilir. Tekniğin getirmiş olduğu sınırlamalar radikal 
değişikliklere imkân tanımamaktadır. Bu yüzden ağır bir gelişme sürecinde yol alan 
geleneksel dokumalar dokuyucu kadından, yöresinden, aşiretinden hatta boyların tutum ve 
davranışlarının çeşitliliğinden farklı yüzey şekillerine sahip olmuştur. Aksi takdirde birbirinin 
tıpkısı ürünlerin ortaya çıkması yadsınamazdı.  

Sanatta korunması gereken, kurallar ve kalıplardan ziyade değerlerdir. Klasik olmuş 
geleneksel dokumaları günümüzde uygularken, çizgilerin dile getirdiği manadan bihaber, 
hatta o manayı yaşamadan sadece renk, şekil, kalıp ve kurallar ile anlatır ve uygularsak o 
sanat, geçmişin kötü bir kopyasından ibaret kalır ve gelişemez (Genç, 2009, s. 153).   

Genel olarak bir sanat eserinde iki çeşit özellik bulunur. Bunlardan bir kısmı, eserin 
kimliğini belirleyen, milli değerleri yansıtan özelliklerdir. Eserin ait olduğu kültürün izlerini 
taşır. İçinde kısmen geleneklerinin de bulunduğu bu özellikler hassasiyet ile korunmalıdır. 
Tarih boyunca Türk sanatkârının şekillerde ayrıntılardan kaçarak öze yönelişi, fakat 
uygulamada ince ayrıntılı bir işçilik kullanması, eserlerinde, veciz ve güçlü bir ifade 
zenginliğinin temeli olmuştur (Birol, 2007, s. 76-81).   

Geleneksel dokumalara değer katan en önemli unsurların başında dokumayı meydana 
getiren yanışlar yer alır. Tasarımında kullanılan yanışlar bir dokumanın temel taşlarıdır. 
Geçmişte hiçbir estetik eğitim almayan kadınların yaptığı dokumalar bugün dünya 
müzelerinde ve koleksiyonlarda yer alırken günümüzde bu örneklerin kopyalarını bile 
yapmak oldukça zor işler arasında yerini almaktadır.    
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Yanışların dili yalnızca sanat eserlerinin anlaşılmasında görüneni dile getiren 
betimleme yöntemi yerine, yorumlamayı ön plana çıkaran yeni bir anlayışın eseri olarak 
nitelendirilmelidir. Görünüşten manaya geçiş, bir sanat eserinin algılanan şekli ve onu 
oluşturan unsurların yeniden değerlendirilmesini gerekli kılar. Bu durum geleneksel 
sanatlarda, “üsluplaştırma veya üslup çekmek”, batı dillerindeki adı ile de “stilizasyon” veya 
başka bir ifade ile “soyutlaştırma” olarak adlandırılmaktadır. Bu çizim şekli, “sanatkârın 
modelini kopya etmeden, sadece ana çizgilerini koruyarak, onu kendi istek ve düşünceleri 
doğrultusunda, göstermek istediği şekilde çizmesidir” şeklinde tanımlanmaktadır. 
Üsluplaştırılmış bir nesnede, hem modelin kimliği, hem de sanatkârın yorumu birlikte yer alır 
(Genç, 2009, s. 148-153).  

Her yöre kendine özgü desen, renk ve dokuma özelliği taşır. Anadolu’nun sert iklimi 
ve dolayısı ile Anadolu kadının yaşamı bu dokumalarda görülür (Züber, 1972, s. 39). 
Yanışların dili, kültürel değerlerin anlamlar üzerine örttüğü perdeyi aralamayı, yanışların 
heyecan veren gizini çözmeyi denemektir. Yanışların oluşturduğu anlamlar dünyasını 
bilmeden, tanımadan sanat eserleri hakkında bütünü ile bilgi sahibi olmak zordur (Genç, 
2009, s. 148).   

Geleneksel dokumalarındaki yanışlar ortaya çıktıkları Orta Asya’dan günümüze 
gelinceye kadar çeşitli değişimlere uğramış, çevrelerini etkilemiş, kendileri de çevrelerinden 
etkilenmiştir. Üstelik zengin bir geçmişi olan Anadolu’ya geldiklerinde diğer medeniyetlerin 
bıraktıkları izlerden de etkilenmişlerdir. Görünüşlerine göre benzetmeler ile adlandırdıkları 
için yanışların sembolik anlamları da zamanla unutulmuştur (Yılmaz, 2015, s. 149).    

Geleneksel dokumalarda görülen yanışlar, taşıdıkları anlamlara göre gruplara 
ayrılarak bir sınıflamaya tabi tutulmuşlardır. Doğum ve çoğalma ile ilgili yanışlar, yaşamı 
simgeleyen yanışlar, ölüm ile ilgili yanışlar şeklinde üç ana grupta incelenmektedir (Koyuncu 
Okca, 2015, s. 1660). Bu çalışmada bu gruplandırmalar içerisinde yer alan, kadını konu almış 
yanışlar üzerinde durulmuştur.    

Doğum ve çoğalma ile ilgili yanışlar içerisinde yer alan eli belinde yanışı Orta 
Asya’dan Anadolu’ya geleneksel dokumalarda en çok karşımıza çıkan ve değerini korumuş 
olan yanışlardan biridir (Bkz. Çizim: 1-2-3 ). Dişiliğin simgesi olan bu yanış sadece analık ve 
doğurganlığı değil, aynı zamanda uğur, bereket, kısmet, mutluluk ve neşeyi de sembolize 
etmektedir (Erbek, 2002, s. 12). Geleneksel dokumalarda kullanılan eli belinde yanışı 
Anadolu’nun birçok yöresinde üretilen çeşitli ürünlerde de kendini göstermektedir. Ayrıca 
geleneksel dokumalarda eli belinde yanışı dışında “gelin kız, çocuklu kız, aman kız, kara 
döşeme, seleser, kahküllü kız, çatmalı, eyer gaşı/durna gatarı (Bkz. Fotoğraf: 4-5), eli 
koynunda, eli böğründe” gibi yanışlar ile de tanımlanabilmektedir (Erbek, 2002, s. 13).  
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Çizim 1-2-3: Geleneksel Dokumalarda Kullanılan Çeşitli Formlardaki Eli Belinde Yanışı 

 

Fotoğraf 4-5: Eyer Kaşı/Durna Gatarı Yanışının Kullanıldığı Dokumalar 
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Doğum ve çoğalma ile ilgili yanışlar içerisinde yer alan saç bağı yanışı evlilik 
isteğinin göstergesidir (Bkz. Çizim: 4-5-6-7-8). Bu nedenle bu yanış doğum ve çoğalma ile 
ilgili yanışlar grubuna dâhil edilmiştir. Saç bağı genellikle gelinlerin düğünlerinde kullanılan 
bir takıdır. Geleneksel dokumalarda kullanımı ise evlenme isteğini yansıtmaktadır (Aydın ve 
Kavcı Özdemir, 2005, s. 37). Anadolu kültüründe duygularını toplum içerisinde açıkça ifade 
edemeyen kadınlar dokumalarda kullanmış oldukları yanışlar vasıtası ile isteklerini ifade 
etmişlerdir. Anadolu kadının saçlarını kesme, toplama, bağlama şekilleri ve saçlarına 
bağladıkları süsler, toplum içerisindeki sosyal konumlarını anlatan simgesel öğelerdir. Saç 
bağı Anadolu’daki kültürel çeşitliliğin en güzel örneklerinden sadece biridir. Saç ve saç 
bağlama çeşitlilikleri, kadının bir anlamda yaşamdan beklediği doğallığın ve özgürlüğün bir 
göstergesidir ve ona estetik bir üstünlük katar (Erbek, 2002, s. 66). Böylesine anlamlar taşıyan 
bir öğenin geleneksel dokumalarda da kullanılmış olması kadının sessiz çığlığına ortak 
oluşunu göstermektedir. 

       

 

Çizim 4-5-6-7-8: Geleneksel Dokumalarda Kullanılan Çeşitli Formlardaki Saç Bağı Yanışı 

Doğum ve çoğalma ile ilgili yanışlar içerisinde yer alan küpe yanışının Anadolu kadın 
kültüründe çok önemli bir yeri vardır. Çünkü küpe kadınların mücevherleri arasında 
vazgeçilmezdir ve Anadolu’da değişmeyen bir düğün hediyesidir. Küpe motifinin geleneksel 
dokumalardaki formu sarkık vaziyetteki küpelerin sitilizasyonu şeklindedir (Bkz. Çizim: 9-
10-11). Geleneksel dokumalardaki küpe yanışı, saç bağı yanışı gibi dokuyucu kızın evlenmek 
istediğini anlatmak için kullanılmıştır. Küpe motifi genç kızın evlilik isteğini dile getirir. 
Sözlü iletişimin çok yaygın olmadığı dönemlerde birçok genç kız evlenme isteğini bu 
yanışları dokumalarında kullanarak belirtmişlerdir (Genç, 2009, s. 152). Anadolu’nun çeşitli 
yörelerinde yapılan geleneksel dokumalarda çoğunlukla bordürlerde bir sıra halinde ya da 
zeminde tek tük atıştırılmış olarak oldukça sık görülmektedir. Özellikle gelinlik çağına gelmiş 
kızların kendileri için dokudukları çeyizlik dokumalarda kullanıldığı bilinmektedir (Erbek, 
2002, s. 71-72).    
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Çizim 9-10-11: Geleneksel Dokumalarda Kullanılan Çeşitli Formlardaki Küpe Yanışı 

  Doğum ve çoğalma ile ilgili yanışlar içerisinde yer alan sandık (sandıklı) yanışı evlilik 
isteğini ve bebek beklentisini simgeler. Çeşitli eşyaları koymak, korumak, saklamak ve 
taşımak amacı ile tasarlanmış genellikle dikdörtgen gövdeli, dört ayaklı, üstten kapaklı, 
ağaçtan yapılmış büyük kutulara sandık adı verilmiştir (Barışta, 2009, s. 632). Bu yanış 
geleneksel olarak her genç kıza evlilik öncesi alınması gereken çeyiz sandığının stilize 
edilmiş halidir. Kız çocuğunun doğumundan itibaren belirli bir yaşa gelinceye kadar kendisi 
için hazırlanan çeyiz eşyaları bu sandıkta biriktirilir. Evlendikten sonra kocasının evinde 
kullanacağından genç kızın tüm beklentileri ve umudu, ördüğü-dokuduğu çeyiz eşyalarına 
yansır. Bu yanışa geleneksel dokumalarda evlilik beklentisini dışa vurmak için yer verilir. 
Bunları bazen kızın kendisi dokur, bazen de yakınları onun için aynı beklenti ile sandık 
(sandıklı) yanışının bulunduğu başka dokumlar yapar (Bkz. Fotoğraf: 6-7). Türklerde çeyiz 
geleneği Orta Asya’ya kadar uzanır. “Kız beşikte, çeyiz sandıkta - kız beşikte, sandık eşikte” 
deyişleri bunu doğrular niteliktedir. Anadolu kadını, doğumu ve neslin devamlılığını 
sembolize eden sandık (sandıklı) yanışını geçmişte olduğu gibi günümüz dokumalarında da 
sıkça kullanmaya devam etmektedir (Erbek, 2002, s. 80).  
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Fotoğraf 6-7: Sandık Yanışının Kullanıldığı Dokumalar 

Doğum ve çoğalma ile ilgili yanışlar içerisinde yer alan aşk ve birleşim yanışı kadın-
erkek birlikteliğindeki doğal ritmi, çoğalma ve bereket ile birleştiren ve yaşamın devamlılığını 
sağlayan bir yanıştır (Bkz. Çizim: 12-13-14). Diğer bütün yanışların içinde en güncel olanı 
aşk ve birleşim yanışıdır (Erbek, 2002, s. 84). 
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Çizim 12-13-14: Geleneksel Dokumalarda Kullanılan Çeşitli Formlardaki Aşk ve Birleşim 
Yanışı 

Yaşamı simgeleyen yanışlar içerisinde yer alan el, parmak ve tarak yanışı geometrik 
olarak üçlü, beşli, yedili ve katları şeklindeki sayılar kullanılarak dokunmaktadır (Bkz. Çizim: 
15-16-17). Bir gövdeye bağlanan çeşitli çubuk formlarından oluşur ve duruma göre el, 
parmak veya tarak isimlerini alır (Bkz. Fotoğraf: 8) Anadolu halk biliminde “Fatma ana eli” 
“Meryem’in eli” tanımlamaları da bulunmaktadır. Çift el motifi Anadolu’da evliliği ve 
doğumu kem gözden korumak amaçlı dokunmaktadır (Erbek, 2002, s. 113-114). 

 

 

 

 

 

Çizim 15-16-17: Geleneksel Dokumalarda Kullanılan Çeşitli Formlardaki El, Parmak ve 
Tarak Yanışı 
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 Fotoğraf 9: El, Parmak ve Tarak Yanışının Kullanıldığı Dokumalar 

 

Sonuç  

Geleneksel dokumacılık insanların iklim ve doğa koşullarından doğan temel 
ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan ve zaman içerisinde anadan kıza aktarılarak usta-çırak 
ilişkisi içerisinde devam eden, bünyesinde teknik, yapısal ve sanatsal özellikleri barındıran, 
felsefesi olan geleneksel bir sanattır.  

Anadolu insanının zengin bir sanat anlayışına sahip olduğu bilinmektedir. Bu anlayış 
ile birlikte geleneksel kültüre dokuma sanatının sağladığı katkıların büyük olduğu 
düşünülmektedir (Koyuncu, 2015a, s. 665). Türk toplumu tarih boyunca yayıldığı bölgelerde 
Asya göçebe kültürünün verileri ve İslam sanatı ile ortak paydaları olan Türk sanatı, aynı 
anda veya sırası ile daha başka alt unsurlar ile de akrabalık kurmuştur. Toplumun inanç 
sistemindeki değişimleri sanata da yön verirken bu katkılar farklı alanlarda değişik ürünleri 
öne çıkartmıştır. Bazen mimari ve çini sanatı bazen de duvar resmi veya avcı göçebe toplum 
kültürünün daha tipik ürünleri sayılan halı ve kilimler öne çıkmıştır. O halde eklemek gerekir 
ki böyle bir çeşitlilik içinde farklı eğilimler gösteren süsleme sanatının ortak paydalarını 
bulmak oldukça güçtür (Mülayim, 1999, s. 23). İnançların, geleneklerin, düşüncelerin 
oluşturduğu manevi kültür ile bu doğrultuda ortaya konan her türlü uygulamalar, somut olgu 
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ve pratikler bütünü insanoğlunun içinde yaşadığı toplumun kültürel kimliğini oluşturmaktadır 
(Koyuncu Okca, 2015a, s. 658).  

Geleneksel dokumaların günlük yaşamda kullanım nesneleri olmaktan öteye 
geçememesi, onun bir sanat yapıtı olarak kabul görme sürecinin oldukça uzun soluklu 
olmasına neden olmuştur (Arslan, 2009, s. 546). Her sanat geleneğinin çeşitli duygu ve 
düşünceleri anlatmak için belli biçimleri, bir takım denemelerden sonra ulaştıkları bir takım 
kalıpları olmuştur. Bugün bütün dünyada klasik olarak bilinen sanat eserlerinin çoğunun bazı 
kalıplara, belli biçimlere az çok uyduğu görülmektedir. Bu yakınlık ister istemez, bunlar 
arasında bir ilgi kurulmasına, klasik değerler ile geleneksel biçim özelliklerinin birbirinden 
ayrı düşünülmez hale gelmesine yol açmaktadır (Genç, 2009, s. 152-153). Geleneksel 
dokumalar gerek renkleri gerekse kullanılan yanışları ile bir görüntü çeşitliliği sağlamakla 
kalmamakta aynı zamanda anlamları ile de ayrı bir zenginlik katmaktadır.   

Türk toplumlarında kadın toplum içinde hak ettiği değeri görmüş, erkekler tarafından 
hürmet ve itibar kazanmıştır (Ünal, 2007, s. 53). Kadına hak ettiği değer ve gerekli imkânlar 
sağlandığında kendisine verilen her görevi başarı ile yerine getirmesi ve erkeği ile birlikte 
hayat mücadelesinde yer alması, her alanda erkeğin en büyük yardımcısı olması kadını kendi 
çapında önemli kılmaya yeterli olmuştur. Türk kadını geçmişten günümüze kadar gelen süreç 
içerisinde üslendiği tüm görevleri başarı ile gerçekleştirmiştir (Erdoğan, 1996, s. 165).  

Türk kadını giyim ve süslenme konularında da çağının çok ilerisinde bir anlayış 
içerisinde bulunmuştur. Kadın ev işleri ile ve dışarı işleri diye tabir edilen işlerde kocasının 
en büyük yardımcısı olduğu gibi giyinme ve süslenme konusunda da kendisini geri plana iten 
bir anlayışta olmamıştır.  

Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan bir dokuma geleneğinde kadının rolü ve önemi 
yadsınamaz. Eğer geleneksel dokuma sanatına kadın eli değmemiş olsaydı yüzyıllarca 
nesilden nesile aktarımı bu kadar kolay bir şekilde sağlanamazdı. Kadın yeri geldiğinde kendi 
çeyizi için, yeri geldiğinde kızının çeyizi için bu üretimleri yapmıştır. Anadolu’da çeyizinde 
kendi dokuduğu halı, kilim veya düz dokuma yaygısı bulunmayan gelin için arkasından laf 
edilir. Hiçbir genç kız, Anadolu tabiri ile koca evine gittiğinde böyle bir durum ile 
karşılaşmak istemez. Bu yüzden elinden geldiğince çok sayıda halı, kilim ve düz dokuma 
yaygı hazırlar (Deniz, 2000, s. 59).   

Yanışlar bir topluma ait gelenekleri, inançları, coğrafik ve ekonomik imkânların 
kısacası yaşam biçimlerinin sembolleştirilmiş halleridir. Üstlenmiş oldukları anlamlar ise 
toplumların yaşadıkları ve olmasını istedikleri olaylar doğrultusunda şekillenerek yüzyıllardır 
anadan kıza usta-çırak ilişkisi içerisinde aktarılarak günümüze ulaşmıştır. Eğer sanat eseri 
yapıldığı dönemin izlerini taşımazsa daha sonraki nesillere aktarımı söz konusu olamaz. 
Yapıldığı dönemin estetik anlayışına bürünerek verilmek istenen mesajları ve manaları 
ulusal, yerel ve özel kimliği çerçevesinde aktarabiliyorsa ancak o zaman bir kültüre ait sanat 
eserinden söz edilebilir. Geleneksel dokumalardaki yanışlar ve anlamları bu konunun Türk 
kültüründe ne kadar hassas bir şekilde ele aldığının birer belgeleridir. Toplum içinde 
kadınların haykıran sesleri olan geleneksel dokumaların anlamları iyi okunması gereken birer 
kitap olarak değerlendirilmelidir. Bu kitaplardan kullanılan malzeme, yanış, renk, dönemin 
estetik anlayışı vb. birçok veri elde etmek mümkündür. Geleneksel dokumalardaki bu 
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verilerin farkına varıldığında birçok çalışmaya konu olacak kadar zengin bir birikime sahip 
olan Türk kültürünün de şifreleri çözülmeye başlanacaktır.   
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GÖRSEL SUNU UYGULAMALARINA İLİŞKİN TUTUMUN İNCELENMESİ* 

 
Hatice KADIOĞLU ATEŞ** 

ÖZ 

Bu araştırmada, ilkokul dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersinde projeye dayalı öğrenme yönteminin 
kullanımının öğrencilerin görsel sunu uygulamalarına yönelik tutumuna etkisi saptanmaktadır. Araştırma; 
İstanbul ili, Esenler İlçesi Engin Can Güre İlkokulunda öğrenim gören kırk dördü deney, kırk dördü kontrol 
grubunda olmak üzere toplam seksen sekiz dördüncü sınıf öğrencisi ile 2006-2007 eğitim-öğretim yılı ikinci 
dönem süresince gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda sosyal bilgiler dersi, projeye dayalı öğrenme yöntemiyle 
işlenirken kontrol grubunda geleneksel öğretimle işlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak görsel sunu 
uygulamalarına yönelik tutumu ölçmek amacıyla Görsel Sunu Tutum Ölçeği kullanılmıştır.  Bu araştırma, yarı 
deneme modellerinden eşitlenmemiş kontrol gruplu modele göre desenlenmiştir. Elde edilen verilerin 
çözümlenmesinde SPSS 12.0 paket programı kullanılarak veriler üzerinde ki kare ve t testi yapılmış, tek yönlü 
0.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Araştırma sonucunda ilkokul dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersi  
“İnsanlar ve Yönetim” ile “Uzaktaki Arkadaşlarım” ünitelerinde projeye dayalı öğrenme yönteminin 
kullanımının öğrencilerin görsel sunu uygulamalarına yönelik tutumunu olumlu yönde arttırdığı saptanmıştır. 
Ancak projeye dayalı öğrenme yönteminin görsel sunu uygulamalarına yönelik tutuma etkisi cinsiyete, sahip 
olunan kardeş sayısına, anne ya da baba eğitim durumuna göre farklılaşmamaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: Projeye Dayalı Öğrenme Yöntemi, Görsel Sunu Uygulamaları, Tutum, Sosyal Bilgiler 
Dersi, İlkokul. 

 

INVESTIGATION OF VISUAL PRESENTATION PRACTICES ATTITUDE 
 

ABSTRACT 

In this research, the effect of Project-based learning approach at the forth class social science on the 
attitude of visual presentation practices and  is searched. The research is done forth year pupils in the primary 
school at 2006-2007 academic year  with 44 pupils from 4-B as experimental group and 44 pupils from 4-A as 
control group from Engin Can Primary School in Istanbul, Esenler. While the experimental group courses were 
taught by Project-based learning apporach, the control group courses were taught by the traditional teaching 
method. In the research, “Visual Presentation Attitude Scales”  for the pupils’ visual presentation practices 
attitude was used to gather data. Also “Personel Knowledge Form” is used to know pupils’ sexuality, mother-
father education level, number of brother and sister. This research was formed as non equalized control model 
from semi-experimental models. Chi-square, frequency and t-test were applied on data, and they were analyzed 
by using SPSS 12.0. Research finding is that There is a meaningful difference for  visual presentation attitude in 
favour of the experiment group between the experimental group whom were taught by Project-based learning 
and  the control group whom were taught by the traditional teaching method. Also the effect of Project-based 
learning on visual presentation practice attitude is not differentiated by sexuality,  by the number of brother and 
sister, by the level of mother education or by the level of father education. 

Keywords: Project-Based Learning Apporach, Visual Presantation Practices, Attitude, Social Science, Primary 
School. 
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GİRİŞ 
Öğrenme-öğretme sürecinde bireyi, öğretmenden bilgileri alan pasif bir alıcı 

konumundan, araştıran, inceleyen ve bilgiye ulaşan ve bu bilgileri anlamlandıran öğrenenler 
haline getirmek çağdaş eğitim anlayışının temelini oluşturmaktadır. Projeye dayalı öğrenme, 
öğrencinin, öğrenme-öğretme sürecinde pasif bir alıcı konumundan, araştıran, inceleyen, 
bilgiye ulaşan ve elde ettiği bilgileri kullanarak anlamlı bütünler haline getirip bu bilgilerle 
problem çözmesini amaçlayan bir öğrenme yaklaşımıdır (Yıldız, 2004). Bu bağlamda sosyal 
bilgiler dersi ünitelerinin projeye dayalı öğrenme ile işlenmesi çağdaş eğitim anlayışının 
amaçlarına ulaşma yolunda büyük bir adım atılmasına olanak sağlayacaktır. Projeye Dayalı 
Öğrenme, tasarı geliştirmeye, hayal etmeye, planlamaya, kurgulamaya dayalı bir öğrenme 
yaklaşımı olup öğrenciyi merkeze alan ve gerçek yaşam durumlarını sınıf ortamına taşıyarak 
onları projeler çerçevesinde çalıştıran, bunu yaparken de disiplinler arası ilişki kuran bir 
anlayıştır (Vural, 2004). Projeye dayalı öğrenme, öğrenciyi öğrenme-öğretme sürecinin 
merkezine alan, gerçek yaşamın konularına ve uygulamalarına yer veren bir öğrenme 
yaklaşımıdır  (Demirel, 2005). Günümüz çocuklarının bir yandan yaşadığımız çağın 
güçlükleriyle bireysel olarak başa çıkmaları, diğer yandan toplumda akılcı bireyler bulunması 
isteniyorsa verilen eğitimle çocuklardaki kendine güven, sorumluluk alma, yaratıcılık, 
eleştirel düşünme, sosyal çevreyle uyumlu ilişkiler kurabilme, vatandaşlık bilincini geliştirme 
gibi özellikleri geliştirebilmeleri sağlanmalıdır. Sosyal bilgiler dersinde kazandırılmak 
istenilen hedefler salt bilgi aktarımı ile kazandırılamaz. Geleneksel öğretim bilgi aktarımına 
dayanır ve öğrenenlerin bu bilgileri ezberleyip istenildiğinde aynen tekrar edilmesi 
durumunda başarılı kabul edilir. Oysa, dersin amacı sadece bilgi boyutunda değil kavrama, 
analiz, sentez, değerlendirme aşamalarında öğrenme sağlamaktır. Ayrıca problem çözebilen, 
alternatifler üreten, öğrenmeyi öğrenen bireyler geleneksel öğretimle yetiştirilemez. Bu 
nedenle sosyal bilgiler dersinde geleneksel yöntem yanında alternatif yöntemler de 
kullanılmalıdır. Projeye dayalı öğrenme yöntemi sosyal bilgiler dersinde amaçlanan bilgi ve 
becerilerin kazandırılmasında kullanılabilecek uygun yöntemlerden biridir. 

Görsel sunu; çizimler, sesler, resimler, hareketler, grafikler, fotoğraflar, kuklalar, 
elektronik metinler, videolar vb. bir dizi araçları kullanarak anlam kurmak ve kurulan anlamı 
paylaşmaktır. Öğrencilerde görsel sunu becerileri belirli prensipleri izleyerek geliştirilebilir. 
Çocuklara günlük olarak sunu yapma fırsatları sağlanmalıdır. Anlatım süreci içerisinde 
öğrencilere not tutma, soru sorma gibi fırsatlar verilmelidir (Akyol, 2013). Görsel sunu 
uygulamaları, öğrencilerin projeye dayalı öğrenme yöntemiyle hazırladıkları konularını sınıf 
huzurunda bazı görsel materyallerle destekleyerek aktarma kabiliyetleridir.   

Gerçekten etkili olabilmesi için bir etkinliğin dinleyicinin görmesini, işitmesini, 
sunumcu ve sunum materyali ile etkileşim içinde olmasını sağlamak gerekir (Bradbury, 
2006). Sunum esnasında dinleyiciye ilgi odağı olunmalıdır. Dikkat çekici ve hatırlanmaya 
değer olunmalıdır. Mesajı daha iyi bir biçime sokmak için fiziksel özellikler kullanılmalıdır. 
Gerekli olan yerde kanıt gösterilmelidir. Sesi etkin kullanmalı ve ses çeşitliliği, hız ve 
vurgunun sunuş gücünü artıracağı unutulmamalıdır. Belirli bir plan kullanılırsa, izlenen yolu 
belirtmek, özetleme, ileriye bakmak, söylenenlerin konu bağlamı içinde kalmasını ve bir 
sonraki konuya geçişi sağlamak için yeniden gösterilebilir ve kullanılabilir. Sunu sırasında 
gereksiz sözcük kullanılmamalıdır. Belirsiz ve takdir etme sözcüklerinden kaçınılmalıdır. 
Yersiz tutarsız tahminlere yer verilmemelidir. Doğruluğundan tam olarak emin olunmayan 
konularda asla tahminde bulunulmamalıdır (Forsyth, 1999). 



!

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org 
!

!
!

19!

Bu araştırmanın genel amacı;  ilkokul dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersi  “İnsanlar ve 
Yönetim” ile “Uzaktaki Arkadaşlarım”  ünitelerinde projeye dayalı öğrenme yöntemi 
kullanımının öğrencilerin görsel sunu uygulamalarına ve sosyal bilgiler dersine yönelik 
tutumuna etkisini saptamaktır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki alt amaçlara cevap 
aranacaktır: 
1. İlkokul dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersi “İnsanlar ve Yönetim” ile “Uzaktaki 
Arkadaşlarım” ünitelerinde projeye dayalı öğrenme yönteminin kullanılması öğrencilerin 
görsel sunu uygulamalarına yönelik tutumunu etkiler mi? 

2. Projeye dayalı öğrenme yönteminin görsel sunu uygulamalarına yönelik tutuma etkisi 
cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? 

3. Projeye dayalı öğrenme yönteminin görsel sunu uygulamalarına yönelik tutuma etkisi sahip 
olunan kardeş sayısına göre farklılaşmakta mıdır?  

4. Projeye dayalı öğrenme yönteminin görsel sunu uygulamalarına yönelik tutuma etkisi anne 
eğitim durumuna göre farklılaşmakta mıdır? 

5. Projeye dayalı öğrenme yönteminin görsel sunu uygulamalarına yönelik tutuma etkisi baba 
eğitim durumuna göre farklılaşmakta mıdır?  

 
YÖNTEM 
Araştırma Modeli  

Bu araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır Yarı-deneme modellerinden, 
eşitlenmemiş kontrol gruplu model kullanılmıştır. Modelde yansız atama yoluyla 
oluşturulmuş iki grup bulunur. Bunlardan biri deney, öteki kontrol grubu olarak kullanılır 
(Karasar, 2003). Çalışmada, deney grubunda görsel yöntem kontrol grubunda ise öğretmen 
merkezli yöntem kullanılmıştır. Bu araştırmada yarı deneysel desen kullanılmasının nedeni ise 
görsel sunu tekniğinin etkililiğinin ortaya konulmak istenmesidir. Araştırmacının sınıf 
öğretmeni olarak görev yaptığı şube deney grubu olarak atanırken dördüncü sınıf zümreleri 
arasında gönüllülük esasına göre rastgele seçilen bir şube de kontrol grubu olarak atanmıştır.  
Araştırmanın Yürütüldüğü Grup 

Araştırma; İstanbul İli, Esenler İlçesi, Engin Can Güre ilkokulu dördüncü sınıf A ve B 
şubeleri üzerinde yapılmıştır. Bu okul araştırmacı öğretmenin görev yaptığı yer olması, 
dolayısıyla öğrencilere ulaşılabilirliğin kolaylığı ve uygulamanın rahat yapılabilmesi 
nedeniyle tercih edilmiştir. A şubesi, kontrol grubu; B grubu deney grubudur.  A şubesi ve B 
şubesinde kırk dörder öğrenci bulunmaktadır. A şubesinde on yedi kız yirmi yedi erkek, B 
şubesinde on beş kız yirmi dokuz erkek öğrenci bulunmaktadır. Araştırmanın evreni ilgili 
okulun dördüncü sınıfına devam eden 214 öğrencidir. 
Verilerin Toplanması 
Veri Araçlarının Hazırlanması  

Bu çalışmada veri toplamak amacıyla Görsel Sunu Tutum Ölçeği veri toplama aracı 
olarak kullanılmıştır. Görsel sunu uygulamalarına ilişkin öğrenci tutumlarını ölçmek amacıyla 
Görsel Sunu Tutum Ölçeği araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. Alanda uzman kişilerin 
görüşleri alınmış, görsel sunu ile ilgili ölçekler incelenmiş, ilgili literatür taranarak öğrenci 
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tutumlarını ölçeceği düşünülen en uygun maddeleri kapsayan ölçek hazırlanmıştır. Çalışmalar 
sonucunda 34 maddelik ölçme aracı hazırlanmıştır. Maddelerle ilgili cevaplar dörtlü likert tipi 
hazırlanan cevap anahtarına işaretlenmiştir. Hazırlanan 34 maddelik ölçek geçerlik ve 
güvenirlik analizlerinin yapılması için ilkokul dördüncü sınıfa devam eden 214 öğrenci 
üzerinde uygulanmıştır. 
Görsel Sunu Tutum Ölçeği 

Bu ölçek, ilkokul öğrencilerinin görsel sunu uygulamalarına yönelik tutumu ölçmek 
amacıyla araştırmacı öğretmen tarafından geliştirilmiştir. Ölçme aracı oluşturulurken 
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde görevli, alanda uzman altı öğretim 
üyesinin görüşleri alınarak, araştırmacı tarafından 34 maddelik ölçme aracı hazırlanmıştır. 
Maddelerle ilgili cevaplar dörtlü likert tipi hazırlanan cevap anahtarına işaretlenmiştir.  
Hazırlanan 34 maddelik ölçek Geçerlik ve Güvenirlik analizlerinin yapılması amacıyla 
ilkokul dördüncü ve beşinci sınıfa devam eden 218 öğrenci üzerinde uygulanmıştır.  
Geçerlik Çalışması 

Ölçme aracının geçerlik analizi için Faktör analizi tekniği kullanılmıştır. Faktör analizi 
yapmadan önce ise çalışma grubunun sayısının faktör analizi yapılamaya uygun olup 
olmadığını anlamak amacıyla Kaiser–Meyer-Olkin testi, ölçme aracının faktör yapılarına 
ayrışıp ayrışmayacağını anlamak amacıyla da Bartlett’s testi yapılmıştır. Analiz sonucu 
Kaiser–Meyer-Olkin değeri .897 olarak tespit edilmiş olup alt sınır olan .50’den büyük olması 
nedeniyle grubunun sayısının faktör analizi yapılmaya uygun olduğu tespit edilmiştir. 
Bartlett’s testi sonucunun ileri düzeyde anlamlı (p<0.001) olması nedeniyle de ölçme aracının 
faktör yapılarına ayrılabileceği kabul edilmiştir. 

Araştırma grubunun uygun büyüklükte olduğu ve ölçme aracının yapısının faktörlere 
ayrılabileceği tespit edildikten sonra faktör analizine geçilmiştir. Faktör analizinde Eigen 
değeri “1” olarak kabul edilmiştir. Bu doğrultuda yapılan analiz sonucu, ölçekte Eigen değeri 
“1” in üzerinde 8 faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Değerler Tablo 1.’de yer almaktadır.  

 
Tablo 1. Görsel Sunum Tutum Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 

Faktörler  Öz-değer Açıklanan Varyans 
Yüzdesi 

Toplam Varyans 
Yüzdesi 

1 9.704 28.542 28.542 
2 1.896 5.577 34.119 
3 1.581 4.649 38.768 
4 1.512 4.446 43.214 
5 1.285 3.778 46.993 
6 1.136 3.341 50.333 
7 1.021 3.003 53.337 
8 1.008 2.965 56.301 

 

Tablo 1.’de görüldüğü gibi, birinci faktörün öz değeri 9.704, açıkladığı varyans 
yüzdesi 28.542 çıkmıştır.  Sekiz faktörün açıkladığı toplam varyans yüzdesi ise 56.301 olarak 
tespit edilmiştir. Maddelerin faktör yükleri incelendiğinde, 4., 22., 26. ve 30. maddeler 
dışındaki tüm maddelerin birinci faktörle .30 üzerinde yük değere sahip olduğu 
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görülmektedir. 1., 2., 3., 5., 6., 9., 12., 14., 17., 18., 23., 27., 29., 31. ve 33. maddeler sadece 1. 
faktörle 30 üzerinde yük değere sahipken 7., 8., 10., 11., 13., 15., 16., 19., 20., 21., 24., 25., 
28., 32. ve 34. maddeler ise aynı zamanda diğer faktörlerle .30 üzerinde yük değere sahiptir 
(Tablo 2.).  Hem birinci faktörün 28.542 gibi yüksek değerde varyans açıklaması hem de dört 
madde dışında tüm maddelerin birinci faktörle yük değere sahip olması ölçeğin tek faktörlü 
bir yapıya sahip olabileceğini göstermektedir. 

 
Tablo 2.Görsel Sunu Tutum Ölçeği Maddeleri Faktör Yükleri 
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Maddeler Faktörler 
No  1 2 3 4 5 6 7 8 
27 Arkadaşlarımın beni dinlemesi hoşuma gider. .727               
33 Sunum esnasında ses tonumu kullanırım. .725               
6 Sunumla ilgili daha çok bilgi sahibi olmak isterim. .715               
29 Sunum esnasında kullanacağım materyalleri hazırlamak çok zevkli. .714               
2 Derslerde sunumlardan yararlanılmalıdır. .680               
17 Sunumla ilgili bir yazı gördüğümde onu okumak isterim. .671               
9 Sunum yapıldığında derse olan ilgim artar. .652               
18 Sunum mutluluk verici bir olaydır. .650               
5 Sunum yapmak derslerimdeki başarımı artırır. .642               
1 Her derste sunum yapmak isterim. .610              
23 İlerde insanların karşısında konuşabileceğim bir meslek seçmek isterim. .604               
3 Sunum yapılan dersler ilgimi çeker. .590               
34 Sunum esnasında arkadaşlarımın ilgisini çekerim. .590       .380       
12 Sunum yaptığımızda gereğinden fazla zaman harcıyoruz. .590               
10 Sunum yaptıkça kendime daha çok güveniyorum. .588         .302     
19 Sunum yapılması dinleyen öğrencilere bir şey kazandırmaz. .551       .324       
25 Sunum esnasında beni dinleyen arkadaşlarıma soru sormak çok zevkli. .532   .310           
14 Sunum dinlerken saatlerim sıkılmadan geçiyor. .530               
15 Arkadaşlarımın yaptığı sunumu seyretmek çok eğlenceli. .515         -.384     
11 Arkadaşlarımın sunum yapması beni sıkar. .504 -.397             
16 Sunum yapmak öğrencileri tembelliğe iter. .502 -.366     .330       
8 Sunum yapmak arkadaşlarımla iletişim kurmamı kolaylaştırır. .499   .337           
7 Sunum yapmak eğlencelidir. .483   .396 .310         
31 Sunum esnasında beden dilimi kullanırım. .438               
24 Sunum yaparken arkadaşlarımın bana bakması beni rahatsız eder. .426 -.372 .321           
20 Sunum esnasında sadece sunum yapan kişi o konuyu anlar. -.391 .437             
22 Sunum esnasında süremi aşma korkusu beni rahatsız eder.   .415 -.322 .327         
32 Sunum esnasında dilbilgisi hataları yapmam. .343 .407     .322       
21 Sunum yapmak iletişimimizi geliştirmemizi sağlar. .373   .311 -.553         
30 Sunum yapılmayan derslerde zaman geçmek bilmiyor.   .321   .458   .454     
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28 Sunum esnasında arkadaşlarımın soru sorması beni rahatsız eder. .321   .343 -.417         
4 Sunum yapmak yerine dersi öğretmenin anlatmasını isterim.   -.345     -.529       
26 Sunum yaparken arkadaşlarımın konuşması beni rahatsız eder.   .415         .667 .314 
13 Sunum yapmayı sevenler özgüveni yüksek kişilerdir. .483             -.513 
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Yapılan korelasyon analizi sonucu 1., 2., 3., 5., 6., 9., 12., 14., 17., 18., 23., 27., 29., 
31. ve 33. maddelerin kendi arasında yüksek derecede pozitif korelasyon gösterdiği, 4., 7., 8., 
10., 11., 13., 15., 16., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 26.,  28., 30., 32. ve 34. maddelerin ise kendi 
aralarında ve diğer maddelerle düşük korelasyona sahip olduğu görülmektedir.  
Güvenirlik Çalışması 

Ölçme aracının Cronbach Alfa katsayısı .64 olarak tespit edilmiştir.  Bu değer ölçek 
maddeleri arasındaki tutarlılığın düşük olduğunu, yani maddelerin aynı özelliği yoklayan 
maddelerden oluşmayabileceğini göstermektedir. İç tutarlılık katsayılarının belirlenmesinden 
sonra ikinci aşama olarak madde analizi işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ölçme aracının 
maddelerine ilişkin madde analizi sonuçları Tablo 3.’te sunulmuştur.  
 

Tablo 3. Görsel Sunu Tutum Ölçeğine  İlişkin Madde Analizi Sonuçları 

Madde! N!
Madde)!
Toplam!

p!
Madde)!
Kalan!

p!
Madde)!
Ayırt)
edicilik!

p!

1! 214! .473! .000! .403! .000! 6.193! .000!
2! 214! .507! .000! .452! .000! 5.453! .000!
3! 214! .566! .000! .504! .000! 7.813! .000!
4! 214! .023! .737! ).076! .266! 1.186! .238!
5! 214! .618! .000! .564! .000! 8.188! .000!
6! 214! .612! .000! .560! .000! 7.901! .000!
7! 214! .257! .000! .170! .015! 1.666! .072!
8! 214! .219! .000! .146! .015! 1.622! .068!
9! 214! .556! .000! .497! .000! 7.764! .000!
10! 214! .275! .000! .216! .000! 1.582! .083!
11! 214! ).161! .018! .)243! .000! 1.431! .155!
12! 214! .380! .000! .361! .000! 2.986! .003!
13! 214! .255! .000! .180! .009! 1.724.! .052!
14! 214! .460! .000! .390! .000! 6.145! .000!
15! 214! .230! .000! .203! .000! 1.120! .112!
16! 214! )174.! .010! ).257! .000! 1.697! .092!
17! 214! .544! .000! .483! .000! 7.313! .000!
18! 214! .599! .000! .532! .000! 9.431! .000!
19! 214! ).285! .000! ).364! .000! 3.071! .000!
20! 214! ).053! .440! ).158! .020! .294! .769!
21! 214! .190! .008! .167! .025! 1.326! .186!
22! 214! .154! .023! .051! .451! 1.472! .144!
23! 214! .566! .000! .501! .000! 7.384! .000!
24! 214! ).094! .169! )193.! .004! .778! .438!
25! 214! .225! .000! .196! .004! 1.657! .063!
26! 214! .311! .000! .204! .002! 1.849! .055!
27! 214! .561! .000! .509! .000! 6.302! .000!
28! 214! ).077! .258! )171.! .012! 1.765! .080!
29! 214! .613! .000! .552! .000! 9.676! .000!
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30! 214! .089! .191! .002! .979! .076! .940!
31! 214! .455! .000! .371! .000! 7.602! .000!
32! 214! .268! .000! .190! .009! 1.804! .061!
33! 214! .632! .000! .574! .000! 8.931! .000!
34! 214! .300! .000! .250! .000! 1.689! .079!

 
Tablo 3. incelendiğinde madde toplam analizi, madde kalan analizi ve madde 

ayırtedicilik analizlerinde, 1., 2., 3., 5., 6., 9., 12., 14., 17., 18., 23., 27., 29., 31., ve 33. 
maddelerin her üç analizde de anlamlı düzeyde değerlere sahip olduğu görülmektedir. Bu da 
bu maddelerin ölçeğin bütünü ile tutarlı olduğunu göstermektedir. 4., 7., 8., 10., 11., 13., 15., 
16., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 28., 30., 32. ve 34. maddelerin en az bir analizde istenilen 
değeri sağlamadığı dolayısıyla ölçeğin bütünü ile ilişkisiz olduğunu göstermektedir.  

Faktör analizi, madde kalan, madde toplam ve madde ayırtedicilik analizleri 
sonucunda, 11., 13., 15., 16., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 28., 30., 32. ve 34. maddelerin 
çıkarılarak kalan maddeler üzerinde tekrar geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmasına karar 
verilmiştir.  

1., 2., 3., 5., 6., 9., 12., 14., 17., 18., 23., 27., 29., 31., 33., maddelerde yapılan ikinci 
faktör analizinde Eigen değeri “1” in üzerinde tek bir faktör çıkmıştır. Bu faktörün öz değeri 
6.502 açıkladığı varyans yüzdesi ise 43.345 olarak tespit edilmiştir. Maddelerin yük değeri 
Tablo 4’te yer almaktadır. 
 

Tablo 4. Görsel Sunu Tutum Ölçeğinin Maddelerine İlişkin Faktör Yükleri 
Madde!No! Madde! Yük!Değeri!
6! Sunumla!ilgili!daha!çok!bilgi!sahibi!olmak!isterim.! .760!
33! Sunum!esnasında!ses!tonumu!kullanırım.! .759!
27! Arkadaşlarımın!beni!dinlemesi!hoşuma!gider.! .728!
2! Derslerde!sunumlardan!yararlanılmalıdır.! .713!
29! Sunum!esnasında!kullanacağım!materyalleri!hazırlamak!çok!zevkli.! .704!
17! Sunumla!ilgili!bir!yazı!gördüğümde!onu!okumak!isterim.! .674!
5! Sunum!yapmak!derslerimdeki!başarımı!artırır.! .671!
9! Sunum!yapıldığında!derse!olan!ilgim!artar.! .668!
1! Her!derste!sunum!yapmak!isterim.! .652!
18! Sunum!mutluluk!verici!bir!olaydır.! .650!
3! Sunum!yapılan!dersler!ilgimi!çeker.! .620!
12! Sunum!yaptığımızda!gereğinden!fazla!zaman!harcıyoruz.! .599!
23! İlerde!insanların!karşısında!konuşabileceğim!bir!meslek!seçmek!isterim.! .594!
14! Sunum!dinlerken!saatlerim!sıkılmadan!geçiyor.! .561!
31! Sunum!esnasında!beden!dilimi!kullanırım.! .454!

  
Tablo 4’te görüldüğü gibi madde yükleri .454 ile .760 arasında değişmektedir. Bu da 

tüm maddelerin sınır değer olan .40 üzerinde olduğunu dolayısıyla, birbirileri ile ilişkisinin 
kuvvetli olduğunu göstermektedir.  
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Ölçeğin yapı geçerliğine destek olmak amacıyla Tablo 5.’te ölçek maddeleri arasındaki 
korelasyonlara yer verilmiştir.  
Tablo 5. Görsel Sunu Tutum Ölçeğinin Maddeleri Arasındaki İlişki 
! ! 1! 2! 3! 4! 5! 7! 10! 16! 17!

2!
R! .509! ! ! ! ! ! ! ! !
P! .000! ! ! ! ! ! ! ! !

3!
R! 313! .397! ! ! ! ! ! ! !
P! .000! .000! ! ! ! ! ! ! !

4!
R! .374! .406! .313! ! ! ! ! ! !
P! .000! .000! .000! ! ! ! ! ! !

5!
R! .474! .403! .291! .274! ! ! ! ! !
P! .000! .000! .000! .000! ! ! ! ! !

7!
R! .415! .470! .273! .453! .387! ! ! ! !
p! .000! .000! .000! .000! .000! ! ! ! !

10!
r! .319! .407! .318! .440! .327! .551! ! ! !
p! .000! .000! .000! .000! .000! .000! ! ! !

16!
r! .379! .480! .291! .397! .343! .439! .402! ! !
P! .000! .000! .000! .000! .000! .000! .000! ! !

17!
R! .435! .530! .457! .468! .395! .509! .482! .431! !
P! .000! .000! .000! .000! .000! .000! .000! .000! !

18!
R! .385! .486! .266! .314! .324! .315! .303! .401! .361!
P! .000! .000! .000! .000! .000! .000! .000! .000! .000!

 
Tablo 5. incelendiğinde, tüm maddelerin birbirleri ile pozitif yönde .001 düzeyinde 

anlamlı ilişki gösterdiği görülmektedir. Bu sonuç, maddelerin birbirleri ile anlamlı bir 
bütünlük gösterdiğinin ve tek bir yapının bileşenleri olduğunun kanıtıdır.  

Ölçme aracının Cronbach Alfa katsayısı .91 olarak tespit edilmiş olup, alt sınır olan 
.60’dan büyük olduğu görülmektedir. Alfa katsayılarının yüksek olması, ölçek maddelerin 
birbirileriyle tutarlı olduğunu ve aynı özelliği yoklayan maddelerden oluştuğunu 
göstermektedir.   

İç tutarlılık katsayılarının belirlenmesinden sonra ikinci aşama olarak madde analizi 
işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ölçme aracının maddelerine ilişkin madde analizi sonuçları 
Tablo 6.’da sunulmuştur.  
Tablo 6. Görsel Sunu Tutum Ölçeğine  İlişkin Madde Analizi Sonuçları 

Madde! n!
Madde)!
Toplam!

p!
Madde)!
Kalan!

P!
Madde)!
Ayırt)
edicilik!

p!

1! 214! .697! .000! .624! .000! 7.974! .000!
2! 214! .713! .000! .652! .000! 7.299! .000!
3! 214! .674! .000! .621! .000! 7.499! .000!
5! 214! .684! .000! .626! .000! 8.836! .000!
6! 214! .775! .000! .743! .000! 8.908! .000!
9! 214! .724! .000! .676! .000! 7.965! .000!
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12! 214! .660! .000! .584! .000! 5.986! .000!
14! 214! .645! .000! .581! .000! 6.084! .000!
17! 214! .683! .000! .617! .000! 7.156! .000!
18! 214! .690! .000! .631! .000! 7.541! .000!
23! 214! .621! .000! .562! .000! 6.831! .000!
27! 214! .739! .000! .692! .000! 8.333! .000!
29! 214! .731! .000! .666! .000! 11.843! .000!
31! 214! .491! .000! .399! .000! 6.133! .000!
33! 214! .760! .000! .705! .000! 10.163! .000!

Tablo 6. incelendiğinde her bir maddenin madde toplam, madde kalan ve madde 
ayırtedicilik değerinin .001 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Bu durum Görsel Sunu 
Tutum Ölçeğinin  bütün maddelerinin güvenilir olduğunun kanıtıdır.  
Uygulama 

Araştırmanın ilk aşamasında deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilere Görsel 
Sunu Uygulamaları Tutum Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu yapılmıştır. Öğrencilere sunu ile 
ilgili açıklayıcı bilgi verilmemiştir. Sadece sunu tanımı yapılmıştır. Deney grubu ile kontrol 
grubu eş zamanlı olarak üniteye başlamış ve gene eş zamanlı olarak iki üniteyi de 
sonlandırmıştır. Deney grubundaki öğrenciler ile projeye dayalı öğrenme yöntemi ile sosyal 
bilgiler dersi işlenmiş, kontrol grubu öğrencileri ile geleneksel öğretmen merkezli sosyal 
bilgiler dersi işlenmiştir. Uygulamanın yapıldığı üniteler “İnsanlar ve Yönetim” ile “Uzaktaki 
Arkadaşım” üniteleridir. İki ünitenin toplam olarak işlendiği zaman dilimi beş haftalık 
süreçtir.  

Projeye dayalı öğrenme yöntemiyle ders işlenen sınıfta öğrenciler küçük gruplar 
oluşturmuşlardır. Gruplar oluşturulurken kendi isteklerine göre grup arkadaşlarını seçmelerine 
izin verilmiştir. Gruplar oluşturulduktan sonra üniteyle ilgili merak ettikleri soruları, konuları 
aralarında tartışarak belirlemeleri istenmiştir. Grup içinde öğrencilerin belirledikleri konular 
öğretmen tarafından tahtaya yazılmış ve olası konu alternatifleri öğrencilerin görüşlerini 
alarak arttırılmıştır. Daha sonra her grubun sadece bir konu üzerinde çalışacakları belirtilerek 
grupların proje hazırlamak üzere kendilerine bir konu belirlemeleri istenmiştir. İnsanlar ve 
yönetim ünitesiyle ilgili şu proje konuları hazırlanmıştır: “Belediyeyi oluşturan birimler 
nelerdir?”, “Belediyenin Görevleri”, “Yerel Yönetim Birimleri Nelerdir?”, “Belediye Başkanı 
Nasıl seçilir?, Neler Yapar? Kimlerle Çalışır?”, “Kamu hizmetleri nelerdir?”, “Yerel yönetim 
ile kamu hizmetlerinin yürütülmesi arasındaki ilişki nedir?”, “Ulusal egemenlik ile yerel 
yönetimler arasındaki ilişki nedir?”. Proje konularının alt konularını belirlemek için, her 
öğrencinin fikrinin alınarak gruplarca oluşturulan alt konu listesi hazırlanmıştır. Listenin son 
şekline görüş birliğiyle grupça karar verilmiş ve kaynak taramasına geçilmiştir. Nerelerden 
bilgilere ulaşacakları hakkında fikirler ortaya atmaları istenmiş ve tahtaya olası durumlar 
yazılmıştır. Ürün olarak dokümanlar kitapçık haline getirilmiş ve pano düzenlemeleri 
kararlaştırılmıştır. Görsel sunu materyalleri hazırlanmış ve sunu sırasında kullanılmış, 
sunudan sonra da panoya yerleştirilmiştir.  

İkinci proje çalışması “Uzaktaki Arkadaşım” ünitesinde gerçekleşmiştir. Bu proje 
çalışmasında öğrenci grupları değişmiştir. Yeni gruplar oluşturulmuş ve konular seçilmiştir. 
Öğrencilerin dünya üzerindeki ülkeleri araştırmak istediklerini dile getirmeleri sonucu olası 
ülkelerin listesi kendilerince hazırlanmıştır. Bu listede yer alan ülkelerden proje 
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hazırlayacakları bir tanesini seçmeleri söylenmiştir. Proje hazırlanan ülkeler şunlardır: Fas, 
Pakistan, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Özbekistan, Meksika. Ülkelerin hangi alt 
başlıklara göre inceleneceği konusunda görüş birliğiyle şunlara karar verilmiştir: Bir dünya 
haritası üzerinde ülke boyalı kalemlerle boyanıp coğrafi konusu ve komşuları açıklanacak. 
Ülkenin ekonomisi, coğrafi yapısı, kültürü, yaşam tarzı, çocukların yaşamı, o ülke ile kendi 
ülkelerindeki çocukların karşılaştırılması yapılacak. Ayrıca ülkeyi tanıtan görsel malzemeler 
toplanıp sunu sırasında dünya haritasına yerleştirilecek. Hazırlanan kriterler bağlamında her 
öğrenci sunusunu yapmıştır. Dünya haritası öğretmen tarafından hazırlanarak sınıfa getirilmiş,  
sunu sırasında anlatılan ülke renkli boya kalemleriyle dünya haritasında boyanıp komşuları 
tanıtılmış, öğrencilerce hazırlanan görsel malzemeler sınıfa sunularak teker teker haritaya 
yerleştirilmiştir. Öğrenciler sunularını sınıf arkadaşlarına ve diğer sınıflarda okuyan 
akranlarına yapmıştır. Ayrıca sunularını kendi öğretmenleri dışında öğretmenler de izlemiştir.  

İki ünite de işlendikten sonra hem kontrol grubundaki hem de deney grubundaki 
öğrencilere Görsel Sunu Uygulamaları Tutum Ölçeği yapılmıştır. Çalışma Takvimi aşağıda 
sunulmuştur: Literatür tarama çalışmalarına 01.05.2007 tarihinden itibaren başlanmıştır. 
Deney ve kontrol gruplarının belirlenmesi 01.05.2007 tarihinde yapılmıştır. Veri toplama 
araçlarının geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 02.05.2007 tarihinde yapılmıştır. Deney ve 
kontrol gruplarındaki öğrencilere öntest  uygulaması 02.05.2007 tarihinde yapılmıştır. Deney 
grubundaki öğrencilerle proje çalışmalarına 05.05.2007 tarihinde başlanmış ve 5 hafta süre ile 
devam etmiştir. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilere sontest uygulaması 15.06.2007 
tarihinde yapılmıştır. Veri toplama araçlarıyla elde edilen verilerin çözümlenmesi 20.06.2007 
tarihinden itibaren yapılmıştır. 

Verilerin Çözümlenmesi 
Araştırmada projeye dayalı öğrenme yönteminin ilköğretim dördüncü sınıf 

öğrencilerinin görsel sunu uygulamalarına ve sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına olan 
etkisini ölçmek amacıyla uygulanan veri toplama araçlarından elde edilen verilerin 
değerlendirilmesinde SPSS 12.0 paket programı kullanılmıştır. İki değişken arasındaki farkı, 
kontrol ve deney grubu arasındaki farkı sınamak için t testi, bağımlı gruplarda t testi, çoklu 
karşılaştırmalarda ise tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA) istatistik teknikleri 
kullanılmıştır. 

İlkokul dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersi “İnsanlar ve Yönetim” ile “Uzaktaki 
Arkadaşlarım” ünitelerinde projeye dayalı öğrenme yönteminin kullanılması öğrencilerin 
görsel sunu uygulamalarına yönelik tutumunu etkiler mi? amacını test etmek için, bağımsız 
gruplarda t testi ve bağımlı gruplarda t testi, 

Projeye dayalı öğrenme yönteminin görsel sunu uygulamalarına yönelik tutuma etkisi 
cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? amacını test etmek için, bağımsız gruplarda t testi, 

Projeye dayalı öğrenme yönteminin görsel sunu uygulamalarına yönelik tutuma etkisi 
kardeş sayısına göre farklılaşmakta mıdır? amacını test etmek için, Tek Yönlü Varyans 
Analizi-ANOVA, 

Projeye dayalı öğrenme yönteminin görsel sunu uygulamalarına yönelik tutuma etkisi 
anne eğitim düzeyine göre farklılaşmakta mıdır? amacını test etmek için, Tek Yönlü Varyans 
Analizi-ANOVA, 
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Projeye dayalı öğrenme yönteminin görsel sunu uygulamalarına yönelik tutuma etkisi 
baba eğitim düzeyine göre farklılaşmakta mıdır? amacını test etmek için, Tek Yönlü Varyans 
Analizi-ANOVA kullanılmıştır. 

BULGULAR VE YORUMLAR 
Araştırmada, sosyal bilgiler derslerinde projeye dayalı öğrenme yönteminin 

kullanılacağı deney grubu öğrencilerinin görsel sunu tutum ölçeği öntest puan ortalamaları ile 
geleneksel öğretim yönteminin kullanılacağı kontrol grubu öğrencilerinin görsel sunu tutum 
ölçeği öntest puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını bulmak için 
karşılaştırma yapılmıştır. 

Tablo 7. Deney Grubuna Ait Görsel Sunu Tutum Ölçeği Öntest-Sontest Puan 
Karşılaştırmalarına İlişkin Bulgular 

 
 

 
 

 
 

Görsel Sunu Tutum Ölçeği ön test ve son test uygulamalarından elde edilen puanlar 
arasında anlamlı bir fark vardır (p<0.05). Farkın kaynağını anlamak için ortalamalara 
bakıldığında, ön test puanı 42.5 iken son test puanının 56.2 olduğu görülmektedir. Bu da 
ortalamada anlamlı bir artış olduğunu göstermektedir. Elde edilen bu sonuç, deney grubunda 
projeye dayalı öğrenme yönteminin kullanılmasının görsel sunuya yönelik olumlu tutum 
geliştirmede etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Öğrencilerin projeye dayalı öğrenme 
yöntemini kullanmalarının, görsel sunu uygulamalarına ilişkin tutumlarının arttırmasına sebep 
olduğu söylenebilir. Daha önce sosyal bilgiler derslerinde öğretmen merkezli geleneksel 
yöntemle ders işleyen öğrenciler, öğretim süreci boyunca pasiftir. Öğretmeni oturdukları 
yerden izleyen öğrenciler için, görsel sunu uygulamalarına ilişkin tutumun, projeye dayalı 
öğrenme ile sosyal bilgiler dersini işledikten sonra artarak anlamlı bir fark meydana getirdiği 
söylenebilir. Süreç boyunca her öğrenci iki tane, içeriğini kendilerinin hazırladıkları sunular 
yapmışlardır. Süreç sonunda da sunuya ilişkin tutumlarını olumlu yönde arttırdıkları 
görülmüştür. Bu bulgular araştırmanın “İlkokul dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersi “İnsanlar 
ve Yönetim” ile “Uzaktaki Arkadaşlarım” ünitelerinde projeye dayalı öğrenme yönteminin 
kullanılması öğrencilerin görsel sunu uygulamalarına yönelik tutumunu etkiler mi?” şeklinde 
ifade edilen birinci amacını doğrulamıştır. Araştırma sonucuna göre İlkokul dördüncü sınıf 
sosyal bilgiler dersi “İnsanlar ve Yönetim” ile “Uzaktaki Arkadaşlarım” ünitelerinde projeye 
dayalı öğrenme yönteminin kullanılması öğrencilerin görsel sunu uygulamalarına yönelik 
tutumunu olumlu yönde etkiler denilebilir.  
 

 

Görsel Sunu                                                   _ 
     Tutum                Gruplar         N               X              ss               t               p 
     Ölçeği  

                               Öntest            44            42.5        12.8 
                                                                                                       7.419          .000 
                               Sontest          44            56.2        4.6 
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Tablo 8. Cinsiyete Göre Görsel Sunu Tutum Ölçeğinden Elde Edilen Puanların 
Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular 
 

                                                          _ 
             Cinsiyet          N                  X               ss.             t               p 

      
 
 
 

 
Kız              17 
 
Erkek          27 

 
 
13.52          12.48     
                                     .055        .956 
13.74          12.27        

 
Tablo 8.’e göre, Görsel Sunum Tutum Ölçeğinin ön test ve son test puan farkı 

ortalamaları açısından kızlarla erkekler arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0.05).  
Kız ve erkek çocukları aile içinde cinsiyetlerine bağlı olarak herhangi bir ayrıcalık ya da 
olumsuzluk ön yargısından uzak tutularak özgür şekilde eğitilirler. Bu nedenle iki cins de 
kendini ifade etmek için bir konuşma yapacağı zaman ya da bir topluluk önünde sunu 
yaptığında kendilerini ne şanslı ne de şanssız kabul ederler. Her iki cins de ortak ve eşit 
şekilde toplumda algılanırlar. Bu nedenle cinsiyet faktörü sunu ile ilgili tutumu 
etkilememektedir.  
 

Tablo 9. Kardeş Sayısına Göre Görsel Sunu Tutum Ölçeğinden Elde Edilen Puanların 
Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular 

 
                                                            _ 
                Kardeş Sayısı             N      X              ss.                F            p 
 

   Tek çocuk ve 1 Kardeş        15      11.06         10.14    
   2 Kardeş                              10      18.5           12.83         1.147       .327 
   3 Ve Üzeri Kardeş               19      13.5           13.22 

* Tek çocuk sayısı 2 olduğu için bu grup 1 kardeş grubu içerisine dahil edilmiştir. 

 
Tablo 9’a göre tek çocuk ve  bir kardeşli, iki kardeşli ve üç ve üzeri kardeşli öğrenciler 

arasında Görsel Sunu Tutum Ölçeğinin öntest ve sontest uygulamalarından elde edilen puan 
farkı ortalamaları açısından anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0.05). Elde edilen bulgulara 
göre tek çocuklu olan, bir kardeşli, iki kardeşli, üç ve üzeri kardeşli olan öğrenciler arasında 
sosyal bilgiler dersine ve görsel sunu uygulamalarına ilişkin tutum açısından anlamlı bir fark 
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bulunamamıştır. Bunun sebebini anlayabilmek için çocuğun toplumdaki yerine bakmak ve 
ailelerce çocukların gelişimi için onlara ayrılan ekstra zamanı incelememiz gerekir. İster tek 
çocuk olsun ister kardeş sahibi olsun ailede, toplumda çocuk aynı derecede söz hakkına 
sahiptir denilebilir. Tek çocuklu ailelerin genelde çalışan aile olması sebebiyle çocuklarına 
fazladan zaman ayıramadıkları söylenebilir. Beraber geçirecek fazladan zaman bulamamaları, 
onların kendilerini ifade etmeleri için sahip oldukları olumlu fırsatı değerlendirememelerine 
neden olmaktadır.  Bu durumda olan öğrencilerin vaziyeti, kardeş sahibi olup da aile içinde 
kendi gelişimine ayrıca anne-babası tarafından fazlaca vakit ayrılmayan, kardeşlerinden 
kendisine söz söyleme fırsatı düşmeyen, aktif olarak fikirlerini söyleyemeyen, alınan 
kararlarda söz sahibi olamayan öğrencinin durumuyla benzeşmektedir. Kardeş sahibi olan 
öğrencilerle, ailesinin tek çocuğu olan öğrencilere, düşüncülerini ifade etme, sosyalleşme, 
diğer toplum bireyleriyle etkili iletişim kurma şansı aynı düzeyde tanındığından kardeş 
sayısının görsel tutumuna etkisi olmadığı görülmektedir. Bulgulara dayanarak şu söylenebilir: 
projeye dayalı öğrenme yönteminin görsel sunu uygulamalarına yönelik tutuma etkisi kardeş 
sayısına göre farklılaşmamaktadır. 

 
Tablo 10. Anne Eğitim Durumuna Göre Görsel Sunu Tutum Ölçeğinden Elde Edilen 
Puanların Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_!
!!!!!!!!!!!!!Öğrenim!Düzeyi!!!!!!!!N!!!!!!!!!!X!!!!!!!!!!!!!ss.!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!p!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!Okula!Gitmemiş!!!!!!!!13!!!!!!14.69!!!!!!!!12.64!
!!!!!!!!!!!!!!!İlkokul!Mezunu!!!!!!!!23!!!!!!15.78!!!!!!!12.98!!!!!!!2.125!!!!.132!
!!!!!!!!!!!!!Ortaokul!ve!üstü!!!!!!!!!!8!!!!!!!15.87!!!!!!!15.13!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Mezunu!

 
Tablo 10’a göre annesinin eğitim durumu okula gitmemiş, ilkokul mezunu ve orta ve 

üzeri okul mezunu olan öğrenciler arasında Görsel Sunum Tutum Ölçeğinin öntest ve sontest 
uygulamalarından elde edilen puan elde edilen puan farkı ortalamaları açısından anlamlı bir 
fark bulunmamaktadır (p>0.05). Bulgulara dayanarak, öğrencilerin görsel sunu 
uygulamalarına ilişkin tutumlarının anne eğitim düzeyine göre farklılaşmadığı görülmektedir. 
Örgün eğitimden aynı seviyede yararlanamamış olsalar da okuma yazma bilmek şartıyla 
anneler çocuklarının eğitimiyle ilgili algın eğitim yoluyla bilgilendirilmektedirler. Anneler 
çocuklarının sosyalleşebilmesi, etkin bir vatandaş olarak yetişebilmesi için hemen hemen 
benzer felsefeyle çocuk eğitmektedirler. Annenin, ilkokulu bitirememiş, ilkokuldan mezun 
olmuş, ortaokul ya da üstü okullardan mezun olmuş olması çocuğuna yaklaşımında çok 
farklılık arz etmemektedir denilebilir. Annesiyle benzer iletişim becerileri geliştiren 
öğrencilerin iletişime, sunuya tutumları da farklı değildir denilebilir. Bundan dolayı 
öğrencilerin görsel sunu uygulamalarına yönelik tutumları anne eğitim düzeyine göre 
farklılaşmadığı görülmektedir. Bu sonuçlarla ilgili olarak, araştırmanın yürütüldüğü gruptaki 
öğrencilerin annelerinin, çocuk yetiştirme tarzlarının, çocuklara olan yaklaşımlarının çok 
farklı olmadığı söylenebilir. Veliler, sosyo kültürel ekonomik özellikleri açısından birbirine 
benzemekte olup genelde orta düzey ailelere mensupturlar. Okula gitmemiş ya da ilkokul 
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mezunu olan anneler de çocuklarla ilgili radyo-tv programlarını izleyerek, okullardaki 
rehberlik programlarını takip ederek, algın eğitim yoluyla kendilerini eğiterek, çocuk eğitimi, 
çocuk gelişimi açısından; ortaokul ve üstü mezunu anneler bilgi sahibi olabilirler.  Buna göre 
projeye dayalı öğrenme yönteminin görsel sunu uygulamalarına yönelik tutuma etkisi anne 
eğitim düzeyine göre farklılaşmamaktadır.  

 
Tablo 11. Baba Eğitim Durumuna Göre Görsel Sunu Tutum Ölçeğinden Elde Edilen 
Puanların Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_!
Öğrenim!Düzeyi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N!!!!!!!!!!X!!!!!!!!!!!!!ss.!!!!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!!p!
!
!
!!İlkokul!Mezunu!ve!altı*!!!!!!!28!!!!!!14.10!!!!!!!!12.78!!!!!!!!!!!.319!!!!!!!!!!.752!
!Ortaokul!ve!üstü!mezunu!!!!!!16!!!!!!12.87!!!!!!!!11.50!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*Okula gitmemiş grupta kişi sayısı 5 olduğu için, bunlar ilkokul mezunu olanlarla 
birleştirilmiştir.  

 
Tablo 11’e göre, babasının eğitim durumu ilkokul mezunu ve altı ile orta ve üzeri okul 

mezunu olan öğrenciler arasında Görsel Sunu Tutum Ölçeği öntest ve sontest 
uygulamalarından elde edilen puan ortalamaları farkı açısından anlamlı bir fark 
bulunmamaktadır (p>0.05). İster okula gitmemiş olsun, isterse üniversite mezunu olsun her 
baba oğlunun bir topluluk karşısında duygu ve düşüncelerini rahatça ifade etmesini ister. Bu 
nedenle küçük yaştan itibaren iletişiminde zorluklar çekmemesi için çocuğunu yüreklendirir, 
cesaret verir. Bir topluluğa lider olan, kekelemeden heyecanlanmadan fikirlerini rahatlıkla 
ifade eden bir çocuk tüm babaların görmek istediği çocuktur. Bundan hareketle okula gitmiş 
gitmemiş, ilkokul, ortaokul mezunu her babanın çocuğunu bu amaca ulaşması için tutumu 
benzer olacaktır. Dolayısıyla projeye dayalı öğrenme yönteminin görsel sunu uygulamalarına 
yönelik tutuma etkisinin baba eğitim durumuna göre farklılaşmadığı görülmektedir.  

 
SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

İstanbul İli Esenler İlçesi Engin Can Güre İlkokulunda projeye dayalı öğrenme 
yöntemiyle öğretim yapılan deney grubu ve geleneksel öğretim yapılan kontrol grubu 
öğrencilerinin yer aldığı bu çalışmada projeye dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin görsel 
sunu uygulamalarına ilişkin tutumlarına etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın amacı, “İlkokul 4. 
sınıf sosyal bilgiler dersi “İnsanlar ve Yönetim” ile “Uzaktaki Arkadaşlarım” ünitelerinde 
projeye dayalı öğrenme yönteminin kullanılması öğrencilerin görsel sunu uygulamalarına 
yönelik tutumunu etkiler mi?” şeklinde belirtilmiştir. Projeye dayalı öğrenme yöntemiyle 
öğretim yapılan deney grubu öğrencileri ile geleneksel öğretim yapılan kontrol grubu 
öğrencilerin görsel sunu uygulamalarına yönelik tutumları arasında deney grubu lehine 
anlamlı bir fark vardır. Alanyazın incelendiğinde Baysal’ın (2009) çalışmasında da araştırma 
sonucumuzla paralel bulgular ortaya çıkmıştır. Baysal (2009), araştırmasında üçüncü sınıf 
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hayat bilgisi dersinde projeye dayalı öğrenmenin kullanılmasının öğrencilerin görsel sunu 
uygulamasına etkisi belirlemeye çalışmıştır. Araştırmasını, İstanbul ili, Kadıköy ilçesinde bir 
ilköğretim okulunda öğrenim gören otuzu deney, otuzu kontrol grubunda olmak üzere altmış 
üçüncü sınıf öğrencisi ile 2006-2007 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 
deneysel desen kullanılmıştır. Deney grubunda hayat bilgisi dersi projeye dayalı öğrenme ile 
işlenirken, kontrol grubunda geleneksel yaklaşımla işlenmiştir. Araştırma sonucunda 
ilköğretim üçüncü sınıf hayat bilgisi dersi meslekler konusunda projeye dayalı öğrenme 
yaklaşımının öğrencilerin görsel sunuya uygulamalarına yönelik tutumunu olumlu yönde 
arttırdığı bulunmuştur. Öneri olarak projeye dayalı öğrenmenin okullarda yaygın olarak 
kullanılmasının sağlanması için öğretmen yetiştiren kurumlarda ve sistem içinde bir takım 
tedbirler alınmasını, görsel sunu uygulamalarının özellikle küçük yaşlardan başlanması için 
bazı düzenlemelere gidilmesini sunmuştur. 

Baysal, Duman, Arkan ve Hastürk (2012); çalışmalarında araştırma bulgularımızla 
paralel sonuçlara ulaşmışlardır. Çalışmalarında probleme dayalı öğrenme yaklaşımının 
ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin görsel sunu uygulamalarına ve yazma eğilimine etkisini 
araştırmaktır. Bu amaçla araştırma deneme modellerinden tek grup ön test-son test modeli ile 
kurgulanmıştır. Çalışma sosyal bilgiler dersi “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesi kapsamında önce 
ön testler, altı haftalık problem dayalı öğrenme yaklaşımının hemen bitiminde son test 
uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında Kadıoğlu (2007) tarafından 
geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmış olan “Görsel Sunu Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. 
Sonuçta, sosyal bilgiler dersinde probleme dayalı öğrenmenin uygulanması ile görsel sunu 
becerisi ve yazma eğilimi öntest-sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

Projeye dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin görsel sunu uygulamalarına ilişkin 
tutumları arttırdığı söylenebilir. Eğer sosyal bilgiler derslerinde geleneksel öğretmen merkezli 
öğretim yerine projeye dayalı öğrenme yöntemiyle öğretim yapılırsa öğrencilerin görsel sunu 
uygulamalarına ilişkin tutumları arttırılmış olacaktır. Öğretmen merkezli öğretimin yapıldığı 
sınıflarda öğrenciler topluluk önüne çıkıp konuşma yapma, fikirlerini beyan etme şansı 
bulamazlar. En fazla oturdukları sırada ayağa kalkıp soruları yanıtlar, ya da ezberlediği metni 
tahtada anlatırlar. Oysa projeye dayalı öğrenme yönteminin kullanıldığı sınıflarda öğrenciler 
derste sessiz sakin kıpırdamadan durmak zorunda değillerdir. Tahtaya çıkıp sunu 
yaptıklarında  ise başkaları tarafından yazılmış metni birebir anlamını kavramadan 
tekrarlamazlar. Sunularının içeriklerini zaten öğrenme süreci boyunca arkadaşları ile tartışıp 
oluşturdukları için konuya hakimdirler. Sunu esnasında bir tek noktada çakılı kalmaz. Görsel 
materyaller kullanarak sunumunu zenginleştirir. Sunu sırasında ve sonrasında arkadaşlarıyla 
iletişim kurar ve onlara sorular sorar, gelen soruları yanıtlar. Böylece bir kalabalık önünde 
kendi fikirlerini özgürce ifade edebilir, savunabilir, grubu ikna etme çabasına heyecansız 
uygulayabilir. Oysa geleneksel öğretim yönteminde öğrenci bütün bunlardan mahrum 
olduğundan sunu uygulamalarına karşı tutumu projeye dayalı öğrenme yapılan sınıflardaki 
öğrenciler kadar olumlu olmayacaktır. Bunlara dayanarak Öğretmenler geleneksel öğretim 
yöntemi yerine projeye dayalı öğrenme yöntemini kullanırlarsa öğrencilerin görsel sunu 
uygulamalarına ilişkin tutumlarının daha olumlu olacağı söylenebilecektir. 

Araştırmanın ikinci amacı “Projeye dayalı öğrenme yönteminin görsel sunu 
uygulamalarına yönelik tutuma etkisi sahip kardeş sayısına göre farklılaşmakta mıdır?”  
şeklinde ifade edilmiştir. Projeye dayalı öğrenme yönteminin görsel sunu uygulamalarına 
yönelik tutuma etkisi sahip kardeş sayısına göre farklılaşmamaktadır. Kardeş sayısı ailelerin 
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çocuklarına olan yaklaşımlarını çok farklı şeklinde değiştirmemektedir. Tek ve iki çocuklu 
ailelerin, genellikle çalışan aileler olduklarından çocuklarıyla, üç ve daha fazla çocuk sahibi 
ailelerin çocuklarıyla ilgilendikleri zamandan çok daha fazla ilgilendikleri söylenemez. 
Ailenin çocuklarıyla iletişimi farklılık göstermediği için çocukların kendine olan güvenleri, 
bir topluluk karşısında konuşma kapasiteleri birbirine yakın düzeydedir. Bu nedenle 
öğrencilerin görsel sunu uygulamalarına yönelik tutumlarının sahip oldukları kardeş sayılarına 
göre farklılaşmadığı söylenebilir. 

Araştırmanın üçüncü amacı “Projeye dayalı öğrenme yönteminin görsel sunu 
uygulamalarına yönelik tutuma etkisi anne eğitim düzeyine göre farklılaşmakta mıdır?” 
şeklinde ifade edilmiştir. Projeye dayalı öğrenme yönteminin görsel sunu uygulamalarına 
yönelik tutuma etkisi anne eğitim düzeyine göre farklılaşmamaktadır. Toplumuzda da sadece 
kariyer, meslek sahibi olan anneler çalışmıyor. İlkokul mezunu da okul bitirmemiş olan da 
ekonomik özgürlüğü olan annelerdir. Bu nedenle anne eğitim düzeyine bakarak onarın 
hayattan kopuk, yaşamın gerçeklerin uzak izole şekilde yaşadıklarını söylemek mümkün 
değildir. Hayatı bilen, yaşamın gerçeklerinin farkında olan anne de çocuğunu yaşama 
hazırlayacak eğitimi ona verecektir. Dolayısıyla annenin çocuğunu hayata hazırlaması için 
eğitim düzeyinin ölçüt olmadığı söylenebilir. Hayata eşit şartlarda hazırlıklı olarak yetiştirilen 
çocukların sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları da birbirinden farklı olmayacaktır. Buna 
dayanarak öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları anne eğitim düzeyine göre 
farklılaşmamaktadır denilebilir.  

Araştırmanın dördüncü amacı “Projeye dayalı öğrenme yönteminin görsel sunu 
uygulamalarına yönelik tutuma etkisi baba eğitim düzeyine göre farklılaşmakta mıdır?” 
şeklinde ifade edilmiştir. Projeye dayalı öğrenme yönteminin görsel sunu uygulamalarına 
yönelik tutuma etkisi baba eğitim düzeyine göre farklılaşmamaktadır. Toplumumuzda her ne 
kadar anne ekonomik yönden babanın yükünü hafifletse de ailenin sorumluluğu ağırlıklı 
olarak babadadır. Babanın işi, çalışma şartları yükseldikçe harcadığı enerjinin, beyin gücünün 
arttığı düşünülür. Bu durumda öğrenim seviyesine bağlı olarak baba-çocuk ilişkisinin 
farklılaştığı, iletişimin arttığını söylemek zordur. Tüm babalar çocuklarını hayata hazırlamak 
için benzer tutum içinde çocuklarına yaklaşırlar. Her kesimden, öğrenim seviyesinden baba 
çocuğunun okulda derslerinde başarılı olup, iyi bir iş sahibi olması için çocuğuna hayatı 
öğretir. Eğitim seviyesi yüksek olan baba durumu olsa dahi çok bol harçlık vererek çocuğunu 
şımartmak yerine ihtiyaçlarını gidereceği kadar harçlık verir. Dolayısıyla baba öğrenim 
seviyesi açısından bakıldığında babaların hayatı çocuklarına öğretme çabasının ve 
yaklaşımının benzer olduğu bu nedenle sosyal bilgiler dersine yönelik tutumun baba öğrenim 
düzeyi ile farklılaşmadığı söylenebilir. 
 Araştırmanın bulguları doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilinir: 

1. Sosyal bilgiler dersi öğretim programı, konularının projeye dayalı öğrenme yöntemiyle 
işlenmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenebilir. 

2. MEB tarafından öğretmenlere, derslerde uygulamalarına yardımcı olması bağlamında,  
projeye dayalı öğrenme yönteminin nasıl kullanılacağına ilişkin hizmet içi eğitim verilebilir. 

3. Görsel sunu uygulamaları, sosyal bilgiler dersi öğretim programı içinde geliştirilmesi 
öngörülen beceriler arasında, görsel sunu becerileri adıyla yer alabilir. 
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4. Projeye dayalı öğrenme yönteminin, Türkçe dersi temalarının herhangi birinde 
kullanılmasının, öğrencilerin görsel sunu uygulamalarına yönelik tutumlarına etkisini 
inceleyen bir araştırma yapılabilir.   

5. Okul öncesi eğitimi alan öğrencilerle, okul öncesi eğitimi almayan öğrencilerin görsel sunu 
uygulamalarına yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı incelenebilir. 

6.  Araştırma, örnekleminin, sosyo-kültürel-ekonomik seviye açısından farklılık gösteren 
birden fazla okulu kapsayacak şekilde genişletilmesiyle gerçekleştirilebilir.  

7.  Araştırma, araştırmacı öğretmen dışında seçilen ve her iki grupta da eğitim öğretimi 
sürdürecek olan bir öğretmen tarafından gerçekleştirilebilir.  

8.  Araştırma, örneklemin, ilköğretimin ikinci kademesinde okuyan öğrenciler olacak şekilde 
yapılabilir. 

9.  Öğretmen yetiştiren kurumlar, eğitim programlarına,  öğretmen adaylarının görsel sunu 
uygulamalarına ilişkin bilgi, beceri seviyelerini arttırmak amacıyla hazırlanmış sınıfta sunu 
becerileri isimli bir disiplin yerleştirebilirler.  
10.  Öğretmen yetiştiren kurumlar, öğretmen adaylarının görsel sunu becerilerini 
kullanmasına olanak sağlayacak şekilde eğitim vermelidir. Bu anlayışla yetişen öğretmenler 
de sınıflarında öğretmen merkezli eğitim yerine öğrenci merkezli eğitimi tercih ederler. Bu da 
öğrencilerin derse olan tutumlarını olumlu yönde arttırabilir. 

11. Öğretmen yetiştiren kurumlar, öğretmen adaylarının yetiştirilmesi sürecinde ders 
içeriklerini projeye dayalı öğrenme yöntemiyle işlemelidir. Bu anlayışla yetişen öğretmenler 
sınıflarında öğretmen merkezli eğitim yerine projeye dayalı öğrenme yöntemini kullanırlar. 
Böylece öğrencilerin derse olan tutumlarını olumlu yönde artar.   

 
KAYNAKLAR 
Akyol, H. (2013). Türkçe Öğretim Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Pegem. 
Baysal, Z. N., Duman M., Arkan, K. ve Hastürk, E. (2012). Probleme Dayalı Öğrenme 

Yaklaşımının Öğrencilerin Görsel Sunu ve Yazma Eğilimlerine Etkisi. Uluslararası 
Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi. 4 (2), 78-90. 

Baysal, Z. N. (2009). Projeye Dayalı Öğrenme'nin İlköğretim 3. Sınıf Öğrencilerin Görsel 
Sunu Uygulamasına Etkisi 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 
Eskişehir, Türkiye. 

Bradbury, A. (2006). Başarılı Sunum Teknikleri (H. Elçi, Çev.). İstanbul: Kaizen. 

Demirel, Ö. (2005). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme (8. Baskı). Ankara: 
Pegem A. 

Forsyth, P. (1999). 30 Dakikada Sunuşa Hazırlanma (E. S. Yarmalı, Çev.). İstanbul: Damla. 
Kadıoğlu, H. (2007). Projeye Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Görsel Sunu 

Uygulamalarına ve Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Tutumlarına Etkisi, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü, İstanbul. 



!

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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!
!
!

! 36!

Vural, B. (2004). Eğitim-Öğretimde Planlama, Ölçme ve Stratejiler (2. Baskı). İstanbul: 
Hayat. 

Yıldız, N. (2004). Proje Tabanlı Öğrenme Modeli. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı. Sabancı 
Üniversitesi.   

 

 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   37	  

KÜRESELLEŞME HAREKETLERİNİN TURİZM ENDÜSTRİSİNE ETKİLERİ 
Buket BULUK* ,  Ferah ÖZKÖK** 

Öz 

Bu çalışmada, çeşitli tanımlarıyla birlikte küreselleşme kavramı ve küreselleşme sürecini hızlandıran 
faktörler ele alınmıştır. Çalışmada ayrıca küreselleşmenin boyutları ve bu boyutların turizm endüstrisini turizm 
işletmeleri, destinasyon ve yerel halk bağlamında nasıl etkilediği ile ilgili bir literatür taraması yapılmıştır. 
Ulusal kültürlerin ve sınırların birleştiği, her alanda yeni trendlerin ivme kazandığı günümüz dünyasında; bilgi, 
iletişim, enerji ve üretim sistemlerindeki yenilik, dönüşüm, teknoloji ve inovasyon alanlarında ortaya çıkan 
gelişmelerin yön verdiği yeni bir yapılanma meydana gelmiştir. Küreselleşme olarak ifade edilen bu yeni 
yapılanma ile ortaya çıkan değişim ve gelişmeler küreselleşmenin teknolojik, çevresel, sosyo-kültürel, ekonomik 
ve siyasal boyutları altında turizm endüstrisinde yer alan tüm turizm işletmelerini ve faaliyetlerini etkilemekte ve 
turizm endüstrisinde yer alan işletmeler için rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik bağlamında değişim ve 
gelişimi kaçınılmaz kılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Turizm, Küreselleşme, Küreselleşme Süreci, Küreselleşmenin Boyutları, Küreselleşme ve 
Turizm 

THE EFFECTS OF GLOBALIZATION MOVEMENTS IN TOURISM INDUSTRY 

Abstract 

In this study, the factors that accelerate the concept of globalization and the globalization process are 
discussed with various definitions. In addition, a literature search was conducted regarding to the dimensions of 
globalization and how the dimensions of globalization affect tourism industry in terms of both tourism 
businesses, destinations and local people. The combination of national cultures and boundaries in today's world 
in every area have gained momentum; innovation in information, communication, energy and manufacturing 
systems, conversion technology and innovation’s area given the direction of the new developments have 
occurred. The changes and developments occurring with this new structure referred as globalization; technology, 
environment, socio-cultural, economic and political dimensions have affected all businesses under and activities 
take place in the tourism industry. These all changes and developments in the tourism industry have made it 
inevitable for tourism businesses  in terms of competitiveness and sustainability.  

Keywords: Tourism, Globalization, Globalization Process, Dimensions of Globalization, Globalizaion and 
Tourism  

 

Giriş 
Bulunduğumuz yüzyılda hızla gelişen teknolojik, sosyal, ekonomik ve politik 

sebeplerle ulusal ve uluslararası mesafelerin ortadan kalktığını görülmektedir (Beck, 2000; 
Stiglitz, 2002). Ülkeler arasındaki coğrafik sınırların ortadan kalkması ve ülkelerin siyasal, 
sosyal, ekonomik, hukuki ve kültürel açıdan birbirlerine yakınlaşmaları günümüzde 
küreselleşme kavramı ile ifade edilmektedir (Robertson, 1992). Mevcut dünyayı yeniden inşa 
eden bu süreç ise “küreselleşme süreci” olarak adlandırılmaktadır (Buchholz vd., 2009). Bu 
süreçle daha önceden yapılmış olan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ayrımı; merkez ülke, 
çevre ülke ayrımı; sanayileşmiş ve sanayileşmekte olan ülkeler ayrımı ortadan kaldırılmıştır. 
Özellikle son dönemlerde dünya ticaretinin gittikçe yaygınlık kazanması, çok uluslu firmalar 
aracılığıyla doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında büyük hacimlere ulaşılması ve sermaye 
hareketlerinin uluslararası bir hal alması dünyadaki küreselleşme sürecinin hızlanmasını 
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sağlamıştır (Lane, 2001). Küresel sözcüğünün kökeni 400 yıl öncesine kadar gitse de, 
küreselleşme veya globalleşme yeni bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Waltz, 1999). 
1960’lı yıllarda ortaya çıkan ve 1980’lerden itibaren çok sık kullanımına başlanan 
küreselleşme kavramının, 1980’lerde ivme kazandığı ve sermaye hareketlerinin bu tarihler 
itibari ile öncelikli olarak sanayileşme ve ekonomik birlik kurmuş ülkelere doğru yöneldiği 
görülmektedir.  

Küreselleşme ile birlikte meydana gelen iletişim teknolojisindeki hızlı gelişmeler, 
ulaşım araçlarının hız, konfor, kapasite ve fiyat faktörlerinde ortaya çıkan gelişmeler 
uluslararası turizmin gelişmesinde büyük rol oynamıştır (Mullings, 1999; Facio vd., 2004). 
Turizm sektörü ülkeler için önemli bir gelir kaynağı iken uluslararası ticaretin gelişmesi ve 
kişilerin yaşam standartlarının yükselmesine bağlı olarak seyahat etme eğiliminin artışa 
geçmesiyle önemli gelişmeler yaşamıştır (Clark vd., 2006). Turizm sektörü, özellikle yeteri 
kadar tarihi zenginlik ve doğal güzelliklere sahip olan ülkelerin kalkınmasında son derece 
önemli rol oynamaktadır (Reid, 2003). Turizm endüstrisinin gelişme imkânları bol ve turizm 
potansiyeli yüksek olan ülkeler açısından konuya bakıldığında, turizm sektörünün yabancı 
yatırımlar için çok cazip bir alan oluşturduğu ifade edilebilir. Bu özelliği nedeniyle, gelişmiş 
olan ülkeler yönünden olduğu kadar gelişmekte olan ülkeler için de turizm sektörü, üzerinde 
en çok durulan ve bunun için de en çok teşvik görmeye hak kazanan sektör olma niteliğine 
sahiptir.  

Bir literatür taraması olan bu çalışmada öncelikle küreselleşme kavramı ve 
küreselleşmenin turizm endüstrisine etkileri ele alınmış olup, daha sonra küreselleşme 
sürecini hızlandıran faktörler, küreselleşmenin boyutları ve bu boyutların turizm endüstrisini 
nasıl etkilediği konuları hakkında bilgi sunmak amaçlanmıştır.   
Küreselleşme Kavramı  

Küreselleşme kavramı konusunda tam bir fikir birliğine varıldığı söylenemese de 
küreselleşme kısaca, uluslararası iş ve faaliyetlerin artması ile uluslararası ekonomik boyutta 
yaşanan büyük artışları ifade etmektedir (Perraton ve Goldbat, 1997; Karluk, 1998; Elgin ve 
Nuhoğlu, 2007; Okur ve Çakıcı, 2007). Başka bir tanımda ise küreselleşme kavramı, ulusal 
sınırları aşarak üretim ve yatırım yapılan ve bu faaliyetleri gerçekleştirildiği dünyaya doğru 
hareket etme olarak tanımlanır (Boehne, 1998; Özbey, 2002). Dünya piyasalarında birleşme 
eğilimi yaratan küreselleşme süreci ve bu eğiliminin ortaya koyduğu önemli sonuçlar 
olmuştur. Bir taraftan emek ve toplumun aktif oldukları ülkelerin sınır dışına doğru 
genişlemesi dünyanın arta kalan bölümlerinde bir yakınlaşma ve etkileşim ortaya koymuş; 
diğer taraftan yeni disiplin anlayışı küresel anlamda bir emek gücü piyasası ortaya koyma 
eğilimi içerisine girmiştir (Hardt ve Negri, 2002). Günümüzde küreselleşme, yalnız ekonomik 
manada değil, aynı zamanda aktif olarak içerisinde var olunan uluslararası sistemi ifade eden 
bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır (Bahar ve Sarı, 2006). Şaylan’a göre Dünya’nın bir 
bütün olarak tek bir pazar halini almasını ifade eden bir kavram olan küreselleşme; 
kapitalizmin gerekliliği ve bir sonucu olarak ayrıca değerlendirilmeye tabi tutulmalıdır 
(Şaylan, 1999). Küreselleşmeyi, yenidünya biçimi, postmodernizm ve neoliberalizm 
kavramlarından ayrı olarak değerlendirmemek gerekir. Bunun nedeni ise adı geçen 
anlayışların kapitalizm ile olan mevcut bağlantıları ve ancak kapitalizm bağlamında 
açıklanabilmeleridir. Bu ifade doğrultusunda küreselleşme, kapitalizmin günümüzde mevcut 
bir boyutunu ve görünümünü açıklamaktadır (Kızılçelik, 2001). 
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Tüm bu ifade ve tanımların doğrultusunda genel  bir tanım yapıldığında küreselleşme; 
üretim faktörlerinin uluslararası bir hal alması, uluslararası coğrafi sınırların ortadan 
kalkması, teknolojinin etkisiyle uluslararası bilgi ve sermaye akışının büyük bir hız 
kazanması, gelişen demokrasi ve insan haklarının artması ve yaygınlık kazanması gibi 
gelişmelerin de etkisiyle uluslar ve kültürler arası etkileşimin her geçen gün arttığı dinamik 
bir süreç olarak tanımlanabilir (Çeken vd., 2009). Küreselleşmenin bir sonucu olarak ifade 
edilen sürdürülebilir ekonomik kalkınma, sürekli artan ve gelişen yaşam standartları, teknoloji 
ve bilişsel alanlarda meydana gelen hızlı ilerleme, ülkelerin küreselleşme sürecini 
hızlandırmakta, küreselleşme sürecinin hız kazanmasında temel faktörü oluşturmaktadır.  

 
Küreselleşme Sürecini Hızlandıran Faktörler 

Küreselleşme sürecinin hızlanmasını ve küreselleşmenin bir olgu olarak karşımıza 
çıkmasını sağlayan, sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanda birden fazla unsur 
bulunmaktadır. Küreselleşme sürecini daha net bir biçimde kavramamıza yardımcı olacak 
olan bu faktörler kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir (Habermas, 2002; Çeken, 2003; 
Pettinger, 2014):  

•   Uluslararası sermaye piyasasındaki akışın üzerindeki kısıtlamaların büyük miktarda 
engellenmesi durumunda, maksimum kar elde etmek isteyen yatırımcıların sermaye 
hareketliliğine destek olması, 

•   Dış ticarette serbestleşmenin sağlanması, buna bağlı olarak gümrük vergileri ve 
kotaların kaldırılması neticesinde hedef alınan pazarlara uluslararası nitelik 
kazandırılması,  

•   Kalifiye insan gücünün daha serbest bir hal alması ve dinamikleşmesi,  

•   Sosyalist Doğu Blok’unun çöküşü ve ABD’nin Dünya’daki en büyük ekonomik ve 
askeri gücü oluşturması ile piyasadaki mevcut ekonomisine yönelik kapitalist sisteme 
geçişi hızlandırması,  

•   Medya araçları, iletişim ve bilişim alanlarında yaşanan hızlı gelişmelerin, dünya 
çapında enformasyon akışına ivme kazandırması,  

•   Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Birleşik Milletler (UN), Birleşik Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO), Dünya Bankası (WB), Uluslararası Para Fonu 
(IMF), Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT), Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü (OECD) vb. uluslararası kurumların oluşturdukları organizasyonlar 
ve yapmış/ yapmakta oldukları çalışmalar, 

•   Bilimsel araştırma faaliyetlerinde meydana gelen dünya çapında gelişmeler, bu 
faaliyetlerin yaygınlaştırılması ve uygulanmaya konması,  

•   Sermaye faktörü küreselleşme biçimini almaktayken, emek faktöründeki yerelleşme 
hareketleri,  

•   Çokuluslu şirketlerin üretim ve pazarlama gibi daha bir çok alanda Dünya’nın değişik 
ve farklı bölgelerinde faaliyet göstermeleri neticesinde küresel pazarların meydana 
çıkması ve bunun sonucunda işgücünde hareketlilik sağlanması, 
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•   İnsan haklarıyla ilgili imzalanan uluslararası anlaşmaların olması ve toplumun büyük 
bir kesiminin bu hakların varlığından haberdar olmaları, 

•   Uluslararası turizm hareketlerinin dünya çapında artması,  

•   İşletmelerin mevcut üretim, organizasyon vb. yapılarında ortaya çıkan önemli 
değişiklikler ile faks, e-mail, internet ve uydu haberleşmesi gibi ileri teknoloji 
kapsayan telekomünikasyon hizmetlerinin işletmelerde kullanımının hız kazanması,  

•   Dünya genelinde benimsenmiş bir kalkınma stratejisi olan “ithal” ikamesinin yerine 
“ihracatın teşviki” politikalarının yer edinmesi,  

•   Bölgeselleşme hareketlerinin ivme kazanması ve ulusal devlet anlayışının çöküşe 
uğraması.  

 
Küreselleşmenin Boyutları ve Turizm Endüstrisine Etkileri  

Kronolojik olarak küreselleşme konusu incelendiğinde, küreselleşme sürecinin 
başlangıç olarak 16. yüzyıla kadar gittiği ve ekonomik bir kavram olarak ortaya çıktığı 
görülmektedir (Tezcan, 1996; Kaçmazoğlu, 2002). Küreselleşme kavramının akademik 
çevrelerde kullanımı incelendiğinde ise ilk olarak 1980’lerde bilgi ve iletişim teknolojilerinde 
yaşanan gelişmelerle birlikte işletme ve finans alanlarında kullanıldığı görülmektedir. 
1990’lardan sonra ise küreselleşme kavramını kullanan disiplinlerde artış meydana gelmiş; 
sosyo-kültürel çalışmalar, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi gibi sosyal bilimlere dâhil olan 
birçok disiplinin küreselleşme kavramını kullanan disiplinler arasına girdiği görülmüştür. 
Anlatılanlardan görüldüğü üzere teknolojinin, küreselleşme sürecini başlatan ve bu sürecin 
olmazsa olmaz unsuru olduğu açıkça görülmektedir (Toulmin, 1999; Yurdabakan, 2002).  

Dünyada hızlı bir değişim sürecinin yaşandığı günümüzde, özellikle ekonomi ve 
teknoloji alanlarında meydana gelen gelişmeler tüm sektörlerdeki işletmeleri etkilediği gibi 
turizm sektöründeki işletmeleri de etkilemekte ve değişime zorlamaktadır. 1990'lı yıllarda 
bilgisayar teknolojilerinde yaşanan gelişmeler işletmelerin mevcut yönetimlerinde radikal 
değişiklikler meydana getirmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin hızla 
devam ettiği dikkate alındığında, turizm işletmelerinde de değişimlerin kaçınılmaz olacağı ve 
bu değişimlerin hızlanarak devam edeceği ön görülebilir (Wolf, 2004; Buhalis ve Costa, 
2005; Jones, 2005). Turizm işletmelerinde değişime yön veren konular içinde yer alan 
küreselleşmenin; ekonomik, teknolojik, siyasal, sosyo-kültürel ve çevresel boyutları ile 
beraber bu değişimlerin turizm işletmeleri üzerindeki etkileri incelenecektir.  

Ekonomik Boyutu 
Genel anlamıyla ekonomik küreselleşme, ülke ekonomileri ve dünya ekonomilerinin 

bütünleşmesini, yani dünyanın tek bir pazara entegrasyonu anlamına gelmektedir. Ekonomik 
küreselleşme süreci incelendiğinde, mal, hizmetler ve uluslararası sermaye hareketleri ile 
ilgili sınır ötesi faaliyetler sürekli artış göstermekte, dolayısıyla teknoloji dünya genelinde çok 
daha hızlı bir şekilde ilerleyerek yayılma göstermektedir (Britton, 1991; Aktan, 2002; 
Cornelissen, 2005).  

Ekonomik küreselleşme sürecine bakıldığında küresel firmaların önemli bir rol 
oynadığı görülmekte ve bu firmalar aracığıyla teknoloji, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan 
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ülkelere doğru bir yol izlemektedir. Bilgi, ulaşım ve telekominikasyon teknolojilerinde 
yaşanan hızlı gelişmeler, WTO ve IMF gibi uluslararası platformda yer alan kuruluşların çaba 
ve katkılarıyla dünya ekonomisinde sağlanan liberalleşme hareketleri, ülkelerin hızlı ve 
sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma sağlamalarında piyasa ekonomisinin önemini 
anlamaları gibi faktörler ekonomik küreselleşmenin ortaya çıkmasını sağlamıştır (Hymer ve 
Cohen, 1979; Tepeci, 1999; Aktan, 2002). Bu süre zarfında uluslararası işbölümüne sahip 
çokuluslu şirketlerin doğması, ekonomik küreselleşme sürecinin gelişimine ve küresel alana 
yayılmasına büyük katkı sağlamıştır.   

Ekonomi alanında yaşanan küreselleşme eğilimleri turizm işletmelerini doğrudan 
ve/veya dolaylı olarak etkilemektedir. Turizm işletmeleri turistik ürün ve hizmetlerini 
pazarlamak amacıyla dünya üzerinde var olan tüm turizm işletmeleri ile rekabet etmek 
zorundadır. Küreselleşmenin beraberinde getirdiği birtakım yeni oluşumlar neticesinde 
bilhassa ulaşım araçlarındaki ortaya çıkan hız, konfor, kapasite ve fiyat faktörlerinde yaşanan 
gelişmeler küresel seyahat sektöründe de gelişme yaşanmasını gerekli kılmıştır. Dolayısıyla, 
turizm işletmeleri turistik ürün ve hizmetlerinin satışlarını gerçekleştirebilmek adına dünya 
üzerinde yer alan ve aynı ürün/ hizmeti üreten bütün ülkelerle rekabet etmek durumundadırlar 
(Akdemir, 1996; Aksu, 1997).  

Dünyada yaşanan ekonomik değişimin bir diğer boyutu olan serbestleşme, dünya 
ekonomik birimlerinin yapacakları faaliyetleri devlet veya herhangi bir organın müdahalesi 
olmadan yerine getirme olarak tanımlanır. Turizm sektöründe yer alan işletmeler de, değişen 
ekonomik boyutlar aracılığıyla yeni şartlara uyum sağlama sürecine girmek durumunda 
kalmaktadırlar. Değişen ekonomik rekabet koşulları nedeni ile turizm işletmeleri ürün 
çeşitlendirmeye yönelmekte ve uzmanlaşma ihtiyacı duymaktadırlar. Değişen yeni ekonomik 
şartlara adapte olamayan turizm işletmeleri; turizm alanından tam anlamı ile geri planda 
kalmaktadırlar (Birkan, 1998; Özkalp ve Kırel, 2000). Bu nedenle turizm işletmelerinin 
işletme yapılarını ortaya çıkan bu değişimlere uygun bir şekilde düzenlemeleri hayati önem 
arz etmektedir.   

Küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan; iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı 
gelişmeler, ulaşım araçlarında artan hız, konfor, kapasite, fiyat ve benzeri faktörlerdeki 
gelişmeler, sayısal ve ekonomik anlamda da turizmde kendini göstermektedir (Yarcan, 1998; 
Çeken vd., 2008; Çeken ve Ateşoğlu, 2008). Şekil-1 ve Şekil-2’de yer alan son dört yıla ait 
uluslararası turist sayıları ve uluslararası turizm gelirleri verilerine bakıldığında her geçen yıl 
artan bu rakamlar, küreselleşmenin beraberinde getirdiği iletişim, teknoloji ve ulaşım 
alanlarındaki yenilik ve gelişmelerin turizm endüstrisine olan etkisinin sayısal göstergesi 
olarak kabul edilebilir.  
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Şekil-1: Uluslararası Seyahat Eden Turist Sayıları İstatistikleri     

 
Kaynak: UNWTO Tourism Highlights, 2014 Edition, (http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/). 
Şekil-2: Uluslararası Turizm Gelirleri İstatistikleri 

 
Kaynak: UNWTO Tourism Highlights, 2014 Edition, (http://mkt.unwto.org/). 
 Siyasi/ Güvenlik Boyutu 

Siyasal küreselleşme, bir devletin o devlete ait bir toprak parçası üzerindeki mutlak 
hakimiyet gücünü kaybetmesi; yönetim sistemleri, insan hakları, özgürlükler ve demokrasi 
temelinde dış müdahale ve etkileşimin artması; dil, din, etnik köken, bayrak vb. siyasal ve 
kültürel semboller içeren tek tip bir yapıya sahip ulus devletin fonksiyonlarının değişerek, 
uluslararası düzeydeki üst kuruluşların öne çıkma süreci olarak tanımlanmaktadır (İçduygu, 
1995; Erbay, 1997). 
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İşletmelerde değişimi zorunlu kılan siyasal alanda meydana gelen gelişmelerden en 
önemlisi demokratikleşmedir. Sivilleşme ve yerelleşme hareketlerinin artarak giden bir önem 
arz etmesi demokratikleşme olarak adlandırılmaktadır. Dünya ülkelerinde yaşanan siyasal 
gelişmelerin turizm endüstrisini de doğrudan etkilediği yakın tarihlerde görülmüştür. 
Sovyetler Birliği'nin dağılması ile yaklaşık yetmiş yıldır süregelen komünizmin yerini serbest 
ekonomi kuralları almış, bağımsızlıklarını geri alan toplulukların turizm faaliyetlerine olan 
taleplerinin arttığı görülmüştür. Ülkemizde de son yıllarda hızla artan sivilleşme ve 
yerelleşme hareketlerinin bir sonucu olarak il ve ilçe yönetimleri; turizmi kapsayan konularda 
daha titiz olmaya ve turistik değerlere sahip çıkmaya başlamışlardır. Aynı zamanda kamu ve 
özel sektör işbirliğinin artmasıyla beraber turizm işletmelerinin yönetiminde de etkilenme 
meydana getirmiştir (Var ve Abur, 1995).  

Küreselleşmenin güvenlik boyutuna bağlı olarak ortaya çıkardığı etkiler; turizm 
hareket ve trendlerinde önemli negatif değişikliklere de yol açabilmektedir. Son kırk yıldır 
turizm alanında büyük bir gelişme kaydeden New York, 11 Eylül terör saldırılarıyla havayolu 
taşımacılığında önemli derecede düşüş yaşamıştır (Goeldner ve Ritchie, 2006). Bunun 
sonucunda Avrupalı turistin %50’den fazlası karayolu taşımacılığını kullanarak seyahat 
etmeyi tercih etmiştir. Böylece Amerika’yı ziyaret eden turist sayısında ciddi anlamda bir 
düşüş kaydedilmiş ve bazı destinasyonların terör saldırıları yüzünden güvenli veya güvenli 
olmayan yer olarak algılanmasına sebebiyet vermiştir (Blake ve Sinclair, 2003; Floyda vd., 
2004). Aynı şekilde Türkiye’de yaşanan terör olaylarının yanı sıra komşu ülkelerin 
meselelerinden kaynaklanan sorunlar sebebiyle diğer ülkelerle yaşanan krizlerin de seyahat 
rezervasyonlarını olumsuz olarak etkilediği görülmektedir (Gerçek, 2015; Sarımaden, 2015; 
Yalçın, 2015). 

Destinasyonlar açısından bakıldığında, turizm talebi çok esnek yapıda olduğundan,  
negatif veya pozitif yönlü siyasi olaylardan çok çabuk etkilenmekte, turistik tüketicilerin 
zihninde destinasyonlar açısından kolayca güvenli veya güvensiz bölge imajı 
yaratabilmektedir. Bu da doğruca turizm talebinde artış ve düşüşlere neden olabilmektedir.  
Teknolojik/ İletişimsel Boyutu 

Küreselleşme sürecinde teknoloji, yeterli koşul değil;  olmazsa olmaz koşulu 
oluşturmaktadır. Günümüzde özellikle bilişim teknolojilerinin ucuzlayarak yaygınlaşması, 
uluslararası değişim ve etkileşim sürecinde meydana çıkan küresel dönüşüme ivme 
kazandırmaktadır (Giddens, 2000; Mazarr, 2002). İnternet başta olmak üzere bilgi iletişim 
teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması ve bilişim teknolojileri anlamında ülke 
sınırlarının ortadan kalkması olarak adlandırılan teknolojik küreselleşme, bilgi ve iletişim 
teknolojileri aracılığıyla üretim sistemleri ve iş organizasyonlarına teknoloji alanında radikal 
bir değişim sağlamıştır (Düşükcan ve Kaya, 2003).  

Küreselleşmenin teknolojik boyutu, turizm sektöründe yer alan işletmeler açısından 
incelendiğinde, turizm işletmelerinin emek-yoğun işletmeler olması sebebi ile sınırlı düzeyde 
otomasyon sistemlerine gidilebilmektedir. Hizmetin sunumunun sağlandığı sırada turizm 
işletmelerinin teknolojiden yararlanmasında bir sınır var iken, teknoloji, turizm işletmelerinin 
tüketicilerle olan ilişkilerinde köklü değişiklikler yaratmıştır (Çakıcı, 1998). 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişimler bir katalizör işlevi görür 
ve bu değişimler turizm trendlerini önemli derecede etkiler. İnternet ve teknolojinin küresel 
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bir gerçeklik olduğu günümüzde, turizm işletmeleri elektronik ortamda giderek 
büyümektedirler (Wood, 2001; Murphy ve Tan, 2003; Zhou, 2004). Turizm endüstrisinde yer 
alan büyük işletmelerin, çevrimiçi (online) hizmet sunma eğilimine yöneldikleri 
görülmektedir (Özturan ve Roney, 2004). Bilgisayar ve internet teknolojilerinde ortaya çıkan 
hızlı gelişmeler, 1985’lerde seyahat acentaları olmadan seyahat etmenin mümkün olmayacağı 
düşüncesini kırmış ve seyahat acentalarının yaptığı işlemleri seyahat acentasına ihtiyaç 
olmadan bireysel olarak cep telefonlarından dahi en kısa zamanda, en az maliyetle 
rezervasyon yapılmasına imkan sağlayan “Küresel Dağıtım Kanalları” ile devam etmiştir 
(Birkan, 1998; Emeksiz, 2000; Pemberton vd. 2001). Turizm endüstrisi açısından en çok 
kullanılan Küresel Dağıtım Kanalları’na bakıldığında; Havayolları Transferleri, Terminal, 
Otel, Oto Kiralama ve Kruvaziyer Gemi İşletmeleri ile ilgili bilgi ve rezervasyon yapma 
imkanı sunan Galileo, Amadeus, Sabre ve Worldspan gibi siteler küresel pazara egemen 
dağıtım sistemleridir (www.books.google.com). Online rezervasyon sistemlerine sahip diğer 
önemli siteler ise; Booking.com, TripAdvisor.com, Hrs.com, Expedia.com, Hotelbeds.com 
gibi sitelerdir (www.skift.com). Aşağıdaki şekillerde TripAdvisor ve Galileo Rezervasyon 
Siteleri’nin Uluslararası bazda 2010, 2012 ve 2014 yılları arasındaki kullanım sayılarındaki 
hızlı artış milyon cinsinden Şekil-3 ve Şekil-4’te gösterilmiştir.  
Şekil-3: TripAdvisor.com Rezervasyon Sitesini Kullanım İstatistikleri 

 
Kaynak: TripAdvisor Fact Sheet, (http://www.tripadvisor.com/). 
Şekil-4: Galileo Rezervasyon Sistem Veritabanını Kullanım İstatistikleri 
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Kaynak: Galileo Annual Usage Reports, (http://about.galileo.usg.edu/). 

Her iki şekilden de anlaşılacağı üzere, online rezervasyon sistemlerine sahip sitelerin 
kullanım sayıları her geçen yıl büyük bir hızla artmaktadır. Bu durum, klasik seyahat 
acentaları için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bilişim ve teknoloji sistemlerindeki 
gelişmelerin online rezervasyon sistemlerine de yansımasıyla, turistik tüketiciler seyahat 
acentalarına gitmek yerine ev ve işyeri bilgisayarlarından, tablet bilgisayarlardan, hatta cep 
telefonlarından en kısa sürede, en az maliyetle ve çeşitli fiyat karşılaştırmaları ile online 
rezervasyon yaparak, fiyat avantajı da sağlamış olmaktadırlar.  

Çevresel/ Demografik Boyutu 
Ortaya çıkış neden ve biçimlerinde faklılıklar olsa da, gelişmiş, azgelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde hava, su, nehirler, toprak, deniz kirliliği ve iklim değişikliği gibi 
çevre sorunlarının olduğu aşikardır. Çevre sorunlarının belirli bölgelerle sınırlı kalmayıp, sınır 
ötesi nitelik kazanması, hiçbir devletin diğer devletlerin sınırları içerisinde yer alan çevre 
sorunlarına kayıtsız kalması gibi bir şans tanımamaktadır. Çünkü bu tür bir yaklaşım, çevre 
sorunu yaşamayan devletlerin de kendi yaşam kaynaklarını tehlikeye sokmaları anlamına 
gelmektedir. 

Turizm endüstrisi açısından küreselleşmenin çevresel boyutu incelendiğinde, turizm 
sektörünün doğal kaynaklara bağımlı bir sektör olması nedeniyle çevresel değişikliklerden 
maksimum düzeyde etkilenen endüstrilerden bir tanesi olduğu görülmektedir. Özellikle 
ülkemizdeki gibi turizm faaliyetlerinin kıyı turizmine dayalı olduğu destinasyonlarda; deniz 
suyu ve plaj temizliğinin yanı sıra gürültü, hava kirliliği, orman yangınları, çarpık kentleşme, 
kıyı bölgelerinde yer alan ikincil konutlarla birlikte ortaya çıkan betonlaşma gibi unsurlar 
turizm işletmelerini doğrudan etkileyen çevresel değişkenlerdendir. Çevresel kaynaklarda 
meydana gelebilen bu tür unsurlar sebebiyle turizm endüstrisinde çevrenin sürdürülebilirliği 
anlamında birtakım yenilik ve değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Doğal kaynakların 
sonsuz nitelikte olmaması ve bu kaynakların kullanımının dikkat gerektirmesi sebebiyle 
özellikle son yıllarda turizm işletmeleri tarafından çevreye duyarlı yönetim anlayışlarının 
geliştirilmeye başlandığı görülmektedir. (Çayır, 1995). Dünyada ve ülkemizde çevre ve 
sürdürülebilirlik duyarlı, çevre korumasını amaçlayan Mavi Bayrak (Blue Flag), Yeşil Yıldız, 
Beyaz Yıldız, Yeşil Anahtar gibi uygulamalarla turizm işletmelerinin çevreye verdikleri 
olumsuz etkileri minimize etmeyi amaçlayan uygulamalar kullanılmaktadır.  
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Son yıllarda turizm işletmelerinde çevre duyarlılığı konusu oldukça önem kazanmıştır. 
Turizm sektörü dışındaki diğer sektörlerde de çevre kirliliğine karşı gerekli önlemlerin 
alınması, ISO 14001 gibi çevre yönetim sistemlerinin uygulamaya konması ve benzeri 
önlemler, turizm sektörüne de yansımaktadır. Turizmde çevre duyarlılığı genel anlamda iki 
yaklaşımla ortaya çıkmaktadır. Bu yaklaşımlardan ilki, turizm ürünlerinde çevreye duyarlı 
tedbirlerin alınarak bu tedbirlerin geliştirilmesini kapsamaktadır. Bu tedbirler arasında; doğal 
kaynakları koruma, yeşil otelcilik olarak isimlendirilen su, elektrik gibi enerji kaynaklarında 
israfı önlemeye yönelik teknolojileri kullanma, turizm işletmelerinde kullanılan ürünlerde geri 
dönüşümü sağlamaya yönelik atık sistemi oluşturma gibi konular örnek olarak gösterilebilir. 
İkinci yaklaşım planlı gelişmeyi içermektedir. Alternatif turizm, sürdürülebilir turizm gibi 
çevre dostu turizm türleri, yeni yatırımlar yapmak yerine doğada var olan kaynakların 
bozulmasına fırsat vermeden bu kaynakları kullanmaya yönelik turizm ürünleri 
oluşturmaktadır (Tavmergen, 1998). Türkiye’nin ilk yeşil yıldızlı oteli olan Calista Luxury 
Resort Otel’in çevre politikalarına bakıldığında enerji yönetimi konusunda tüm odalarda 
enerji tasarrufu sistemlerinin kullanılması, geri dönüşüm konusunda tüm atık tipleri için 
depolama ünitelerinin kurulması, su kaynaklarının yönetimi konusunda deniz suyunun 
arıtılarak tatlı su elde etmeye yönelik sistemin kullanımına geçilmesi ve yağmur sularının 
yağmur hattı ile depolanarak bahçe sulamasında kullanılması gibi uygulamalara yer verdiği 
görülmektedir (Seyhan ve Yılmaz, 2010). Marriot oteller zinciri’nin ise Marriot, Renassaince, 
Courtyard ve Residence Inn isimleriyle faaliyet gösteren oteller zincirinin 2017 yılına kadar 
oda başına enerji kullanımını %25 oranında azaltmak istedikleri, Accor Oteller zinciri’nin ise 
2016 yılına kadar eko etiketli ürün kullanımında artış sağlamayı ve otellerindeki elektrik ve su 
tüketimlerinde azaltmayı hedeflediklerini ifade etmişlerdir (Business dergisi, 2012).  

Turizm ve çevre ilişkisinin sebep olduğu problemlere bağlı olarak, çevreye verilen 
zararları minimize edebilmek ve turizmde çevreci bir değer olan alternatif turizm pazarından 
daha fazla yararlanabilmek için, turizm işletmeleri çevreci yaklaşımlara yönelerek sahip 
oldukları özellikleri turizm pazarlama politikası olarak benimsemeye ve uygulamaya 
başlamışlardır. 

Sosyo-Kültürel Boyutu  
Her geçen gün değişimin yaşandığı günümüzde toplumsal değer yargılarının ve 

alışkanlıkların da değiştiği görülmektedir. Tüketim alışkanlıkları, giyim-kuşam biçimleri, 
gelenek ve göreneklerin evrensel boyutta birbirlerine benzemeye başlamaları küresel kültürün 
etkileri arasında gösterilebilir. Günümüzde yerel kültürlerin de bu küresel kültürün etki 
alanına girdikleri tespit edilen durumlardandır. Küresel kültürün etki alanına giren yerel 
kültürel değerler, küresel kültürel değerlerle çatışmayı da beraberinde getirmektedir 
(Huntington, 1996; Erkan, 1998).  

Sosyo-kültürel küreselleşme, demokrasi, insan hakları, çevre, uyuşturucu, AIDS ve 
terörizmle mücadele gibi tüm insanlığı doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren konularda 
ülkelerin ortak bir anlayışa ulaşmaları olarak adlandırılmaktadır (Aktan, 2002). Küreselleşme 
ile birlikte ulus ve devlet anlayışlarının giderek önemini yitirmesi ve vatandaşlık kavramının 
öneminin artması, uzmanlığa dayalı işgücünün küresel çalışma fırsatlarından yararlanması, 
farklı ülkeler arasındaki evlilik ilişkilerinin artması, kırsala göre kentlerde yaşayan insan 
sayısının ve bireyselleşmenin artması, dinselleşme ve laikleşme trendlerinde meydana gelen 
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artışlar dünyada yaşanan sosyokültürel küreselleşme sürecinin parçalarını oluşturmaktadır 
(Erkan, 2004).   

Turizmin, sadece ekonomik ve teknolojik bir olay olmayıp, aynı zamanda 
sosyokültürel bir yapısının da bulunması nedeniyle, bu yapıda ortaya çıkan değişmeler turizm 
sektöründe yer alan işletmeleri de doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir. Toplumun 
beklentilerinde meydana gelen değişiklikler, turizm işletmelerinin yönetim biçimlerinde de 
değişiklik yapılması beklentilerini oluşturmuştur. Kısa bir süre önce lüks bir faaliyet olarak 
görülen tatil olayı, günümüzde bir zorunluluk olarak benimsenmeye başlanmıştır. Özellikle 
kent yaşamının insanlar için gittikçe artan stresli, baskıcı ve kurallarla dolması insanların 
değişik turistik etkinliklere yönelmelerini sağlamaktadır. Yoğun iş yaşamı nedeni ile kent 
hayatından bunalan insanlara bir alternatif turizm seçeneği olarak kırsal turizm türü ortaya 
çıkmıştır. Bu turizm türünde kişilerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için turizm sektöründe 
turistik tüketicilere sunulan ürün ve hizmet boyutunda bir takım değişikliklerin yapılması 
gerekmektedir (Soykan, 1999). Bununla beraber turistik tüketiciler, konakladıkları tesislerde 
sadece yeme-içme ve konaklama değil, eğlence ve rekreasyon aktivitelerine de katılmak 
istemektedirler. Bu nedenlerle turizm işletmelerinde yer alan bütün bu faaliyetler vazgeçilmez 
birer unsur haline gelmiştir (Topaloğlu ve Tunç, 1997).  
Küreselleşme ve Turizm Endüstrisi İlişkisi  

Turizm, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için ekonomik gelişme açısından önem 
arz eden kaynaklardan birisidir (Bahar ve Sarı, 2006). Çünkü turizm, dünyada yaklaşık 300 
milyon insanı istihdam etmekte ve dünyadaki istihdamın yaklaşık %9' u turizm sektöründen 
sağlanmaktadır. 2024 yılında ise bu sayının yaklaşık 350 milyonu bulacağı ve dünya toplam 
istihdamının %10,2' sini oluşturacağı öngörülmektedir (www.wttc.org). Bu sebeple turizmin 
21.yüzyılın egemen sektörü konumunda olacağı düşünülmektedir. Küreselleşme, turizmi çok 
yönlü etkilemekte ve aynı şekilde turizm sektörü de küreselleşmeyi etkilemektedir. Ayrıca 
turizm sektörün sorunları da ulusal, bölgesel veya yerel olmaktan çıkmış, küresel bir hal 
almıştır (Ryan, 1996; Özbey, 2002).  

1980’lerden sonra küreselleşmenin hız kazanması ile birlikte, ulaştırma, iletişim ve 
konaklama sektöründe ortaya çıkan gelişmeler, turizm sektörünün ekonomik faaliyetler 
arasında ne kadar önemli bir yerinin olduğunu göstermiştir. Küreselleşme ile beraber, turizm 
destinasyonu konumunda olan ülkelerin ekonomilerinin dışa açılmaları sonucunda, bu 
ülkelerin sektördeki rekabet edebilirlikleri ve turizmden sağladıkları pay da buna paralel 
olarak artış göstermiştir (Paksoy, 2005; Croes, 2005).  

Küresel gelişmelerin sonucunda meydana gelen, uluslararası turizmin gelişmesi 
doğrultusunda oluşan ve turizm sektörünü de etkileyen diğer gelişmelere bakılacak olursa 
küreselleşme, ulaşım araçlarındaki hız, konfor, kapasite, fiyat, turizm yatırımları, sermaye 
hareketleri, finans ve bankacılık sektörleri ile turizm sektörü arasındaki ilişkilerin artması, 
bilişim ve iletişim teknolojilerinde ortaya çıkan yenilik ve gelişmeler, farklılaşan seyahat 
güdüleri ve dağıtım kanallarının ortaya çıkmasına yol açmıştır (Çetintaş, 2000; Özbey, 2002; 
Çeken, 2003).  

Son olarak küreselleşme, turizm sektöründe seyahat özgürlüğünü kolaylaştırmış, 
turizm sektörünün büyük ölçüde gelişmesine, eskiye kıyasla çok daha fazla insanın turizm 
hareketlerine katılmasını sağlamıştır (Johnson ve Iunius, 1999). Sovyetler birliğinin 
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parçalanması ile Doğu Bloğunun çökmesi, iki Almanya’nın birleşmesi gibi dünya tarihinde 
önem arz eden olaylarla birlikte söz konusu ülkelerin serbest ekonomiye geçmeleri, 
uluslararası seyahat eden turist sayısını ve turizmde yapılan harcamaları artırmıştır.  

Sonuç ve Öneriler 
Küreselleşmenin tanımlanmasında ortak olunan fikir, küreselleşme sürecinde ortaya 

çıkan  teknolojik ve ekonomik alanlardaki gelişmeler esas alınarak ifade edilmektedir. 
Küreselleşme kavramı ile ilgili farklı bakış açıları olmasına rağmen küreselleşmenin; üretim 
faktörlerindeki uluslararasılaşma, teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ve dinamik bir sürece 
sahip olması ile ilgili ortak noktaları olduğu söylenebilir.  

20. yüzyılın ikinci yarısında başlayan teknolojik, ekonomik, sosyo-kültürel, politik ve 
ekolojik gelişmeler, bireylerin alışkanlıkları, yaşam biçimleri ve ihtiyaçlarında değişiklikler 
ortaya çıkmıştır. Küreselleşme sürecinin ekonomik, teknolojik, çevresel, sosyo-kültürel ve 
politik dünyayı kapsayan bağlantılardan oluştuğu düşünülürse, küreselleşme olgusunun bu 
değişim ve dönüşüm süreçleri bakımından önemi daha belirgin hale gelmektedir.  

Dünyada son altmış yıldan beri uluslararası turizm, küreselleşme olgusu içerisinde 
yaşamaktadır. Turizmin küreselleşmesinde birçok faktör rol oynarken, turizmde ortaya çıkan 
küreselleşme birçok değişime, değişimlerin büyük bir kısmı da sorunlara yol açmaktadır. 
Meydana gelen bu etkileşimler yerel, bölgesel, ulusal ekonomileri ve sosyal yapıları tümüyle 
değiştirmektedir. Turizm endüstrisi, yarattığı ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel etkileri ile 
hizmet sektörü içerisinde çok önemli bir paya sahiptir. Küreselleşmenin sonucunda teknoloji 
ve bilginin ivme kazanması ile diğer sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de hızla artan 
bir büyüme olmuştur. Turizmin istihdam yaratması ve gelir sağlayan özelliği, milli gelire ve 
kalkınma düzeyine yaptığı katkı açısından ülkeler ve bölgeler arasındaki ekonomik 
dengesizliği önlemesi ve ülkelerdeki refah seviyesini arttırması ile gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkeleri turizm politikaları konusunda daha titiz davranmaya yöneltmiştir.  

Sonuç olarak, turizm endüstrisi küreselleşme sürecine, başta teknolojik boyut olmak 
üzere küreselleşmenin diğer boyutları olan ekonomik, çevresel, sosyokültürel ve siyasal 
boyutlarında yaşanan değişimlere uyum sağlayarak büyüme ve kalkınma açıklarını ortadan 
kaldıracak, sonrasında ise bu gelişmelerden pozitif anlamda yarar sağlamaları mümkün hale 
gelebilecektir. Küresel anlamda her şeyin değişerek yenilendiği bir ortamda endüstri bazında 
olduğu gibi turizm işletmelerinin de faaliyetlerini başarılı bir şekilde yürütebilmeleri için 
küreselleşme ile ortaya çıkan mevcut değişimlere uyum sağlamaları gerekmektedir. Turizm 
sektöründe yer alan işletmelerin ve destinasyonların sürdürülebilir anlamda bir başarı elde 
edebilmeleri ve faaliyetlerini etkili olarak sürdürebilmeleri için bilgi teknolojilerini 
işletmelerinde kullanmaları ve küreselleşmenin getirdiği her türlü yenilik temelli gelişmelerle 
kendilerini güncellemeleri gerektiği yadsınamaz bir gerçektir.  

Kaynakça  
Akdemir, A. (1996). Global Normlu İşletme Yönetimi. Kütahya. 

Aksu, A. (2000). "Değişim Mühendisliğinin Boyutları ve Antalya Yöresindeki Beş Yıldızlı 
Otel İşletmelerinin Değişim Mühendisliği Uygulamaları". Anatolia: Turizm 
Araştırmaları Dergisi. 11: 4456. 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   49	  

Aktan, C. C. (2002). Yoksullukla Mücadele Stratejileri. Ankara: Hak İş Konfederasyonu 
Yayınları. 

Bahar, O., Sarı, Y., (2006), “Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Turizm Sektörüne Sağlanan 
Teşvikler”, II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 21.04.2006.  

Beck, U. (2000). What is globalization?. Polity Publisher.  

Birkan, İ. (1998). "Bilgisayar Teknolojisindeki Gelişmelerin Turizm Pazarlaması Üzerindeki 
Etkileri". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 9: 2633. 

Blake, A., Sinclair, M.T. (2003). Tourism Crisis Management: US Response to September 11, 
Annals of Tourism Research, 30 (4): 813-832. 

Britton, S. (1991). Tourism, Capital and Place: Towards a Critical Geography of Tourism. 
Environment and Planning D: Society and Space.  

Boehne, E.G. (1998). “Globalization and Its Effects on the U.S. Economy” Speech at World 
Affairs Council of Greater Valley Forge, Paoli.  

Buchholz, S., Hofäcker, D., Mills, M., Blossfeld, H. P., Kurz, K., ve Hofmeister, H. (2009). 
Life Courses in the Globalization Process: The Development of Social Inequalities in 
Modern Societies. European sociological review, 25 (1): 53-71. 

Buhalis, D., Costa, C. (2005). Tourism Business Frontiers. Butterworth Heinemann, New 
York.  

Clark, T., Gill, A., ve Hartmann, R. (2006). Mountain Resort Planning and Development in an 
Era of Globalization. Cognizant Communication Corporation. 

Cnbc-E Business Dergisi (2012). Yeşil Ekonomi. Sayı: 68. 
Croes, R.R. (2006). “A Paradigm Shift to a New Strategy for Small Island Economies: 

Embracing Demand Side Economics for Value Enhancement and Long Term 
Economic Stability”, Tourism Management, 27 (3): 5.  

Cornelissen, S. (2005). The Global Tourism System. Aldershot: Ashgate. 
Çakıcı, A. Celil. (1998). "Haberleşme ve Ulaştırma Teknolojisindeki Gelişmelerin Otel 

Pazarlamasına Etkileri". Turizmde Seçme Makaleler: 29. Turizm Geliştirme ve Eğitim 
Vakfı Yayını, No: 46, İstanbul: 17. 

Çayır, C. (1995). Doğal Kaynakların Korunması ve İyileştirilmesi Bakımından Turizmin 
Önemi. Prof. Dr. Hasan Zafer Doğan Anı Kitabı. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 
1995: 8286. 

Çeken, H. (2003). Küreselleşme, Yabancı Sermaye ve Türkiye Turizmi, Değişim Yayınları, 
İstanbul.  

Çeken, H., Ateşoğlu, L., Dalgın, T. ve Karadağ, L. (2008). Turizm Talebine Bağlı Olarak 
Uluslararası Turizm Hareketlerindeki Gelişmeler, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 
Güz 7(26), 72-77. 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   50	  

Çeken, H. ve Ateşoğlu, L. (2008). Küreselleşme Sürecinde Turizm Endüstrisinin Avrupa 
Birliği ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi 
Dergisi, (1): 139. 

Çeken, H., Dalgın, T. ve Karadağ, L. (2009). Küreselleşme ve Uluslararası Turizm Arasındaki 
İlişki, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol: 22.  

Çetintaş, H. (2000), “Küreselleşme Sürecinde Türkiye’nin Rekabet Politikası ve Rekabet 
Gücü”, (Basılmamış Doktora Tezi), İ.Ü.S.B.E., İstanbul. 

Düşükcan, M., Kaya, E.Ü. (2003). İşletmelerde Bilgi Teknolojilerinin Kullanılma Yerleri, 
Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 3; s.33.  

Elgin, C., Nuhoğlu, V.S. (2007). Küreselleşme ve Türk Turizmi, http://iibf.ogu.edu.tr, Erişim 
Tarihi: 30.05.2015. 

Emeksiz, M. (2000). Otel İşletmelerinde İçsel ve Dışsal Bilgi Sistemleri, Anatolia: Turizm 
Araştırmaları Dergisi, 11 (1): 34-43.  

Erbay, Y. (1997). Kavram Olarak Küreselleşme, Milli Kültürler ve Küreselleşme. Ankara: 
Türk Yurdu Yayınları. 

Erkan, H. (1998). Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları. 

Erkan, H. (2004). Ekonomi Sosyolojisi. İzmir: Fakülteler Kitabevi. 

Facio, E., Toro-Morn, M., ve Roschelle, A. R. (2004). Tourism, Gender, and Globalization: 
Tourism in Cuba During the Special Period. Transnat'l L. & Contemp. Probs., 14, 119. 

Floyda, M.F., Gibsona, H. Pennington-Graya, B.T. (2004). The Effect of Risk Perceptions on 
Intentions to Travel in the Aftermath of September 11, 2001. Journal of Travel & 
Tourism Marketing, 15, (2-3): 19-38.  

Gerçek, A. (2015). Rusya Krizi Pahalı bir Tecrübe Oldu, 
http://www.akdenizgercek.com/haber_detay.asp?haberID=13065, Erişim Tarihi: 30 
Ocak 2016.  

Giddens, A. (2000). Elimizden Kaçıp Giden Dünya. İstanbul: Alfa Basım Yayınları. 
Goeldner, C.R., Ritchie, J.R.B. (2006). Principles, Practicies, Philosophies, John Wiley and 

Sons: New York. 
Habermas, J., (2002). Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akıbeti, (Çev: Medeni BEYARTAŞ) 

Bakış Yayınları, Mart, İstanbul. 
Hardt, M., ve Negri, A. (2002), İmparatorluk, Ayrıntı Yayınları: İstanbul.  

Huntington, S. (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. 
Newyork: Simon and Schuster. 

Hymer, S., ve R. Cohen (1979). The Multinational Corporation: A Radical Approach. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

İçduygu, A. (1995). Çok Kültürlülük, Türkiye Vatandaşlığı Kavramı İçin Toplumsal Bir 
Zemin. Ankara: Türkiye Günlüğü Dergisi, 33.  



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   51	  

Johnson, C. Ve Iunius, R.F., (1999). Competing in Central Eastern Europe: Perspectives and 
Developments, Hospitality Management, 18. 

Jones, G. (2005). Multinationals and Global Capitalism, Oxford University Press, Oxford  

Kaçmazoğlu, H. B. (2002). Doğu-Batı Çatışması Açısından Globalleşme. Eğitim 
Araştırmaları, 6: 44-55. 

Karluk, R. (1998). Uluslararası Ekonomik, Mali ve Siyasi Kuruluşlar, 4. Baskı, Ankara. 
Kızılçelik, S. (2001). Küreselleşme ve Sosyal Bilimler, Arı Kitabevi, Ankara.  

Lane, C. (2001). The Emergence of German Transnational Companies: A Theoretical 
Analysis and Empirical Study of the Globalization Process. The Multinational Firm: 
Organizing across Institutional and National Divides, 69-96. 

Mazarr, J.M. (2002). Information Technoloy and World Politics, Palgrave, New York. 

Mullings, B. (1999). “Globalization, Tourism, and the International Sex Trade”. Sun, Sex And 
Gold: Tourism and Sex Work in the Caribbean. Oxford: Rowman & Littlefield, 55-81. 

Murphy, J. Ve Tan, I. (2003). Journey to Nowhere? E-mail Customer Service by Travel 
Agents in Singapore, Tourism Management, 24: 543-550.  

Okur, F., Çakıcı, A.B. (2007). Küreselleşme sürecinde yerelleşme ve yerel demokrasi, 
http://www.akademikbakis.org/sayi11/makale/fatmaokur.doc, Erişim Tarihi: 
06.06.2015. 

Özbey, F.R. (2002). ‘Sustainable Tourism Development in Globalization Progress’, 
Globalization and Sustainable Development, International Scientific Conference, 
Book: 4, 135-150, Varna. 

Özkalp, E. ve Kırel, Ç. (2000). " Globalleşen Örgütler ve Örgütsel Davranışın Bu Süreçteki 
Yeri ve Yeni İlgi Alanları". 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. Nevşehir, 
2527 Mayıs 2000: 447462. 

Özturan, M. ve Roney, S.A. (2004). Internet Use Among Travel Agencies in Turkey: An 
Exploratory Study, Tourism Management, 25 (2): 259-266.  

Paksoy, S. “Bölgesel Kalkınmada Turizmin Rolü ve Önemi (Güneydoğu Anadolu Bölgesi- 
GAP Örneği)”. III. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 05-09 
Haziran 2005, Cilt: II, Sayfa: 1046-1057, Celalabat-Kırgızistan. 

Pemberton, J.D. Stonehouse, G.H. Barber, C.E. (2001). Competing with CRS-Generated 
information in the Airline Industry, Journal of Strategic Information Systems, 1: 59-
76.  

Perraton, J. ve Goldbat, D. (1997). “The Globalization of Economic Activity”, New Political 
Economy, 12 (2).  

Pettinger, T. (2014). “What Caused Globalisation?” 
http://www.economicshelp.org/blog/401/trade/what-caused-globalization/, Erişim 
Tarihi: 26.05.2015.   



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   52	  

Reid, D. G. (2003). Tourism, Globalization and Development: Responsible Tourism Planning. 
London: Pluto Press. 

Robertson, R. (1992). Globalization: Social theory and global culture. Sage. 

Ryan, C. (1996). “Limits to Globalization- a Review of ‘Globalization and Tourism’”, The 
46th Congress of the International Association of Scientific Experts in Tourism 
(AIEST), Rotorua, New Zealand, September 1996.  

Sarımaden, S. D. (2015). Türkiye’deki Olaylar Alman Tatilcileri Nasıl Etkiledi?, 
http://www.turizmglobal.com/turkiyedeki-olaylar-alman-tatilcileri-nasil-etkiledi/, 
Erişim Tarihi: 30 Ocak 2016.  

Seyhan, G. ve Yılmaz, S.B. (2010), Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Konaklama 
İşletmelerinde Yeşil Pazarlama: Calista Luxury Resort Hotel, İşletme Fakülte Dergisi, 
Cilt 11, Sayı 1, 51-74. 

Stiglitz, J. E. (2002). Globalization and its Discontents, New York. 

Şaylan, G. (1999). “Küreselleşmenin Gelişimi” Emperyalizmin Yeni Masalı Küreselleşme, 
Derleyen: Işık Karasu, Güldikeni Yayınları, Ankara.  

Tavmergen, İ. P. (1998). Turizm İşletmelerinde Verimliliği Arttıran Yeni Teknolojiler ve 
Yaklaşımlar. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 9: 39-43. 

Tepeci, M. (1999). Increasing Brand Loyalty in the Hospitality Sector. International Journal 
of Contemporary Hospitality Management, 11: 223–229.  

Topaloğlu, M. ve Tunç, A. (1997). "Turizm İşletmelerinde Kriz Yönetimi". Anatolia: Turizm 
Araştırmaları Dergisi. 8 (12): 88-94.  

Toulmin, S. (1999). The Ambiguities of Globalization. Futures, 31: 905-912. 

Var, T. ve Abur, A.T. Yirmibirinci Yüzyılın Eşiğinde Türk Turizmi. Prof. Dr. Hasan Zafer 
Doğan Anı Kitabı. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 1995: 245-248.  

Waltz, K. N. (1999). Globalization and governance. PS: Political Science & Politics, 32 (4): 
693-700. 

Wolf, M. (2004). Why Globalization Works. New Haven: Yale University Press. 
Wood, E. (2001). Marketing Information Systems in Tourism and Hospitality Small-and 

medium-sized Entriprises: A Study of Internet Use for Market Intelligent, Tourism 
Research, 3: 283-299.  

Yalçın, A. (2015). Terör Turizmi Etkiledi, http://www.haberantalya.com/yazarlar/abdullah-
yalcin/teror-turizmi-etkiledi/607/, Erişim Tarihi: 30 Ocak 2016. 

Yarcan, Ş. (1998). Türkiye‟de Turizm ve Uluslararasılılaşma, Boğaziçi Üniversitesi 
Yayınları, İstanbul, ss.74. 

Yurdabakan, İ. (2002). Küreselleşme Konusundaki Yaklaşımlar ve Eğitim. Eğitim 
Araştırmaları, 6: 61-64. 

Zhou, Z. (2004). E-Commerce and Information Technology in Hospitality and Tourism. 
Thomson/Delmar Learning.  



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   53	  

İnternet Kaynakları 

http://skift.com/2014/06/17/the-most-popular-online-booking-sites-in-travel-2014-edition/ 
Erişim Tarihi: 02.06.2015 

https://books.google.com.tr/books?id=4GZXlt7XtNkC&pg=PA39&lpg=PA39&dq=galileo+a
madeus+the+most+used+sites&source=bl&ots=QeQa9bZl7&sig=ZzM5lpJsMAjfGyj
GD8VeogcosCE&hl=tr&sa=X&ei=qettVbbXIISPsAHPgrXoCA&ved=0CCsQ6AEw
Ag#v=onepage&q=galileo%20amadeus%20the%20most%20used%20sites&f=false, 
Erişim Tarihi: 02.06.2015 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_highlights14_en_hr_0.pdf,         
Erişim Tarihi: 02.06.2015 

http://about.galileo.usg.edu/statistics/usage_reports, Erişim Tarihi:  01.06.2015 

http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2014-edition, Erişim Tarihi: 
01.06.2015  

http://www.tripadvisor.com/PressCenter-c4-Fact_Sheet.html, Erişim Tarihi: 25.05.2015 
http://www.wttc.org//media/files/reports/economic%20impact%20research/regional%20repor

ts/world2014.pdf, Erişim Tarihi: 02.06.2015 
 
 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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 
 
 

 54 

KÜLTÜREL MİRAS OLARAK ‘NAHİTİYA’ NİĞDE 
Orhun SOYDAN* 

Öz 
Yeryüzünün farklı bölgelerini temsil eden, oldukça geniş bir çeşitliliğe sahip olan 

kültürel peyzajlar; kültür ve doğal çevre arasındaki etkileşimle zaman 
içinde değer kazanan, doğal, kültürel, görsel, anlamsal nitelikleriyle ifade edilip, 
coğrafi olarak sınırlanabilen bir alan olarak tanımlanabilirler. Dünya üzerinde 
oldukça fazla çeşitliliğe sahip olan kültürel peyzaj alanları, insanoğlunun sosyal 
gelişiminin, yaratıcılığının ve ruhsal zenginliğinin aynalarıdır. Bunun yanı sıra ortak 
kimliğimizin parçalarını oluştururlar. Kültürel peyzaj insanoğlunun sosyal gelişimini, 
yaratıcılığını ve ruhsal zenginliğini yansıtarak, ortak kimliğinin parçalarını oluşturur. İnsan ve 
çevre arasındaki ilişki çeşitliliğinin devamlılığını sağlayarak yaşayan kültürler ile bunların 
kaybolmakta olan izlerini korumak amacıyla kültürel peyzaj değerlendirilmeli ve bu vasıta ile 
gelecek kuşaklara aktarılması için kayıt altına alınmalıdır. Kültürel peyzaj özelliklerinin 
korunması ve değerlendirilmesi, sahip olunan kültürün geleceğe doğru aktarılmasını 
sağlayacaktır. 

Bu çalışmanın amacı; Niğde İlinde tanımlanan kültürel peyzajların kültürel peyzaj 
kriterlerine ve özgünlük değerlerine göre incelenmesidir. Çalışma materyali olarak Niğde 
Bölgesinden farklı dönemlere ait Tyana Antik Kenti, Gümüşler Manastırı, Niğde Kalesi – 
Alaaddin Cami seçilmiştir. Bu alanların kültürel peyzaj değerleri ele alınmıştır. 
Cumhuriyet’in ilanından sonra, yapılan kültür, ulaşım ve eğlence yapılarıyla birlikte Niğde 
çağdaş bir kent görünümü kazanmıştır. Kentin temellerinin o dönemde atılmış olduğu tespit 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel Peyzaj, Kültürel Miras, Özgünlük, Niğde, Peyzaj 

 
'NAHİTA' NİĞDE AS CULTURAL HERITAGE 

Abstract 
The cultural landscapes could be defined as a 

geographically definable area that acquires significance over time by virtue of 
interrelationship between culture and the natural environment, and which may be 
described by its natural, cultural, visual, meaning attributes.  Cultural landscape areas which 
have a lot of diversity on Earth, mirrors of human’s social development, creativity and 
spiritual riches. Also they form part of our common identity.  Cultural landscape reflects the 
social development, creativity and spiritual prosperity of human beings and forms the pieces 
of common identity. It must be evaluated to provide the diversity of relations between humans 
and environment as well as to keep the living cultures and its vanishing traces. It must also be 
registered to be inherited to the next generations. The transfer to next generations will be 
provided by recognizing the cultural landscape as much as it is searched, protecting it as much 
as it is recognized. 

                                                           
* Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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 
 
 

 55 

Aim of this study is to examine cultural landscapes in Niğde province according to 
criteria of the cultural landscape and originality values. Tyana Antik Kenti, Gümüşler 
Manastırı, Niğde Kalesi – Alaaddin Cami belong to different periods from Niğde Region were 
selected as a material. Cultural landscape values of this area were discussed. After the 
declaration of the republic, Niğde has become modern city with made culture, transportation 
and entertainment structure. It has been found that the fundamental of the city was created at 
that time. 

Keywords: Cultural Landscape, Cultural heritage, Originality, Niğde, Landscape 

1.Giriş 
Kentler, fiziksel dönüşümü geçmiş, bugün ve gelecek parçalarından oluşan bir zaman 

koridoru içerisinde yer alır. Kentlerde yapılı çevrenin fiziksel dönüşüm hızının artması 
durumunda kentin diğer alanları içerisinde tarihi çevre sürekliliği olmayan ve anlaşılması zor 
bir probleme dönüşmektedir. Dönüşüm hızının tam tersi olarak azalması sonucunda ise tarihi 
çevrenin sahipleri tarafından terk edilmesi ve tarihi çevrenin çürümesi veya çökmesi ile 
karşılaşılmaktadır (Hassler, 2002: 15). 

1992 yılında Dünya Mirası Konvansiyonu’na göre doğal ve kültürel miras alanları 
kültürel peyzaj kavramı altında toplanmıştır. Buna göre kültürel peyzaj “doğa ile insanın el 
ele vererek oluşturduğu her türlü insani, kültürel, simgesel boyutlar gösteren ve sosyal, 
ekonomik, kültürel güçlerin yanı sıra doğal çevre eliyle yaratılan fiziksel kısıtların ve 
olanakların etkisiyle toplumun ve yerleşmenin zaman içerisinde geçirdiği evrimi açıklayan 
kültürel nitelikler” olarak tanımlanır (Rossler, 2012: 41). Madran ve Özgönül’e göre kültürel 
peyzaj; insan topluluğunun evrimini, yer ve zaman içindeki davranış biçimlerini ve 
yerleşimini anlatan insan ve doğal elemanların değişik bileşimleri tarafından 
biçimlendirilmiştir (Madran ve Özgönül, 1999: 30). Bu bakımdan kültürel peyzaj taşıdığı 
anılar ve tüm somut - soyut bileşenleri ile çok geniş bir mirası kapsamaktadır. Kültürel peyzaj 
kavramının ortaya çıkışında insanoğlunun doğanın bir parçası olduğu düşüncesinin etkili 
olduğu vurgulanır (Xingkuan ve Shan, 2001: 7). 

Bu nedenle tarih ya da tarih öncesi çağlardan bu yana insan etkinliklerinin sergilendiği 
kentler ve hatta “kentsel saçak alanları” kültürel peyzaja dâhil edilir. Kültürel peyzaj alanları 
hem doğal hem inşa edilmiş dokuların birbirine geçmesi, insanın arazi ile çevreye uyumu ve 
onları kullanması sonucu ortaya çıkmış bitkiler, suyolları, bahçeler, çitler, mezarlıklar, yapılar 
ve köy meydanları gibi özel yerlerdir (Weiland, 2011: 25). 

2. Materyal ve Metot 
Bu çalışmanın amacı; Niğde İlinde tanımlanan kültürel peyzajların IUCN (Dünya 

Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği) kültürel peyzaj kriterlerine ve özgünlük 
değerlerine göre incelenmesidir. Çalışma materyali olarak Niğde Bölgesinden farklı 
dönemlere ait Tyana Antik Kenti, Gümüşler Manastırı, Niğde Kalesi – Alaaddin Cami olmak 
üzere 3 alanın kültürel peyzaj değerleri ele alınmıştır. Araştırma Yöntemi olarak IUCN’ un 
belirleniş olduğu ‘Kültürel Peyzajları için Tamamlayıcı Kriterler’ seçilen alanlar için 
yorumlanmış ve değerlendirilmiştir. Ayrıca UNESCO, 2009 ve Taylor, 2011, Tülek ve ATİK, 
2013 ’den alınarak yorumlanan özgünlük kriterleri de çalışma kapsamında kullanılmış ve 
alanlar bu kriterlere göre değerlendirilmiştir.  
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Çalışma alanlarının ‘Dünya Mirası Kültürel Peyzajları’ kriterleri arasından hangi kategoride 
olduğu tartışılmış ve değerlendirebilmek amacıyla Fowler, 2003; Rössler, 2006; WHC, 2005; 
2008; Atik  ve Ark., 2009 kullanmış olduğu ‘Dünya Mirası Kültürel Peyzajları’ tablosundan 
faydalanılmıştır. Çalışma alanlarının kültürel peyzajları için tamamlayıcı kriterler içerisinden 
hangi maddelere uygunluk gösterdiğinin belirlenmesi amacıyla  Fowler, 2003; Rössler, 2006; 
WHC, 2005; 2008; Atik  ve Ark., 2009 kullanmış olduğu ‘Kültürel Peyzajları İçin 
Tamamlayıcı Kriterler’ tablosundan faydalanılmıştır.  

3. Araştırma Bulguları 
Çalışma kapsamında seçilen alanlar detaylı bir şekilde incelenmiş kültürel ve özgünlük 

kriterlerine göre yorumlanmıştır. 

3.1. ’Nahitiya’ Tarihsel Niğde Bölgesi 
Çalışma kapsamında Nahitiya Tarihi ve Niğde ayrı ayrı incelenmiş ve 

değerlendirilmiştir. Niğde tarihi özellikle Cumhuriyet Dönemi öncesi ve sonrası olmak üzere 
iki ayrı şekilde ele alınmış ve değerlendirilmiştir. 

Türkiye siyasi haritasında İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Niğde ili, batıdan Konya 
ve Aksaray, Doğu’dan Kayseri, Kuzey’den Nevşehir, Güney’den ise Mersin ve Adana illeri 
ile komşudur. Niğde, Güney’indeki Gülek Boğazı sayesinde, gözde bir ticaret merkezi olan 
Kayseri’yi Güney kıyılarına ve Suriye’ye bağlar. Bu konumu sebebiyle Niğde, tarih boyunca, 
Kapadokya ve Kilikya arasında önemli bir geçiş olma özelliğini korumuştur (Cadoux, 2003: 
25).  

Nahitiya’nın Tarihi 
Binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip olan Niğde’de tüm dönemlerin ve kültürlerin 

izlerine rastlamak mümkündür. Niğde yakınlarındaki Eski Aktaş köyü Andaval Kilisesinde 
bulunan ve M.Ö. 8. Yüzyıl’a tarihlenen kitabe Hitit hiyeroglifiyle yazılmıştır. Bu kitabede 
Niğde’den “NAHİTİYA” diye söz edilmektedir (Büyükmıhcı, 2007: 64). 

Neolitik Dönem 
Dünyada insanın toplum olarak yaşamaya başlaması Anadolu, Kuzey Irak, Lübnan 

gibi Ortadoğu ülkelerinde M.Ö. 9000 yıllarında görülmeye başlamıştır. Anadolu'da ilk yaşam 
ise Antalya civarında Beldibi ve çevresindeki çeşitli mağaralarda görülmüştür. Bu dönem 
Protoneolitik kültür olarak isimlendirilmiştir. Neolitik kültür Batı Anadolu’da üç il sınırları 
içinde gelişmiş olup bu iller Antalya, Konya ve Mersin’dir. (Bildirici,  2009: 16) 

Hititler öncesi m.ö. 3000-1750 
Bu dönemden kalma en önemli yerleşim yerleri Aksaray-Yeşilova'da Acemhöyük ve 

Konya'daki Karahöyük'tür. Genellikle bu alanlar ticari koloniler olarak görülmüşlerdir. 
Karahöyük kazısından çıkan buluntular Konya Arkeoloji Müzesi’nde bulunmaktadır. M.Ö. 
5600-5000 yılları arası, Erken Kalkolitik Dönem olarak belirlenmiştir. Bu dönemde madenler 
de kullanılmaya başlanmıştır (Bildirici, 2009: 22). 

Hitit İmparatorluk Çağı M.Ö. 1750-1200 
Hititlerin ekonomik ve siyasal ilişkileri, savaşları Güney’de Asur ve Mısır ile 

olmuştur. Boğazköy'de bulunan yazılı tabletlerden edinilen bilgilere göre, Kral IV. Tuthalya 
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(M.Ö.1250 - 1220) Batı Anadolu'ya seferler düzenlemiş ve çevrenin yerel halkları ile 
temasları olmuştur. Kral III. Hattusil’in oğlu olan IV. Tuthalya bu bölgeyi imparatorluğuna 
katıp muhtemelen sürekli Hitit kentleri kurmak istemiş, bu mümkün olmamış, kendisinden 
kısa bir süre sonra Hitit İmparatorluk Çağ’ı tarihe karışmıştır (Akurgal,  1998: 14) 

Frigya (Phrygıa) Dönemi M.Ö. 900-700 
Frigyalılar’ın başkentleri, Ankara Polatlı yakınındaki Gordion kenti olmuştur. Ankara, 

Afyon, Eskişehir çevrelerinde onlardan önemli kalıntılar vardır. Kendilerine özgü dilleri ve 
yazıları vardır. Bu dönemden çevremizdeki diğer buluntular şöyledir: Niğde, Bor, antik Tyana 
kentinde Frigya (Phrygia) alfabesi ile yazılmış bir yazıt (İnscription) bulunmuş olup halen 
Paris Louvre Müzesi’ndedir. Akşehir, Ulupınar'da bugünde mevcut bir pınar, bilinen en ünlü 
Frigya Kralı Midas’ın ismini taşımaktadır. Ancak üzerinde bir kalıntı mevcut değildir. Konya 
çevresinde Sızma'da ve Laodicea’da (Ladik) Kibele heykelcikleri bulunmuştur. Frigya 
geleneği ve kültürünün yaşadığı tek yerleşim sadece Sızma'da görülmektedir. Sızma isminin 
de Ana Tanrıça adından geldiği kabul edilmektedir.  

Geç Hitit Dönemi M.Ö. 1200-700 
Bu dönemde bu bölgede Asur Kralı’na bağlı ama tamamen bağımsız gibi görünen 

TYANA Krallığı kurulmuştur. Krallığın sınırları Ereğli, Niğde, Bor ve Ulukışla'yı içine 
almıştır. Krallığın bilinen tek kralı Warpalava'dır. Bu krallıktan bugüne kadar gelen eserler 
şunlardır. İvriz (Ereğli) anıtı, bir kaya üzerinde bir Hitit Tanrısı ile Kral Warpalava'nın bir 
kabartması ve Hititçe yazıt bulunmaktadır.  

Helenizm Dönemi M.Ö. 334-133 
Büyük İskender'in seferleri sonucu Makedonya'dan Mısır ve Hindistan'a uzayan büyük 

bir İmparatorluk kurulmuş ve bütün Anadolu bunun içinde yer almıştır.  

Selefkos (Seleucos) Krallığı M.Ö. 281-188 
M.Ö. 312 yılında kurulan ve başkenti Antakya olan krallığın kurucusu İskender'in 

generallerinden Selefkos'tur (Seleucos). Anadolu, M.Ö. 281 yılında onun kontrolüne girmiş 
ve M.Ö. 281-188 yılları arasında yönetilmiştir. Krallık Suriye'de M.Ö. 64 yılında son 
bulmuştur.  

Bergama Krallığı M.Ö. 188-133 
Seleucos Kralı III. Antiochus'un Roma Orduları karşısında yenilgisi üzerine yapılan 

Apameia Barış anlaşması ile Anadolu'nun hemen tümü Bergama Krallığı’na bağlanmıştır. 
Başkentleri Pergamon (İzmir, Bergama) kenti olmuştur. Bergama’da çok büyük bir uygarlık 
kuran, dünyaca ünlü sağlık kurumları, tapınak ve kütüphaneler meydana getiren, suyolları 
inşa eden, Bergama Kralları Anadolu içlerinde pek fazla etkili olamamışlardır. (Kurt, 2007: 
13). 

Kapadokya Krallığı M.Ö. 255- M.S. 17 
Kapadokyalılar Anadolu’da farklı bir ulus olarak kabul edilmişlerdir. M.Ö. 255 yılında 

aynı soydan III. Ariarathos (M.Ö. 257-220) Selefkos Krallığı’nın himayesinde bağımsızlık 
ilan ederek Kapadokya Krallığı’nı kurmuştur (Şekil 1).  
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Krallık M.Ö. 188 yılına kadar devam etmiş, bu tarihte 
Selefkosların Anadolu'dan çekilmeleri üzerine bölge 
Roma’nın himayesine girmiştir. Kapadokya 
Krallığı’nın sınırları bugün tam olarak 
bilinmemektedir. Ancak iki önemli kenti Tyana ve 
Mazaka (Kayseri) olduğu tahmin edilmektedir. IV. 
Ariarathos (M.Ö. 220-163) Selefkos Kralı 
III.Antiochus'un kızı Stratonice ile  evlenmiş bu 
sayede krallıkla yakın bağ kurmuştur. Bu Kral 
zamanında Sivas yakınında Ariaratheia adlı kent 
kurulmuştur.  

Kapadokya Krallığı en parlak günlerini V. Ariarathos 
(M.Ö. 163-130) gününde yaşamış, bu dönemde Grek 
kültür ve dilinin bölgeye girişi hızlanmıştır. M.Ö.130 
yılında V. Ariarathes’in ölümü üzerine karışık bir 
döneme girilmiştir. 

Şekil 1. Yunan harfleri ile Eski Kapadokya haritası (Konyalı, 1964: 36) 

Roma Dönemi M.Ö. 133- 324 
Roma yönetiminin tüm bölgeyi kontrol altına alması zamanla olmuştur. Bu dönem 

yaklaşık 150 yıl kadar sürmüştür. Bu süre içinde Roma yerel krallıklarla hatta bir yere hâkim 
derebeyleriyle anlaşmış ve iç yönetimi belirli anlaşmalarla onlara bırakmıştır. Bazı yerlere ise 
Başkent Roma'dan valiler atamıştır.  

Hıristiyanlaşan Roma (Bizans) Dönemi 324-1071 
Eskiden yasak ve kovuşturmaya uğramış bir dinin kabulü toplum ve kent hayatında bir 

anda her şeyi değiştirmiştir. Toplum daha serbest düşünce ve yaşamdan kilise disiplinine 
girmiş, felsefe okulları kapatılmış, eski din yasaklanmıştır. Bu bölgede daha önce Bizantion 
kenti bulunmuş, İmparator doğuda bir başkent seçme gereğini duymuş, Bizantion kentini 
surlar, resmi ve sivil yapılarla süslemiş ve 330 yılında törenlerle başkent olmuştur.  

Selçuklu Dönemi 1071-1308 
1071 yılında Doğu Anadolu'da Malazgirt'te yapılan meydan savaşında İmparator 

Romanos Diogenes komutasındaki Bizans Ordusunun Alparslan komutasındaki Türk Ordusu 
karşısında yenilmesi ile Anadolu'da yepyeni bir dönem başlamıştır. Esasen kötü yönetim ve 
Arap Akınları ile gerileyen ve tenhalaşan Anadolu, bir anda Selçuk Türklerinin eline 
geçmiştir. Anadolu değişik din ve kültürde olan yeni bir ırk ile karşı karşıya gelmiştir. 
Müslüman Türklerden önce Müslüman Araplar, akınlar yapmışlar ve bazı yerleri geçici olarak 
almakla beraber, sürekli yerleşim gösterememişlerdir. 

Karamanoğlu Beyliği İlk Dönem 1256-1390 
Beylik Ermenek'te Kerimüddin Karaman tarafından yaklaşık 1256 yılında 

kurulmuştur. Beyliğin kurucusu Kerimüddin Karaman'ın babası Nuresofu olarak 
bilinmektedir (Konyalı, 1696: 44). Ailenin atası Nuresofu’nun türbesi Mut’ta ve oğlu 
Karaman’ın türbesi Balkusan (Bağbölen) köyünde bulunmaktadır (Bardakçı, 1976: 36). 
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Osmanlı İmparatorluğu Dönemi 
Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı İmparatorluğu en parlak dönemini 

yaşamış, özellikle Başkent İstanbul'da Mimar Sinan tarafından en güzel eserler yapılmıştır. 
Konya ve Karapınar'daki Selimiye Camileri vali ve sultanlık günlerinde yaptırılmıştır. 
Camiler bazı kaynakların aksine Mimar Sinan’ın eseri değildir. Ancak onun getirdiği ve 
geliştirdiği mimari anlayışla onun yetiştirdiği mimarlarla yaptırılmıştır.  

 

Konya ve Karapınar'daki Selimiye Camileri vali 
ve sultanlık günlerinde yaptırılmıştır. Albert 
Gabriel (Bildirici 2009) tarafından hazırlanan ve 
Şekil 2’de verilen Niğde kenti planına göre 
bugün tarihsel miras niteliğindeki yapıları 
görmek mümkündür. Evliya Çelebi 17. 
Yüzyıl’da Osmanlı Dönemi’nde İmparatorluğun 
genişlemesi üzerine bölge güvenlik içinde 
kaldığını ve bölgede savaş olmadığı fakat 
gelişmelerin de sınırlı kaldığı belirtmiştir 
(Bildirici, 2009: 61). 

Şekil 2. Niğde kenti planı: Saat Kulesi (1), Kale (2), Alaaddin Camii (3), Karasu (Tabakhane) 
(4), Sokollu Mehmet Paşa Bedesteni (5), Sungurağa Camii (6), Hüdavent Hatun Türbesi (7), 
Vilayet (8) (Albert Gabriel’den; Bildirici 2009) 

3.2. Niğde Tarihi 
Niğde ilinin 15 km. Güneyinde konumlanan Bahçeli Kasabası’nda, 1981 yılında 

yapılan kazılardan anlaşıldığına göre; yörenin tarihi, M.Ö. 7250–5500 yıllarını kapsayan 
Neolitik ve Kalkolitik çağlara kadar uzanır (Yılmaz, 1999: 16).  

Tarih öncesi dönemler incelendiğinde, Niğde’ye bağlı bir kasaba olan Tyana 
(Kemerhisar) ile karşılaşılır. Anadolu’da İslami akınların başladığı döneme kadar Tyana adı, 
Niğde adının önüne geçmiştir. Hitit İmparatorluğu Dönemi’nde Tuvanuva adı verilen Tyana, 
Kral Labarna’nın oğlu tarafından yönetilen bir il konumunda olmuştur. Eski Hitit Devleti’nin 
yıkılması ile M.Ö. 1380’de kurulan II. Hitit Devleti Dönemi’nde Tyana, merkez şehir 
konumuna gelmiştir (Yılmaz, 1999: 26). II. Hitit Devleti Dönemi’nde bugünkü Niğde ise 
Tabal Konfederasyonuna bağlı şehirlerden birisi olmuş, Nahita adı ile anılmıştır. Kral 
Sarvanas tarafından yönetilmiştir (Özkarcı, 2001: 34). M.Ö. 700 yılından itibaren bölge 
Asurluların eline geçmiş, kısa bir süre sonra Frig egemenliğine girmiştir. Daha sonra da 
Niğde’de seksen yıl kadar sürecek olan Kimer hâkimiyeti başlamıştır (Yılmaz, 1999: 35).  

Niğde Bölgesi M.Ö. 6. Yüzyıl’da Medler’in, M.Ö. 550’de ise Perslerin hâkimiyetine 
altına girmiştir. Bu durum M.Ö. 334 yılında Büyük İskender’in bölgeyi fethi ile son 
bulmuştur (Özkarcı, 2001: 40). Yönetimin sürekli olarak el değiştirmesi sonucu bölge dört 
asır boyunca istikrarsız bir dönem yaşamıştır. Bu dönemin ardından Kapadokya bölgesi, 
Roma yönetimine girerek, bir eyalet konumunu almıştır. Roma Dönem’i boyunca Tyana, sivil 
ve askeri bakımdan iyi donanmış ve birçok güzel yapı ile bezenmiş önemli bir il haline 
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gelmiştir (Yılmaz, 1999: 40). Bu döneme ait bazı eserlerin kalıntıları halen Tyana sınırları 
içindedir.  Roma havuzu ve su kemerleri Roma Dönemi’nde yapılan önemli eserlerin birer 
örneğidir. Ancak taranan kaynaklarda Roma Dönemi’ne ait bugünkü Niğde merkezi ile ilgili 
önemli veriler bulunmamaktadır. M.S. 50 yılından itibaren Havari Aziz Paulus’ un bölgede 
Hristiyanlığı yayma faaliyetlerine girişmesiyle birlikte Niğde ve çevresinde Hıristiyan nüfus 
giderek artmıştır. Roma bu durumu çok da iyimser sayılmayacak bir tutumla karşılamış, 
Hıristiyanlara karşı şiddet uygulamıştır. Bu dönemde Niğde ve Nevşehir yörelerinde dağlarda 
mağaralar, evlerin altında gizli bölmeler yapılmış ve yeraltı şehirleri kurulmuştur (Gedik, 
1997: 42). 313 yılında Hristiyanlığın resmi din olarak kabul edilmesiyle birlikte Niğde 
toprakları önemli bir konuma bürünmüştür. 326 yılında Konstantin’in annesi Helena hac için 
Kudüs’e giderken, Niğde’nin Andaval Kasabası’nda bir kilise, Eskigümüşler’ de ise bir saray 
yaptırmıştır. Bu sırada bölgenin psikoposluk merkezi Tyana’dır (Yılmaz, 1999: 45). 

3.2.1. Türklerin Egemenliği Öncesinde Niğde 
395 yılında Roma İmparatorluğu, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldığında Niğde, 

Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu sınırları içinde kalmıştır. 7. Yüzyıl’dan itibaren bölge; 
Bizans, İran(Sasani) ve Araplar arasındaki sürekli mücadelelere sahne olmuştur. Bu uzun 
süren savaşlar özellikle Tyana’yı çok etkilemiştir. Birçok medeniyet döneminde merkez şehir 
konumunda olan Tyana artık bir yerleşim merkezi olmaktan çok askeri bir karargâh halini 
almıştır (Gedik, 1997: 51).  

3.2.2. Türk Egemenliğinden Sonra Niğde 
Türklerin Niğde’ye ilk akınları Selçuklu Sultanı Melikşah zamanına rastlamış, bu 

dönemde Niğde’ye yapılan akınlar sonuç vermemiştir. Melik Şah’ın askerlere iktâ sözü 
vermesi ile Anadolu’da fetih hareketi hızlanmış ve Niğde Danişment Gazi ve oğlu Emir Gazi 
tarafından Türk topraklarına katılmıştır. Bunun üzerine Niğde Danişmentogulları’na iktâ 
olarak verilmiştir. Türkler Niğde’ye ulaştıklarında şehri harap durumda bulmuşlardır. Nüfus, 
iç kaleye sıkışmış olup asker ailelerinden ibarettir. Niğde’nin Danişment Beyliği’nde bir ikta 
olarak kalma durumu 1150 yılında sona ermiş, bu tarihten itibaren Niğde, Anadolu Selçuklu 
Devleti’nin başkenti olan Konya’nın bir ili konumuna gelmiştir (Gedik, 1997: 54). Bu süre 
zarfında Selçuklu Devleti, Haçlı ordularıyla karşı karşıya gelmiştir.  

Güçlü bir Haçlı ordusu Bizans öncülüğünde Anadolu’ya gelmiş ve 1097’de İznik’i 
almıştır. Daha sonra Anadolu’nun içlerine kadar yürüyen Haçlılar, Danişment Beyliği’nin iyi 
savunmaları sonucu Niğde bölgesinde toprak kazanamadan Çukurova’ya ulaşarak 1098’de 
Antakya’yı ele geçirmişlerdir (Hasan, 2002: 63). 1176’da II. Kılıçaslan zamanında, II. Haçlı 
ordusunun yenilmesinde Aksaray ve Niğde’den gelen askerlerin payı çok olmuştur. Bundan 
dolayı Sultan Aksaray’a “zafer yurdu” Niğde’ye de “pehlivanlar yurdu” (Darü’l Pehlivaniye) 
unvanını vermiştir (Özkarcı, 2001: 42).  

3.2.3. Osmanlı Devleti Döneminde Niğde 
Osmanlı Devleti Dönemi boyunca Niğde tarihi incelendiğinde Niğde’nin çok önemli 

gelişmeler göstermediği anlaşılır. Özellikle imar işleri açısından kent, Beylikler 
Dönemi’ndeki canlılığını koruyamamıştır (İnalcık, 2002: 41). Celali İsyanları sırasında tüm 
taşrada olduğu gibi Niğde’de de birçok ayaklanma görülmüştür. İsyancı Abaza Mehmet 
Paşa’nın adamlarından olan Çopur Bey, Niğde’yi ele geçirmiş ve Niğde Kalesi’ne kapanarak 
savunmaya geçmiştir (Galanti, 1951: 20). Bu olaylar sırasında Niğde’nin dış mahallelerindeki 
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bir grup dükkân, kente saldıran Celalilerce üs olarak kullanılmalarını engellemek amacıyla 
yıktırılmıştır (Faroqhı, 2000: 14). Bütün duraklama devri boyunca Niğde, Karaman 
Eyaleti’nin bir sancağı olarak kalmıştır.  

1832–33 yıllarında, Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’nın devlete karşı isyanı sonucunda 
oğlu İbrahim Paşa, Mısır ordusuyla birlikte Ulukışla’yı geçer ve Anadolu’nun içlerine kadar 
ilerler. Avram Galanti’nin araştırmalarına göre; bu ayaklanmada Niğde ve Bor halkı, Mısır 
ordusuna direnmek yerine bu ordunun yanında yer almıştır. Bununla birlikte bu bölgede 
Osmanlı memurları tüm ağırlığını yitirir. (Yılmaz, 1999: 72). 1836 yılında, II. Mahmut bazı 
üst düzey yöneticilerle beraber yaptığı toplantılarda Anadolu’nun idari taksimatı ile ilgili 
olarak bazı kararlar almışlardır. Redif-i Mansure Konya Müşirliği unvanıyla Konya, Akşehir, 
Beyşehir, İçel, Niğde ve Aksaray sancakları birleştirilirmiştir. Karaman valisi hacı Ali Pasa, 
Müşir olarak atanmış, yeni unvanı II. Mahmut huzurunda verilmiştir (Galanti, 1951: 24). 

Bu Yüzyıl içinde Osmanlı’da yaşanan en önemli olay, 1839 tarihli Tanzimat 
Fermanı’dır. Bu dönemde Niğde Karaman Eyaleti’ne bağlı bir sancak olma konumunu 
korumuştur. 1846 yılında Niğde’nin idari statüsünde çok önemli değişiklikler olmuştur. 
Niğde’nin sancak merkezliği elinden alınmış ve merkez Nevşehir’e kaydırılmıştır. Bu durum 
1850’ye kadar devam etmiştir. 1860 yılında Niğde ülke genelinde yapılan yeni idari 
düzenlemelerle birlikte tekrar Karaman Eyaleti’ne bağlı bir sancak konumunu almıştır. Bunun 
yanında Aksaray, Kırşehir, Nevşehir gibi önemli merkezler de Niğde’ye bağlanmıştır. 1864 
vilayet nizamnamesi ile Niğde Konya vilayetine bağlanırken, kazalarında değişiklik 
yapılmamıştır. Bu değişikliklerden sonra Niğde Sancağına bağlı kazalar şu şekilde olmuştur: 
Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yahyalı, Ürgüp, Aksaray (Galanti, 1951: 28). Bu listeden de 
anlaşılacağı üzere, Niğde toprakları, 1864 yılında yaklaşık olarak bugünkü büyüklüğünden üç 
kat daha büyüktür (Gedik, 1997: 64). Niğde İdare Meclisi, 25 Ocak 1915 tarihinde İçişleri 
Bakanlığı’na bir dilekçe yazmış ve dilekçede; Niğde’nin nüfus yoğunluğu ve ticari bakımdan 
Kayseri’den daha üstün olduğunu, bu sebeple Niğde’nin de bağımsız bir il olması gerektiğini 
bildirmişlerdir. Bunun yanında, adli işlerinin de Adana’ya bağlanmasını Niğde’nin Konya’dan 
ayrılarak bağımsız bir il olduğunu, belgeleyen yazı yayınlanmıştır (Çadırcı, 1991: 15). Bu, 
cumhuriyetten önce Niğde’nin idari yapısında yapılan en önemli değişiklik olmuştur.  

3.2.4. Cumhuriyet Döneminde Niğde 
19. Yüzyıl’ın sonları ve 20. Yüzyıl’ın başlarında Osmanlı Devleti mali bir çıkmaz 

içine girmiş ve sonucunda ağır toprak kayıpları vermiştir. (Gedik, 1997: 66).  Devletin bu 
buhranlı dönemlerinde diğer bölgelere nispeten daha sakin bir konumda bulunan Orta 
Anadolu ve dâhilinde Niğde, 1920 yılında Sevr Antlaşması maddeleriyle gündeme gelmiştir. 
Bu antlaşmanın bir maddesine göre Antalya-Silifke-Niğde-Aksaray- Akşehir-Afyon-
Balıkesir-Aydın-Muğla İtalya’nın hâkimiyeti altına verilecektir (Akşin, 2002: 11) (Şekil 3).  

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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 
 
 

 62 

 

Ülkede yabancı güçlerin işgallerinin başladığı bu 
günlerde Mustafa Kemal önderliğinde, milletin 
bizzat içinde yer aldığı Milli Mücadele hareketi 
de hızlanmıştır. Niğde bu Milli Mücadele 
yıllarında işgal güçlerinin giremediği nadir 
Anadolu şehirlerinden birisi olmuştur. İşgal 
görmemesine rağmen Niğde, hem stratejik hem 
de lojistik açıdan sıcak savaşın içinde olmuştur. 
Coğrafi konumu itibariyle Akdeniz’i Kayseri’ye 
ve dolayısıyla Doğu Anadolu’ya bağladığı için 
stratejik anlamda özel bir noktadadır.  

Şekil 3. Son Osmanlı Döneminde Niğde Vilayeti (Akşin, 1985: 11) 

Konumundan dolayı hem Doğu’dan hem de Güney’den gelebilecek saldırılara önlem 
olarak Niğde’de birlikler kurulur. Bu birlikler aynı zamanda bölgede meydana gelebilecek 
eşkiya hareketlerine karşı tedbirler almışlardır (Gedik, 1997: 68). Milli Mücadele’de yapılan 
stratejik yardımlara ek olarak Niğde, cephelerde ihtiyaç duyulan temel gıda maddeleri, araç-
gereç ve giyecek sağlama konusunda da mücadeleye katkıda bulunmuştur. Bu çabaları 
karşılığında Mustafa Kemal tarafından gönderilen takdirnamelerle ödüllendirilir. Bir milletin 
büyük çabaları sonucunda kazanılan bir zaferin ve yeni Cumhuriyet rejiminin ilk kutlamaları 
da top atışlarıyla Niğde’de yapılmıştır (Gedik, 1997: 68). 

Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında kaldırılan Teşkilat-ı Esasiye kanununun 
89. maddesi sancakları kaldırıp, idari bölümleri vilayet, ilçe, bucak, köy olarak yeniden 
düzenleyince Niğde ve Aksaray vilayet olurlar. 1933 yılında Aksaray’ın vilayetliği 
kaldırılarak, Niğde’ye bağlanır. 1954 yılında Niğde’ye bağlı bir kaza konumunda bulunan 
Nevşehir, il haline getirilir ve Niğde toprakları küçülür (Hasan, 2002: 71). 1989 yılında ise 
Aksaray, Niğde’den ayrılarak il olur ve Niğde toprakları bugünkü konumunu alır. Niğde 
kentinin tarihsel süreç içerisindeki gelişimine bağlı olarak her bir dönem içerisindeki kültürel 
alanlar Tablo 1’de verilmiştir. 
Tablo 1. Niğde Bölgesindeki Kültürel Peyzaj Niteliğindeki Miras Alanları 

Zaman Dilimi İşgaller Ve Tarihi Önemli Olaylar 

 M.Ö 1750  (Hitit Dönemi) Porsuk - Zeyve Hüyüğü 
Göllüdağ Harabaleri 

M.Ö 133 (Roma 
İmparatorluğu) 

Tyana Su Kemerleri 
Faustinapolis Kenti 
Çiftehan Kaplıcaları 

M.Ö 133 – 324 (Bizans 
İmparatorluğu) 

Andaval Kilisesi 
Gümüşler Manastırı 
Altınhisar Kenti 
Nazianzos Antik Kenti  
Sasima Kenti 

1071 (Selçuklu Devleti) 
Niğde Kalesi – Alaaddin Cami 
Hüdavend Hatun Türbesi 
Sungurbey Cami 
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1256 – 1390 (Karamanoğulları 
Beyliği) Hatıroğlu Çeşmesi 

1397 – 1923 (Osmanlı 
İmparatorluğu) Ulukışla Mehmet Paşa Külliyesi  

1923’den itibaren (Türkiye 
Cumhuriyeti) Halkevleri 

Niğde ve çevresi 11. Yüzyıl’dan itibaren Selçuklu Türklerinin idaresine geçmiştir. Bu 
dönemde esas şeklini alan Niğde Kalesi ve inşa edilen camii, medrese, türbe ve diğer tarihi 
yapılar mimari ve sanatsal açıdan büyük önem taşımaktadır. Niğde’de Osmanlı Dönemi’nden 
günümüze ulaşan tarihi eserler diğer sanatsal eserler ile birlikte kent dokusuna adeta bir nakış 
gibi işlenmiştir.   

3.3. Niğde Bölgesi Kültürel Miras Alanları 
Binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip olan kentte tüm dönemlerin ve kültürlerin izlerine 

rastlamak mümkündür.  

3.3.1. Niğde, Hitit Dönemi Kültürel Peyzaj Alanları 
Niğde bölgesinde Hitit Dönemi’nden kalma iki tane kültürel peyzaj alanı tespit edilmiştir.  

Porsuk - Zeyve Höyüğü 
Ulukışla Çiftehan arasında Porsuk köyü Zeyve höyüğünde 1961 yılında Hitit 

Dönemi’ne ait kitabeler bulunmuş ve 1968 yılından bu tarafa Fransız Prof. Oliver Pelon 
tarafından kazılar yapılmıştır. Zeyve höyüğünde Hitit döneminden sonra Roma Dönem’lerine 
ait buluntular vardır. Eski ismi Tynna olarak geçmektedir (Beyer, 2010: 16) (Şekil 4). 

Göllüdağ Hitit Kenti 
Niğde Gölcük kasabasının Kömürcü köyü civarında, çevrenin en önemli Hitit kenti 

kalıntıları görülmektedir. Kalıntılar M.Ö. 8. Yüzyıl’dan kalma olup kent karakteri gösteren 
tek örnektir.  

 
Şekil 4. Porsuk - Zeyve Höyüğü (Anonim 2014) 

Kentin etrafını çeviren sur içinde bir krater gölü bulunması nedeni ile buraya Göllüdağ 
adı verilmiştir. Bir tepe üzerinde 3 km²’ lik bir alanı kapsayan kentin etrafı üç kapılı bir sur ile 
çevrilidir. Sur içinde birbirinden cadde ve sokaklarla ayrılan dikdörtgen planlı yapılar vardır. 
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Bu yapıların bazıları tek ve bazıları yapı gurupları şeklindedir. Saray veya tapınak olanı diğer 
Hitit yapılarında olduğu gibi aslanlarla donatılmıştır. (Bildirici, 2009: 80) (Şekil 5). 

 
Şekil 5. Göllüdağ Hitit Kenti 

3.3.2. Niğde, Roma Dönemi Kültürel Peyzaj Alanları 
Niğde bölgesinde Roma Dönemi’nden kalma üç tane kültürel peyzaj alanı tespit 

edilmiştir.  

Faustinapolis Kenti 
Ulukışla'nın 25 km. kuzey doğusunda Basmakçı köyü yakınında Roma Dönemi’nden bir kent 
kalıntısı bulunmaktadır (Özsoylu, 2007: 11).  Roma İmparatoru Marcus Aerilus'un (161-180) 
eşi İmparatoriçe Faustina (125-176) burada ölmüş ve buraya gömülmüştür. Kurulan veya 
mevcut olan kente imparatoriçenin adından Faustinapolis adı verilmiştir. Faustinapolis Bizans 
Dönemi’nde piskoposluk merkezidir (Özsoylu, 2007: 14). 

Çiftehan Kaplıcaları 
Çiftehan'da bugün termal maksatlı kullanılan kaplıca suyunun çok eskiden kullanıldığı 

anlaşılmaktadır. Roma Dönemi’nde ismi Aqua Calidae olup eski havuzun temelleri Roma 
Dönemi’nden, bugün kullanılan eski hamam Selçuklu gününden kalmadır (Bildirci, 2009: 83). 
(Şekil 6). 

 
Şekil 6. Çiftehan Kaplıcaları 

3.3.3. Niğde, Bizans Dönemi Kültürel Peyzaj Alanları 
Niğde bölgesinde Bizans Dönemi’nden kalma beş tane kültürel peyzaj alanı tespit 

edilmiştir.  
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Andaval Kilisesi 
Niğde- Kayseri yolu üzerinde 8 km. uzaklıkta sadece eski bir kilise kalıntısının 

bulunduğu yer eski Andaval olarak bilinmektedir (Şekil 7). Burası çok eski bir yerleşim 
yeridir. Buranın 5 km. Kuzeydoğu’sunda eski ismi Andaval olan Aktaş kasabası 
bulunmaktadır. Burası daha yakın bir yerleşim olup Cumhuriyet Dönemi’ne kadar Rumlar 
yaşamış ve son dönemden kalma bir kilise bugün camii olarak kullanılmaktadır. Eski Andaval 
ise yollar üzerinde olan bir kenttir. Bizans Dönemi’nde yapılmış bir haritada henüz Niğde 
diye bir kent yokken Andaval bulunmaktadır (Pekak, 2009: 17). 

  

Şekil 7. Andaval Kilisesi 

Bugün bir duvarı ayakta kalmış 4. veya 5. Yüzyıl’da yapıldığı kabul edilen kilisede, 
M.Ö. 8. Yüzyıl’a ait Tyana Kralı Warpalawa'nın portresi bulunan bir yazılı belge 
bulunmuştur. Bu belge ve Tavala ismi, bu kentin Tyana Krallığı Dönemi’nde bulunduğunu 
göstermektedir. Buraya eklenmiş bu belgenin aslı British Museum'da ve bir kopyası Niğde 
Müzesindedir (Pekak, 2009: 20). İlk İmparator Constantinus'un annesi Helena Kudüs'e hacca 
giderken buradan geçmiştir. Eski Andaval’da ayrıca bir han ve 4. veya 5. Yüzyıl’dan kalma 
eski bir kilisenin kalıntıları bulunmaktadır. Türkçe'de her şeye kolayca inanan insanlar 
buranın adından "Andavallı " olduğu söylenir. Ancak bu kentin insanlarının çok zeki 
olduğunu göstermektedir (Pekak, 2009: 24). 

Nazianzos Antik Kenti  
Niğde içinde Roma ve Bizans Dönemi’nden bugüne gelen yapı yoktur. Ancak köyün 

ortasında bulunan höyükte mahzenler yer altı boşlukları vardır. Eski dönemden gelen kolon 
parçaları ve işlemeli taşlar parkta toplanmıştır. Kentte henüz bir kazı ve ciddi inceleme 
yapılmamıştır. Kentin tanınması burada doğmuş iki din ulusunun bulunmasındandır. Bunlar 
İlahiyatçı olarak bilinen Grigorius Theodolos (329-390) ve gene aynı dönemde yaşamış 
Amphiliochius'tur (Bildirici, 2009: 86). 

Altınhisar Kenti 
Bugün ilçe olan Altınhisar bir ara Ortahisar ismi ile de bilinmektedir. Niğde -Aksaray 

arasında bir Kapadokya yerleşimidir. Bizans Dönemi’nde “Antigus” olan ismi, bugüne 
Anduğu olarak gelmiştir, bugün Altınhisar olmuştur (Şekil 8). Bizans Dönemi’nden kalma 
kale, bir ara cami olarak kullanılmış kilise bulunmaktadır (Bildirici, 2009: 90). 
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Şekil 8. Altınhisar Kenti 

Sasima Kenti 
Gölcük kasabasının 7 km. batısında ova üzerinde Hassaköy bulunmaktadır. Buranın 

eski ismi Sasima olup 4. Yüzyıl’dan beri yaşam olduğu bilinmektedir (Şekil 9). 4. Yüzyıl’da 
yaşamış Nazianzos'lu Grigorios (329-390) burada görev yapmış ve mektuplarında buranın o 
gününü anlatmaktadır. "Susuz, çimensiz, kupkuru bir yerdir benim Sasima'm" demektedir. 
Bugün Hassaköy içinde çok büyük ve Cumhuriyet Dönemi’ne kadar kullanılmış büyük bir 
kilise bulunmaktadır (Bildirici, 2009: 92). 

 
Şekil 9. Sasima Kenti Giriş Kapısı 

3.3.4. Niğde, Selçuklu Dönemi Kültürel Peyzaj Alanları 
Niğde bölgesinde Selçuklu Dönemi’nden kalma üç tane kültürel peyzaj alanı tespit 

edilmiştir.  

Hüdavend Hatun Türbesi 
Taş işçiliği ile dikkati çeken ve Niğde'nin abide bir yapısı olan türbe 1312 yılında 

Hüdavent Hatun adına yaptırılmıştır. Burada gömülü olan Hüdavent Hatun'un kısa hayatı ise: 
Selçuklu Sultanı IV. Kılıçaslan'ın kızıdır. 1266 yılında İlhanlı Hükümdarı Abaka Hanın oğlu 
Argun Han ile evlenmiştir. Din arayışı içinde olan Moğol Hanedanı’na Müslümanlığın 
sevdirilmesinde etkili olduğu sanılmaktadır. Ölümü üzerine bu türbeye gömülmüştür (Öney, 
2011: 8).  
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Alaaddin Cami 
Niğde'nin en büyük ve güzel camiidir. Sadece Niğde’nin değil Anadolu'nun en dikkati 

çeken yapısıdır. Bina dikdörtgen bir plana sahip olup içten içe 24.45 x 16.45 m olarak 
ölçülmüştür. Yapımında İslam ve batı Gotik sanatı bir arada kullanılmıştır. Yapı 18. Yüzyıl’ın 
ortalarında büyük bir yangın geçirmiş kubbe ve bunu dayayan ayaklar göçmüş ve cami yeni 
bir planla yeniden yapılmıştır. Orijinal şeklini büyük ölçüde yitirmiş camide Tyana kentindeki 
yapılardan taş ve kolonların kullanıldığı sanılmaktadır (Bildirici, 2009: 94) 

3.3.5. Niğde, Karamanoğulları Dönemi Kültürel Peyzaj Alanları 
Niğde bölgesinde Karamanoğulları Dönemi’nden kalma bir tane kültürel peyzaj alanı 

tespit edilmiştir.  

Hatıroğlu Çeşmesi 
Alaaddin Camii karşısında bir yapının duvarındadır. Üzerinde çok güzel yazılmış bir 

kitabe bulunmaktadır. Kitabesine göre 3. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Niğde yöneticisi 
(emiri) Hatıroğlu Şerafeddin Mesut tarafından yaptırılmıştır (Şekil 10). Şerafeddin Mesut 
(ölümü 1276) hakkında bilinenler şöyledir. Niğde emir ve ordu komutanı iken önce Selçuklu 
Sultanı IV. Kılınçaslan'nın öldürülmesine katılmış daha sonra Moğollara karşı ayaklanmış 
ancak İlhanlı hükümdarı Abaka Han tarafından yakalanmış ve feci şekilde öldürülmüştür 
(Şahin, 2011: 26). 

 
Şekil 10. Hatıroğlu Çeşmesi 

3.3.6. Niğde, Osmanlı Dönemi Kültürel Peyzaj Alanları 
Niğde bölgesinde Osmanlı Dönemi’nden kalma bir tane kültürel peyzaj alanı tespit 

edilmiştir.  

Ulukışla Mehmet Paşa Külliyesi 
Ulukışla Mehmet Paşa Külliyesi 17. yy. da Osmanlı Devleti’nde başlayan gerileme ve 

sonrasında başta Celali İsyanları ve doğuya yapılan seferler sonucunda, Öküz Mehmet 
Paşa’nın 1615 yılında çıktığı İran Seferi sırasında bu yerde konaklama için kışlak olmadığını 
görünce, sefer sonrası bu külliyeyi yaptırmıştır (Özdeş, 2007: 24) (Şekil 11). 
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Şekil 11. Ulukışla Mehmet Paşa Külliyesi 

3.3.7. Niğde, Cumhuriyet Dönemi Kültürel Peyzaj Alanları 
Niğde bölgesinde Cumhuriyet Dönemi’nden kalma bir tane kültürel peyzaj alanı tespit 

edilmiştir.  

Halkevleri 
Halkevleri ve Halkodaları sayesinde, bilim, kültür ve sanat faaliyetleri Anadolu’nun en 

ücra köşelerine kadar yayılmıştır. Bu Halkevlerinden birisi de Niğde Halkevi’dir. Yaptığı 
yayınlarla, açtığı kurslarla, verdiği konferanslarla halka ulaşan Niğde Halkevi, halkın bilgi ve 
kültürünün artmasında önemli görevler üstlenmiştir. Aynı zamanda köylü kentli vatandaşın 
kaynaşmasını da sağlayan bu halkevi, ulus devleti ve milli birliği sağlamada devletin öncü 
kolu olmuştur (Ceylan, 2011: 45). 

3.4. Niğde Bölgesi Kültürel Miras Alanlarında ‘Özgünlük’ 
Çalışma kapsamında; Niğde kenti ve yakın çevresinde bulunan, kültürel miras 

niteliğine sahip olduğu düşünülen alanlar belirlenmiştir. Bu alanlar arasında bulunan 3 eser 
detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu alanları diğer alanlardan ayıran ve onları ender ya da 
eşsiz kılan özellikleri belirlenmiştir. Bulunan bu özellikler oluşturulan ‘özgünlük’ tablosuna 
işlenmiştir. Alanların geçmiş zamanlardaki kullanımı, dil yapıları, yaşam biçimleri incelenmiş 
ve özgünlük tablosuna aktarılmıştır. Niğde kenti ve yakın çevresinde bulunan ‘Tyana antik 
kenti’, ‘Gümüşler Manastırı’ ve ‘Niğde Kalesi – Alaaddin Cami’ alanları çalışma kapsamında 
incelenmiş ve özgünlük kriterleri tespit edilmiştir.  

3.4.1. Tyana Antik Kenti Tarihi  
Bugün Niğde-Bor İlçesinin Kemerhisar kasabasının bulunduğu yer antik Tyana 

kentinin yerleşim alanıdır. Kemerhisar yakın zamanlarda bu kalıntılar üzerine kurulmuş bir 
yerleşim yeridir. Bölgede en eski kent olan Tyana, Kemerhisar dışında da çok geniş bir alana 
oturmuştur (Tokgöz ve Korkanç, 2012: 8). 

Neolitik Dönem: Bugün Köşk olarak bilinen antik Roma Havuzu, Tyana Kentine eskiden su 
sağladığı gibi çok eski bir yerleşim yerinde bulunmaktadır. 1981 yılında burada yapılan 
kazılarda Neolitik devirden kalma ve M.Ö 5000 yıllarına tarihlenen seramikler ve iki 
Anatanrıça heykelciği bulunmuş ve Niğde Müzesi’nde sergilenmektedir. (Tokgöz ve 
Korkanç, 2012: 10). (Şekil 12). 
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Şekil 12. Tyana Antik Kenti Tarihi 

Tuvana Krallığı: Tyana'nın tarihte ilk görüldüğü devir Tuvana Krallığı Dönemi’dir. 
Krallığın ismi İvriz anıtında Tuvana olarak geçmektedir. Bu Krallığın en önemli kenti 
Tyana'dır. Tuvana Krallığı’nın tek bilinen ve Asur Krallığı’na yarı bağımlı Kralı 
Warpalava'nın Tyana'nın yakınında Gökbel Köyü’nde, Niğde Andaval'da, Ereğli İvriz ve 
Ambar Deresi’nde kabartmaları vardır. Ayrıca Hitit Dönemi’ne ait bir yazılı taş İstanbul 
Arkeoloji Müzesi’nde (En. 7695), Frigya yazısı ile yazılmış bir başka yazılı taş Paris Louvre 
Müzesi’ndedir. 

Pers Yönetimi Dönemi: Pers Prensi Cyrus M.Ö. 401 yılında İran'a karşı iktidarı kardeşinden 
almak için bir sefer düzenlemiş ve ordu Tyana'ya gelmiş ve üç gün kalmıştır. Bu seferin 
tarihini yazan Xenephon "Onbinlerin Dönüşü " adlı kitabında Tyana'yı kalabalık, zengin ve 
büyük bir kent olarak belirtir. 

Helenistik Dönem: M.Ö. 333 yılında Anadolu'da bulunan Büyük İskender'in ordusu 
Tyana'dan geçmiş ve Kilikya Kapılarından (Gülek Boğazı) Tarsus'a geçmiştir. Bu dönem’de 
Ariarethes M.Ö. 323 yılında Kapadokya Krallığı’nı kurmak istemiş ama İskender'in 
komutanlarından Perdikkas tarafından öldürülmüştür. M.Ö. 255- M.S. 17 yıllarında hüküm 
süren Kapadokya Krallığı’nın iki önemli kentinden biri Tyana'dır. Bu dönemde Grek kültür 
ve uygarlığı çevreye girmiştir. Bölge hakkında bilgi veren Stabo “Tyana Semiramis tepeleri 
üzerinde kurulmuştur” diye yazmaktadır.  

Roma Dönemi: Roma Dönemi’nde kentte çok büyük gelişmeler olmuştur. Bugün büyük 
çapta ayakta kalmış su kemerleri ve bunları besleyen Roma Havuzu bu dönemden kalmıştır.  

Kentin merkezi durumunda ve bugün üzerinde Kamerhisar'ın bulunduğu höyükte Athena 
Tapınağı, Köşk mevkiinde Jupiter Tapınağı, (Bu tapınağın taşlarının çoğu Niğde 
Müzesi’ndedir), Daraun mevkiinde bir tapınak kalıntısı ve suyolu üzerinde bir kolonu bulunan 
muhtemelen Apollo tapınağı kalıntıları bulunmaktadır.  

Bizans Dönemi: 7. Yüzyıl ve daha sonraki dönemlerde Tyana, Bizans ve Araplar arasında 
hassas bölgede kalmış ve çeşitli defalar akınlara uğramıştır. Tyana Antik Kenti Miras Alanı 
Özgünlüğünün Değerlendirilmesi Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Tyana Antik Kenti Miras Alanı Özgünlüğünün Değerlendirilmesi 

Konum ve 
Yerleşim 

Gelenekler, 
Teknikler ve 
Yönetim 
Sistemleri 

Malzeme ve 
Nesne 

Tasarım ve 
Form 

Kullanım ve 
İşlev 

Ruh ve 
Anlatım 

Dil ve 
Somut 
Olmayan 
Kültürel 
Miras 
Nitelikleri 

Arazinin 
fiziksel 
yapısı 

Yapı 
Teknikleri 

Malzeme 
Tipleri 

-Denge, 
-Form, 
-Vurgu, 
-Oran, 
-Dizi, ritim, 
tekrar, 
-Renk  
-Ölçek,  
-Fonksiyon, 
-Birlik, 
-
Kompozisyo
n 
 

1.Orijinal 
haliyle 
kullanım 
-
Rekreasyonel 
kullanım 
-Tarımsal 
kullanım 
-Endüstriyel 
kullanım 
- Turizm 
amaçlı 
kullanım 
 

-Duygusal 
etkiler, 
-Dinsel 
etkiler, 
-Tarihsel 
bağlar, 
-Sesler, 
kokular ve 
tatlar, 
-Yaratıcılık, 
-Yenilikçilik, 
-Sanatsal 
etkileşimler, 
-Geleneksel 
etkileşimler, 
-Siyasal 
etkileşimler 
 

Dil yapısı 

-Düz, 
-Hafif 
Eğimli, 
-Eğimli, 
-Tepelik, 
-Kısmi 
tepelik, 
-Engebeli, 
-Ova, 
-Kıyı, 
-İnişli 
çıkışlı, 
-Plato 
(Yayla), 
-Dar Vadi, 
-Geniş Vadi 
 

-Geleneksel, 
-Modern, 
-Antik, 
-Karışık, 
 

-Beton,                                
-Ahşap, 
-Taş, 
-Metal 
(Alüminyu
m, demir, 
çelik..) 
-Mermer ve 
Traverten, 
-Kerpiç, 
-Granit, 
-
Çadır/Brand
a, 
-Karışık 
 

-İngilizce 
-Filipince 
-İrlandaca 
-İskoç dili 
-Farsça 
-Peştuca 
-Likya Dili 
-Yunan Dili 
-Latince 
 

Tarihsel 
Yapı 
Kullanımları 

-Yerleşim, 
-Askeri, 
-Eğitim, 
-Sağlık, 
-Savunma, 
-Sosyal 
etkinlikler, 
-Ticari, 
-Dini. 
 

2.Yeni 
fonksiyonuyl
a kullanım 
- Yerleşim 
alanından…. 
-
Rekreasyonel 
kullanımdan
…. 
-Tarımsal 
kullanımdan
…. 
-Endüstriyel 
kullanımdan
…. 
-Ticari 
amaçlı 
kullanımdan.
.. 
-Turizm 
amaçlı 
kullanımdan
….-Dini 
amaçlı 
kullanımdan  
 

Alan 
kullanımı 

Yönetim 
Sistemleri 

Maddi 
Nesne 
(Öge) 

Somut 
Olmayan 
Kültürel 
Miras 
Nitelikleri 

-Geleneksel 
yerleşim 
alanı, 
-Geleneksel 
tarım alanı, 
-Dinsel 
alan, 
-Askeri 
alan, 
-Ticari alan, 
-Turizm 
alanı. 
 

-Göçebe 
kabile,  
-Federasyon, 
-Birlik 
(Likya 
Birliği, 
Kolonileşme, 
vb.), 
-Feodalite, 
-Kırallık, 
-Aristokrasi, 
-Hanedanlık, 
-

-Mimari, 
-Resim, 
-Heykel, 
-Minyatür, 
-Hat sanatı, 
-Müzik, 
-Edebiyat 
 

-Temsiller, 
-Gösteri 
sanatları,  
-Toplumsal 
uygulamalar
: 
Tören ve 
şölenler, 
-Doğa ve 
evrenle ilgili 
bilgi ve 
uygulamalar
, 
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İmparatorluk
, 
-Cumhuriyet. 

 

3.4.2. Gümüşler Manastırı 
Niğde'nin batısında kayalara oyma bir Manastır ve çevresinde yerleşim yeri 

bulunmaktadır. Gümüşler Manastırı olarak bilinen yerleşimin eski ismi Tracias olarak 
bilinmektedir (Şekil 13). Bu manastır, kilise ve diğer yapı topluluklarını içine almaktadır. 
Manastır birkaç katlı oyulmuş ve çeşitli ihtiyaçları karşılayan bölümleri vardır. (Pekak, 2009: 
26). Gümüşler Manastırı Miras Alanı Özgünlüğünün Değerlendirilmesi Tablo 3’de 
verilmiştir. 

 
Şekil 13. Gümüşler Manastırı 

Tablo 3. Gümüşler Manastırı Miras Alanı Özgünlüğünün Değerlendirilmesi 

Konum ve 
Yerleşim 

Gelenekler, 
Teknikler ve 
Yönetim 
Sistemleri 

Malzeme 
ve Nesne 

Tasarım ve 
Form 

Kullanım ve 
İşlev 

Ruh ve 
Anlatım 

Dil ve 
Somut 
Olmayan 
Kültürel 
Miras 
Nitelikleri 

Arazinin 
fiziksel 
yapısı 

Yapı 
Teknikleri 

Malzeme 
Tipleri 

-Denge, 
-Form, 
-Vurgu, 
-Oran, 
-Dizi, ritim, 
tekrar, 
-Renk  
-Ölçek,  
-Fonksiyon, 
-Birlik, 
-
Kompozisyo
n 
 

1.Orijinal 
haliyle 
kullanım 
-
Rekreasyone
l kullanım 
-Tarımsal 
kullanım 
-Endüstriyel 
kullanım 
- Turizm 
amaçlı 
kullanım 
-Dini 
kullanım 
 

-Duygusal 
etkiler, 
-Dinsel 
etkiler, 
-Tarihsel 
bağlar, 
-Sesler, 
kokular ve 
tatlar, 
-Yaratıcılık, 
-
Yenilikçilik, 
-Sanatsal 
etkileşimler, 
-Geleneksel 
etkileşimler, 

Dil yapısı 

-Düz, 
-Hafif 
Eğimli, 
-Eğimli, 
-Tepelik, 
-Kısmi 
tepelik, 
-Engebeli, 
-Ova, 
-Kıyı, 
-İnişli 
çıkışlı, 

-Geleneksel, 
-Modern, 
-Antik, 
-Karışık, 
 

-Beton,                                
-Ahşap, 
-Taş, 
-Metal 
(Alüminyu
m, demir, 
çelik..) 
-Mermer ve 
Traverten, 
-Kerpiç, 
-Granit, 
-

-İngilizce 
-Filipince 
-İrlandaca 
-İskoç dili 
-Farsça 
-Peştuca 
-Likya Dili 
-Yunan Dili 
-Latince 
 

Tarihsel 
Yapı 
Kullanımları 
-Yerleşim, 
-Askeri, 
-Eğitim, 
-Sağlık, 
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-Plato 
(Yayla), 
-Dar Vadi, 
-Geniş Vadi 
 

-Savunma, 
-Sosyal 
etkinlikler, 
-Ticari, 
-Dini. 
 

Çadır/Bran
da, 
-Karışık 
 

2.Yeni 
fonksiyonuyl
a kullanım 
- Yerleşim 
alanından…. 
-
Rekreasyone
l 
kullanımdan
… 
-Tarımsal 
kullanımdan
… 
-Endüstriyel 
kullanımdan
… 
-Ticari 
amaçlı 
kullanımdan.
.. 
-Turizm 
amaçlı 
kullanımdan
… 
-Dini amaçlı 
kullanımdan  
 

-Siyasal 
etkileşimler 
 

Alan 
kullanımı 

Yönetim 
Sistemleri 

Maddi 
Nesne 
(Öge) 

Somut 
Olmayan 
Kültürel 
Miras 
Nitelikleri 

-Geleneksel 
yerleşim 
alanı, 
-Geleneksel 
tarım alanı, 
-Dinsel 
alan, 
-Askeri 
alan, 
-Ticari alan, 
-Turizm 
alanı. 
 

-Göçebe 
kabile,  
-Federasyon, 
-Birlik 
(Likya 
Birliği, 
Kolonileşme
, vb.), 
-Feodalite, 
-Kırallık, 
-Aristokrasi, 
-Hanedanlık, 
-
İmparatorluk
, 
-
Cumhuriyet. 

-Mimari, 
-Resim, 
-Heykel, 
-Minyatür, 
-Hat sanatı, 
-Müzik, 
-Edebiyat 
-Din 
 

-Temsiller, 
-Gösteri 
sanatları,  
-Toplumsal 
uygulamalar
: 
-Tören ve 
şölenler, 
-Doğa ve 
evrenle 
ilgili bilgi 
ve 
uygulamalar
, 

3.4.3. Niğde Alaaddin Camii  
I.Alaaddin Keykubat devrinde, Beşare Bin Abdullah tarafından 1223 tarihinde 

yaptırılan cami dikdörtgen planlıdır. İki sıra sütun ile üç sahna bölünen caminin plan ölçüleri 
23 metreye 28 metredir. Klasik Selçuklu Cami mimarisinin kendine has bütün yönlerini içinde 
barındıran bu caminin doğu cephesinde anıtsal bir cümle kapısı bulunur. Kuzeydoğusunda 
bulunan minarenin hemen yanında daha küçük ölçekli bir başka kapı daha bulunur. Orta 
bölümde bir aydınlatma feneri vardır. Güney cephesinde yan yana konumlanmış üç kubbe 
çeşitli motiflerle süslenmiştir. Niğde Alaaddin Camii bütün bu özellikleriyle, klasik unsurların 
bir arada kullanılması bakımından cami mimarisinde önemli bir yer tutar (Aslanapa, 1989: 
16). Niğde Alaaddin Cami Miras Alanı Özgünlüğünün Değerlendirilmesi Tablo 4’de 
verilmiştir. 

Tablo 4. Niğde Kalesi ve Alaaddin Camii Miras Alanı Özgünlüğünün Değerlendirilmesi 

Konum ve 
Yerleşim 

Gelenekler, 
Teknikler ve 
Yönetim 
Sistemleri 

Malzeme ve 
Nesne 

Tasarım ve 
Form 

Kullanım ve 
İşlev 

Ruh ve 
Anlatım 

Dil ve 
Somut 
Olmayan 
Kültürel 
Miras 
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Nitelikleri 

Arazinin 
fiziksel 
yapısı 

Yapı 
Teknikleri 

Malzeme 
Tipleri 

-Denge, 
-Form, 
-Vurgu, 
-Oran, 
-Dizi, ritim, 
tekrar, 
-Renk  
-Ölçek,  
-Fonksiyon, 
-Birlik, 
-
Kompozisyo
n 
 

1.Orijinal 
haliyle 
kullanım 
-
Rekreasyonel 
kullanım 
-Tarımsal 
kullanım 
-Endüstriyel 
kullanım 
- Turizm 
amaçlı 
kullanım 
-Dini 
Kullanım 
 

-Duygusal 
etkiler, 
-Dinsel 
etkiler, 
-Tarihsel 
bağlar, 
-Sesler, 
kokular ve 
tatlar, 
-Yaratıcılık, 
-Yenilikçilik, 
-Sanatsal 
etkileşimler, 
-Geleneksel 
etkileşimler, 
-Siyasal 
etkileşimler 
 

Dil yapısı 

-Düz, 
-Hafif 
Eğimli, 
-Eğimli, 
-Tepelik, 
-Kısmi 
tepelik, 
-Engebeli, 
-Ova, 
-Kıyı, 
-İnişli 
çıkışlı, 
-Plato 
(Yayla), 
-Dar Vadi, 
-Geniş Vadi 
 

-Geleneksel, 
-Modern, 
-Antik, 
-Karışık, 
-Dini 
 

-Beton,                                
-Ahşap, 
-Taş, 
-Metal 
(Alüminyu
m, demir, 
çelik..) 
-Mermer ve 
Traverten, 
-Kerpiç, 
-Granit, 
-
Çadır/Brand
a, 
-Karışık 
 

-İngilizce 
-Filipince 
-İrlandaca 
-İskoç dili 
-Farsça 
-Peştuca 
-Likya Dili 
-Yunan Dili 
-Latince 
 

Tarihsel 
Yapı 
Kullanımları 
-Yerleşim, 
-Askeri, 
-Eğitim, 
-Sağlık, 
-Savunma, 
-Sosyal 
etkinlikler, 
-Ticari, 
-Dini. 

2.Yeni 
fonksiyonuyl
a kullanım 
- Yerleşim 
alanından…. 
-
Rekreasyonel 
kullanımdan
…. 
-Tarımsal 
kullanımdan
…. 
-Endüstriyel 
kullanımdan
…. 
-Ticari 
amaçlı 
kullanımdan.
.. 
-Turizm 
amaçlı 
kullanımdan
…..-Dini 
amaçlı 
kullanımdan  
 

Alan 
kullanımı 

Yönetim 
Sistemleri 

Maddi 
Nesne 
(Öge) 

Somut 
Olmayan 
Kültürel 
Miras 
Nitelikleri 

-Geleneksel 
yerleşim 
alanı, 
-Geleneksel 
tarım alanı, 
-Dinsel 
alan, 
-Askeri 
alan, 
-Ticari alan, 
-Turizm 
alanı. 
 

-Göçebe 
kabile,  
-Federasyon, 
-Birlik 
(Likya 
Birliği, 
Kolonileşme, 
vb.), 
-Feodalite, 
-Kırallık, 
-Aristokrasi, 
-Hanedanlık, 
-
İmparatorluk
, 
-Cumhuriyet. 

-Mimari, 
-Resim, 
-Heykel, 
-Minyatür, 
-Hat sanatı, 
-Müzik, 
-Edebiyat 
-Din 
 

-Temsiller, 
-Gösteri 
sanatları,  
-Toplumsal 
uygulamalar
: 
T-ören ve 
şölenler, 
-Doğa ve 
evrenle ilgili 
bilgi ve 
uygulamalar
, 
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3.5. Niğde Kültürel Peyzajlarının Doğal ve Kültürel Kriterleri 
Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve 

doğal sitleri dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci 
oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması 
için gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla UNESCO’nun 17 Ekim – 21 Kasım 1972 tarihleri 
arasında Paris’te toplanan 16. Genel Konferansında sorunun uluslararası bir sözleşme konusu 
yapılmasına karar verilmiştir. 16 Kasım 1972’de “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının 
Korunmasına Dair Sözleşme” kabul edilmiştir. Türkiye, bu sözleşmeyi 23 Mayıs 1982 
tarihinde onaylanmış ve 1983 yılında Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Dünya doğal ve kültürel miras listesine girecek olan alanları belirlemek amacıyla kriterler 
belirlenmiştir (Tablo 5).  

Tablo 5. Kültürel Peyzajları için Doğal ve Kültürel Kriterler (Fowler, 2003: 9; Rössler, 2006: 
14; WHC, 2005; 2008; Atik  ve Ark., 2009: 12) 

     Kültürel     Doğal 

(i) Dahi sayılabilecek bir sanatçının eşsiz bir sanat 
eserini veya şaheserini temsil etmek, 
(ii) mimari, anıtsal sanatlar veya şehir planlama ve 
peyzaj tasarımı alanlarında gelişme sağlanmasında etkisi 
büyük olmuş, dünyanın kültürel bir bölgesinde bir 
döneme damga vurmuş olmak,  
(iii) günümüzde yaşamayan bir medeniyetin veya 
kültürel geleneğin eşsiz yada istisnai bir kanıtını 
taşımak;   
(iv) insanlık tarihinde önemli bir aşamayı veya aşamaları 
gösteren bir yapı biçiminin veya mimari bileşim veya 
peyzajın olağanüstü örneği olmak,  
(v) bir kültürü temsil eden geleneksel insan yerleşimi 
veya toprak kullanımının önemli bir örneği olmak; 
özellikle herhangi bir etki tarafından telafisi mümkün 
olmayan bir bozulma tehdidi altına olma, 
(vi) olaylar veya yaşayan geleneklerle, doğrudan veya 
somut, fikirler veya inanışlar olarak ilişkili olan, 
olağanüstü evrensel değere sahip sanatsal veya yazılı 
eserler. 

(vii) olağan üstü doğal olayları ve alanları 
içermek veya, benzeri olmayan 
olağanüstü doğal güzelliği ve estetik 
öneme sahip olmak,  
(viii) Yüzey formlarının gelişiminde etkili 
olan süregelen jeolojik oluşumlar veya 
önemli jeomorfolojik ve fizyografik 
şekiller gibi yaşamın, yeryüzünün ve 
dünya tarihinin önemli ve olağanüstü 
gelişim aşamalarından birisini temsil 
etmek,  
(ix) karasal, tatlı-su, kıyısal ve denizel 
ekosistemlerin ve bitki ve hayvan 
topluluklarının oluşumunda etkili 
süregelen önemli ekolojik ve biyolojik 
süreçleri temsil etmek,  
(x) Bilimsel ve koruma açısından nesli 
tehlike altında olan türler gibi biyolojik 
çeşitliliğin yerinde koruması için önemli 
ve olağanüstü habitatları içermek. 

Çalışma kapsamından incelenen alanların doğal ve kültürel kültürel kriterler açısından 
uygun olan kriterler belirlenmiş ve detaylı bir şekilde incelenmiştir. 

3.5.1. Doğal ve Kültürel Kriteler Açısından Tyana Antik Kenti 
Tyana antik kenti doğal ve kültürel kriterler açısından incelenmiştir. Belirlenen 

kriterler arasında i, v ve vi. kriterlerinin Tyana Antik kenti açısından uygun olduğu tespit 
edilmiştir (Tablo 6). 

Kriter i: Bugün Köşk olarak bilinen antik Roma Havuzu, Tyana Kentine eskiden su sağladığı 
gibi çok eski bir yerleşim yerinde bulunmaktadır.  
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Neolitik devirden kalma ve M.Ö 5000 yıllarına tarihlenen seramikler ve iki Anatanrıça 
heykelciği bulunmuş ve Niğde Müzesi’nde sergilenmektedir. Roma Dönemi’nde çok 
mükemmel ve taş örgü bir havuz yapılmış olup, bugün havuzun etrafı dinlenme yeridir. 
Ayrıca Hitit Dönemi’ne ait bir yazılı taş İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde (En. 7695), Frigya 
yazısı ile yazılmış bir başka yazılı taş Paris Louvre Müzesi’ndedir. 

Kriter v: Bu dönemde Grek kültür ve uygarlığı çevreye girmiştir. Bölge hakkında bilgi veren 
Stabo “Tyana Semiramis tepeleri üzerinde kurulmuştur” diye yazmakta ve o dönemde 
uygulanan tarım işçiliğinin dönemin tek örneği olduğunu belirtmektedir. Günümüzde bu 
alanlar insan tehdidi ile karşı karşıya olup koruma planlaması gerekmektedir.  

Kriter vi: Tyana Antik Kentinden bulunan tapınaklar ve kitabeler bölgenin dini açıdan da 
önemli bir merkez olduğu bilgisini göstermektedir. Yapılan savaşlar sonucu Grek kültürünün 
burada başlaması ve yayılması, bölgenin tarihi ve kültürel açıdan önemini göstermektedir. 

Kültürel peyzajları için tamamlayıcı kriterler açısından Tyana Antik kenti ‘B’, ‘F’, ‘L’, 
‘R’, ‘P’, ‘T’, ‘Wi’kriterlerine uygun olduğu tespit edilmiştir (Tablo 6).  

Tablo 6. Kültürel Peyzajları için Tamamlayıcı Kriterler Açısında Tyana Antik Kenti  (Fowler, 
2003: 11; Rössler, 2006: 15; WHC, 2005; 2008; Atik  ve Ark., 2009: 13) 

  Kültürel    Doğal 

B: Yapılar, çoğunlukla büyük yapılar, mevcut alan 
C: Süregelen yaşam şekilleri/ alan kullanımlarının peyzajın 
önemli bir parçası olduğu alanlar 
F: Çiftçilik/Tarımsal aktivitelerin geçmişte veya bugün 
temel eleman olduğu doğal peyzaj alanları 
G: Dekoratif Park(lar)/Bahçe(ler)nin temel eleman olduğu 
alanları 
I: Endüstri alanları 
L: Bir ulusun, bölgesel topluluğun veya kabilenin kimliğini 
oluşturan unsurların bulunduğu peyzaj alanları 
P: Yerel yerleşimin şekillendirdiği peyzaj alanları 
R: Dini/Kutsal kabul edilen bölgeleri içinde barındıran 
alanları 
Ra: Taş sanatı (Antik Rölyef veya heykeller) 
S:  Arkeolojik bir anıt veya savaşların geçtiği çevreyi içinde 
barından peyzaj alanları 
T: Köy, kasaba gibi tanımlanmış peyzaj alanları 
Wi: Sulama kanalları veya diğer su yapıları 

Jf: Orman, ağaçlandırma Alanları 
M: Dağın veya Dağların peyzajın 
ayrılmaz bir parçası olduğu alanları 
N: Doğa Parkı’nın içinde barındıran 
veya Doğa Park’ı olan peyzaj alanları 
W: Suyun peyzajın ayrılmaz bir parçası 
olduğu alanları 
Wl: Göl veya Göllerin peyzajın 
ayrılmaz bir parça olduğu peyzaj 
alanları 
Wr: Nehirlerin peyzajın ayrılmaz bir 
parça olduğu peyzaj alanları 
Ws: Denizin peyzajın ayrılmaz bir 
parça olduğu peyzaj alanları 

A: Estetik özellikleri  değerli olan alan is: A 

3.5.2. Doğal ve Kültürel Kriteler Açısından Gümüşler Manastırı 
Kriter iv: Bu manastır, kilise ve diğer yapı topluluklarını içine almaktadır. Dışarıya kapalı 
olarak kaldığından özellikle kilisedeki freskler korunmuş olarak bugüne gelmiştir. Yapı tarzı 
ve fresklerden 10. Yüzyıl’dan kalma olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca mimari form ve 
konumu ile dönemin önemli eserlerden biri sayılabilir. 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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 
 
 

 76 

Kriter vii: Büyük ölçüde taş işçiliğinden yapılan manastır mevcut kayaların oyulması ile 
oluşturulmuş olması nedeniyle önemli bir estetiği sahiptir. 

Kültürel peyzajları için tamamlayıcı kriterler açısından Gümüşler Manastırı ‘C’, ‘R’, ‘Ra’, 
‘T’, ‘M’, kriterlerine uygun olduğu tespit edilmiştir .  

3.5.3. Doğal ve Kültürel Kriteler Açısından Niğde Alaaddin Cami 
Kriter vii: Niğde Kalesi şehrin tam olarak görülebildiği bir alanda konumlandırılmıştır. 
Ayrıca yapıldığı dönem itibari ile mimari formu oldukça estetik değer taşımaktadır.  

Kültürel peyzajları için tamamlayıcı kriterler açısından Niğde Kalesi ‘C’, ‘R’, ‘Ra’, ‘T’, ‘M’, 
kriterlerine uygun olduğu tespit edilmiştir . 

3.6. Dünya Mirası Kültürel Peyzajları Olarak Tyana Antik Kenti, Gümüşler Manastırı 
ve Niğde Kalesi 

Dünya Mirası, UNESCO tarafından listelenen, özel kültürel veya fiziksel öneme sahip 
yerlerden (orman, dağ, göl, ada, çöl, anıt, kompleks veya şehir gibi) her birine verilen addır. 
Program, insanlığın ortak mirası için kültürel veya doğal öneme sahip alanları listeler, 
adlandırır ve korur. Program, 16 Kasım 1972'de UNESCO tarafından kabul edilen Dünya 
Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme ile kurulmuştur. Günümüzde 191 
devlet tarafından onaylanan sözleşme, en fazla devletin taraf olduğu uluslararası belgeler 
arasındadır. Dünya mirası kültürel peyzajları için belirtilen kriterler ise Tablo 7’de verilmiştir.  

Tablo 7. Dünya Mirası Kültürel Peyzajları (Fowler, 2003: 9; Rössler, 2006: 15; WHC,  2005; 
2008; 2012; Atik et al., 2009: 14) 

1: Kolay Tanımlanabilen Peyzajlar İnsan tarafından bilinçli olarak tasarlanan ve yaratılan peyzaj 
alanları. Bu tanım, çoğu zaman (ancak her zaman değil) dini veya diğer anıtsal yapılarla ilgili 
olarak, estetik kaygılarla inşa edilmiş bahçe ve park peyzajlarını içine alır. 

2: Organik Olarak Oluşmuş 
Peyzajlar Bu durum, önceki 
sosyal, ekonomik, idari 
ve/veya dini zorunluluklardan 
kaynaklanmış ve 
günümüzdeki mevcut şeklini, 
doğal çevresi ile oluşturduğu 
ilişki ve tepkiyle geliştirmiştir. 

2a: Relikt (veya Fosil) Peyzajlar Gelişim sürecinin, geçmiş 
zamanlarda, ani olarak veya belirli bir dönem sonrasında 
tamamlandığı alanlardır. Bu alanların ayırt edici önemli 
özelliklerinin fiziki yapıda görünür olması gerekir. Antik 
çağlarda kullanılmış ve bugün terk edilmiş maden ocakları da bir 
endüstriyel peyzaj elemanı olarak ve bir tekniğin kalıntılarını 
içermeleri bakımından kalıntı peyzaj alanı olarak tanımlanabilir. 
2b: Gelişim Süreci Devam Eden Peyzajlar: Geleneksel yaşam 
biçimi ile yakın bağları bulunan çağdaş toplum yaşamında, aktif 
sosyal rol oynamaya devam eden ve evrim süreci tamamlanmış 
yerlerdir. 

3: Bileşik Kültürel Peyzajlar Doğal elemanların, güçlü dini, sanatsal veya kültürel birlikleri 
nedeniyle gerçekleşebilir. Söz konusu birliğin niteliğinde, maddi kültürel kanıtlar önemsiz ya da 
mevcut olmayabilir. 

Tyana Antik Kenti: Tyana Antik Kenti tarihin birçok evresinde insanlar açısından oldukça 
önemli yaşam merkezi olmuştur. Tyana Antik Kenti insanların gündelik yaşamlarını 
sürdürdüğü, sosyal ihtiyaçlarını karşıladığı bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden 
insanlar tarım, endüstri, savunma, askeri vs.gibi birçok ihtiyacını gidermek amacıyla Tyana 
Antik Kentinin tasarımında sürecinde etkili olmuştur. Ayrıca alan içerisinde birçok (havuz, 
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bahçe, kale vb.) peyzaj unsuruna da rastlamak mümkündür. Bu yüzden Tyana Antik Kenti 
‘Kolay Tanımlanabilen Peyzajlar’ kategorisine uygun görülmüştür. Tyana Antik Kenti tarih 
boyunca birçok savaşlara tanık olmuştur. Bu yüzden kent içerisindeki birçok yapı zarar 
görmüş durumdadır. Bu yapıların bazılarını günümüzde görmek mümkün değildir. Bu yüzden 
Tyana Antik Kenti ‘Organik Olarak Oluşmuş Peyzajlar’ içerisinde değerlendirilememiştir. 
Tyanan Antik Kentinde birçok dinsel öğe bulunmaktadır. Bu yüzden alan içerisinde bulunan 
bu öğelerin çoğu maddi değer taşımaksızın kültürel değer niteliğindedir. Bu yüzden Tyana 
Antk Kenti ‘Bileşik Kültürel Peyzajlar’ kategorisine uygun görülmüştür. 

Gümüşler Manastırı: Gümüşler Manastırı,  bulunduğu dönemde insanların ibadet 
görevlerini yerine getirmek amacıyla tasarlanıp inşa edilmiş olmaları sebebi ile,   Gümüşler 
manastırı ‘Kolay Tanımlanabilen Peyzajlar’ kategorisinde incelenmiştir.  

Günümüzde tarihi manastırlar birçok kişi tarafından ziyaret edilmekle birlikte,   Gümüşler 
Manastırı  ziyaretçiler  tarafından yeterince    tercih edilmediği gözlemlenmektedir.    
Gümüşler Manastırı üzerinde yapılacak olan restorasyon vb çalışmalar neticesinde,  manastır 
ziyaretçilerin öncelikli tercihleri arasına alınması gerekmektedir. Ancak  bu sayede Gümüşler 
Manastırı’nın gelişiminin  ve hak ettiği itibara kavuşmasının  mümkün olacağı 
düşünülmektedir. Bu özellikler dikkate alınmak sureti ile,  Gümüşler Manastırı ‘Organik 
Olarak Oluşmuş Peyzajlar - Gelişim Süreci Devam Eden Peyzajlar’ kategorisinde 
incelenmiştir.  

Niğde Alaaddin Cami: Niğde Alaaddin Cami, bulunduğu dönemde insanların ibadet 
görevlerini yerine getirmek amacıyla tasarlanıp inşa edilmiş olmaları sebebi ile,   Niğde 
Alaaddin Cami ‘Kolay Tanımlanabilen Peyzajlar’ kategorisinde incelenmiştir 

Günümüzde gerek mimarileri gerekse estetik yönleri açısından birçok araştırmalara 
sebep olmuşlardır. Niğde Alaaddin Cami Niğde Kentinin en yüksek noktasında ve şehrin 
hemen her noktasından görülebilecek konumdadır. Cami bir kale içerisinde olması ve farklı iç 
süslemeleri ile oldukça farklı bir estetiği sahiptir. Günümüzde Niğde Alaaddin Cami bu 
özellikleri nedeniyle bir çok ziyaretçi tarafından incelenmektedir. Ayrıca alan içerisinde 
gezmek ve o döneme ait eserler de görmek mümkündür. Bu özellikler dikkate alınarak Niğde 
Alaaddin Cami ‘Organik Olarak Oluşmuş Peyzajlar - Gelişim Süreci Devam Eden Peyzajlar’ 
kategorisinde incelenmiştir. 

4. Tartışma ve Sonuç 
Hem doğal hem kültürel yapıların zaman içerisinde birbirine geçmesi, toplumun arazi 

ile çevreye uyumu ve onları kullanması sonucu ortaya çıkmış olan kültürel peyzaj alanları, 
doğal yöntemlerle türetilemeyen temel bir kentsel kaynak; tamir edilmeyen kentsel bir 
sermayedir. Bu bağlamda tarihi kentler sürdürülebilir gelişme için yok edilmemesi gereken 
kritik kaynaktır. Değişim ve korumayı dengelemeye çalışan kültürel peyzaj alanlarının 
korunması konut, ticaret ve sanayi, turizm, çevre, rekreasyon, ulaşım, vb. ile ilgili yerel 
politikaların tamamlayıcısı olmakla birlikte, sürdürülebilir gelişmenin yaratılması için 
katalizör bir rol üstlenebilmektedir.  

19. ve 20. Yüzyıl başları birçok Anadolu şehri için olduğu gibi, Niğde için de 
değişimler dönemidir. Tanzimat Fermanı ile başlayan yönetim ve ekonomik yapıdaki 
değişimlerin günlük yaşantıya yansıması ve bütün bunların bir sonucu olarak fiziksel çevrenin 
de değişmesi kaçınılmaz bir sonuçtur. Niğde’de bu değişimleri gösteren yapı dağarcığı, 
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İstanbul ya da Bursa’daki kadar zengin olmasa da; 19. ve 20. Yüzyıl başlarında yaşanan 
gelişmelerin kent dokusuna açık bir şekilde yansımıştır. 

Niğde’de Bizans Dönemi’nden kalma surlar ve bir kilise olmasına rağmen; kent 1150 
yılından itibaren Anadolu Selçuklu Beyliği Dönemi’nde asıl şeklini almaya başlar. Bu 
dönemden sonra Niğde’de farklı beyliklerin egemenliği görülmüştür. Ayrıca, bütün Beylikler 
dönemi boyunca kentte, görkemli yapılar yapılmıştır. Bu dönemde kentte dış kale surları 
yapılmış ve genel olarak kent bu surların içinde gelişmiştir. 1471 yılındaki Osmanlı 
egemenliğinden sonra Niğde’de büyük ölçekli ve gösterişli yapılar yapılmamış, kent 
yoğunluklu olarak dış kale surları içinde büyümüştür. 

19. Yüzyıl’ın ikinci yarısıyla birlikte, Ortaçağ Anadolu kenti görünümünü kaybetmeye 
başlayan Niğde, yabancı olduğu birçok mimari kavramla da bu dönemde tanışmıştır. Meydan, 
kışla, Hükümet Dairesi bunlardan birkaç tanesidir. Bu binalar ile kent batıya doğru büyümeye 
başlamış ve daha önce şehir sınırlarında bulunan türbeler, mezarlık, Sarıhan ve Dışarı Camisi, 
şehrin ortasında kalmıştır. Yüzyıllardır önemli bir ticaret yolu olan ve kenti batıdan sınırlayan 
Adana-Kayseri yolu, 20. Yüzyıl’da meydanın doğu sınırını çizen önemli bir merkezi aksa 
dönüşmüştür. Bu yeni meydan Cumhuriyet Dönemi’nde eğitim ve kültür yapılarıyla 
donatılmıştır. 

19. Yüzyıl ve Cumhuriyet Dönem’i boyunca Niğde, sadece değişimler süreci değil, 
aynı zamanda dönüşümler süreci de yaşamıştır. Toplum yapısında oluşan değişimler ve 
dönüşümler kente fiziksel olarak yansımış ve kent eski kalıplarının dışına çıkmıştır. 1869 
yılında Niğde’de dış kale surlarının yıkılmasının ardından surların yerine dükkânlar yapılmış, 
böylece bedesten çevresindeki ticari yoğunluğun bugünkü İstasyon Caddesine kaymasıyla 
modern Türkiye kentlerinde gözlenen cadde boyu alışveriş kavramı Niğde’ye de gelmiştir. 
Bu, Niğde’nin fiziksel olarak yasadığı en önemli dönüşümlerden birisidir. Bunun dışında 
Beylikler Dönemi’nde kent merkezi olan iç kale zaman içinde farklı işlevler yüklenerek 
dönüşümler yasamış ve Cumhuriyet Dönemi’nde bir gazino ile eğlence mekânına 
dönüşmüştür. 

Kent içindeki bazı işlevlerin ve çekim merkezlerinin değişimi, bu dönemin 
gerektirdiği bir sonuçtur. 1923 yılında, Cumhuriyet’in ilanından sonra, yapılan kültür, ulaşım 
ve eğlence yapılarıyla birlikte Niğde çağdaş bir kent görünümü kazanmaya başlar ve bugünkü 
kentin temelleri atılmış olur. Cumhuriyet Dönemi’nin örnek kenti Ankara’da olduğu gibi, 
Niğde’ye bir plancının eli değmese de, kent, topografyanın izin verdiği kadarıyla gelişmiş ve 
büyümüştür.2 

Niğde’de Tanzimat sonrasında başlayan ve özellikle 19. Yüzyıl’ın ikinci yarısında 
artan fiziksel değişim ve dönüşümler, Cumhuriyet Dönem’i Niğde kenti için bir temel 
oluşturmuştur. Kent bugün de bu temeller üzerinde büyümektedir. 19. Yüzyıl boyunca ve 
Cumhuriyet’in erken yıllarında Niğde’de oluşan kent meydanı, açılan yollar ve yapılan eğitim 
yapıları bugün hala işlevini sürdürmektedir. 19. Yüzyıl öncesinde özellikle de Ortaçağ 
boyunca oluşan eski kent merkezi bugün de büyük oranda tarihi dokusunu korumaktadır. 

Bugün Niğde’de yerleşmenin modern kentsel gelişme alanları ile tarihi kent 
kültürünün ve karakterinin biçimlendirdiği kentsel alanlar arasında bir uyum modelinden 
bahsedilememektedir. Dönüşüm hızının yükseldiği yeni gelişme alanları ile dönüşüm hızı 
azalan tarihi kentsel peyzaj arasında bir süreksizlik ve kopuş yaşanmaktadır. 
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                “LETÂİF-İ ÂSÂR”DA YAYIMLANAN BİR MUHÂVERE IŞIĞINDA  

                                  ŞEHRENGİZİN DÖNÜŞÜMÜ VE İSTANBUL 

                                                        Derya KILIÇKAYA∗ 

ÖZ 

  1870’li yıllardaki İstanbul’un durumu o dönemin gazetelerinden öğrenilebilir. Özellikle bu yıllarda yayımlanan 
mizah gazeteleri, şehir insanının günlük alışkanlıkları ve yaşam tarzları hakkında bize önemli bilgiler sunar. 
Osmanlı’da çıkan ilk mizah gazetesi olan “Letâif-i Âsâr”, İstanbul şehri ve semtleri konusunda birçok yazı içerir. 
Bu gazetede 12 Nisan 1871 tarihinde yayımlanan bir muhâvere, Divan edebiyatının önemli bir türü olan 
şehrengizin yaşadığı dönüşümü gösterir. Bu muhavere ayrıca İstanbul’un o zamanki kültürel ve sosyal durumu 
hakkında önemli bilgiler verir. Biz, öncelikle muhâvere ekseninde şehrengiz türünün geçirdiği değişimi ele aldık. 
İkinci olarak da muhâverede İstanbul şehrinin ve semtlerinin nasıl yer aldığını inceledik. 

Anahtar Kelimeler: Letâif-i Âsâr, İstanbul, Beyoğlu, Mizah, Şehrengiz, Muhâvere 

 
 

      ISTANBUL AND THE TRANSFORMATION OF ŞEHRENGIZ WITHIN THE 

SCOPE OF THE COLLOQUY WHICH WAS PUBLISHED IN 

“LETÂİF-İ ÂSÂR” 
 

ABSTRACT 

   Situation of İstanbul in 1870s can be learned from newspaper articles of that era. Especially humour 
newspapers, which were published at that time, give us information about daily habits and life styles of 
townspeople. “Letâif-i Âsâr”, which was the first humour newspaper in the Ottoman Empire, contained a lot of 
articles about İstanbul and its neighborhoods. The Colloquy, which was published in “Letâif-i Âsâr”, on 12nd of 
April 1871, shows the transformation of “Şehrengiz”, which is a significant genre of Divan Literature. The 
Colloquy also gives crucial information about social and cultural situation of İstanbul at that time. Firstly we are 
going to research the transformation of Şehrengiz within the scope of the colloquy. Secondly we are going to 
research how İstanbul and its neighborhoods take place in the colloquy.  

Keywords: Letâif-i Âsâr, İstanbul, Beyoğlu, Humour, Şehrengiz, Colloquy 
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GİRİŞ 

   Osmanlı’da çıkan ilk mizah gazetesi olan “Letâif-i Âsâr”ın1, 12 Nisan 1871 tarihinde 
yayımlanan 22. sayısında “İstanbul ile Beyoğlu Beyninde Bir Muhâvere” başlığıyla neşredilen 
yazı, şehir tanıtımı ve anlatımında gelenekten geleceğe nasıl bir değişimin yaşandığını 
göstermesi bakımından önemlidir. Bilindiği gibi şehrengiz divan edebiyatına ait manzum bir 
türdür. Genellikle mesnevi nazım biçimiyle yazılan şehrengizlerde şair, beğendiği bir şehrin 
özelliklerini ve güzel taraflarını anlatır.2 “Letâif-i Âsâr”da yayımlanan metinde de bir tanıtım 
söz konusudur. Ancak, bu tanıtım şehrin tamamına ait değil de bir kısmına hastır. Metindeki 
“İstanbul” kelimesi esasında “İstanbul tarafı”nı; yani tarihî yarımadayı anlatmaktadır. 
Beyoğlu/Galata ise malum olduğu üzere, tarihî yarımadanın karşısında yer alan bir semttir.3 
Metinde mizahî yollarla bu iki yerin karşılaştırılması ve tanıtımı yapılmıştır. Muhâverenin 
yazarı belli değildir. Yazar, kişileştirme ve karşılaştırma yoluna giderek tanıtımını yapmaya 
çalışır. Muhâvere; yani diyalog şeklinde düzenlenen metin tamamen “İstanbul” ile “Beyoğlu” 
arasındaki konuşmaya dayanır. “Letâif-i Âsâr”da yayımlanan bu mizahî yazı, bir şehrengiz 
örneği olarak algılanabilir. Ancak bu şehrengiz, düzyazı biçimindedir ve pek çok yönüyle 
geleneksel\ klasik tarzda yazılmış şehrengizlerden ayrılır. Mesela klasik şehrengizlerde o 
şehirde yaşayan güzellere yer verilirken, bu metinde ise şehir insanının nasıl vakit geçirdiğine 
ve şehrin fizikî özelliklerine değinilir. Metinde, şehrin güzellerinden bahsedilmemiştir. 
İncelediğimiz muhâvere, sadece şehir ve halkı hakkında genel bilgiler vermektedir. Biz, bu 
yazımızın ilk bölümünde klasik şehrengizlerin özellikleri ile “Letâif-i Âsâr”da yer alan 
değişmiş/dönüşmüş şehrengiz metninin ilk kısmını karşılaştırarak değerlendirmemize bir giriş 
yapacağız. İkinci kısımda ise sadece metne odaklanarak 1870’li yılların İstanbul’unu 
anlamaya çalışacağız. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1   Osmanlı’da müstakil olarak çıkan ilk mizah gazetesi hiç şüphesiz Diyojen’dir. Ancak Letâif-i Âsâr, 
Diyojen’den daha önce; fakat gazete ilavesi olarak yayımlanmıştır. Bir gazete ilavesi olsa da esasında, mizah 
yayını olan Letâif-i Âsâr, bu sebeple ilk mizah gazetesi kabul edilir. Önce Terakki, sonra Terakki-Eğlence, daha 
sonra ise Letâif-i Âsâr adını alacak bu mizahi yayın, ileri sayılarında ilave halinden kurtulup müstakil bir 
hüviyete de bürünecektir. Dolayısıyla, Osmanlı’da ilk yayınlanan mizah gazetesi Diyojen değildir. Müstakil ilk 
mizah gazetesi Diyojen’dir: “Ülkemizde ilk yayınlanan mizah dergisinin Teodor Kasab’ın çıkardığı ‘Diyojen’ 
olduğu şeklinde yanlış bir kanaat vardır. Bu kanaatin yerleşmesinde Münir Süleyman Çapanoğlu’nun 1970’te 
yayınlanan ‘Basın Tarihimizde Mizah Dergileri’ isimli çalışması gibi yapıtlar etkili olmuştur.” Konuya dair 
geniş bilgi ve açıklama için Erol Üyepazarcı, “Türkiye’de Çıkan İlk Mizah Dergisinin Öyküsü: Terakki, Terakki-
Eğlence ve Letâif-i Âsâr”, Müteferrika, Sayı 30, Kış, 2006, s. 85. Bu ilave mizah gazetesi, 11 Mayıs 1870 
tarihinde çıkar. İlavesi olduğu esas gazetenin de adı aynıdır; yani Terakki. Bu gazete ise Ali Raşit ve Filip 
Efendiler tarafından 1868’de yayımlanır. Selim Nüzhet, Türk Gazeteciliği, İstanbul Devlet Matbaası, İstanbul 
1931, s. 48.  
2“	   Şehrengizler, insan hayatının maddi ve manevi yönlerinin somutlaştığı mekânlar olan şehirleri ele alması 
bakımından oldukça önemli içermelere sahiptir. Edebi bir formla karşımıza çıkan ve sosyal hayata yansıyan 
yönleriyle şehir ve şehir ruhunun temsil edilmeye çalışıldığı bu tür, tarihi ve kültürel veriler sunması açısından 
da oldukça önemlidir. Çünkü şehir, aynı zamanda insan demektir ve insanın yaptığı her şey, bu ortak mekâna 
adeta kazınmaktadır. Bu yüzden insana dair birçok bilginin, yaklaşımın yansımasını şehrengizlerde görmek 
mümkündür.” Ferhat Çiftçi, “Şehirden İnsana İnsandan Hakikate Uzanan Bir Eser Olarak ‘Harput Şehrengizi’”, 
Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, 
Elazığ 23-25 Mayıs 2013 Bildiri Kitabı, 2. Cilt Elazığ, 2013, s.969.	  
3  İstanbul, coğrafi açıdan araları denizle kesilen üç ana bölgeye ayrılır:  “Fetihten neredeyse günümüze kadar ana 
bölgeler sırasıyla, İstanbul sur içi bölgesi, Galata ve Üsküdar olarak sıralanabilir.” Nejdet Ertuğ, Osmanlı 
Döneminde İstanbul Deniz Ulaşımı ve Kayıkçılar, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2001, s. 222.  
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I-ŞEHRENGİZİN DÖNÜŞÜMÜ 

 

    “Letâif-i Âsâr”daki metinde, muhâvereyi başlatan taraf İstanbul’dur. Beyoğlu’na hitap eden 
İstanbul, konuşmasına onu suçlayarak başlar. Beyoğlu suçludur; çünkü İstanbul’da oturanları 
kendi tarafına çekmeye çalışmaktadır. Bu durum onun ağırına gider. “Kuzu gibi” oturmaktan 
başka bir şey bilmeyen, evden ve kahvelerden4 dışarı adım atmayan insanlar Beyoğlu’nun 
yüzünden gece bile evde duramaz hâle gelmişlerdir: 

 

 “İstanbul- Beyoğlu, Beyoğlu artık sen kadr ü îtibarını taşırmaya başladın çünkü sekenemi 
daima kendi tarafına celb edip benim hukukuma dokunuyorsun. Benim kuzu gibi yani geceleri 
mahalle kahvelerinden başka bir yere çıkmayan ve tatil günleri evleri kapısından dışarı adım 
atmayan sekenem geceleri ve gündüzleri evlerinde oturamaz oldular âdeta seninle muhâkeme 
olacağım.” (Letâif-i Âsâr, 1871:1-3) 

 

Klasik Türk edebiyatında yazılan şehrengizler, özellikle o dönemin sosyal yaşantısına ışık 
tutacak nitelikte bilgiler içerir.5 İncelediğimiz muhâverede de şehrengizin bu önemli özelliği 
mevcuttur. 1870’lerin başında İstanbul’un nasıl bir sosyal ve kültürel hayatı olduğunu bize 
aktaran yukarıdaki cümleler, tarihe yardımcı olacak niteliktedir. 

 

    “Letâif-i Âsâr”daki metin, Beyoğlu’nun cevap vermesiyle devam eder. Beyoğlu, bütün bu 
suçlamalara tepki ile karşılık verir. İstanbul bu konuda haksızdır; çünkü kendisi İstanbul 
ahalisini\sekenesini zorla kendi tarafına çekmemektedir. İnsanlar, kendi istekleriyle 
Beyoğlu’na giderler. Bunun en önemli sebebi ise İstanbul’da eğlenecek bir yerin olmayışıdır:  

 

“Beyoğlu- Telaş etme ben senin sekeneni boğazına zincir takıp da tarafıma celb etmiyorum ya 
kendi istekleriyle geliyorlar sebebi nedir dersin. Sende bir eğlenecek yer bulamıyorlar bende 
ise envâı var.” (Letâif-i Âsâr, 1871: 1-3) 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4   “Kahvehane kurumu 1550’li yılların başında bugünkü Türkiye coğrafyasına gelmiş, ilk örneği bu yıllarda 
İstanbul’un Tahtakale semtinde ortaya çıkmıştır.” Cem Sökmen, “Osmanlı’dan bugüne Kahvehaneler ve 
Kıraathaneler”, Diyanet Aylık Dergi, S. 259, Temmuz 2012, s. 59.; “Zaman içerisinde kendisi de değişime 
uğrayan ve modernlik kavramından nasibini alan bu mekânlar, Osmanlı toplumunda ve sonrasında 
Cumhuriyetin kuruluş döneminde yaşanan sosyal ve siyasal değişimde aktif rol oynayan ve toplumun nabzını 
tutan yerler haline gelmişlerdir.” İsmail Ediz, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Kahvehaneler ve 
Sosyal Değişim”, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1, 2008, s. 179.  
5	  “Klasik Türk edebiyatında daha çok yerelliğin göstergesi olan şehrengiz türü, şehrin doğal güzellikleri ile, -
çoğunluğu esnaf olmak üzere- meşhurlarını tanıtan ve iktisadi yapıyı yansıtan eserlerdir. Söz konusu ettikleri 
yerlerin hem doğal ve mimari, hem de döneminin sosyal yaşantısına ışık tutacak bilgiler içerir. Bu bilgiler 
doğrudan tarihi belge olarak kabul edilmeseler bile çoğu zaman tarihe yardımcı, bazan da tarihi belgenin 
olmadığı yerde belge hüviyeti kazanırlar.” Yaşar Aydemir, “Hâdî’nin Saray Şehrengizi”, İlmî Araştırmalar, 
S.12, 2001, s.31.	  
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Klasik şehrengizler, mesnevi nazım biçimi ile yazıldığından bünyesinde münâcât, na’t, sebeb-
i te’lif, esas konu ve duâ bölümlerini barındırabilmektedir.6 Ancak, bu bölümlere yer 
vermeyen ve farklı nazım şekilleriyle yazılan şehrengizler de mevcuttur.7 Şehrin sosyal 
özelliklerinden bahseden “Letâif-i Âsâr”daki metin ise tamamen bir muhâveredir; yani düz 
yazıdır. Dolayısıyla, söze başlamak için herhangi bir giriş yapılmamış, esas konu hemen 
ortaya konulmuştur. 

      

Beyoğlu’nun kendisini beğenip bende eğlenecek çok mahal var demesi üzerine, İstanbul “Nen 
var bakalım.” sorusunu sorar. Beyoğlu’nun bu soruya verdiği cevap kendinden emin 
olduğunu gösterir; çünkü bu semtin her şeyden önce intizâmlı bir bahçesi vardır.8 Bu 
bahçenin manzarasının ise eşi yoktur. Öyle ki orada bulunmak ve bu havayı solumak insanın 
ömrünü uzatır:  

 

“B- Evvelâ bir bahçem var ki intizamca misli bulunur ise de mevkiinin naziri yoktur desem 
câizdir çünkü zemînden cihân görünür akşamüstü orada yarım saat oturmak insanın ömrünü 
artırır.” 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  “Klasik Türk edebiyatında yerleşim yerlerini konu edinen bilâdiyeler, sâhil-nâmeler dışındaki diğer bir tür de 
Fars edebiyatındaki karşılığı “şehr-âşûb” olan şehr-engîzlerdir. Kelime manası “şehir karıştıran” olan şehr-
engîz, edebî bakımdan “bir yerin tabii ve sosyal özelliklerinden bahseden bir nazım türü”olarak 
tanımlanmaktadır. Genel anlamda bir şehrin güzellikleri ve güzelleri için yazılan şehr-engîz türünün bilinen ilk 
örneklerini XVI. yüzyılın ilk yarısında Mesîhî ve Zâtî vermiştir.  Klasik Türk edebiyatında, sayısı elliye (?) ulaşan 
şehrengizler genel olarak, mesnevî nazım şekli ile yazılmış ve münâcât, na‘t, sebeb-i te’lif, esas konu ve duâ 
bölümlerinden meydana gelmişlerdir.” Aysun Eren, Defterdâr-zâde Ahmed Cemâlî’nin Metâli-i Cemâlî ve 
Şehr-engîz-i İstanbul Adlı Eserleri (İnceleme-Metin), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek 
Lisans Tezi, Dan. Emine Yeniterzi, Semra Tunç, Konya, 2012, s.6.	  
7  “Daha çok klâsik mesnevi biçiminde kaleme alınan şehrengizler yanında kasîde, gazel ve terkib-i bend nazım 
şekilleriyle yazılmış şehrengizler de bulunmaktadır. Şehrengizlerde tevhid, münacaat, na't gibi bölümlere pek  
yer   verilmezken sosyal yaşam, şehir hayatı ve şehrin güzellik unsurlarıyla ilgili değişik konular yansıtılmaya 
çalışılmıştır.” İlyas Yazar, “Dürrî’nin Şehrengizinden Gümülcine’ye Bakış”, Journal of Turkish Studies, 
Volume 2/2, Spring 2007, s.771.  
8   “İstanbul: dünyanın biricik bahçe ve yeşillik şehri, ‘garden city’si, eskiden beri mesireleriyle tanınmıştır.” 
Sedad Hakkı Eldem, Türk Bahçeleri, Millî Eğitim Basımevi, 1976.; “Tepebaşı Belediye Bahçesi: Bu havâli 
vaktiyle büyük bir mezarlıkmış; Kasımpaşa’ya inen bayır aşağı sık sık serviler, birçok mezar taşları, aralarında 
da çayır çimen varmış; koyun, keçi, inek sürüleri otlar, mahalle karıları çamaşırlarını serer kuruturlar, çoluk 
çocuk da oynarmış. 1854-1855’teki Kırım Harbi’nde, Türkiye’nin müttefiki olan Fransa’nın İstanbul’a askeri 
kıt’aları gelip gider, bunların bandosu oraya gelip havalar çalar, halk etrafına toplanıp yere bağdaş kurar, 
dinlermiş.” Reşad Ekrem Koçu, “Belediye Bağçeleri”, İstanbul Ansiklopedisi, Beşinci Cild, İstanbul 1961, s. 
2455.  
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Klasik dönemde Türkçe yazılmış şehrengizler, övgü üzerine kurulmuşlardır.9 “Letâif-i 
Âsâr”daki metin ise hem övgüyü hem de yergiyi barındırmaktadır. Muhâveredeki her taraf, 
kendini övüp karşısındaki yermektedir. Dolayısıyla, ortaya övgü-yergi karşımı bir metin çıkar. 

 

    Bahçe konusunda tartışmaya başlayan “İstanbul” ve “Beyoğlu”nun kendilerini ispat etme 
çabaları, muhâverenin tamamına yayılmıştır. Beyoğlu’nun bahçesine karşılık, İstanbul’un da 
Gülhâne’si vardır: “İ- Bahçe bende yok mu Gülhâne’de umum için yapılan bahçe ne güne 
duruyor gitsinler orada eğlensinler.” Gülhane, İstanbul tarafında bulunan gezilip görülecek 
bir yerdir. Muhâverede, semtlerin bünyelerinde bulundurdukları bu tip gezi mahallerine de yer 
verilmiştir. Metin, klasik şehrengizlerden farklı olarak şehrin güzellerini değil de özelliklerini 
anlattığı için, Agâh Sırrı Levend’in açıkladığı şehrengiz tiplerinden üçüncüsüne benzer.10 
Levend, bu türle ilgili yazmış olduğu kitabında klasik şehrengizin dışında üç tip daha sayar. 
Bunların üçüncüsü, şehrin güzellerinden bahsetmeyip gezilip görülecek yerlerini anlatan 
şehrengizlerdir. İncelediğimiz metin, sadece gezi yerlerine has olmasa da klasik şehrengizin 
ana özelliği olan şehir güzellerinden bahsetmediği için, Levend’in verdiği üçüncü tipe 
yakındır. 

   

    Konu bahçeden açılınca ve “İstanbul”, kendini “Gülhâne” ile savunmaya kalkışınca 
“Beyoğlu” bu duruma tahammül edemez; çünkü Gülhâne, kendi bahçesi ile 
karşılaştırılamayacak kadar kötüdür. Burada çalgı yoktur, üstelik insanlar geç vakitlere kadar 
Gülhâne’de vakit geçiremezler:  

 

“B- Efendim ihsân edin insâf edin insan bahçede oturacak bir yer ve cüz’î olsun bir ağaç 
sâyesi ve tetşît-i kalb için bir çalgı ister orada bunların hangisi var bir de zannederim ki 
dediğin bahçeye olsa olsa gündüz gidilip saat on bire on bir buçuğa kadar durulabilir çünkü 
sonra kapılar kapanır. Binâenaleyh orası bendeki olan bahçe ile kıyas kabul etmez.” 

 

Muhâvere yazarının şehrin içindeki insanlara yer vermemesi, bu şekilde bahçe gibi 
mekânlardan yola çıkarak anlatmaya çalışması, şehir tanıtımı bakımından pek çok şeyin 
değiştiğini gösterir. “Letâif-i Âsâr”, her şeyden önce bir mizah gazetesidir ve bu yayın şehri 
tanıtmak ve anlatmak için şiire başvurma gereği duymaz. Devir değişmiştir. Okuyucusuna 
ulaşabilmek ve anlaşılabilmek adına,  klasik şehrengizleri değiştirip dönüştürerek bir diyalog 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 “Yerli türlerden olan şehrengizlerde tercih edilen anlatım tarzları, başta tasvir olmak üzere övgü ve yergidir. 
Yergi daha çok Farsça örneklerde, övgü ise Türkçe örneklerde tercih edilmiştir. Türk edebiyatında tek yergi 
örneği ise Hayretî’nin Yenice Şehrengizi’dir.” Beyhan Kesik, “Yeni Bir Nüshadan Hareketle Hacı Derviş’in 
Mostar Şehrengizi”, Turkish Studies, Volume 5/3 Summer 2010, s.369-370. 
10	  “Bir şehrin güzellerinden bahsetmeyerek yalnız gezilip görülecek yerlerini anlatan şehr-engizler: Lâmiî Çl. 
nin Bursa Şehr-engiz'i ile, Nazük Abdullah'ın Bursa'yı öven "terkib-i bend" şeklindeki manzumesi gibi.” Agâh 
Sırrı Levend, Türk Edebiyatında Şehr-engizler ve Şehr-engizlerde İstanbul, İstanbul Enstitüsü Yay., 
İstanbul, 1957, s.14.	  
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haline getirir. Bununla da yetinmeyip, şehrengizin içinde bulunması gereken ana özellikleri 
atarak onu başkalaştırır. Böylelikle, okuyucuya daha rahat ulaşacaktır. Eski şehrengizleri 
tekrar etmenin bir anlamı yoktur. Sonuç, hep aynıdır. Her ikisinde de esas amaca ulaşılır ve 
şehir tanıtılır. Muhâvere yazarının Lâmiî Çelebi’nin yolundan gitmesindeki ana sebep, metnin 
yayımlandığı yerin bir gazete oluşudur. Bu gazete 1870’li yıllarda, Abdülaziz11 devrinde 
neşredilmiştir. Elbette burada çıkan yazılar, eski eserlere benzemeyecektir. Ancak, klasik 
dönemdeki Lâmiî Çelebi’nin devir arkadaşlarından farklı bir yol tutması, onun tasavvufî 
kişiliği ile açıklanabilir.12 

 

II- MUHÂVEREDEKİ İSTANBUL 

    

     Beyoğlu, kendi meziyetlerini durmadan anlatınca “İstanbul” daha da meraka düşer ve “Ey 
daha nen var bakalım.” şeklinde karşılık verir. Beyoğlu’nun bu soruya verdiği cevap, 
dönemin gazinoları hakkına bize bilgi verir niteliktedir. Söylediğine göre, Beyoğlu’nda pek 
çok gazino vardır ve bunların içinde bulunan şarkıcı ve çalgıcılar, insanların güzel vakit 
geçirmelerini sağlarlar:  

 

“B-Müteaddid gazinolarım var ki her birinde başka başka ve takım takım hânende ve 
sâzendeler nağme-perdâz ve dinleyenler zevkyâb olurlar güzel vakit geçirirler el-hâsıl iki 
ahbâb bir yere gelip de muhabbet edecek ve iki kadeh rakı içecek münâsib pek çok mahaller 
vardır.” 

 

İstanbul’un, bu gazinolu cevaba itirazı gecikmez; çünkü İstanbul tarafında da gazino vardır. 
Metinden bu mekânın adının Unkapanı Gazinosu olduğunu öğreniyoruz: “İ- Bende çalgılı 
gazino yok mu işte Unkapanı Gazinosu.” Beyoğlu’na göre, Unkapanı Gazinosu’nun 
müşterilerine sağladığı şartlar çok kötüdür. Birincisi, bu mekân fazlasıyla basık ve sıkıcıdır. 
İkincisi özellikle kışın izdihamdan içinde durulamayacak hale gelir:  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11  “Osmanlı padişahlarından Mahmud II’un üçüncü oğludur; Şubat 1830 (15 Şaban 1245)da doğmuştur.” A.H. 
Ongunsu, “Abdülaziz”, İslâm Ansiklopedisi, 1. Cilt, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1950, s. 57.; “Sultan 
Abdülaziz, büyük birâderi Abdülmecîd Han’ın vefâtı üzerine, Osmanoğulları hanedanının en büyük evladı 
olarak, henüz 32 yaşında tahta çıktı (25 Haziran 1861\ 16 zilhicce 1277 Salı) Annesi, gayet dindar ve hayırsever 
bir kadın olarak tanınan Pertevniyâl Sultan’dı.” Ziya Nur Aksun, Darbe Kurbanı Abdülazîz Han, Yay. Haz. 
Erol Kılınç, Ötüken Yay., İstanbul, 2009, s. 13.  
12  “Lâmiî Çelebi’ye âit Şehrengîz-i Burusa alı bu eser, Bursa’nın tabiî ve coğrafi güzelliğinin tasviri gayesiyle 
yazılmıştır. Bu bakımdan konusu itibariyle yegânedir. Diğer şehrengîzlere göre, ilk bakışta göze çarpan bu açık 
farkın sebebi, şairin tasavvufî karakteri ve eserin devrin padişahı Kanuni Sultan Süleyman’a takdim gayesi ile 
yazılmış olmasıdır.” M. Murat Yurtsever, “Lâmiî Çelebi’nin ‘Bursa Şehrengizi’nde Mekân Tasvirleri”,Uludağ 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 2, C. 2, Yıl: 2, 1987, s. 243.  
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“B- Aman efendim insâf edin Unkapanı Gazinosu bir surette dar ve basık yermiş ki 
zannederim yazın deliyi bağlasalar orada oturmaz kışın dersen izdihamdan ve dumandan göz 
gözü görmez on dakika oturan şifayı bulur.” 

 

Beyoğlu’na Unkapanı Gazinosu’nu beğendiremeyen İstanbul, bu sefer de bir başka gazinoyu 
öne sürer ve onunla övünmeye çalışır: “İ- Fener Gazinosu’na ne dersin?” Beyoğlu’nun, Fener 
Gazinosu için de söyleyecekleri vardır. O, söze bazı şeylerin hakkını teslim ederek başlar. 
Fener Gazinosu’nun bulunduğu mevki, bahar mevsiminde elverişli olabilmektedir. Ancak 
bahar kırlarda gezme mevsimi olarak bilindiğinden, bu aylarda kimse Fener Gazinosu’na 
uğramaz. Yazın, bu gazinoda oturmanın imkânı yoktur. Kışın gazinoya gitmek isteyenler ise 
Fener’e işleyen vapurların intizamsızlığı ve kayıkçıların münasebetsiz hareketleri yüzünden13 
gitmeye cesaret edemezler:  

 

“B- Onun mevkii esnâ-yı bahârda biraz elverişli ise de o mevsim kırlarda gezmek zamanı 
olduğundan kimse gitmez yazın ise sıcaktan oturulmaz kışın dahi köprü derûnunda işleyen 
vapurların adem-i intizamından ve kayıkçıların evzâ-ı nâbecâsından kimse gitmeye cesaret 
edemez.” 

 

İstanbul’a göre Beyoğlu, haksızlık yapmaktadır. Sürekli kendini övüp karşı tarafı yeren 
Beyoğlu, kendi eksiklerini görmemektedir. Vapurların intizamsızlığını ve kayıkçıların 
fenalıklarını dile getiren semt, kendi tarafına geçmek isteyen insanların köprü için çektikleri 
meşakkati ise hiç dile getirmez. Hâlbuki Galata Köprüsü’nün14 açık olduğu zamana denk 
gelen insanlar, bu yüzden Beyoğlu’na geçemeyip mağdur olmaktadırlar: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13   “İstanbul, Haliç ve 30 kilometrelik boğaz nedeniyle, su yolunu kullanmak zorunda olan bir kenttir. Bu 
zorunluluk sonucu Osmanlı’ya özgü bir deniz taşıtı geliştirilmiş, adına da kayık denmiştir.” Deniz Müzesi 
Tarihi Kayıklar Galerisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 1998, s. 4.; “Kayıkçıların sıraya girerek, nöbetleşe 
yolcu almaları düzenlerinin temel esaslarındandır.” H. Nejdet Ertuğ, Osmanlı Ulaşım Sisteminde Kayıkçılık, 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Dan. Mustafa Erkal, İstanbul 1995, s. 38.; 
“İstanbul ulaşımını sadece kendilerinin sağladıkları dönemlerde, kayık işletmeciliği ve bu meslek dalında 
çalışanlar, yani bu teknelerin profesyonel düzenleri, Osmanlı tarafından son derece sıkı bir şekilde bütün 
ayrıntılarıyla kurallara bağlanmıştı.” Çelik Gülersoy, Kayıklar, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, İstanbul, 
1983, s. 173.  
14  “19. yüzyılın ortalarında ticari ilişkilerin artması ve sarayın tarihi yarımadadan Beşiktaş’a taşınması kent içi 
ulaşımının Eminönü-Karaköy aksı üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Yine bu dönemde Avrupa’dan ithal 
edilen atlı binek arabaları yaygınlaşmış ve böylece Haliç’in iki yakası arasında yeni ulaştırma araçlarına da 
hizmet verebilecek ikinci bir köprü yapma gereksinimi ortaya çıkmıştır. Unkapanı-Azapkapı arasında 1836’da 
açılan Hayretiye Köprüsü’nün alternatifi olarak 1261\1845’te Karaköy ile Eminönü arasında yine ahşap 
malzemeyle Tersane’de yapılan bu köprünün strüktürü, bundan sonra Haliç üzerinde kurulacak üç köprüye daha 
model olmuştur. Galata ile İstanbul arasına yapılan bu ilk köprü, sallar üzerine inşa edilen hayretiye 
Köprüsü’ne genel özellikleriyle benzemekle birlikte, dubalı olarak yapılmıştır.” Gülsün Tanyeli-Yegân Kâhya, 
“Galata Köprüleri”, İstanbul, S. 42, Temmuz 2002, s. 132.  
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 “İ- Fener Gazinosu’na gitmek için vapurlarla kayıkçıların fenalığını ortaya koyuyorsun da 
senin tarafına geçenlerin köprünün açık vaktine tesadüf ettiklerinde çektikleri meşakkati hiç 
mevzu-yı bahs etmiyorsun.” 

 

Beyoğlu, bu noktada da kendini savunacak ve İstanbul’un suçlamalarına kulak asmayacaktır. 
Her bakımdan güveni tam olan Beyoğlu, kendi güzelliklerinin çokluğunun bu tip kusurlarını 
örttüğünü ve göstermediğini iddia eder. Köprü bahsine gelince, bunun için halk zaten 
galeyana gelmiş ve isyan etmiştir. İstanbul’un bu tepkilerden haberdar olması gerekir. Üstelik 
köprünün açıklığını bir zahmet olarak görenlerin, köprü içi vapurlarına binip Fener’e seyahat 
etmeleri imkânsızdır; çünkü bu vapurlara binmek her bakımdan eziyettir. Köprünün açıklığı 
ve bu hususta çekilen eziyet, Fener’e işleyen vapurlarda çekilen zahmetin yanında hiç kalır:  

 

“B- Efendim bendeki muhassenat ol kadar rahatsızlığı unutturur. Bununla beraber köprünün 
vakitsiz açılmaması için halkın ne derece bağırışıp çağrıştıklarından haberdar değil misiniz? 
Diyeceğim, o kadar küçük zahmeti bile ihtiyar etmek istemeyenler, taş mavnasına15 binmekten 
daha beter olan köprü içi vapurlarına binmesini nasıl ihtiyar ederler.” 

 

Bütün muhâvere boyunca, en çok söz alan ve konuşan taraf her zaman Beyoğlu olmuştur. 
Beyoğlu, karşısındaki İstanbul’u bastırmaya ve sindirmeye çalışır. Kendi kusurlarını 
görmezden geldiği gibi, karşısındakini de sürekli küçümser. Beyoğlu’nun bu kadar çok söz 
sahibi olmasındaki sebep ise İstanbul’dur. Muhâvere boyunca İstanbul, sorduğu sorularla 
Beyoğlu’nun konuşmasını sağlar: “İ-Ey daha nen var.” Bu soru karşısında artık Beyoğlu 
duramaz ve bünyesinde iyi ve güzel ne barındırıyorsa İstanbul’a tek tek saymaya başlar. Bir 
kere, Beyoğlu’nda geceleri sokakta gazlar yanmaktadır.16 Geceleyin Beyoğlu’nun bütün 
dükkânları açık olur, böylelikle gecenin gündüzden bir farkı kalmaz. Halkın eğlenmesi için, 
tiyatronun yanı sıra gazinolar da mevcuttur. Balolar düzenleyen ve dernekler açan 
Beyoğlu’nun, otelleri\misafirhaneleri de vardır. Lokantalarında her zaman lezzetli yemekler 
bulunur.17 Beyoğlu, kendi güzelliklerini saymaktan yorulur. Ancak, İstanbul tarafı kendisi 
gibi değildir. Konuşmasına suçlayıcı cümlelerle devam eden Beyoğlu, İstanbul’a şunları der:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15  Mavna: “Eşya naklinde kullanılan ve kürekle hareket ettirilen gemilere mavna denir.” Mehmet Zeki Pakalın, 
Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II, M.E.B. Yay., İkinci Basılış, İstanbul, 1971, s. 423.; 
“Boğaziçi ve Haliç’te yük taşımacılığı ve yolcu ulaşımı, pazar kayıkları ve mavnalarla sağlanırdı.” Ahmet 
Güleryüz, Hande Yüce, Şirket-i Hayriye’nin Boğaziçi Vapurları, Çev. Suzan Alptekin, Renan Mengü, 
Denizler Kitabevi, İstanbul, 2002, s. 11.  
16   “Osmanlı Devleti’nde aydınlatma uygulamaları imtiyaz verilen yerli ve yabancı sermayedarla 19. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren başlamıştır. Aydınlatma önceleri sadece sarayların havagazıyla aydınlatılması 
şeklinde ortaya çıkmış ardından da artan fazla ile bu saraylara yakın civar caddeler aydınlatılmıştır.” Emine 
Erol, “Osmanlı Devleti’nde Aydınlatma Uygulamaları ve Verilen İmtiyazlar”, Türk Dünyası Araştırmaları, 
Sayı 175, Ağustos 2008, s. 201.  
17   “Bilindiği gibi, Pera’da lokanta ve içki kültürü, ancak 19’uncu yüzyılın ilk yarısının sonlarına doğru 
başlamıştı.” Behzat Üsdiken, “Eski Beyoğlu’nda Restaurant, Birahane, Bar, Gazino ve Meyhaneler I”, 
Toplumsal Tarih, S. 3, Mart 1994, s. 20.  
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“Sende bir adam saat birde ikide fenersiz sokağa çıkıp da komşusuna gidecek olsa zaptiyeler 
çevirir, çevirmeseler bile bîçâre adam çamura batmaktan ve köpeklerin üzerine basmaktan 
yürüyemez18 ve adam on paralık bir şey alacak olsa dükkân açtıramaz ve mahalle 
kahvesinden başka bir yere gidip üç kişiyle görüşemez. Kimsesi olmayan bir adam handan 
başka yatacak bir yer bulamaz. Evinde taam etmeksizin hanesinden çıkan bir adam temizce 
bir lokanta bulup da istediği taamı yiyemez. Temizce bir araba kiralamak isteyen bulamaz.19 
Hâl böyleyken sekenenizin bana olan meyl ü rağbetinden dolayı hiddet etmeniz nâ-becâ ve 
haksızdır. Düşünseniz siz de insâf edersiniz.” 

 

Bütün bu suçlamalar karşısında çaresiz kalan ve susan İstanbul tarafı, Beyoğlu’nun hakkını 
teslim eder. Ancak, tek bir noktada karşı çıkar o da tiyatro meselesidir. Önceleri, tiyatro 
sadece Beyoğlu’nda bulunuyordu.20 Sonradan sur içinde de bir tiyatro açıldı. İsmi Gedikpaşa 
Tiyatrosu olan bu sahne21, Güllü Agop tarafından işletilir.22 İstanbul insanı tarafından rağbet 
görmemektedir. İstanbul, bu durumu şöyle şikâyet eder:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18  “Yolu İstanbul’a düşen pek çok Batılı seyyahı şaşırtan, hatta şoka uğratan şey, şehir sokaklarında dolaşan 
köpek sürülerinin görünüşünden çok, bu yaratıklarla halk arasındaki ilişkilerdir.” Catherine Pinguet, 
İstanbul’un Köpekleri, Çev. Saadet Özen, YKY, İstanbul, 2009, s. 27.; “19. yy’da İstanbul’u gezen hemen tüm 
yazarlar, şehrin köpeklerine anılarında en azından birakç satır ayırmışlardır. Bu yazarlar sokak köpeklerini 
İstanbul sosyolojisinin bir parçası sayıyorlar ve onları şehircilik açısından değerlendiriyorlardı.” Taner Timur, 
“Köpekler”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 5, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Yay., 
İstanbul1994, s. 87.  
19  “İstanbul’da şehir içi ulaşımında binek arabası kullanılması oldukça yakın bir dönemde başlamıştır.” Dünden 
Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 1, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Yay., İstanbul, 1993, s. 287.; “Osmanlı 
İmparatorluğu’nun on dokuzuncu asır ortasına kadar devam etmiş olan mutlakiyyeti mutlaka, hudutsuz istibdad 
idaresi büyük şehirlerde ve dolayısı ile başta İstanbul’da halkın arabaya binerek dolaşmasına asırlarca lüzum 
görmemiştir.” Reşad Ekrem Koçu, “Araba, Arabacı; Saray, Konak, Kira ve Yük Arabaları ve Arabacıları”, 
İstanbul Ansiklopedisi, İkinci Cild, İstanbul, 1959, s. 902.; “1825’e kadar İstanbul’da yaya egemenliği, faytona 
binmek sadece padişahın imtiyazı idi.” Tarihi Yarımada (Eminönü-Fatih) 1\5000 Ölçekli Koruma Amaçlı 
Nazım İmar Planı Raporu, II. Cilt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 2003, s. 4-389.  
20  Bahsi geçen tiyatro Fransız Tiyatrosu’dur. (Palais de Crystal): “İstanbul’da yapılan ilk tiyatro binası, Palais 
de Crystal adıyla da bilinen, eski Fransız Tiyatrosu’dur.”, Yavuz Pekman, Geleceğe Perde Açan Gelenek 
Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları II (Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Çevresi), YKY, İstanbul, 2011, s. 
29.; Fransız Tiyatrosu’ndan önce, Beyoğlu’nda tiyatro sanatı şu şekildeydi: “Tanzimat’ın ilanından sonraki ilk 
yıllarda Beyoğlu’nda eski Tokatlıyan, sonraları Konak otelinin bulunduğu yerde yapılmış olan Giustiniani 
tiyatrosunda zaman zaman yabancı artistler tarafından dramatik temsiller düzenlenmiştir.” Refik Ahmet 
Sevengil, Türk Tiyatrosu Tarihi II Opera San’atı İle İlk Temaslarımız, M.E.B. Yay., İkinci Basılış, İstanbul 
1969, s. 46.  
21   “Gedikpaşa Tiyatrosu memleketimizde Türk dilinde devamlı temsiller veren ilk sahne teşekkülüdür.” Refik 
Ahmet Sevengil, Türk Tiyatrosu Tarihi III Tanzimat Tiyatrosu, M.E.B. Yay., İstanbul, 1961, s. 53.; 
“İstanbul’da Suriçi bölgesine inşa edilen ilk tiyatro binası Gedikpaşa Tiyatrosu’ydu.” Kerem Karaboğa, 
Geleceğe Perde Açan Gelenek Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları I (Suriçi İstanbul’u, Bakırköy 
ve Çevresi), YKY, İstanbul, 2011, s. 17.  
22   “1840’ta İstanbul’da doğan Osmanlı dönemi tiyatro oyuncusu, yönetmeni ve Türk tiyatrosunun 
kurucularından olan Ermeni asıllı Agop Vartovyan, “Güllü Agop” olarak tanınır; sonraları Müslüman olarak 
‘Mehmet Yakup’ ismini alır.” Selda Hızal, İstanbul’un 100 Sahne Sanatçısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kültür A. Ş. Yay., İstanbul, 2012, s. 3.  
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“İ-Vâkıâ, hakkınız var lakin en ziyade hiddetimi mûcib olan şu ki evvelleri tiyatroyu bahane 
ederek sizin tarafa geçerler idi. İki senedir bende de bir tiyatro açıldı. Buna gitmeyip de yine 
sendeki tiyatroya gidiyorlar ve bîçare tiyatrocuyu yedi sekiz kişiye karşı oyun verdiriyorlar 
buna tiyatrocunun dahi canı sıkılıyor. Herifin hakkı da var ya.” 

 

Beyoğlu’nun bu itiraza da elbette bir cevabı vardır. Ona göre, İstanbul tarafındaki bu tiyatro 
bir salaştan ibarettir. Üstelik tiyatroda konuşulan dilin ne olduğu anlaşılamamaktadır. Bu tip 
yerlere giderek rahatsız olmanın da hiçbir anlamı yoktur: 

  

“B- Efendim doğrusunuz lakin işittiğime göre dediğiniz bir salaştan ibaret imiş. Oynanılan 
oyunların ise ne lisânla olduğu anlaşılamıyormuş. Artık öyle yere kim gider de muazzeb 
olur.” 

 

Bunca söz karşısında artık kendini savunamaz hale gelen İstanbul tarafı, pes eder ve 
Beyoğlu’nun suçlamalarında tamamen haklı olduğunu itiraf eder. Ancak, Beyoğlu’nun şu 
hususu da unutmaması gerekir: “On seneye varmaz dediğiniz şeylerin hepsini bende de 
görürsünüz sizinle ol vakit görüşürüm.” Beyoğlu’nun bu söze cevabı ise “İnşâallah”tan 
ibarettir. Sonunda, bu kadar “gevezelik” etmesinin nedeninin İstanbul’u bu hususta ikna 
etmek ve Beyoğlu’nun; yani kendisinin hakkını teslim ettirmekten ibaret olduğunu dile getirir. 
Burada ise muhâvere sona erer. 

 

SONUÇ 

 

    Beyoğlu, özellikle 19. yüzyılda gelişen ve tarihî yarımadanın\sur içi İstanbul’unun 
karşısında, Haliç’in diğer yakasında bünyesinde barındırdığı çeşitli insanlarıyla dikkat çeken 
bir yerdir. İncelediğimiz muhâverede, sur içi İstanbul’unun Beyoğlu karşısındaki yenilgisini 
görmekteyiz. Bir şehrengiz olarak da düşünebileceğimiz bu metin, klasik şehrengizlerden pek 
çok açıdan farklılık gösterse de temelde aynı amaç için yazılmıştır: bir şehri tanıtmak. Ancak 
bu muhâverede, tanıtmanın yanında semtlerin karşılaştırılmasına da yer verilerek farklı bir yol 
izlenir. Metnin sahibi bu semtleri, güzelliklerini\özelliklerini şiir formunda anlatmak yerine 
düz yazıyı\muhâvereyi tercih etmiştir. Böylelikle, 19. asırda yayımlanan mizah gazetesi 
Letâif-i Âsâr’da bir şehri veya semti tanıtmak için klasik şehrengizlere gerek duyulmadığı 
onun yerine şehrengizin dönüşmüş ve değişmiş şekillerine yer verildiği görülür. Artık, devrini 
tamamlamış olan klasik şehrengizle bir yere varılamayacağını anlayan mizah gazetesi 
yazarları Karagöz- Hacivat gibi birbiriyle tartışan iki şehri karşı karşıya getirir. Onları 
kişileştirir. Rahat anlaşılan metinler ortaya koyduğu için de mesajını daha kolay ifade eder. 
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Bu muhâvere bize 19. asır gazetelerinde, şehir tanıtımı yapmak için artık klasik şehrengizlere 
değil de dönüştürülmüş bu tip şehrengizlere başvurulduğunu gösterir. 

     

   Bugün Beyoğlu, 19. asırdaki çekiciliğini hâlâ muhafaza etmektedir. “İstanbul”un belirttiği 
gibi, insanları sürekli kendine çekmektedir. 19. asırdan bu yana Beyoğlu, hep çekiciliğini 
korumuş İstanbul tarafının insanlarını kendine çağırmıştır. Oraya gidenler, kendilerini bir 
Avrupa şehrinde gibi hissetmekte ve farklı duygulara kapılmaktadırlar. Bizim, bu 
muhâvereden çıkardığımız bir başka sonuç ise Beyoğlu’nun insanların gözündeki konumunun 
değişmediğidir. Bugün, özellikle gençler için çekiciliğini koruyan Beyoğlu, Avrupaî yaşamı 
ve barındırdığı için bu kadar ilgi çekmektedir. Bu semt, bünyesinde tarihi ve maneviyatı 
barındıran İstanbul tarafının karşısında belki de bu yüzden hep kazanmaktadır. Yüzünü 
Tanzimat ile beraber Batı’ya döndüren insanımız, Beyoğlu’nu da Batı’nın bir kopyası olarak 
görmektedir. 
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1927 NÜFUS SAYIMINA GÖRE CEBELİBEREKET VİLAYETİNİN DEMOGRAFİK 
YAPISI 

    
Erdem ÇANAK∗ 

 
Öz 

Türkiye Cumhuriyeti, uzun süren bir bağımsızlık mücadelesinden sonra kurulmuştur. Bu esnada binlerce 
vatandaşını kaybetmiş, bir o kadarı da sakat kalmıştır. Bunun yanı sıra yeni yetişen nesil de birçok şeyden 
mahrum olarak yetişmiştir. Bu nedenle Cumhuriyet idaresi, geleceğe dair sağlıklı politikalar oluşturabilmek için 
ülkenin temel zenginlik kaynağı olan nüfusun sayısı ve niteliğini öğrenmek için sayım yapılmasını öngörmüştür. 
Bu doğrultuda öncelikle 3 Mayıs 1926 tarihinde İstatistik Umum Müdürlüğü kurulmuştur. İstatistik Umum 
Müdürlüğü’nün kurulmasıyla birlikte de nüfus sayımına yönelik çalışmalara başlanmıştır. Ancak nüfus sayımı 
yapılmadan önce Sivas, Ankara, Mersin, Tekirdağ ve Ödemiş’te tecrübe sayımları yapılmıştır. Bu sayımların 
sorunsuz bir şekilde sonuçlandırılması üzerine de 28 Ekim 1927 tarihinde Cumhuriyet döneminin ilk nüfus 
sayımı gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, dönemin vilâyetlerinden birisi olan ve 1933 yılında kaza statüsüne 
düşürülen Cebelibereket vilâyetinin demografik yapısı ele alınmıştır. Bu bağlamda vilâyet nüfusu; yoğunluk, 
yaş, medenî hâl, meslek, okur-yazarlık, inanç, sakatlık, ana dil ve doğum yeri itibariyle incelenmiştir. Bu 
inceleme neticesinde vilâyet nüfusunun, Osmanlı’nın son döneminden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna 
kadar olan süreçte yaşanan savaşların neden olduğu izleri taşıdığı görülmektedir. 

Sayım sonucuna göre vilâyetin nüfusu 107.694 olarak tespit edilmiştir. Bu nüfusun yaklaşık olarak % 
26.7’si 0-6 yaş aralığındadır. Yani İstiklâl Harbi’nin son günleri ile savaş sonrasında dünyaya gelmiştir. Buna 
bağlı olarak nüfusun yaklaşık olarak % 52.6’sı bekârlardan oluşmuştur. Genel olarak eğitimsiz ve belirli bir 
meslekten yoksun olan bu nüfusun büyük kısmı tarım sektöründe çalışmakta ve % 94’ü okuma-yazma 
bilmemektedir. Bunun yanı sıra vilâyet sınırları dâhilinde savaşlardan kaynaklanan ciddi bir sakat nüfus ile 
ekseriyetini kadınların oluşturduğu önemli bir dul nüfus yaşamaktadır. Vilâyet genelindeki gayrimüslim miktarı 
ise 47’dir. Ancak ana dil beyanı esas alınacak olunursa bu sayının çok daha fazla olması gerektiği 
anlaşılmaktadır. Nüfusun genel olarak ana dili ise Türkçedir. Türkçeyi ise Kürtçe ile vilâyetin coğrafi 
konumunun etkisiyle Arapça takip etmektedir. Doğum yeri olarak bakıldığında ise bilhassa Bulgaristan, 
Yunanistan gibi Balkan ülkeleri ile Rusya’dan gelen önemli bir göçmen nüfusu olduğu görülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Cebelibereket, Osmaniye, Nüfus, 1927 Nüfus Sayımı. 
 

DEMOGRAPHICS OF THE PROVINCE OF CEBELIBEREKET ACCORDING TO 
1927 POPULATION CENSUS 

 
Abstract 

The Republic of Turkey, has been established after a long time struggle for independence. In the 
meantime, thousands of citizens have lost their lives or became disabled. In addition new generations had grown 
up deprived of many things. Therefore Republican administration want to conduct census for develope sound 
policies for the future and learn about the quality and number of the population which is the main source of 
wealth of the country. In this direction, firstly The Statistics Department has been established in May 3, 1926. 
Work on the census was begun with the foundation of the Statistics Department. But first, experience counts 
were made in Sivas, Ankara, Mersin, Tekirdağ and Ödemis. The first census of the history of Republic was 
carried out with accomplishing these counts in October 28, 1927. In this study, demographic structure of 
Cebelitarik, whose status was changed to district from province in 1933, was discussed. In this context, the 
population of the province was examined in terms of density, age, marital status, occupation, literacy, religion, 
disability, mother tongue, place of birth. As a result of this examination that was seen that the province’s 
population carrying on many smillarities with other districts because of wars which caused problems in the 
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period that between Late Ottoman Period and establishment of the Republic of Turkey. So, they were born in last 
days of Independence War and after the war. 

According to the province’s population census results, population were determined as 107.694. 
Approximately 26.7 % of the population is between the ages of 0-6. Accordingly, approximately 52.6 % of the 
population is single. In general, the majority of the population which was uneducated and unemployed was 
working in the agricultural sector and 94 % of them were illitarete. There was living a significant population 
consisting of widows and disabled due to war. The number of non-Muslim in the province is 47. However, if the 
native langueage statement taken as a basis, this number will increase further. In general, the native language of 
the population is Turkish. Turkish is followed by Kurdish and also Arabic because of the impact of province’s 
geographical location. According to the birthplace, it seems that there is an important immigrant population 
come from Russia and the Balkan countries such as Bulgaria and Greece. 

 
Keywords: Cebelibereket, Osmaniye, Population, Census of Population 1927. 
 
1. GİRİŞ 

Çukurova bölgesi1, verimli toprakları ve jeopolitik konumundan dolayı tarih boyunca 
birçok devletin hâkim olmak istediği bir yer olmuştur.2 Bölgenin son hâkimi olan Türkler ise 
8. yüzyıldan itibaren bölgeye yerleşmeye başlamışlardır (Darkot, 1965: 128; Tuğlacı, 1985: 5; 
Arık, 1943: 13-14). Fakat bölgedeki Ermeniler ile Haçlı Seferlerinin neden olduğu 
karışıklıktan dolayı hâkimiyetlerini tesis etmeleri uzun zaman almıştır. Hatta bölge, bir süre 
sonra da Memlûkluların akınlarına sahne olmuştur. Bu akınlara kalabalık Türkmen 
topluluklarının katılmış olması ise bölge tarihi açısından olduğu kadar Türk tarihi açısından 
da birtakım olumlu sonuçlar doğurmuştur. Nitekim 1337 yılında gerçekleştirilen sefer 
sonrasında yapılan antlaşma ile Ermenilerden alınan topraklar Türkmenlere emirlik olarak 
verilmeye başlanmıştır. Hatta Memlûklar, kontrolleri altına aldıkları Çukurova bölgesinin 
idaresini de kendilerine tâbi olan Üç-Ok Türkmenlerinden Ramazan Bey’e vermişlerdir 
(Kanat, 2000: 94). Uzun süre Memlûklar adına Ramazanoğulları tarafından yönetilen bölge, 
Mısır seferine çıkan Yavuz Sultan Selim’in 1517 yılında Memlûklu Devletine son vermesiyle 
birlikte Osmanlı toprağı haline gelmiş, ancak 1608 yılına kadar Osmanlı Devleti adına 
Ramazanoğulları tarafından yönetilmeye devam etmiştir. 

 
Osmanlı idari sistemi içerisinde uzun bir süre Halep eyaletine bağlı olarak idare 

olunan bölge, 1833-1840 yılları arasında Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa 
tarafından yönetilmiştir. 1840 yılında tekrar Osmanlı toprağı haline gelmiş, ancak bölgedeki 
yerel aşiretlerin başlarına buyruk hareket etmesinden dolayı uzun bir süre karışıklık içerisinde 
kalmıştır (Sümer, 1987: 9-12). Bunun üzerine aşiretleri kontrol altına alarak merkezi otoriteyi 
yeniden tesis etmesi amacıyla Fırka-i İslâhiye adında bir ordu oluşturularak bölgeye 
gönderilmiştir. Aşiretlerin kontrol altına alınarak iskâna tâbi tutulmasıyla birlikte bölge, idari 
açıdan yeniden düzenlenmiştir. Bu esnada aşiretlerin yerleştirildiği yerlerden birisi olan 
Hacıosmanlı köyü merkez olmak üzere Osmaniye adıyla yeni bir kaza da kurulmuştur 
(Karaboran, 1995: 643).3 Bir süre Halep’e bağlı Payas sancağına tâbi olan Osmaniye, Adana 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Çukurova ifadesi; Adana, Mersin, Cebelibereket (Osmaniye) ile Antakya’nın bir kısmını içine alan coğrafi alan için 
kullanılmaktadır (Yılmaz, 1941-1942: 50-53).  
2 Bölge tarihi süreç içerisinde Luvi, Arzava, Kizvatna Krallıkları, Hititler, Kue Krallığı, Asurlular, Kilikya Krallığı, Persler, 
Makedonya Krallığı, Selefkoslar, Romalılar ve Bizans’ın hâkimiyetine girmiştir (Uluğ, 1948: 150; Darkot, 1965: 127).  
3 Yılmaz Kurt’a göre bugünkü Osmaniye, tarihi Kınık kasabasının XVII. yüzyılda dağılarak ortadan kalkmasından sonra 
1865 yılında Fırka-i Islahiye hareketi sırasında yeniden kurulmuştur. Bu nedenle Yılmaz Kurt, Osmaniye’nin tarihini 1865 
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vilâyetinin kurulması üzerine Payas ile birlikte buraya bağlanmıştır. 1878 yılında ise sancak 
merkezi Yarpuz olarak değiştirilmiştir. Müteakiben Yarpuz, yeni bir idari birim olarak ortaya 
çıkan Cebelibereket sancağının merkezi haline getirilmiştir. II. Meşrutiyet döneminde ise 
sancak merkezi Yarpuz’dan Osmaniye’ye nakledilmiş ve bu durum Cumhuriyet’in ilk 
yıllarına kadar devam etmiştir. 1921 tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunu ile sancakların vilâyete 
dönüştürülmesi üzerine Cebelibereket sancağı da vilâyet olmuştur. Ancak sancak-liva sistemi 
1924 Anayasası yürürlüğe girene kadar fiilen devam etmiştir (Baykara, 1988: 140-142). 

 
1924 Anayasası’nda Türkiye’nin yeni idari yapısı; “Türkiye coğrafi vaziyet ve iktisadî 

münasebet nokta-i nazarından vilâyetlere, vilâyetler kazalara, kazalar nahiyelere 
münkasemdir ve nahiyeler de kasaba ve köylerden terekküp eder” şeklinde dile getirilmiştir. 
Bu madde uyarınca Cebelibereket sancağı da Bağçe, Dörtyol, Hassa, Islahiye ve Ceyhan 
kazalarından müteşekkil bir vilâyet haline gelmiştir (Baykara, 1988: 140-142). Ancak 20 
Mayıs 1933 tarih ve 2197 sayılı “Bazı Vilâyetlerin İlgası ve Bazılarının Birleştirilmesi 
Hakkındaki Kanun” ile Cebelibereket vilâyeti ilga edilmiş, vilâyete bağlı Osmaniye, Bahçe, 
Ceyhan ve Dörtyol kazaları Adana’ya, Islahiye kazası ise Gaziantep’e bağlanmıştır (Resmî 
Gazete, S.2411 (27 Mayıs 1933).4 Uzun yıllar kaza statüsünde Adana’ya bağlı olan 
Osmaniye, 24 Kasım 1996 tarih ve 4200 sayılı kanun ile tekrar il haline getirilmiştir (Resmî 
Gazete, S.22801 (28 Ekim 1996).	  
 
2. 1927 NÜFUS SAYIMI VE CEBELİBEREKET VİLÂYETİNİN NÜFUS 
ÖZELLİKLERİ 

Cumhuriyet tarihinin ilk nüfus sayımı 28 Ekim 1927 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
Sayımının gerçekleştirildiği tarih göz önünde alındığında ise Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulmasından sonra önceliğin rejimle alakalı inkılâplara verildiği görülmektedir. İnkılâpların 
gerçekleştirilmesini müteakiben de geleceğe yönelik sağlıklı politikalar oluşturulabilmesi için 
ülkenin mevcut insan kaynağı öğrenilmek istenmiştir. Bunun üzerine 3 Mayıs 1926 tarihinde 
İstatistik Umum Müdürlüğü kurulmuştur (Tamer-Bozbeyoğlu, 2004: 74). İstatistik Umum 
Müdürlüğü’nün kurulmasıyla birlikte de nüfus sayımına yönelik çalışmalara başlanmıştır. Bu 
doğrultuda öncelikle 29 Mayıs 1926 tarih ve 861 sayılı “Müddeti Zarfında Nüfus Kütüğüne 
Yazdırılmayan Doğum, Ölüm, Evlenme veya Boşanma Vakalarıyla Mektum Kimselerin 
Cezadan Afları Hakkında Kanun” çıkarılmıştır. Bu kanun ile nüfus kütüklerine yazılmamış 
kişilerden nüfus dairelerine müracaat ederek kayıtlarını yaptıracak olanların bu işlem için 
alınacak cezalardan muaf tutulacağı hükmü getirilmiştir (Resmî Gazete, S.402 (19 Haziran 
1926). Müteakiben meclise, “Umumi Tahrir-i Nüfus İcrası Hakkında 1/954 Numaralı Kanun 
Layihası ve Dâhiliye, Adliye ve Muvazene-i Maliye Encümenleri Mazbataları” adlı kanun 
teklifi sunulmuştur. Teklifte bir devletin en önemli zenginliğinin halkı olduğu, ahalinin gerçek 
sayısının ve özelliklerinin bilinmesinin modern devletin gereği olduğu ve özellikle savaş ve 
mübadele gibi gelişmelerden sonra umumi nüfus sayımı yapılmasının zaruri olduğu 
belirtilmiştir. 2 Haziran günü gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde ise dokuz maddeden 
müteşekkil 893 sayılı “Umumi Tahrir-i Nüfus İcrası Hakkında Kanun” kabul edilmiştir 
(Resmî Gazete, S.428 (4 Ağustos 1926). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
yılından başlatmanın doğru olmadığını ve Osmaniye’nin ilk adının Kınık kasabası olduğu, Kınık kasabasının da 1490-1500 
yıllarında Türkler tarafından kurulduğunu belirtmiştir (Kurt, 1995: 14).  
4  Böyle bir değişikliği neden ihtiyaç duyulduğu ise TBMM’deki görüşmeler sırasında umumi gelirinin düşüklüğü ve gelişme 
kabiliyetinin bulunmaması olarak dile getirilmiştir (TBMMZC, 4. Devre, 2. İctima, Cilt 15, s.196).  
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Kanunun birinci maddesinde sayımın 1927 yılında yapılacağı belirtilmiş, ikinci 

maddesinde ise umumi sayımdan önce bazı yerlerde tecrübe sayımlarının yapılması 
öngörülmüştür. Bu doğrultuda Sivas, Ankara, Mersin, Tekirdağ ve Ödemiş’te tecrübe nüfus 
sayımları yapılmıştır.5 Bu sayımların başarılı bir şekilde sonuçlandırılması üzerine de 28 
Ekim 1927 tarihinde Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımı gerçekleştirilmiştir. Bu nüfus 
sayımına göre Türkiye’nin nüfusu 6.563.879’u erkek, 7.084.391’i kadın olmak üzere 
13.648.270 olarak tespit edilmiştir (BİUM, 1929: XVII). 
 
2.1. Kazalara Göre Nüfus 

1927 nüfus sayımı sonuçlarına göre Cebelibereket vilâyetinin nüfusu 55.467’si erkek, 
52.227’si kadın olmak üzere 107.694 olarak tespit edilmiştir (BİUM, 1929: V). Nüfusun 
kazalara göre dağılımı ise şu şekilde olmuştur: 
 
Nüfusun Kazalara Göre Dağılımı 

Kazalar Nüfus Km²’ye 
Düşen Nüfus 

Ortalama Nüfus 
Yoğunluğu Erkek Kadın Toplam 

Ceyhan 20.052 18.431 38.483 1.785 21.5 
Islahiye 9.549 8.824 18.373 1.650 11.1 
Cebelibereket 9.225 9.057 18.282 850 21.5 
Dörtyol 8.970 8.052 17.022 835 20.3 
Bahçe 7.671 7.863 15.534 1.060 14.6 
Toplam 55.467 52.227 107.694 ----- 17.4 

(Kaynak: BİUM, 1927 Umumî Nüfus Tahriri, C.I, s.V) 
 

Tabloya göre vilâyet nüfusunun % 51.5’i erkeklerden, % 48.5’i kadınlardan meydana 
gelmiştir. Türkiye geneline bakıldığında ise nüfusun % 48’i erkeklerden, % 52’si kadınlardan 
oluşmuştur. Bu verilere göre Cebelibereket’te erkek, Türkiye genelinde ise kadın nüfusun 
daha fazla olduğu görülmektedir. Türkiye genelinde kadın nüfusun fazla olması ise büyük 
ölçüde Osmanlı’nın son döneminde başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar 
devam eden savaşlar esnasında erkek nüfusunda meydana gelen kayıplardan kaynaklanmıştır. 
Bu yönüyle Cebelibereket, Türkiye genelinin zıttı bir görüntü sergilemiştir. Bununla birlikte 
kazalara bakıldığında Bahçe hariç diğer bütün kazalarda erkek nüfusu fazladır. 

 
Nüfusun kazalara göre dağılımında ise Ceyhan, Islahiye, Cebelibereket, Dörtyol ve 

Bahçe şeklinde bir sıralama söz konusudur. Bu veriden nüfusun dağılımında arazi yapısının 
önemli bir etken olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü Ceyhan, kazalar arasında sahip olduğu düz 
arazisi yapısıyla, Bahçe ise engebeli arazi yapısıyla dikkat çekmektedir. Nitekim Ceyhan’ın 
nüfusunun kendisinden sonra en fazla nüfusa sahip olan Islahiye’nin nüfusunun iki katından 
daha fazla olması da bu durumun bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, 
Ceyhan’ın Adana şehir merkezine en yakın kaza olmasının yanı sıra Osmanlı’nın son 
döneminden itibaren en fazla göçmen iskân edilen kaza olması da nüfusunu olumlu yönde 
etkilemiştir (Bayraktar, 2008: 45-72; Ahmet Şerif, 1999: 130; Saydam, 1997: 125, 127, 131; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Tecrübe sayımları 1 Kânunuevvel 1926 tarihinde Sivas, 14 Kânunusani 1927 tarihinde Ankara, 29 Şubat 1927 tarihinde 
Mersin, 12 Nisan 1927 tarihinde Tekirdağ ve 22 Nisan 1927 tarihinde de Ödemiş’te yapılmıştır (BİUM, 1929: 3).  
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Kara, 1989: 117-118). Bu durum km²’ye düşen nüfus ile ortalama nüfus yoğunluğunu da 
etkilemiştir. Nitekim km²’ye düşen nüfus miktarına bakıldığında en fazla nüfus Ceyhan, en az 
nüfus ise Dörtyol’dadır. Nüfus yoğunluğu açısından en kalabalık kaza ise aynı orana sahip 
olan Ceyhan ile Cebelibereket olurken, en sakin kaza ise Islahiye olmuştur. Vilâyetin nüfus 
yoğunluğuna bakıldığında ise Türkiye ortalamasının bir miktar altında olduğu görülmektedir. 
 
2.2. Yaş Grupları İtibariyle Nüfus 
 1927 yılı nüfus sayımı sonuçları içerdiği bilgiler açısından Osmanlı döneminde 
yapılmış olan nüfus sayımlarından birçok açıdan farklılık arz etmektedir. Bu farklıklardan 
birisi de nüfusun yaş gruplarına göre dağılımına dair vermiş olduğu bilgidir. Bu bilgiden 
istifade edilerek yerleşim yerlerinin nüfus yapısı ile ihtiyaçlarına yönelik fikir sahibi olmak da 
mümkündür. Bu doğrultuda ülke kaynaklarının yerinde kullanılması sağlanarak kamu 
kaynaklarının israfı da önlenebilecektir. 1927 sayımına göre Cebelibereket nüfusunun yaş 
gruplarına göre dağılımı ise şu şekildedir: 
 
Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 
Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 
0-1 3.522 2.208 5.730 
1-2 5.365 4.162 9.527 
3-6 7.056 6.456 13.512 
7-12 6.879 5.119 11.998 
13-19 7.743 7.280 15.023 
20-45 18.812 21.129 39.941 
46-60 4.251 4.231 8.482 
61-70 1.293 1.110 2.403 
71+ 496 492 988 
Meçhul 50 40 90 

(Kaynak: BİUM, 1927 Umumî Nüfus Tahriri, C.I, s.XXIII) 
 

Tablodan Cebelibereket nüfusunun önemli bir kısmının 20-45 yaş aralığında olduğu 
görülmektedir. Ancak bu yaş grubunu kapsayan 25 yıllık süre göz önüne alındığında yıl 
başına düşen ortalama nüfus diğer yıllar kadar dikkat çekmemektedir. Bu noktada bilhassa 0-6 
yaş arasındaki nüfus dikkat çekici veriler içermektedir. Nitekim bu yaş grubunda her yıla 
düşen ortalama nüfus, 20-45 yaş aralığının yaklaşık olarak üç katına yakın bir değere tekabül 
etmektedir. Bu sonucun ortaya çıkmasında ise İstiklâl Harbi’nin sona ermesinin önemli bir 
etken olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim sayım yılı dikkate alındığında bu yaş grubundaki 
çocukların harpten sonra dünyaya geldiği görülmektedir. Bu bağlamda, harbin sona ermesi 
üzerine cephedeki erkeklerin evine dönmesi ile yaşamın normalleşmesinden dolayı evlilik 
çağı gelmiş bireylerin evlenerek çocuk sahibi olmasının bu yaş grubundaki birey sayısındaki 
artışta etkili olduğu söylenebilir. 
 
2.3. Medenî Hâl İtibariyle Nüfus 
 Toplumların devamını sağlayan en önemli unsur şüphesiz ki evlilik müessesesidir. Bu 
müessesenin teşekkülü neticesinde ortaya çıkan aile ise toplumun çekirdeği olarak ifade 
edilmektedir. Bu yönüyle aile, toplumların devamını sağlamanın yanı sıra dünyaya gelen 
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bireylerin sağlıklı bir şekilde yetişmesini de mümkün kılmaktadır. Bu açıdan insanların 
medenî durumu, toplumların geleceği üzerinde etkili olan önemli unsurlardan birisi olmuştur. 
Bundan dolayı 1927 nüfus sayımında insanların medenî durumu da ortaya konulmuştur. 
Sayım sonuçlarına göre Cebelibereket nüfusunun medenî hâllere göre dağılımı ise şu şekilde 
tespit olunmuştur: 
Nüfusun Medenî Hâllere Göre Dağılımı 
 Bekâr Evli Dul Boşanmış Meçhul Toplam Nüfus 
Erkek 32.853 21.506 951 151 6 55.467 
Kadın 23.814 22.480 5.666 265 2 52.227 
Toplam 56.667 43.986 6.617 416 8 107.694 

(Kaynak: BİUM, 1927 Umumî Nüfus Tahriri, C.I, s.XXIII) 
 

Tablodan Cebelibereket vilâyeti sınırları dâhilinde yaşayan bireylerin ekseriyetinin 
bekâr olduğu anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda vilâyetin genç bir nüfusa sahip olduğu ve bu 
kategoride yer alan bireylerin büyük kısmının henüz evlilik çağına gelmediği söylenebilir. 
Nitekim yukarıda yer alan ve nüfusun yaş grubunu göre dağılımını gösterir tablo da bunu teyit 
etmektedir. 

 
Tablodaki en dikkat çekici detaylardan birisi de dul kişi sayısıdır. Nitekim tablodan 

vilâyet genelinde 951 dul erkeğe karşın 5.666 dul kadın olduğu görülmektedir. Bu noktada 
bilhassa dul kadın sayısındaki fazlalık dikkat çekmektedir. Ancak bu veri, Balkan Savaşları, 
Birinci Dünya Savaşı ve İstiklâl Harbi göz önüne alındığında daha sağlıklı 
değerlendirilecektir. Çünkü uzun bir süre devam etmiş olan bu savaşlara katılan erkeklerin 
önemli bir kısmı hayatını kaybetmiştir. Bundan dolayı geride bıraktıkları eşleri dul kalmıştır 
ki dul kadın sayısının erkek sayısından fazla olması da bunu doğrulamaktadır. 

 
 Boşanmış kişi sayısına bakıldığında ise vilâyet nüfusuna oranla düşük olduğu 
söylenebilir. Bunda şüphesiz dönemin sosyal ve kültürel şartları büyük ölçüde belirleyici 
olmuştur. Bununla birlikte boşanmış kadın-erkek sayısına bakıldığında kadın sayısının daha 
fazla olduğu görülmektedir. Bu veriden boşanmış erkeklerin bir kısmının yeniden evlendiği 
anlaşılmaktadır. Buna karşın kadınlar içerisinde yeniden evlenenler var ise de erkeklere göre 
daha az olduğu söylenebilir. Tablodaki dikkat çeken ayrıntılardan birisi de evli kadın-erkek 
sayısındaki farklılıktır. Bu veriden vilâyet genelindeki erkeklerin bir kısmının birden fazla 
kadınla evli olduğu sonucu çıkarılabilinir. 
 
2.4. İktisadi Faaliyet Dalları İtibariyle Nüfus 
 Bireylerin mesleğine bakılarak bir bölgenin iktisadi, sosyal, kültürel ve ticari durumu 
ile gelişmişlik düzeyi hakkında fikir sahibi olmak mümkündür. Bu bağlamda Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında şehirlerin, bölgelerin ve ülkenin iktisadi profilinin ve ekonomik gelişmişliğinin 
ortaya konulabilmesi için 1927 nüfus sayımında bireylerin mesleklerine de yer verilmiştir. Bu 
verilere göre Cebelibereket nüfusunun mesleklere göre dağılımı şu şekilde olmuştur: 
 
Nüfusun Mesleklere Göre Dağılımı 
Meslekler Erkek Kadın Toplam 
Zirai 21.359 3.481 24.840 
Sınai 1.446 165 1.611 
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Ticari 1.596 15 1.611 
Serbest 351 27 378 
Memur 494 4 493 
Hâkim 34 4 35 
Ordu 1.255 ----- 1.255 
PTT 176 ----- 176 
Muhtelif 730 314 1.044 
Meslekler Toplamı 27.441 4.007 31.448 
Mesleği Meçhul 28.026 48.220 76.246 

(Kaynak: BİUM, 1927 Umumî Nüfus Tahriri, C.I, s.XXXVII) 
 

Tablodan Cebelibereket vilâyetinde çalışan nüfusun ekseriyetinin zirai faaliyetlerle 
hayatını idame ettirdiği anlaşılmaktadır. Nitekim bu sektörde çalışanlar vilâyet nüfusunun 
yaklaşık olarak dörtte biri ile çalışan kesimin % 79’unu oluşturmaktadır. Zirai kesimi sınaî ve 
ticari kesim takip etmektedir. Ancak şehrin genel iktisadi durumu göz önüne alındığında 
bunların da tarıma dayalı faaliyet gösteren müesseseler olduğu söylenebilir. Nitekim bölgede 
önemli maden yatağı vs. gibi alternatif iktisadi faaliyetlerin olmaması da bu düşünceyi 
desteklemektedir. Çalışan kesimin geri kalanını ise memurlar oluşturmaktadır. 

 
Vilâyet nüfusunun yaklaşık olarak üçte ikisini mesleksiz veya mesleği meçhul kesim 

meydana getirmektedir. Bunların çoğunluğunu ise henüz çalışma çağına gelmemiş bireyler 
oluşturmaktadır ki nüfusun yaş gruplarına göre dağılımına dair tabloya bakıldığında da bu 
durum açıkça görülmektedir. 

 
 Çalışan nüfusun kadın-erkek olarak dağılımına bakıldığında ise çalışan erkeklerin % 
78’i, kadınların ise % 87’si tarım sektöründe çalışmaktadır. Bununla birlikte çalışan kadınlar 
arasında en çok dikkat çekenler yargı mensupları olmuştur. Buna karşın askeriye ve PTT 
kadınlar tarafından tercih edilmemiştir. Bu iki mesleğin çalışma şartları göz önüne alındığında 
kadınların bu meslekleri tercih etmemesinin anlaşılır bir durum olduğu söylenebilir. Genel 
olarak bakıldığında ise kadınların yaklaşık olarak % 8’i çalışma hayatı içerisinde yer almıştır. 
Bu veri, modern toplumlar açısından çok düşük bir orana tekabül etmekle birlikte 
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e intikal eden sosyal ve toplumsal yapı göz önüne alındığında 
küçümsenmeyecek bir oranı ifade etmektedir. Nitekim kadınlar, Cumhuriyet’in kendilerine 
sağladığı kazanımlar sayesinde ilerleyen süreçte çalışma hayatının içerisinde daha fazla yer 
almaya başlamışlardır. 
 
2.5. Okur-Yazarlık İtibariyle Nüfus 
 Bir şehrin, bölgenin veya ülkenin gelişme potansiyeli hakkında fikir veren en önemli 
hususlardan birisi de sahip olduğu eğitimli nüfustur. Bu bağlamda okur-yazar oranı, aynı 
zamanda nüfusun niteliğini de gösteren önemli bir göstergedir. Ancak Osmanlı’nın son 
döneminde başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla neticelenen savaşlardan dolayı 
eğitim-öğretim faaliyeti uzun bir süre düzenli bir şekilde sürdürülememiştir. Bu nedenle 
Türkiye, büyük ölçüde eğitimli bir nüfustan yoksun olarak kurulmuştur. Ülkenin geleceğini ve 
sorunlarının çözümünü eğitimde gören Mustafa Kemal Atatürk ise İstiklâl Harbi’nin bütün 
şiddetiyle devam ettiği 15 Temmuz 1921 tarihinde Ankara’da bir eğitim kongresinin 
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toplanmasını sağlayarak eğitime verdiği önemi göstermiştir (Akyüz, 1999: 279-280). Fakat 
bütün gayretlere rağmen Cumhuriyet’in ilk yıllarında okur-yazar oranında ciddi bir artış 
sağlanamamıştır. Nüfusun bu özelliğinin tespiti amacıyla da 1927 nüfus sayımında bireylerin 
okur-yazarlık durumuna yer verilmiştir. Buna göre Cebelibereket nüfusunun okur-yazarlık 
durumu şu şekilde olmuştur: 
 
Nüfusun Okur-Yazarlık Durumu 
 Okuma Bilen Okuma Bilmeyen 
Erkek 5.755 49.712 
Kadın 666 51.561 
Toplam 6.421 101.273 

(Kaynak: BİUM, 1927 Umumî Nüfus Tahriri, C.I, s.XXXVII) 
Okur-yazarlığa dair bu bilgiler istatistiki verilerde “okumak bilen ve bilmeyen” 

şeklinde yer almıştır. Dolayısıyla okuma bilenlerin yazmayı bildiğine dair herhangi bir bilgi 
yoktur. Bununla birlikte tablodan nüfusun yaklaşık olarak % 6’sının okuma bildiği 
anlaşılmaktadır. Okuma bilenler arasında ise erkeklerin ciddi bir ağırlığının olduğu 
görülmektedir. Bu verilerden hareketle nüfusun genel olarak eğitimsiz olduğu söylenebilir. Bu 
nedenle Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren okur-yazar oranının artırılmasına çalışılmış, 
ancak beklenen başarı sağlanamamıştır. Bunun üzerine siyasal nedenlerin de etkisiyle Arap 
alfabesine göre daha kolay öğrenildiği ifade edilen Latin Alfabesine geçilmiştir. Müteakiben 
de okur-yazar oranının artırılması amacıyla büyük bir eğitim seferberliğine girişilerek yeni 
alfabenin halka öğretilmesi amacıyla “Millet Mektepleri” adı verilen halk dershaneleri 
açılmıştır. 
  
2.6. Din ve Mezheplere Göre Nüfus 
 Tarih boyunca birçok dinden ve mezhepten insanın bir arada yaşadığı Anadolu, 
bilhassa Osmanlı hâkimiyeti altında geniş bir hoşgörü ortamına kavuşmuştur. Bu ortam 
içerisinde gayrimüslim azınlık da herhangi bir baskıya maruz kalmadan Müslümanlarla 
birlikte asırlarca huzur içinde yaşamıştır. Fakat emperyalist Batılı devletlerin Osmanlı’nın 
parçalanmasına yol açacak milliyetçi düşünce ve eylemleri desteklemesiyle bu huzur ortamı 
bozulmuştur. Hatta gayrimüslim azınlıklar, Birinci Dünya Savaşı ve İstiklâl Harbi yıllarında 
da bu devletlerle işbirliği yapmaya devam etmişlerdir. Bu nedenle İstiklâl Harbi’nin başarıya 
ulaşmasından sonra Anadolu’yu terk etmek zorunda kalmışlardır. Bununla birlikte İstiklâl 
Harbi sonrasında imzalanan Lozan Antlaşması ile Anadolu’da yaşamaya devam eden 
gayrimüslim azınlığın her türlü hakkı güvence altına alınmıştır. Fakat ülkedeki gayrimüslim 
nüfusu tam olarak bilinmediğinden 1927 nüfus sayımı esnasında bireylerin din ve 
mezheplerine dair bilgiye de yer verilmek suretiyle bunların sayısı tespit edilmek istenmiştir. 
Buna göre Cebelibereket vilâyetinin 1927 yılı nüfusunun din ve mezhep esaslı dağılımı şu 
şekilde olmuştur: 
 
Nüfusun Din ve Mezheplere Göre Dağılımı 
  

İslam 
 
Katolik 

 
Protestan 

 
Ortodoks 

 
Hıristiyan 

 
Musevi 

Dinsiz/ 
Dini 
Meçhul 

Erkek 55.429 23 4 6 3 1 1 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   103	  

Kadın 55.218 8 ----- ----- 1 ----- ----- 
Toplam 107.647 31 4 6 4 1 1 

(Kaynak: BİUM, 1927 Umumî Nüfus Tahriri, C.I, s.LI) 
 

Tabloya göre vilâyet genelinde 107.647 Müslüman, 46 gayrimüslim, 1 de dinsiz veya 
dini meçhul kişi bulunmaktadır. 1927 yılında vilâyet sınırlarında yer alan kazaların 1914 yılı 
nüfusuna bakıldığında 11.837 Ermeni, 1.082 Protestan, 398 Rum, 178 Marunî, 25 Ermeni 
Katolik, 16 Latin, 8 Rum Katolik, 6 Yahudi, 3 Süryani ile 3 Keldani olmak üzere 13.556 
gayrimüslimin yaşadığı görülmektedir (Karpat, 2003: 210-211). Ancak bu sayı, bilhassa 
Birinci Dünya Savaşı ile İstiklâl Harbi yıllarında işgalcilerle işbirliği yapan Ermeniler ile 
Rumların Anadolu topraklarını terk etmesiyle 1927 yılında 46’ya düşmüştür. 
 
2.7. Bedeni Sakatlıklara Göre Nüfus 

Nüfusun iktisadi açıdan verimliliğini gösteren en önemli hususlardan birisi de bedeni 
sağlamlık durumudur. Bu veri, aynı zamanda çalışma potansiyeline ve üretkenliğe sahip birey 
sayısını da işaret etmektedir. 1927 yılı nüfus sayımında nüfusun bu özelliği de tespit 
edilmiştir. Buna göre Cebelibereket nüfusunun bedeni sağlamlık durumu şu şekilde olmuştur: 

 
Nüfusun Sakatlıklara Göre Dağılımı 
 Maluliyetsiz Kör Sağır-

Dilsiz 
Topal Çolak Kanbur Sair 

Maluliyetler 
Erkek 54.078 196 88 359 245 19 482 
Kadın 51.744 132 39 122 33 8 149 
Toplam 105.822 328 127 481 278 27 631 

(Kaynak: BİUM, 1927 Umumî Nüfus Tahriri, C.I, s.LI) 
 
Tabloya göre 1927 yılında Cebelibereket vilâyetinde çeşitli bedeni sakatlıklara sahip 

1.872 kişi yaşamaktadır. Bunlar içerisinde ise bilhassa topal, kör ve çolak olanların fazlalığı 
dikkat çekmektedir. Cinsiyet olarak bakıldığında ise erkeklerin oranının kadınlara göre daha 
fazla olduğu görülmektedir. Ancak kısa sürede Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve 
İstiklâl Harbi gibi çok ciddi savaşlar geçirmiş olan bir milletin erkeklerinin bu savaşlara 
iştirak ettiği düşünüldüğünde bedeni sakatlıklarla ilgili bu verinin normal olduğu söylenebilir. 
Bunun yanı sıra tabloda, vilâyet genelindeki sakat insanların yaklaşık olarak üçte birine 
tekabül eden ancak sakatlıklarının mahiyeti bilinmeyen sair maluliyetler kategorisinde de 
ciddi bir kitle yer almaktadır. Fakat bunların sakatlıklarının mahiyeti bilinmediği için 
sakatlıklarının kaynağı hakkında bir şey söylemek mümkün değildir. Bununla birlikte sakat 
insanların vilâyet nüfusuna oranına bakıldığında ciddi bir yüzdeye tekabül ettiği aşikârdır. 

 
2.8. Ana Dile Göre Nüfus 

1927 nüfus sayımında nüfusun tespit edilen özelliklerinden birisi de ana dil’dir. Bu 
veri, bilhassa bir şehirde veya bölgede yaşayan hâkim unsurun varlığını ortaya koyması 
bakımından büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra kullanılan diller Osmanlı’nın çok 
kültürlü yapısının devamı niteliğinde olup farklılıklara karşı gösterilen hoşgörünün de önemli 
bir göstergesi olmuştur. Bu doğrultuda 1927 yılı nüfus sayımına göre Cebelibereket 
nüfusunun ana dil itibariyle dağılımı şu şekilde tespit olunmuştur: 
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Nüfusun Ana Dile Göre Dağılımı 
Diller Erkek Kadın Toplam Diller Erkek Kadın Toplam 
Türkçe 49.746 47.430 97.176 İtalyanca 16 1 17 
Kürtçe 3.743 3.468 7.211 Bulgarca 14 ----- 14 
Arapça 724 523 1.247 Acemce 7 ----- 7 
Rumca 460 181 641 Fransızca 2 2 4 
Çerkezce 265 234 499 Yahudice 1 ----- 1 
Arnavutça 211 178 389 Sair Diller 249 177 426 
Tatarca 29 33 62 ------ ------ ------ ------ 

(Kaynak: BİUM, 1927 Umumî Nüfus Tahriri, C.I, s.LXV) 
 

Tabloya göre nüfusun yaklaşık olarak % 92’sinin ana dili Türkçedir. Türkçeyi Kürtçe 
ve Arapça takip etmektedir. Kürtler Anadolu’nun her tarafında yaşadıkları için Kürtçenin 
kullanılan en yaygın ikinci lisan olması normal bir sonuç olarak görülebilir. Arapça konuşan 
kitlenin varlığı ise büyük ölçüde bölgenin Arap coğrafyasına yakınlığının yanı sıra bölgede 
yaşayan ve ana dili Arapça olan Nusayrilerden kaynaklanmıştır. Bununla birlikte asıl dikkat 
çeken husus 677 kişinin ana dilini Rumca, İtalyanca, Fransızca, Bulgarca ve Yahudice olarak 
beyan etmesidir. Bu durumu ilginç kılan ise nüfusun dini olarak dağılımında vilâyet genelinde 
46 gayrimüslim nüfusun yaşadığının tespit edilmiş olmasıdır. Bu durum, eğer yanlış beyanda 
bulunulmamışsa vilâyet genelinde ihtida etmiş belli bir kitlenin varlığını işaret etmektedir. 
 
2.9. Doğum Yeri İtibariyle Nüfus 
 1927 nüfus sayımında bireylerin doğum yerleri de tespit edilmiştir. Bu çerçevede 
nüfus, Türkiye’de ve yabancı ülkelerde doğanlar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Ancak Türkiye 
doğumluların doğdukları yerlere dair herhangi bir bilgi verilmemiştir. Bu nedenle vilâyete iç 
göç var mı, varsa ne kadar? gibi sorulara cevap vermek mümkün değildir. Buna karşın 
yabancı ülke doğumlular hakkında bilgi verildiği için bu durumdaki kişilerin bazılarının 
vilâyete geliş zamanı ve sebepleriyle ilgili fikir sahibi olmak mümkündür. Buna göre 
Cebelibereket nüfusunun doğdukları ülkelere göre dağılımı şu şekilde olmuştur: 
 
Nüfusun Doğum Yeri İtibariyle Dağılımı 
Doğum 
Yeri 

Erkek Kadın Toplam Doğum  
Yeri 

Erkek Kadın Toplam 

Türkiye 53.080 50.056 103.136 Sair Afrika- 
Asya 
Memleketleri 

11 8 19 

Bulgaristan 909 933 1.842 İngiltere 5 7 12 
Yunanistan 458 454 912 Sair Avrupa 

Memleketleri 
7 ----- 7 

Rusya 478 414 892 Irak 5 1 6 
Romanya 134 119 253 Afganistan 4 1 5 
Sırbistan 106 115 221 Amerika ----- 4 4 
Suriye 92 43 135 Macaristan 2 1 3 
İran 72 10 82 Avusturya 2 ----- 2 
Mısır 49 25 74 Almanya 2 ----- 2 
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İtalya 30 3 33 Arnavutluk ----- 1 1 
Fransa 11 14 25 Meçhul 10 18 28 

(Kaynak: BİUM, 1927 Umumî Nüfus Tahriri, C.I, s.XCIII) 
 

Tabloya göre 1927 yılında Cebelibereket vilâyetinde 103.136 Türkiye doğumlu ile 
4.558 yabancı ülke doğumlu kişi yaşamaktadır. Buna göre nüfusun yaklaşık olarak % 95.8’ini 
Türkiye, % 4.2’sini ise yabancı ülke doğumlular meydana getirmiştir. Vilâyet genelinde 
yaşayan yabancı ülke doğumlular içerisindeki en büyük kitleyi ise Bulgaristan, Yunanistan ve 
Rusya doğumlular oluşturmuştur. Bunların cinsiyet olarak dağılımına bakıldığında ise 
2.387’sinin erkek, 2.171’inin de kadın olduğu görülmektedir. Bu yönüyle dengeli bir dağılım 
olduğu söylenebilir. Bu veriye göre vilâyetin aynı zamanda önemli bir göçmen iskân bölgesi 
olduğu da iddia edilebilir. Fakat bu söylem, vilâyetin genelinden ziyade Ceyhan için daha 
geçerli olan bir ifadedir. Çünkü Ceyhan, sahip olduğu topraklarının yanı sıra Ceyhan 
nehrinden dolayı Osmanlı’nın son döneminden 1960’lı yıllara kadar yoğun şekilde 
göçmenlerin iskân edildiği bir yerleşim yeri olmuştur (Çanak, 2014: 235-253; 2015: 60-72). 

 
3. SONUÇ 

Cumhuriyet döneminin ilk genel nüfus sayımı 28 Ekim 1927 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Bu sayımda Osmanlı’dan Cumhuriyet’e intikal eden insan varlığı ve 
özellikleri tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar Cumhuriyet’in dayandığı insan gücünün 
niteliğini göstermesi ve yapılan inkılâplara yön vermesi bakımından büyük ehemmiyet 
taşımıştır. 

 
Sayım sonuçlarına göre Cebelibereket vilâyeti nüfusunun ekseriyetini erkeklerin 

oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu açıdan vilâyet, ülke geneline göre farklılık göstermiştir. 
Vilâyetin en fazla nüfusa sahip kazası Ceyhan, en az nüfusa sahip kazası ise Bahçe’dir. Bu 
veri ışığında nüfusun dağılımında arazi yapısının önemli bir etken olduğu söylenebilir. Genel 
olarak bakıldığında ise vilâyetin nüfus yoğunluğunun Türkiye ortalamasının bir miktar altında 
olduğu belirlenmiştir. 

 
Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı göz önüne alındığında İstiklâl Harbi’nden sonra 

dünyaya gelmiş olan önemli bir insan varlığının olduğu görülmektedir. Bu nedenle vilâyetin 
genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Buna bağlı olarak da nüfusun 
ekseriyetini bekârlar oluşturmuştur. Bunun yanı sıra vilâyet genelinde büyük ölçüde 
savaşlardan kaynaklandığı tahmin olunan ciddi bir dul nüfus söz konusudur. Sayım sonucuna 
göre de bu nitelikte 951 erkek ile 5.666 kadın tespit edilmiştir. Savaşın bir diğer olumsuz 
etkisi ise sakat insan sayısında görülmüştür. Bu bağlamda vilâyet genelinde ekseriyeti erkek 
olan kör, topal ve çolak 1.872 kişi tespit edilmiştir. 

 
Sayım sonucu vilâyetin iktisadi yapısıyla alakalı bilgiler de içermektedir. Buna göre 

Cebelibereket’te genel itibariyle tarıma dayalı bir iktisadi yapı vardır. Nitekim çalışan 
nüfusun yaklaşık olarak % 79’unun hayatını tarımsal faaliyetlerle idame ettirmesi de bunu 
doğrulamaktadır. Bu oran, çalışan erkeklerde % 78, kadınlarda ise % 87 civarındadır. 
Bunların yanı sıra vilâyet genelinde çalışmayan veya mesleksiz olduğu belirtilen ciddi bir 
kitle vardır ki nüfusun yaş grubuna göre dağılımı dikkate alındığında bunların ekseriyetinin 
çocuk olduğu anlaşılmaktadır. 
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Vilâyetin okur-yazar oranı ise iktisadi ve sosyal yapının da etkisiyle oldukça düşük bir 

seviyededir. Fakat bu özellik Cebelibereket’e özgü olmayıp o dönem için ülkenin geneli için 
geçerli olan bir durumdur. 

 
Vilâyetteki gayrimüslim nüfusa bakıldığında 1914 yılında 13.556 olan gayrimüslim 

nüfusunun 1927 yılında 46’ya düştüğü tespit edilmiştir. Gayrimüslim nüfusun göstermiş 
olduğu düşüşte ise büyük ölçüde Birinci Dünya Savaşı ile İstiklâl Harbi sırasındaki 
faaliyetlerinden dolayı Ermeniler ile Rumların Anadolu’yu terk etmesi etkili olmuştur. 

 
Nüfusun ana dil olarak dağılımına bakıldığında ise % 92’sinin Türkçeyi ana dili olarak 

beyan ettiği görülmektedir. Türkçeyi ise Kürtçe ile bölgenin coğrafi konumunun da etkisiyle 
Arapça takip etmiştir. Ancak asıl dikkat çeken husus 677 kişinin ana dilini Rumca, İtalyanca, 
Fransızca, Bulgarca ve Yahudice olarak beyan etmesine karşın vilâyet genelinde 46 
gayrimüslimin yaşadığının tespit edilmiş olmasıdır. 

 
Doğum yeri itibariyle bakıldığında ise nüfusun 103.136’sını Türkiye doğumlular, 

4.558’ini ise yabancı ülke doğumlular oluşturmuştur. Yabancı ülke doğumluların ise 
3.899’unu, bir başka ifadeyle % 85.5’ini Bulgaristan, Yunanistan, Rusya ve Romanya 
doğumlular meydana getirmiştir. 

 
Genel olarak bakıldığında ise 1927 nüfus sayımı sonuçlarına göre Cebelibereket 

vilâyetinin iktisadi ve sosyal açıdan ülkenin geri kalan kısımlarından ciddi bir fark 
göstermediği söylenebilir. 
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TELEVİZYONDA YAYINLANAN GEZİ BELGESELLERİNİN TURİSTLERİN 
TATİL TERCİHLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: MUĞLA İLİNDE YERLİ 

TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

Barış ERDEM*  Tuba TÜRKMENDAĞ**  Suat AKYÜREK*** 

 

Öz 

Bu araştırmada televizyonda yayınlanan gezi belgesellerinin turistlerin tatil tercihleri ve destinasyon seçimi 
üzerindeki etkileri incelenmiştir. Veriler Muğla ilinin Datça ve Ören yörelerinde tatil yapan 385 adet yerli 
turistten anket yöntemiyle toplanmıştır. Katılımcılar açısından görsel medya dendiğinde ilk akla gelen unsurun 
televizyon olduğu ve yaklaşık her iki katılımcıdan birinin günde 2 – 3 saat televizyon izlediği tespit edilmiştir. 
Bulgulara göre, katılımcıların izlemeyi en çok tercih ettikleri belgesel türünün gezi belgeselleri olduğu ve izlenen 
belgesellerde genelde sunucu performansına ve belgeselde kullanılan müziğe dikkat ettikleri saptanmıştır. 
Bununla birlikte, katılımcıların yarısından çoğu izledikleri belgesellerin seyahate çıkma kararı vermede kısmen 
etkisi olduğunu düşünmektedir. Buna rağmen katılımcıların çoğunluğunun belgesellerden etkilenerek seyahate 
çıkmadıkları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Televizyon, Belgesel, Gezi Belgeselleri, Turist Satın Alma Davranışı, Destinasyon Tercihi. 

THE EFFECTS OF TRAVEL DOCUMENTARIES FEATURED ON TELEVISION ON HOLIDAY 
PREFERENCES OF TOURISTS: A RESEARCH ON DOMESTIC TOURISTS IN MUĞLA  

Abstract 

In this study, effects of travel documentaries featured on television were reviewed which are related to holiday 
preferences and destination choices of tourists.  The data were obtained by questionnaire method from 385 
domestic tourists, who had a holiday in Datça and Ören vicinities of Muğla province. It was identified that in 
terms of participants, television was the first element that comes to mind when talking about visual media and 
almost every one of two participants watched television 2-3 hours a day.  According to findings, it was detected 
that the type of documentary which the participants preferred to watch most was travel documentaries, and that 
they cared for the performance of presenter and music used in documentary. However, more than half of the 
participants think that the documentaries they watched had a partial effect on themselves to decide their travels. 
Despite that, it was identified that most participants did not make their journeys by being affected from 
documentaries.  

Keywords: Television, Documentary, Travel Documentaries, Tourist Buying Behavior, Destination Preference. 

1. GİRİŞ 
Günümüzde hızla gelişen teknoloji; kitle iletişim araçlarını kişisel ve sosyal yaşamın önemli 
bir parçası haline getirmiştir. Kitle iletişim araçları; “bilgilerin, iletilerin, fikirlerin muhafaza 
edilmesi, saklanması ve topluma aktarılması için kullanılan sistemler” olarak 
tanımlanmaktadır (Günaydın, 2013: 38). Bununla birlikte medya dendiğinde hemen herkesin 
aklına öncelikli olarak televizyon gelmektedir. Hatta televizyonun, diğer kitle iletişim 
araçlarını da içine aldığı öne sürülmektedir (Çakır, 2005: 1). Demir (2006) ise, son 20 yılda 
Türkiye’de de toplumsal, kültürel ve siyasal yönden çeşitli değişimlerin meydana geldiğini ve 
bu hızlı değişimlerin yarattığı anomi ortamında en yaygın kitle iletişim aracı olan 
televizyonun, kültürel değişimlerin ve popüler olanın taşıyıcısı konumunda olduğunu ifade 
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etmektedir. Bu bağlamda günümüzde insanların haber alma, bilgi edinme, eğlenme ve boş 
vakitleri değerlendirme gibi çeşitli beklentilerini karşılamak üzere medyaya yöneldikleri ve 
özellikle televizyon merkezli mesajların yoğun bir etkisiyle karşı karşıya kaldıkları 
söylenebilir (Doğan ve Göker, 2012: 5). 

Diğer taraftan Ulin (2010: 3’ten aktaran Erkılıç ve Toprak, 2012: 11), günümüzde geleneksel 
medya olarak değerlendirilen sinema, televizyon ve videonun toplam medya gelir akışının % 
90’ını oluşturduğundan bahsetmektedir.  

Söylenenleri görüntüyle güçlendirmesi sebebiyle bireyi günümüzde en çok etkileyen kitle 
iletişim araçlarının başında gelen televizyon yayıncılığının (Doğan ve Aslantaş, 2015: 39) 
dünya genelinde hızlı bir gelişme ve değişme yaşamaya başlaması 1980’lı yıllar sonrasında 
gelişen teknolojik alt yapıya dayanır (Çakır ve Gülnar, 2008: 209). Bu dönemden sonra 
yaşanan teknolojik dönüşümle birlikte televizyon yayıncılığının şekli de değişmeye 
başlamıştır. Bu değişimin ilk izleri televizyon programlarında yaşanan çeşitlilikle kendini 
göstermiştir. Bu çeşitlilikte; yayıncıların, izleyici kitlesinin ilgisini sürekli olarak çekebilmek 
için farklı yöntemler geliştirme istekleri etkili olmuştur (Günaydın, 2013: 42). Bu bağlamda 
günümüzde televizyonun sadece dünyada olup bitenlerle ilgili bilgi vermekle kalmayıp; aynı 
zamanda spor, evden alışveriş, yabancı dil, inanç ve seyahat programları ile insanların boş 
zamanlarını değerlendirmede en önemli araçlardan biri haline geldiği söylenebilir (Samra ve 
Akgündüz, 2013: 490). Nitekim Buonanno da (2008’den aktaran Küçükcan ve diğerleri, 
2011: 50), yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaygın bir iletişim ve eğlence aracı 
haline gelen televizyonun, günümüzde uyuma ve çalışma dışında toplumun üçüncü en önemli 
etkinliği olduğunu belirtmektedir. 

Toplumsal yaşamda televizyon yayınlarının giderek yaygınlaşması önemli değişimleri de 
beraberinde getirmiştir. Geçmişte sınırlı yayınlar yapan ve sınırlı bir kitleye ulaşan televizyon 
yayıncılığı, teknolojik gelişmeler ve yeni yayın politikalarının da etkisiyle çeşitlenerek geniş 
kitlelere ulaşmaya başlamış ve özel sektöründe bu piyasaya girmesiyle birlikte ciddi bir 
büyüme yaşamıştır (Küçükcan ve diğerleri, 2011: 50). İzleyicilerin farklı ilgilerine hitap eden 
yayınlar sayesinde günümüz televizyon yayıncılığında onlarca program çeşitliliğine 
rastlanmaktadır. Bu programlardan birisi de gezi belgeselleridir. Günümüzde gerek birçok 
televizyon kanalının yayın akışı içinde kendine yer bulan, gerekse tematik olarak yayın yapan 
çok sayıda belgesel programı bulunmaktadır. Televizyon sayesinde arada uzak mesafeler 
olmasına rağmen coğrafi olarak ayrı bölgelerdeki insanların birbirlerinden haberdar olmaları 
sağlanmıştır. Farklı kültürlere dair merak, ilgili videoların ve belgesellerin izlenmesiyle 
giderilmeye ve böylece deyim yerindeyse uzaktaki bilinmeyenin esrarengiz havası ortadan 
kalkmaya başlamıştır (Küçükcan ve diğerleri: 2011: 43). 

Bir insanı belli bir yeri ziyaret etmeye yönlendirebilmek için onu etkilemek gerekmektedir. 
Bununla birlikte insan, çevresi ile duyu organlarını kullanarak ilişki kurmaktadır. Bu nedenle 
yapılacak telkin ne kadar çok duyu organına hitap ederse o kadar etkili olmaktadır (Çetinel, 
2001: 153). Bu bağlamda günümüzde özellikle doğa ile ilgili belgesellerin birçok 
destinasyonu eskisinden çok daha fazla tanınır kıldığından bahsedilmektedir (Türsab, 2002). 
Belgeseller hem göze, hem de kulağa hitap ettiğinden bu programlar aracılığıyla bir ülkeye ya 
da yöreye dikkat çekmek daha etkili olabilir. İnsanlar gezilecek yerlerin doğal güzelliklerini 
görmenin yanında, bu yerin kültürel özelliklerini ve hikâyesini dinleyerek de bundan 
etkilenebilirler. Zira günümüzde pek çok insan gazete ve dergi okumaya ayırdıkları zamandan 
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çok daha fazlasını televizyon karşısında geçirmektedir. Çünkü televizyonda görüntü, ses ve 
hareket aynı anda kullanılabilmektedir. Böylece tanıtılmak istenen yerlerin tüm ilgi çekici 
özellikleri izleyici ile buluşturulabilmektedir. Ayrıca insanlar görebildikleri şeylere, 
okudukları ya da duydukları şeylerden daha fazla inanma eğilimindedirler. Bu nedenle 
televizyonun diğer medya araçlarına göre daha fazla inandırıcılığa sahip olduğu söylenebilir 
(Çetinel, 2001: 159-160).  Bununla birlikte, birçok araştırmacı turistlerin destinasyona yönelik 
algılarıyla karar verme süreci arasında pozitif ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır (Kim ve 
Richardson, 2003: 216-218). Potansiyel turistler tarafından izlenen belgesel programları onlar 
için bir bilgi kaynağı olmakla birlikte, bu programlar genelde ikincil bilgi kaynakları olarak 
nitelendirilmektedir. Beerli ve Martin (2004: 662); bu tür bilgi kaynaklarıyla şekillenen imajın 
temelde bir destinasyonu deneyimleme öncesinde oluştuğunu ve ikincil imaj olarak 
isimlendirildiğini ifade etmektedirler. Aksine birincil imaj ise, söz konusu destinasyonun 
turistler tarafından ziyaret edilmesi ile oluşmaktadır. Bu açıdan turistlerin seyahatlerine ilişkin 
karar verme sürecinde ikincil bilgi kaynaklarının alternatif destinasyon imajının 
şekillenmesinde önemli bir rolü olduğu söylenebilir. Ayrıca Kim ve Richardson (2003: 217); 
televizyon programları gibi popüler kültür ürünlerinin bir destinasyon hakkında önemli 
bilgiler sağlayarak turistlerin zihninde o yere ilişkin oluşan imajın şekillenmesinde güçlü bir 
etkiye sahip olduğunu belirtmektedir. Buradan hareketle, televizyonda yayınlanan gezi 
belgesellerinin turistlerin destinasyon seçimi ve satın alma davranışı üzerinde etkili olduğu 
varsayımı yapılabilir. 

Turizmde satın alma davranışına ilişkin çalışmaların geçmişi 1970’li yıllara uzanmakta ve 
tüketicilerin satın alma karar sürecinin aşamaları çok farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır 
(Demir ve Kozak, 2011: 20). Geleneksel olarak karar verme süreci; ihtiyacı tespit etme, 
ihtiyacı ifade etme, alternatifleri belirleme, bilgi arama ve değerlendirme aşamalarından 
oluşmaktadır. Gabbott ve Hogg’un (1986) modeline göre karar verme süreci; bilgi arama, 
alternatiflerin değerlendirilmesi ve satın alma sonrası değerlendirmeler olmak üzere üç 
aşamalıdır (Sarıkaya ve Woodside, 2005: 826). Schmoll’un (1977) ortaya koyduğu modelde 
satın alma karar süreci; seyahat istekleri, bilgi arama, seyahat seçeneklerinin 
değerlendirilmesi ve karar verme aşamalarından oluşmaktadır. Malthieson ve Wall (1982) 
tarafından önerilen modelde ise; seyahat için hissedilen gereksinim ya da istek, bilgi toplama 
ve değerlendirme, seyahat kararı verme, seyahat hazırlıkları, seyahat deneyimi ve seyahat 
memnuniyet değerlendirmesi aşamalarına değinilmektedir. Yine Engel ve diğerleri (1968’den 
aktaran Demir ve Kozak, 2011: 20) tarafından sunulan ve oldukça kabul gören satın alma 
karar süreci modelinde bilgi arama aşamasından bahsedilmektedir. 

Bilgi edinme diğer tüketim mallarında olduğu gibi destinasyon, konaklama yeri, ulaşım aracı 
ve tur seçiminde de gerekli bir unsur olarak görülmektedir (Gürsoy ve Chen, 2000: 583). Bilgi 
kaynakları, bireysel algıların ve değerlendirmelerin şekillenmesi üzerinde etkisi olan en temel 
uyarıcı faktörlerdir. Bir destinasyon hakkındaki bilgi kaynağı turistlerin karar verme süreçleri 
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Oyman ve Yılmaz, 2013: 96). Tüketici davranışı yazını, 
ihtiyaç ve güdülerin birbirleri ile ilişkili olduğuna vurgu yapmaktadır. Kişinin destinasyon 
seçiminde yaş, gelir, kişilik, uzaklık gibi birçok faktör etkili olmaktadır. Turizm yazını bu itici 
ve çekici faktörlerin tümünün turist güdülerinin şekillenmesinde ve tatil destinasyonunun 
seçiminde önemli olduğunu vurgulamaktadır. (Kozak, 2002: 222). İtici ve çekici faktörlerin 
güdülediği bireyler satın alma kararını doğru verebilmek için, ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
alternatiflerle ilgili bilgi toplamaktadır (Demir ve Kozak, 2011: 20). Tüketiciler bilgiye, 
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önceki tecrübelerinden veya diğer kişilerin deneyimlerinden yararlanarak ulaşabilmelerinin 
yanında; reklam, gazete, dergi ve televizyon programları gibi yazılı, sözlü ve görsel uyaranlar 
aracılığıyla da sahip olabilmektedirler (Chen ve Gürsoy, 2000: 192; Gürsoy ve McCleary, 
2004: 70). Nitekim Gürsoy ve McCleary (2004: 89), bireylerin tatil seçimleri ile ilgili karar 
verirken çok az bilgiye sahip oldukları durumlarda dışsal bilgi kaynaklarına (televizyon 
programları gibi) yöneldiklerini belirtmişlerdir.  

Bu çalışmada, son yıllarda televizyon kanallarında sıkça yayınlanan gezi belgesellerinin 
turistlerin tatil tercihleri ve satın alma davranışı üzerindeki etkileri incelenmektedir. Böylece 
turistlerin seyahat etme ve tatile çıkma güdülerini yönlendirmede ve gidecekleri destinasyonu 
seçmede kullandıkları bilgi kaynaklarından gezi belgesellerinin etkisi olup olmadığı 
sorgulanmaktadır. Bu bağlamda araştırmada soru cümlesi; “Televizyonda yayınlanan gezi 
belgesellerinin turistlerin tatil yeri seçiminde etkisi var mıdır?” şeklinde belirlenmiştir. Gerek 
yerli gerekse yabancı yazında konu ile ilgili çalışmalar oldukça sınırlı olduğundan, bu 
araştırmadan elde edilen bulguların turizm yazınına katkı sağlaması beklenmektedir. 

2. İLGİLİ ALAN YAZIN 
İlgili yazında kitle iletişim araçlarından televizyonun turizm ile ilişkisini ele alan çalışmalar 
genelde “film turizmi” adı altında toplanmıştır (Hudson ve Ritchie, 2006a; Hudson ve Ritchie, 
2006b; Kim ve diğerleri, 2007; Şahbaz ve Kılıçlar, 2009; Saltık ve diğerleri, 2010; Vagionis 
ve Loumioti, 2011; Yanmaz, 2011; Tuclea ve Nistoreanu, 2011; Tanskanen, 2012; Berić ve 
diğerleri, 2013; Hoa ve diğerleri, 2015). Film turizmi; “film ya da televizyon programları 
esnasında ve sonrasında gösterilen yerlere turist çeken spesifik bir turizm dalı” olarak 
tanımlanmaktadır. Yine İskoçya Ulusal Turizm Örgütü kavramı; “filmde veya televizyon 
programında anlatılan bir hikâyede geçen yere turist hareketlerinin olması” şeklinde 
açıklamaktadır (Samra ve Akgündüz, 2013: 490). Tanımlar incelendiğinde, araştırmacılarda 
film turizmi ile belgesel turizmi arasında oldukça yakın benzerlikler olduğu izlenimi 
doğmaktadır. Bu bağlamda Hudson ve Ritchie’nin (2006b) film turizmine ilişkin yapmış 
olduğu tanıma dayanarak belgesel turizmi şu şekilde tanımlamak mümkündür; “Kitle iletişim 
araçlarından özellikle televizyonlarda yayınlanan belgesellerde destinasyonların gösterilmesi 
sonucu, ilgili destinasyon ya da çekim merkezine yönelik gerçekleşen turistik hareketliliğe 
belgesel turizmi adı verilebilir”.  

Bir destinasyona yönelik olarak insanların zihninde oluşan imaj, öncelikle o destinasyonun 
doğal ve yapay çevresi, tarihi ve o yerin sakinlerinden beslenir. Bunun yanında destinasyonla 
ilgili olarak başkalarının anlattıkları, okunan kitaplar ve o destinasyonla ilgili izlenen videolar 
da imajın oluşmasında etkilidir. Bu yüzden, özellikle film gibi görsel iletişim araçlarının 
destinasyon imajı üzerinde reklam gibi tanıtım araçlarından daha etkili olduğu söylenebilir. 
Örneğin bir reklam uzun süre gösterilebilmekle birlikte, kampanya bittikten sonra nadiren 
izleyicinin hafızasında kalır. Buna karşın izleyicilerin estetik tercihlerine göre duygusal ya da 
ideolojik ilgiyi tatmin etmeye meyilli olan filmler daha uzun süren bir etkiye sahiptir. Böylece 
izleyici bu hissi yeniden duymak için film müziğini satın alma ya da filmi yeniden izleme 
eğilimine girer ve bu süreç bir bölgenin turistik gelişimine özel bir değer katar (Vagionis ve 
Loumioti, 2011’den aktaran Samra ve Akgündüz, 2013: 492). Benzer bir varsayım gezi 
belgeselleri için de geçerli olabilir. Örneğin belgeselin müziğinden veya sunucunun 
performansından etkilenen bir izleyici, aynı belgeseli yeniden izleme eğilimine girebilir. Bir 
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sonraki aşamada ise bu durum, izleyici tarafından destinasyonun ziyaret edilmesiyle 
sonuçlanabilir. 

Yüce’ye (2001’de aktaran Alan, 2007: 31) göre en geniş anlamıyla belgesel film; “gerçek 
olay ve insanları konu alan bir sinema türüdür”. Dünya Belgesel Birliği’nin yapmış olduğu 
tanıma göre ise kavram; “Ya olgusal çekimler, ya da aslına sadık olarak yeniden kurulmak 
suretiyle yorumlanan gerçekliğin herhangi bir yönünü, akla ya da duygulara hitap edecek 
şekilde film üzerine kaydetme yöntemlerinin tümüdür (Mutlu, 1991: 151’den aktaran Alan, 
2007: 31). Kamuoyunda ‘belgesel izleyicisi’ olmak, ‘bilinçli izleyici’ olmanın bir göstergesi 
sayılmaktadır. Son yılların popüler kavramıyla kendilerini iyi bir ‘medya okuryazarı’ olarak 
gören ya da gösteren insanlar, bu bağlamda haber programı ve belgesel izlediklerini 
söylemektedir. Kamuoyunda bu tarz programların belirli bir kültür seviyesindeki kişiler 
tarafından takip edilebileceği; çünkü eğitici, bilgilendirici ve düşünceye sevk eden özelliğe 
sahip oldukları şeklinde bir kanı hâkimdir. Hatta yalnız izleyiciler arasında değil, akademik 
dünyada da benzer ön kabuller bulunmaktadır (Narmanlıoğlu, 2011: 54). 

Günaydın (2013) medyanın fonksiyonlarını; kamuoyu oluşturma, eğlendirme, bilgilendirme, 
kültür sunumu ve toplumsallaşma olmak üzere beş grupta toplamıştır. Bu sınıflandırma içinde 
gezi belgesellerinin özellikle bilgilendirme, eğlendirme ve kültür sunumu açısından önemli bir 
rolü olduğu söylenebilir. Bunları şu şekilde özetlemek mümkündür: 

 Bilgilendirme: Medya aracılığı ile yayınlanan gezi belgeselleri insanları ilgi 
alanlarına göre bilgilendirmekte ve onların zihinlerinde çeşitli destinasyonlar 
hakkında bazı düşünceler oluşmasına zemin hazırlamaktadır. 

 Eğlendirme: Gezi belgesellerinin diğer bir fonksiyonu eğlendirmedir. İnsanlar 
bu tür programları yalnızca destinasyon hakkında bilgi sahibi olmak için değil, 
aynı zamanda eğlenmek, hoşça zaman geçirmek için de izliyor olabilirler. Bu 
açıdan gezi programlarında sunucu performansı, televizyon kanalının – özellikle 
görüntü açısından – yayın kalitesi ve işlenen konunun eğlendirici nitelikte 
olması büyük önem taşımaktadır. Gezi belgeselleri, insanların her zaman gitme 
olanağı bulamadığı mekânları oturdukları yerden hayal etmelerine olanak 
sağlayarak toplumsal yaşamın stresinden geçici bir süre de olsa uzaklaşmalarına 
yardımcı olmaktadır. Ne var ki belgesellerin bu eğlendirici yönü kimi yazarlar 
tarafından eleştirilmektedir. Narmanlıoğlu’na (2011: 54) göre belgesel filmler, 
televizyona transferinin ardından hızla popülerleşmiş ve birçok popüler 
televizyon ürünü gibi içeriğinde kırılmalar, kaymalar meydana gelmiştir. Bu 
kırılmalar, genel olarak boş zaman aktivitelerinin başat aracı olan televizyona 
has anlatı tarzının, belgeselin bilgilendirici ve eleştirel özelliği üzerindeki yıkıcı 
etkileri olarak tanımlanmaktadır. Yani özgün anlatım tarzıyla sinema alanında 
müstesna bir yer tutan belgesel, televizyona transferinin ardından akışta yer alan 
herhangi eğlendirici bir programa dönüşme riskiyle baş başa kalmıştır. Bu 
yönüyle belgesel, televizyon yapımcıları tarafından yaşamın tek düze ve sıkıcı 
ortamından kaçış arayan kitlelerin eğlendirilmesindeki araçlardan biri olarak 
görülmeye başlamıştır. Belgesellerin içeriğindeki tüm bu değişimlere rağmen, bu 
olgu hala hem kamuoyunda hem de akademi dünyasındaki müstesna yerini 
korumaktadır. 
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 Kültür Sunumu: Medyanın bir başka işlevi, insanların kültür seviyesinin 
yükselmesine yapmış olduğu katkıdır. Gezi belgeselleri sayesinde izleyiciler, 
yerel ve uluslararası düzeyde farklı toplumların yaşayış tarzları, gelenek ve 
görenekleri hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Gezi belgesellerinin bu yönüyle bir 
kültür aktarımı rolü üstlendiği söylenebilir. 

Corkern’e (2004: 11’den aktaran Cereci, 2015: 581) göre turizm hareketliliği toplumsal 
yapının başlıca unsurlarından olan medya tarafından desteklenmekte ve en yaygın medya 
araçlarından biri olan televizyon; turizm hareketlerinin oluşması, düzenlenmesi ve 
yönlendirilmesinde başrol oynamaktadır. Bu bağlamda MacCannell (1976’dan aktaran 
Aliağaoğlu, 2008: 99) ise, herhangi bir destinasyonun turistlerin nezdinde önem 
kazanmasında belgesellerin oynadığı rolü “mekanik çoğaltma” olarak nitelendirmektedir. 
Yani mekanik çoğaltma, bir destinasyonun belgeseller aracılığı ile tekrar üretilebilmesidir ki, 
bunun altında destinasyona yönelen turistlerin gerçeği bulma arayışı yatmaktadır. 

Diğer taraftan turistlerin satın alma karar süreci üzerinde destinasyon imajının önemli bir 
etkisi vardır. Nitekim birçok araştırmacı, turistlerin destinasyona yönelik algılarıyla karar 
verme süreci arasında pozitif ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır (Kim ve Richardson, 2003: 
216-218). İmaj oluşum süreci; bireyin zihnindeki tek bir imajı oluşturmak için farklı araçların 
veya bilgi kaynaklarının birbirinden bağımsız bir şekilde sürekli bireyi etkilemesi olarak 
nitelendirilmektedir. Ortaya konan bu modelde, imaj oluşum sürecinde belgesellere 
“Bağımsız Uyarıcılar (Autonomous)” sınıflamasında yer verilmektedir. Bu araç; 
destinasyonla ilgili medyada yer alan ve bağımsız olan haberleri, belgeselleri, filmleri ve 
diğer televizyon programlarını kapsamaktadır (Yaraşlı, 2007: 20). 

Öte yandan, turistlerin algılarını ve değerlendirmelerini etkileyen bilgi kaynakları; uyarıcı 
faktörler ve imaj şekillendirici faktörler olarak bilinmektedirler. İmaj oluşturma süreci; 
kişilerin zihninde şekillenen tek yönlü imajdan bağımsız olarak süreklilik gösteren farklı 
unsurlar (bilgi kaynakları) olarak düşünülebilir. Bu farklı unsurlar (bilgi kaynakları) şu 
şekilde sınıflandırılmaktadır (Beerli ve Martin, 2004: 661): 

 Tur operatörleri ve seyahat acenteleri gibi kuruluşların kitle iletişim araçlarını 
kullanarak destinasyon pazarlamasına yönelik gerçekleştirdikleri reklam 
kampanyaları, 

 Destinasyon tanıtım faaliyetlerinde ünlü kişilerin kullanılması, 
 Özerk olarak, bir yer hakkında kitle iletişim araçları aracılığı ile haberler, belgeseller 

ve filmler gibi programların yayınlanması, 
 Destinasyonu daha önce ziyaret etmiş akraba ve arkadaşların aktardıkları bilgi ve 

deneyimler ve  
 Destinasyona yapılan ziyaret (seyahatin şekillenme sürecinin son noktası). 

Smith’e (1968: 40’tan aktaran Cereci, 2015: 583) göre dünyanın farklı coğrafyaları ve 
buralarda yaşayan insanların özellikleri her zaman diğerlerinin ilgisini çekmiş ve onlarda 
merak ve öğrenme isteği uyandırmıştır. İnsanların bu farklı yaşantı biçimlerine olan ilgisi, 
televizyon yapımcıları için temel kaynaklardan birini oluşturmuştur. Bu doğrultuda ilgili 
yazında belgesellerin turistlerin destinasyon tercihleri üzerinde etkili olduğunu gösteren 
araştırma bulguları mevcuttur. Örneğin Kaya (2006’dan aktaran Aliağaoğlu, 2008: 91) yapmış 
olduğu araştırmada, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nı ziyaret eden turistlerin bu 
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ziyaretlerini etkileyen en önemli unsurun belgeseller olduğunu saptamıştır. Yine bir 
gazetecinin izlediği belgeselden etkilenerek tüm Afrika’yı ziyaret etmeye karar verdiği ve 
bunun için binlerce kilometre yol kat ettiği ifade edilmektedir. Söz konusu gazeteci, Afrika’ya 
gitme kararı vermesindeki nedeni; bir televizyon kanalı olan National Geographic’te izlediği 
“Ewan McGregor ile Maceraya Yolculuk” adlı belgeselden etkilenmesi olarak göstermektedir 
(Öndeş, 2014). Günal (2006) ise, günümüzdeki turizm aktiviteleri temel alındığında Mardin 
ilinin Türkiye’nin kültürel turizminin gündemine oturmasının en önemli nedenlerinden biri 
olarak, görsel basında (özellikle televizyonda) çeşitli dizi ve belgesellerin çekilmesini ve 
bunlar aracılığıyla insanların yöreye ilişkin merak duygusunun artırılmasını göstermektedir. 
Yine Türkiye’nin önemli tarihi ve kültürel mekânlarından biri olan Safranbolu, 1977 yılında 
çekilen “Safranbolu’da Zaman” adlı belgesel film ile tanınmış ve bu gösterimin büyük 
kitlelere ulaşmasıyla birlikte Safranbolu’nun popülaritesi artmıştır. Öyle ki günümüzde 
yaklaşık 700 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Safranbolu’nun, sahip olduğu bu ününü 
büyük ölçüde bu belgesel filme borçlu olduğu öne sürülmektedir. Benzer şekilde Bursa’nın 
Osmanlı evleriyle ünlü Cumalıkızık Köyü de televizyon kanallarındaki magazin ve gezi 
programları aracılığı ile gündeme gelmiş ve turizme açılmıştır (Cereci, 2015: 581). Yanmaz 
(2011) ise gösterge bilimsel analiz yöntemini kullanarak yapmış olduğu araştırmada, Gelibolu 
belgesel filminin gösterime girmesinin ardından belgesel çekiminin yapıldığı yöreye turist 
akışının artacağını varsaymış ve araştırma sonucu elde edilen bulgular söz konusu varsayımı 
doğrulamıştır. Yılmaz ve Yolal (2008: 184) tarafından yapılan bir başka araştırmada, Anadolu 
Üniversitesi’nde turizm eğitimi alan öğrencilerin filmlerdeki destinasyona yönelik tutumları 
odak grup yöntemiyle incelenmiştir. Bu araştırmadan elde edilen bulgulardan biri; 
öğrencilerin özellikle savaş filmlerinde anlatılan konuların hep aynı olduğunu, belirli bir 
kahraman üzerine odaklanıldığını ve dolayısıyla savaşa ilişkin belgesel seyretmenin daha 
cazip olduğunu düşündükleri yönündedir. Kervankıran ve Özdemir (2013) tarafından 
Afyonkarahisar ilinde turizmin gelişmesine yönelik turistlerin düşünceleri üzerine yürütülen 
bir başka araştırmada ise, turistler Afyonkarahisar ilinin yeteri kadar ziyaret edilmemesinin en 
önemli nedeni olarak tanıtım eksikliğini göstermişlerdir. Aynı araştırmada katılımcılara 
yöneltilen “tanıtım nasıl olmalıdır?” şeklindeki bir soruya, örneklemin % 9,1’i “belgeseller 
hazırlanmalı” şeklinde yanıt vermiştir. 

Günümüzde insanların temel boş zaman geçirme araçlarından biri olarak kabul edilen 
televizyon kanalları, daha fazla izlenme oranlarına sahip olma ve böylece gelirlerini artırma 
amacıyla izleyicilerinin beklentilerini dikkate alma zorunluluğu ile karşı karşıyadır. Bu 
bağlamda son yıllarda bir tür terapi niteliği taşıyan gezi programlarının televizyon 
kanallarının yayın akışında daha fazla yer almaya başladığına tanık olunmaktadır (Cereci, 
2015: 581). Ne var ki Türkiye’de belgesel izlenme oranlarının yüksek ya da yeterli düzeyde 
olduğunu söylemek oldukça güçtür. Nitekim yapılan çeşitli araştırmalarda bu savı destekleyen 
bulgular mevcuttur. Örneğin Mindshare Medya Planlama Ajansı tarafından 2010 yılında 
yapılan bir araştırmada Türkiye’de en çok izlenen televizyon programlarının türlerine göre 
dağılımı; diziler (% 56), haberler (% 18), eğlence programları (% 14), filmler (% 9), spor 
programları (% 2) ve magazin programları (% 1) şeklinde belirlenmiştir (Sözeri ve Güney, 
2011: 91). Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 2012 yılında Türkiye’deki 21 
ilde 2525 örneklem grubu üzerinde yürütülen bir başka araştırmada televizyonda en çok 
izlenen ilk üç program türünün; yerli diziler (% 76,7), haberler (% 74,5) ve Türk filmleri (% 
49,7) olduğu tespit edilmiştir. Aynı araştırmada belgesellerin % 38,2’lik bir oran ile altıncı 
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sırada yer aldığı belirlenmiştir (RTÜK Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması, 2012; Baran 
ve Baran, 2014: 172). RTÜK tarafından 2009 yılında yapılan araştırmada belgesel izleme 
oranı % 29,8 iken, 2012 yılında bu oran % 38,2’ye yükselmiştir. Bununla birlikte 2012 
yılındaki araştırmada erkeklerin (% 45,4) kadınlardan (% 30,5) daha fazla belgesel izledikleri 
tespit edilmiştir. Yine eğitim düzeyi yüksek olan kesimin (% 44,5) orta (% 39,4) ve düşük 
eğitimli (% 35,2) kesime göre daha fazla belgesel izlediği belirlenmiştir. Televizyon 
kanallarında öncelikli olarak yayınlanması istenilen 12 program türü arasında ise 
“belgesellere dayalı programlar” katılımcılar tarafından onuncu sırada tercih edilmiştir. Söz 
konusu araştırmada, belgeselleri izleyenlerin en çok tercih ettikleri televizyon kanallarının 
Samanyolu Televizyonu (% 31,9), TRT (%12,6) ve NTV (% 8,9) olduğu saptanmıştır (RTÜK 
Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması, 2012). Daha yakın tarihli diğer bir araştırmada ise, 
Türkiye’deki televizyon programlarında 2013 / 2014 sezonunda izlenme oranları en yüksek 
olan beş program türü; yerli diziler, yarışma – eğlence programları, yerli dizi özet ya da 
tekrarları, diğer programlar, yabancı sinemalar ve yerli sinemalar şeklinde belirlenmiştir 
(Deloitte, 2014: 9). Bunların dışında Türkiye’de farklı eğitim kademelerinde ve yaş 
düzeylerindeki bireylerin televizyon izleme alışkanlıkları üzerine yürütülen araştırmalar da 
mevcuttur. Örneğin Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 495 öğrenci 
üzerinde yürütülen bir araştırmada, öğretmen adaylarının televizyonu en çok “haber izleme” 
amaçlı kullandıkları tespit edilmiştir. Bunu diziler, filmler ve bilgi yarışmaları takip 
etmektedir. Öğretmen adayları tarafından en çok izlenen programlar arasında “belgeseller” 
yedinci sırada yer almıştır. Başka bir ifadeyle, 495 adet örneklemin ancak 97’si en çok 
izlediği program türü olarak belgeselleri göstermiştir (Karaman, 2010). Yine Türkiye’de ilk 
ve orta öğretim düzeyinde öğrenim görmekte olan 936 öğrenci üzerinde yürütülen bir 
araştırmada, öğrencilerin en çok izledikleri televizyon programlarının sırasıyla; müzik 
programları, diziler, haberler, yerli filmler, yabancı filmler, belgesel ve çevre bilincini artıran 
yayınlar ve spor programları olduğu belirlenmiştir. Aynı araştırmada öğrencilere yöneltilen 
“Evde en çok hangi televizyon programları izlenir?” şeklindeki bir soruya katılımcılar; 
haberler (% 61,4), dizi filmler (% 57,8), spor programları (% 38,2), belgeseller (% 37,8) ve 
yarışma programları (% 34,6) şeklinde yanıt vermişlerdir. Öğrenciler izledikleri belgesel 
programları kapsamında en çok tercih ettikleri televizyon kanalı olarak TRT’yi 
göstermişlerdir. Diğer seçenekler olarak National Geographic ve NTV ön plana çıkmıştır 
(T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 2008). Doğan ve Göker (2012) tarafından yürütülen bir 
araştırmada da benzer bulgular göze çarpmaktadır. Yazarların Elazığ’daki bir ilköğretim 
okulunda 480 öğrenci üzerinde yaptıkları araştırmada, örneklemin yalnızca 27’si (% 5,6) 
izlemeyi en çok tercih ettiği televizyon programının “belgeseller” olduğunu belirtmiştir. Diğer 
taraftan Demir (2006), Elazığ’daki 30 genç kız üzerinde mülakat tekniğini kullanarak bir 
araştırma yürütmüştür. Araştırmada katılımcılara yöneltilen “Daha çok hangi tür programları 
izliyorsunuz?” şeklindeki bir soruya toplam 18 kişi “dizi” cevabını vermiştir. 8 kişi ise en çok 
“haberleri” izlediğini belirtmiştir. Bunu 3 kişi ile “magazin” programlarını izleyen katılımcılar 
takip etmiştir. Araştırmada, en çok izlenen programların “belgeseller” olduğunu ifade eden 
yalnızca 2 katılımcıya rastlanmıştır. Buradan, kültür programları olarak kabul edilen belgesel 
ve yarışmaların örneklem kapsamındaki genç kızlar tarafından çok fazla tercih edilmediği 
anlaşılmaktadır. Yine Tekin ve diğerlerinin (1990) üniversite öğrencileri üzerinde yürüttükleri 
bir başka araştırmada, katılımcıların yalnızca % 8,4’ünün belgesel programları izledikleri 
belirlenmiştir.  
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Günümüzde Türkiye’deki televizyon kanallarında çok sayıda gezi programı yayınlanmaktadır. 
Bunlardan bazılarının isimleri; “Gezelim Görelim”, Dünya’yı Geziyorum”, “Ayna”, “Dolu 
Dolu Anadolu”, Maceracı” ve “Gülhan’ın Galaksi Rehberi” şeklindedir. Bununla birlikte 
tamamen turizm üzerine yayın yapan yerli ve yabancı televizyon kanalları da mevcuttur. Bu 
televizyon kanallarının yayın akışı içinde çok sayıda gezi programına yer verilmektedir. 
Uydudan İngilizce yayın yapan “Travel Channel” ve Türkiye’nin ilk ve tek seyahat kanalı 
olan ve Türkçe yayın yapan “World Travel Channel” adlı televizyon kanalları bunlara örnek 
olarak gösterilebilir. Yine bir kamu televizyon kanalı olarak “TRT Belgesel” 2009 yılında 
yayın hayatına girmiş olan bir “turizm ve belgesel” kanalıdır (Tanrıöver, 2012: 34). Bu 
kanallar, izleyicilerini Türkiye’nin ve dünyanın değişik bölgelerindeki destinasyonlarla 
buluşturmakta ve adeta onlara bu destinasyonlarda bir “sanal tur” yapma olanağı sunmaktadır.  

Ne var ki tematik yayın yapan kanallar bir istisna olmakla birlikte Türkiye’de TRT dışındaki 
televizyon kanallarının yayın akışı içinde belgesel türü programlara yer verme oranları 
oldukça düşüktür (Tanrıöver, 2012). Bu durum televizyon kanallarının “reyting” kaygısından 
ve ülke insanının sosyo – demografik yapısından kaynaklanmış olabilir. Televizyon 
kanallarının amacı para kazanmak olduğundan, dünyanın herhangi bir ülkesinde reytinge 
ilişkin kaygılar benzer yöndedir (Karlova, 2010).  

Televizyon programlarının birçoğu ticari kaygılardan etkilenmektedirler. Her ne kadar 
izlenme oranları az olan eğitici, öğretici ve kültürel yayınlar nispeten düşük düzeyde de olsa 
televizyon ekranlarında kendilerine yer bulmaya başlamakla birlikte; buradaki esas sorun, söz 
konusu yapımların geniş kitlelere ulaşmakta yaşadığı güçlüktür. Örneğin belgeseller gibi 
tanıtıcı ve öğretici yayınlar, daha az reklam geliri getiren yayın dilimlerine konarak bir nevi 
geniş kitlelere ulaşması engellenmektedir (Özdemir, 2004: 13-14). Tüm bu ticari kaygılar 
nedeniyle, televizyon kanallarında fert ve toplumu doğrudan ilgilendiren konular ikinci plana 
itilmekte ve bu nedenle belgesellere daha az yer verilmektedir (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 
2008: 5). Sosyo – demografik yapı açısından bakıldığında ise, Türkiye’deki televizyon 
kanallarının toplumdaki genel eğitim seviyesinin düşük düzeyde olmasını kendileri için 
avantajlı duruma çevirdiği ileri sürülmektedir (Özdemir, 2004: 15). Bu bağlamda Dursun ve 
Evirgen (2014: 126), televizyonun genel olarak eğitim düzeyi görece düşük kesimlere hitap 
eden bir olgu olduğunu ve bu nedenle de televizyon programlarının genelde magazin ya da 
popüler kültüre dayalı içeriklere yöneldiğini öne sürmektedir. Yine Türkiye’deki tüm 
televizyon kanallarının yayın akışında ağırlığı yerli dizi ve dramaların oluşturduğundan ve bu 
yayınların genel televizyon kanallarının itici gücü durumunda olduğundan bahsedilmektedir 
(Tanrıöver, 2012: 45). Bazı yazarlar ise, toplumların kültürel özelliklerinin televizyon 
programı izlemedeki tercihi etkilediği üzerine vurgu yapmaktadır. Örneğin Tayvan’da en çok 
izlenen yapımların başında sohbet programları gelmektedir. Bu seçeneği gezi ve yemek 
programları izlemektedir. Özellikle ünlüler hakkında yapılan sohbetler, Çin’den alınan tarihi 
belgeseller ve farklı tatları seyirciye aktaran yemek programları Tayvanlıların en çok tercih 
ettiği yapımlardır. Bunun aksine daha kapalı bir toplum olan Çin’de insanların hayatları çok 
fazla ekran önünde deşifre edilmemektedir. Bu ülkede televizyon kanalları hükümet 
tarafından kontrol edilmekte ve tüm programlar belli kurallara göre yayınlanmaktadır. 
Japonya’da ise yaratıcı oyunlar ve yarışmalar büyük ilgi çekmektedir. Bu ülkede haber 
bültenleri kötü haberlerden oldukça uzak yayın yapmakta ve konu edilen haberler halkın 
moralini bozmadan aktarılmaktadır. Batıya bakıldığında, özellikle Amerika Birleşik 
Devletleri’nde (ABD) oldukça yüksek bütçeli dizilerin son dönemlerde tüm dünyayı sardığı 
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gözlenmektedir. Güney Amerika’da pembe diziler ün salmış durumdadır. Hatta yakın geçmişe 
kadar Türkiye’de sıkça izlenen Latin Amerika dizileri, yerini ABD dizilerine bırakmıştır. 
Türkiye’de ise, özellikle dizi ve yarışma programları en çok izlenen yapımlar arasında 
gösterilmektedir. Özellikle eğitim seviyesi düşük ve dar gelirli insanların çoğu genelde acı, 
dram ve zengin hayatlardan beslenen hikâyeleri konu alan dizileri izlemeyi tercih etmektedir. 
Yine yurt dışı menşeli “Var mısın yok musun?” ve “Survivor” gibi yarışma programlarının 
izlenme oranlarının yüksek olduğundan bahsedilmektedir (Karlova, 2010). 

Özetle, günümüzde Türkiye’de yerel, bölgesel ya da ulusal yayın yapan yaklaşık 475 adet 
televizyon kanalı bulunmaktadır (Tanrıöver, 2012). Ancak Türkiye’deki televizyon 
yayıncılığında özel kanalların sayısının artmasıyla birlikte ortaya çıkan rekabet, kaliteyi 
beraberinde getirmemiştir. Tüm bunlara rağmen son yıllarda sansasyona yönelik yapımların, 
magazinleşen ve dramatize edilen haber bültenlerinin birçok izleyici için cazip olmaktan 
çıkmaya başlaması, “tematik” kanalların devreye girmesine olanak sağlamıştır. Böylece 
haber, spor, belgesel ya da müzik kanallarının televizyon ile buluşması için yeni bir yol 
açılmıştır (Özdemir, 2004: 15). 

Yapılan yazın taraması sonucunda; belgesellerin bir destinasyonu görsel olarak izleyicinin 
beğenisine sunan, destinasyonun sahip olduğu özellikleri gözler önüne seren bir program 
özelliği taşıması nedeniyle o destinasyonu ziyaret etmede önemli bir etkiye sahip olduğu 
kanısına varılmıştır. Bu durum insanların algı ve değerlendirmelerinin bilgi kaynaklarından 
etkilendiğini göstermektedir. Ayrıca insanların sahip olduğu gezme, görme ve deneyimleme 
gibi isteklerin ve merak duygularının onları seyahate yönlendirebileceğini söylemek 
mümkündür. Bu bağlamda; belgesellerin insanların özellikle görme duyularına hitap ederek 
onları seyahate güdüleyebileceği varsayılabilir. Bu çalışmada söz konusu varsayımın 
doğruluğu sorgulanmaktadır. 

3. YÖNTEM 
3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Farklı coğrafyalar ve kültürler çok sayıda insanın ilgisini çeken konulardır ve medya 
tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Son yıllarda Türkiye’de pek çok televizyon kanalı değişik 
yöreleri kültürleri ile birlikte tanıtan gezi programları hazırlamakta ve söz konusu yöreleri 
bilinmeyen yönleri ile izleyicilerine aktarmaktadır (Cereci, 2015: 580). Bununla birlikte 
turizm her zaman insan doğası ve varlığı ile ilişkili olduğundan, insanların neden seyahat 
ettiğine ve ne yapmaktan hoşlandığına yönelik ortaya konan argümanlar oldukça farklı ve 
karmaşıktır. Bu açıdan, insanları seyahat etme ve tatile çıkma konusunda nelerin güdülediğini 
bilmek, turist davranışının daha iyi anlaşılmasını sağlayacak, araştırmacıların ve 
uygulamacıların gelecekteki tatil kalıplarını tahmin etmesine olanak verecek ve turistlerin 
ihtiyaç ve isteklerine uygun turistik ürünlerin geliştirilmesine imkân sağlayacaktır (Bansal ve 
Eiselt, 2004: 388; Oyman ve Yılmaz, 2013: 95). Bu çalışmada, televizyon kanallarında 
yayınlanan gezi belgesellerinin izleyicide farklı yöreler ve kültürler konusunda merak 
duygusu ve bu yöre ve kültürleri yerinde görme isteği oluşturup oluşturmadığı ve bu 
programların izleyicileri gezi belgeseline konu olan destinasyona yönlendirmedeki rolü 
tartışılmaktadır. İlgili yazında film turizminin teşvik ettiği turizm hareketliliğinin gün geçtikçe 
daha fazla ilgi uyandıran bir konu haline geldiği vurgulanmakla birlikte (Şahbaz ve Kılıçlar, 
2009: 31), özellikle belgesel turizmi üzerine yürütülen çalışmalar yok denecek kadar azdır. 
Öte yandan özellikle televizyonda yayınlanan gezi belgesellerinin gerek turist sayısı, gerekse 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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 
 
 

 118 

turizm gelirleri açısından sağlayabileceği olası katkılar bilinmesine rağmen, turizm 
örgütlerinin birçoğunun konuya yeterli derecede ilgi gösterdiğini söylemek oldukça güçtür. 
Dolayısıyla aynen film turizminde olduğu gibi, gezi belgesellerinin potansiyel etkilerinin de 
bilimsel araştırmalarla desteklenmeye ihtiyacı vardır. Yürütülen bu araştırmadan elde edilen 
bulguların literatürdeki bu boşluğu bir ölçüde dolduracağı düşünülmektedir. 

3.2. Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini Muğla ili sınırları içerisinde yer alan Ören beldesi ve Datça ilçesini 
turistik amaçlı ziyaret eden yerli turistler oluşturmaktadır. Ne var ki araştırmanın 
gerçekleştirildiği yörelerde gerek konaklama tesislerinde geceleyen, gerekse günübirlik 
seyahat eden yerli turistlere ilişkin net bir sayıya ulaşmak mümkün olmamıştır. Söz konusu 
yörelerdeki ikinci konut sayısının fazlalığı ve akraba ya da arkadaşların yanında kalma gibi 
unsurlar da hesaba katıldığında, bölgeyi ziyaret eden net yerli turist sayısına ulaşmak 
olanaksız hale gelmiştir. Ancak Türkiye’nin birçok turizm destinasyonunda olduğu gibi Datça 
ve Ören’e de yerli turistlerin daha çok bahar ve yaz aylarında geldiği düşünülmektedir. Bu 
nedenle, araştırmanın evrenine konu olan tüm yerli turistlere ulaşmanın mümkün 
olmayacağından hareketle örneklem sayısı 385 olarak belirlenmiştir. Nitekim evren 
büyüklüğünün yüz bin ve üzeri olduğu durumlarda, araştırmanın evrenini temsil edebilecek 
örneklem büyüklüğü 384 olarak ifade edilmektedir (Ural ve Kılıç, 2006: 49; Altunışık ve 
diğerleri, 2012: 137). 

Böylece bu çalışmanın örneklemini, araştırmanın yürütüldüğü dönemde Datça ve Ören 
destinasyonlarını ziyaret eden ve araştırmaya katılmayı kabul eden 385 yerli turist 
oluşturmaktadır.  Örnekleme yöntemi olarak nispeten daha kolay uygulanabilmesi ve daha az 
zaman ve maliyet gerektirmesi (Ural ve Kılıç, 2006: 44; İslamoğlu ve Alnıaçık, 2013: 190) 
nedeniyle kolayda örnekleme yöntemi seçilmiştir. Oldukça yaygın olarak kullanılan bu 
yöntemde esas olan, ankete cevap veren herkesin örnekleme dâhil edilmesidir. Bu doğrultuda 
veri toplama işlemi, istenilen büyüklüğe ulaşılıncaya kadar devam etmektedir. Bu yöntemi 
kullanarak en ucuz yoldan ve yüksek sayıda bir örneklem kütlesine ulaşılabilmektedir (Ural 
ve Kılıç, 2006: 44; Altunışık ve diğerleri, 2012: 142). 

3.3. Veri Toplama Aracı 
Araştırma verilerinin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Araştırma amaçları 
doğrultusunda yazın taraması yapılarak oluşturulan anket formu 2014 yılının Nisan, Mayıs ve 
Haziran aylarında tatillerini Ören ve Datça’da geçiren yerli turistlerle yüz yüze görüşülerek 
uygulanmıştır. Anket formunda katılımcılara öncelikle belgesel izleyip izlemedikleri ile ilgili 
bir soru yöneltilmiş ve bu soruya “belgesel izlemiyorum” şeklinde yanıt veren katılımcılar 
değerlendirme dışında bırakılmıştır. Uygulama sonucunda veri sağlamaya elverişli 385 adet 
anket formu elde edilmiştir. Araştırma kapsamında katılımcılara cinsiyet, yaş, medeni durum 
gibi sosyo-demografik özelliklerini belirleyici yönde; “Görsel medya denince aklınıza ilk 
gelen nedir?”, “Görsel medya araçlarından hangisine daha fazla vakit ayırıyorsunuz?” gibi 
sorular yöneltilmiştir. Ayrıca katılımcılara belgesel izleyip izlemedikleri, daha çok hangi tür 
belgeselleri izledikleri ve turizmle ilgili daha çok hangi belgesel programlarını takip ettikleri 
sorulmuştur. Anket formunda yer alan soruların tamamı kapalı uçlu olup; sorular genel olarak 
katılımcıların görsel medyaya zaman ayırma düzeyleri, hangi tür belgeselleri izledikleri ve 
izlenen belgesellerin tatil yeri seçimi üzerindeki etkileri ile ilgilidir. Anket formunda 
toplamda 19 adet soru yer almaktadır. 
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Anket formundaki bazı sorularda katılımcıların yalnızca tek bir seçeneği işaretlemeleri, bazı 
sorularda ise seçenekler arasında önem derecesine göre sıralama yapmaları istenmiştir. 
İslamoğlu ve Alnıaçık (2013: 161-162) tarafından da belirtildiği gibi nominal ölçek, nesneleri 
özelliklerine göre belirli adlar altında toplayan ya da sınıflandıran bir ölçek türüdür. Bu 
ölçekte kullanılan rakamlar ya da simgeler sadece olayları ya da bireyleri temsil eder. Ordinal 
(basit sıralama) ölçekte ise amaç bir konu hakkındaki düşünceleri belirli bir öncelik sırasına 
koymaya hizmet etmektir. Bu ölçek belirli bir özelliğe göre nesnelerin ya da yargıların 
konumlarını ve aralarındaki uzaklığı belirtmeksizin dile getiren bir ölçek türüdür. 

Araştırma kapsamında sorulan “Tatile gideceğiniz destinasyon seçiminde etkili olan unsurları 
önem sırasına göre sıralayınız”, “Görsel medya denince ilk aklınıza gelen nedir? önem 
sırasına göre sıralayınız”, “Görsel medya araçlarından hangisine daha fazla vakit 
ayırıyorsunuz? çoktan aza doğru 1’den 5’e kadar numaralandırınız” ve “İzlediğiniz 
belgesellerde destinasyon seçim kararınızı aşağıdaki unsurlardan hangileri daha çok etkiler? 
önem sırasına göre 1’den 5’e kadar numaralandırınız” sorular için ordinal (Basit sıralama) 
ölçek kullanılmıştır. “İzlediğiniz belgesellerde neye dikkat edersiniz?”, “Belgesellerden 
esinlenip seyahat gerçekleştirdiniz mi?”, “Turizm ile ilgili hangi belgeselleri izliyorsunuz?”, 
“En son tatile ne zaman çıktınız?” gibi sorular için ise nominal ölçek kullanılmıştır.  

3.4. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 
Veri toplama işlemi, anketlerin uygulandığı dönemde turistlerin yoğun olarak tercih ettikleri 
Muğla ilindeki Ören ve Datça tatil yörelerinde gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle araştırma bu 
iki tatil yöresini ziyaret eden yerli turistler ile sınırlıdır. Öte yandan, araştırmada seçilen konu 
özgün bir değer taşıdığından ve ilgili yazında en azından araştırmacıların bilgisi dâhilinde 
konuyla doğrudan ilgili görgül bir araştırmaya rastlanamadığından, anket soruları 
araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Bu da çalışmanın bir kısıtı olarak 
değerlendirilebilir. Bu bağlamda, ileride yapılacak olan araştırmalarda anket sorularının 
yeniden gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi gerekliliği söz konusudur.   

3.5. Verilerin analizi 
Anket formlarından elde edilen verilerin çözümlenmesinde sosyal bilimler için geliştirilmiş 
olan SPSS 19,0 paket programından yararlanılmıştır. Kapalı uçlu sorulara ilişkin verilerin 
analizinde yüzde ve frekans dağılımlarından yararlanılmıştır. Önem derecesini belirlemek için 
hazırlanan sorulara yönelik kullanılan ordinal (sıralı) ölçeğe ilişkin veriler için tartılı toplam 
değerler hesaplanmıştır. Bu ölçek belli bir özelliğe göre nesnelerin ya da yargıların 
konumlarını, aralarındaki uzaklığı belirtmeksizin dile getiren bir ölçek türüdür ve amacı bir 
konu hakkındaki düşünceleri belirli bir öncelik sırasına koymaya hizmet etmektir.  (İslamoğlu 
ve Alnıaçık, 2013: 161). İslamoğlu ve Alnıaçık (2013); değişkenlere ilişkin frekansların eşit 
olabileceğini ya da birbirine oldukça yakın değerler alabileceğini ve bu durumda ortaya çıkan 
verilerin değerlendirme yapmaya olanak vermeyeceğini, bu sakıncanın tartılı toplam değerler 
hesaplanarak ortadan kaldırılabileceğini belirtmiştir. Bunun için her sıraya bir katsayı 
verilerek bu katsayı ile ilgili sütunlardaki tüm frekans değerleri çarpılmaktadır. Araştırmada 
en küçük tartılı değerin en fazla önem verilen şık olması hedeflendiği için, katsayılar da 
küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. Σf x d değeri en düşük olan değişken en fazla 
önemsenen değişken (unsur) olarak belirlenmiştir.  
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
Katılımcıların sosyo – demografik özellikleri Tablo 1’deki gibidir. 
Tablo 1: Sosyo-Demografik Bulgular 

Değişkenler n % 100 Değişkenler n % 
Cinsiyet Yaş 

Erkek 195 50,6 20-29 Yaş 123 31,9 
Kadın 190 49,4 30-39 Yaş 114 29,6 
Toplam 385 100 40-49 Yaş 90 23,4 

Medeni Durum 50 Yaş ve Üzeri 58 15,1 
Evli 217 56,4 Toplam 385 100 
Bekâr 168 43,6 Aylık Gelir 
Toplam 385 100 500TL 52 13,5 

Eğitim 501-1000TL 87 22,6 
İlköğretim 19 4,9 1001-2000TL 168 43,5 
Ortaokul 56 14,5 2001-3000TL 53 13,8 
Lise 134 34,8 3001-4000TL 18 4,7 
Ön Lisans 55 14,3 4001-5000TL 6 1,6 
Lisans 93 24,2 5001TL ve 

Üzeri 
1 0,3 

Yüksek Lisans 25 6,5 Toplam 385 100 
Doktora 3 0,8 Meslek 
Toplam 385 100 Ev Hanımı 69 17,9 

En Son Tatile Çıkma Zamanı Emekli 29 7,5 
Son 6 Ay 
İçinde 

99 25,7 Esnaf 40 10,4 

1 Yıl Önce 129 33,5 Memur 47 12,2 
2 Yıl Önce 61 15,8 İşçi 61 15,8 
3 Yıl Önce 46 11,9 Öğrenci 54 14,1 
4 Yıl ve 
Öncesi 

50 13,1 Diğer 85 22,1 

Toplam 385 100 Toplam 385 100 
 

Tablo 1’deki bulgulara göre katılımcıların sosyo – demografik özellikleri şu şekilde 
özetlenebilir: Araştırmaya katılanların cinsiyetleri dengeli bir dağılım göstermektedir. 
Katılımcıların % 50,6’sı erkeklerden, geri kalanı ise kadınlardan oluşmaktadır. Yaş grupları 
açısından dağılımda “20 – 29” (% 31,9) ile “30 – 39” yaş aralığındaki (% 29,6) grubun ağılığı 
göze çarpmaktadır. Katılımcıların yarısından çoğu (% 56,4) evlidir. Eğitim durumları 
açısından dağılımda lise mezunları (% 34,8) ile lisans mezunları (% 24,2) ön plana 
çıkmaktadır. Katılımcıların % 66,1’i 501 TL ile 2000 TL arasında bir aylık kazanca sahip 
olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların ortalama aylık kazançlarının düşük sayılabilecek 
düzeyde olması ilgi çekicidir. Bunun sebebi, örneklemi oluşturan grubun daha çok eş – dost 
veya akraba ziyaretinde bulunan kişilerden oluşması olabilir. Öte yandan meslek grupları 
açısından dengeli bir dağılım söz konusudur. Örneklemin % 17,9’u ev hanımlarından, % 
15,8’i işçilerden, % 14,1’i öğrencilerden, % 12,2’si memurlardan ve % 10,4’ü esnaftan 
oluşmaktadır. Katılımcıların en son tatile çıkma zamanlarına bakıldığında ise, son tatillerini 
bir yıl önce gerçekleştirenlerin oranı % 33,5; son altı ay içinde gerçekleştirenlerin oranı ise 
%25,7 olarak saptanmıştır. Buradan, katılımcıların büyük çoğunluğunun (% 59,2) son bir yıl 
içinde tatile çıktıkları anlaşılmaktadır. 
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Bir sonraki aşamada, katılımcıların tatil amaçlı gidecekleri destinasyona karar vermelerinde 
etkili olan unsurları önem derecesine göre sıralamaları istenmiştir. Sonuçlar Tablo 2’deki 
gibidir.  
Tablo 2: Destinasyon Seçimini Etkileyen Unsurlar 

 n % Σf x d 
Yakın/Arkadaş Tavsiyesi 124 32,2 824 
Seyahat Acentası Yönlendirmesi 16 4,2 1341 
Görsel Medya 90 23,4 873 
Kişisel Deneyim 155 40,2 812 

 

Tablo 2’deki bulgulara göre “kişisel deneyim” katılımcılar tarafından destinasyon seçimini 
etkileyen en önemli unsur olarak görülmektedir. İkinci önemli unsur ise “Yakın/arkadaş 
tavsiyesi”dir. İlgili yazında bir destinasyonu tatil amaçlı ziyaret eden turistlerin edindikleri 
olumlu deneyimlerin aynı destinasyonu tekrar ziyaret etmelerinde ve yakın çevrelerine tavsiye 
etmelerinde etkili olduğu ifade edilmektedir (Demir ve Kozak, 2011: 20). Aynı zamanda 
kişilerin destinasyon tercihi yaparken arkadaş ya da akrabalarının tavsiyelerine göre 
davrandıkları ve olumlu tavsiyelerin kişilerin tatil yeri seçiminde önemli bir faktör 
olduğundan bahsedilmektedir (Gürsoy ve Umbreit, 2004: 67). Dolayısıyla yapılan araştırma 
sonucunda kişisel deneyimin ve yakın/arkadaş tavsiyesinin destinasyon seçimini etkileyen 
birinci ve ikinci önemli unsur olarak ortaya çıkması, turistlerin edindikleri olumlu deneyimler 
ve bu edindikleri olumlu deneyimleri yakın çevreleriyle paylaşmalarının bir sonucu olduğu 
düşünülmektedir. Üçüncü sırada ise “görsel medya” yer almaktadır. Bilgi arama sırasında 
içsel bilgi kaynaklarının yetersiz kaldığı durumlarda turistler dışsal bilgi kaynakları içinde yer 
alan görsel medya unsurundan da yararlanmaktadırlar (Gürsoy ve Chen, 2000: 584; Gürsoy ve 
McCleary, 2004: 89). 

Bir sonraki aşamada, katılımcılardan görsel medya dendiğinde akla ilk gelen unsuru yine 
önem derecesine göre sıralamaları istenmiştir. Sonuçlar Tablo 3’teki gibidir. 
Tablo 3: Akla İlk Gelen Görsel Medya Araçları 

 n % Σf x d 
Televizyon 257 66,8 555 
İnternet 108 28,1 971 
Gazete 15 3,9 958 
Dergi 2 0,5 1533 
Sinema 3 0,7 1758 

 

Tablo 3’te de görüldüğü gibi, katılımcılar açısından ilk akla gelen görsel medya aracı 
televizyondur. Bu seçeneği gazete ve internet takip etmektedir. Demir ve Kozak (2011); yerli 
turistleri en fazla etkileyen bilgi kaynağı olması nedeniyle, televizyon kanallarında yayınlanan 
turizm ile ilgili reklamlar ve tatil programlarının hem kişilerde tatile çıkma isteği 
uyandırabileceğini hem de tatil seçeneklerini görmelerini sağlayabileceğini belirtmektedir. 
Benzer şekilde Chen ve Gürsoy (2000), turistlerin ilk ve tekrar ziyaretlerinde bilgi 
kaynaklarının kullanımına ilişkin olarak yapmış oldukları karşılaştırmalı bir araştırmada; 
Alman, Fransız ve İngiliz turistlerin seyahatlerinde akraba/arkadaş ve seyahat acentesinin yanı 
sıra televizyon/radyo ve gazete gibi bilgi kaynaklarından da yararlandıklarını saptamışlardır. 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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 
 
 

 122 

Önem derecesine göre sıralama ile ilgili diğer bir soru, görsel medya araçlarına ayrılan zaman 
ile ilgilidir. Bu soruda katılımcılardan en çok hangi görsel medya aracına zaman ayırdıklarını 
çoktan aza doğru sıralamaları istenmiştir. Sonuçlar Tablo 4’teki gibidir.  

 

 

 
Tablo 4: Görsel Medya Araçlarına Ayrılan Zaman 

 n % Σf x d 
Televizyon 231 60 633 
İnternet 131 34,1 920 
Gazete 16 4,1 1032 
Dergi 3 0,8 1518 
Sinema 4 1 1672 

 

Tablo 4’te de görüldüğü gibi, katılımcılar görsel medya araçları içinde en çok zamanı 
televizyona ayırmaktadır. Bu seçeneği internet takip etmektedir. 

Bir sonraki aşamada, katılımcıların bir günde televizyon karşısında geçirdikleri zaman 
incelenmiştir. Sonuçlar Tablo 5’teki gibidir. 
Tablo 5: Bir Günde Televizyon Karşısında Geçirilen Zaman 

 n % 
Bir saatten az 29 7,5 
1 saat 68 17,7 
2 saat 116 30,1 
3 saat 89 23,1 
4 saat 63 16,4 
5 saat ve üzeri 20 5,2 
Toplam 385 100 
 

Tablo 5’te de görüldüğü gibi 385 katılımcıdan 116’sı (%30,1) günde “2 saat”; 89’u (% 23,1) 
günde “3 saat”; 68’i (% 17,7) günde “1 saat” ve 63’ü (% 16,4) günde “4 saat” televizyon 
izlemeye zaman ayırdıklarını belirtmişlerdir.  

İzlenen belgesellerin türlerine göre dağılımına bakıldığında ise Tablo 6’daki sonuçlarla 
karşılaşılmaktadır. 
Tablo 6: İzlenen Belgesel Türleri* 

Belgesel Türleri n % 
Haber belgeseli 160 41,6 
Gezi belgeseli 336 87,3 
Toplumsal belgesel 156 40,5 
Araştırma belgeseli 160 41,6 
Tarih belgeseli 237 61,6 
Bilimsel belgesel 213 55,3 
Propaganda belgeseli 39 10,1 
Derleme belgeseli 69 17,9 
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Arkeoloji belgeseli 122 31,7 
Spor belgeseli 127 33 
Toplam n = 385 

* Bu soruda katılımcılara birden fazla seçeneği yanıtlayabilme olanağı verilmiştir. 

Tablo 6’daki sonuçlara göre, katılımcıların en çok izlediği belgesel türü “gezi belgeselleridir” 
(% 87,3). Bunu “Tarih” (% 61,6) ve “Bilimsel” (% 55,3) belgeseller takip etmektedir. Öne 
çıkan diğer seçenekler; “Haber Belgeseli” (% 41,6), “Araştırma Belgeseli” (% 41,6) ve 
“Toplumsal Belgesel” (% 40,5) şeklindedir.  

Bir sonraki aşamada, katılımcıların izledikleri belgesellerde dikkat ettikleri unsurlar 
belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuçlar Tablo 7’deki gibidir 

 
Tablo 7: İzlenen Belgesellerde Dikkat Edilen Unsurlar* 

 n % 
Yayınlandığı kanal 84 21,8 
Sunucu performansı 302 78,4 
Kullanılan müzik 235 61 
İnandırıcılık 210 54,5 
TV yayın kalitesi 126 32,7 
Diğer 17 4,4 

* Bu soruda katılımcılara birden fazla seçeneği yanıtlayabilme olanağı verilmiştir. 

Tablo 7’deki bulgulara göre, katılımcılar tarafından izlenen belgesellerde en fazla dikkat 
edilen unsur “Sunucu Performansıdır” (% 78,4). Bunu belgeselde kullanılan “müzik” (% 61) 
ve belgeselin “inandırıcılığı” (% 54,5) takip etmektedir. Yine belgeselin yayınlandığı 
televizyon kanalının yayın kalitesi de 126 katılımcı (% 32,7) tarafından önemli bir unsur 
olarak görülmüştür. 

Tablo 8’de ise, izlenen belgesellerin seyahat kararı verme üzerindeki etkisine ilişkin bulgular 
yer almaktadır. 
Tablo 8: İzlenen Belgesellerin Seyahat Kararı Verme Üzerindeki Etkisi 

 n % 
Etkisi var 122 31,7 
Etkisi yok 48 12,5 
Kısmen etkisi var 215 55,8 
Belgesellerden Etkilenerek Seyahate Çıkma Oranı 
Evet, çıktım 112 29,1 
Hayır, çıkmadım 273 70,9 
Cevap Evet İse Seyahat Türü 
Yurt içi seyahat 80 71,4 
Yurt dışı seyahat 32 28,6 

 

Tablo 8’de görüldüğü gibi, yaklaşık her iki katılımcıdan biri (% 55,8) izledikleri belgesellerin 
seyahat kararları üzerinde kısmen etkisi olduğunu düşünmektedir. Belgesellerin seyahat kararı 
üzerinde etkisi olduğunu düşünenlerin oranı ise % 31,7 olarak tespit edilmiştir. Buna rağmen, 
katılımcıların % 70,9’u belgesellerden etkilenerek seyahate çıkma kararı vermediklerini 
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belirtmişlerdir. Bu soruya “evet” yanıtını veren 112 katılımcının % 71,4’ü ise, belgesellerden 
etkilenerek yurt içi seyahat gerçekleştirdiklerini ifade etmişlerdir. 

Türkiye’deki farklı televizyon kanallarında yayınlanan turizm ile belgesellerin katılımcılar 
tarafından izlenme oranlarına ilişkin bulgular ise Tablo 9’daki gibidir.  
Tablo 9: Turizm İle İlgili Belgeseller ve İzlenme Oranları* 

Turizm İle İlgili Belgeseller n % 
Aş kendini 36 9,4 
Aşkın Koç’la gezi turu 83 21,6 
Ayna 331 86 
Dolu dolu Anadolu 131 34 
Dünyayı geziyorum 92 23,9 
Gezelim görelim 270 70,1 
Gezgin 81 21 
Gezelim tozalım 86 22,3 
Gülhan’ın galaksi rehberi 92 23,9 
Hayat gezince güzel 48 12,5 
Seyahat zamanı 27 7 
İkbal’le diyar diyar 86 22,3 
Uzak diyarlar 59 15,3 
Yol üstü lezzet durakları 69 17,9 
Toplam n = 385 

* Bu soruda katılımcılara birden fazla seçeneği yanıtlayabilme olanağı verilmiştir. 

Tablo 9’daki bulgulara göre katılımcıların izlemeyi en çok tercih ettikleri turizm belgeseli 
programı Samanyolu Televizyon Kanalı’nda yayınlanan “Ayna”dır (% 86). Bunu TRT’de 
yayınlanan “Gezelim Görelim” adlı program izlemektedir. Diğer seçenekler genelde dengeli 
bir dağılım göstermiştir. 

Bu kısımda son olarak, katılımcılar tarafından olası destinasyon seçim kararı verilirken 
izlenen belgesellerde dikkat edilen unsurlar ele alınmıştır. Önem sırasına göre 
derecelendirmeyi içeren bu soruya ilişkin sonuçlar Tablo 10’daki gibidir.  
Tablo 10: İzlenen Belgesellerde Destinasyon Seçim Kararını Etkileyen Unsurlar 

 n % Σf x d 
Yerel Kültür 43 11,2 1307 
Yerel Halk 13 3,3 1374 
Doğal Güzellik 261 67,8 613 
Tarihi Değerler 43 11,2 1078 
Yerel Mutfak 25 6,5 1403 

 

Tablo 10’da da görüldüğü gibi, izlenen belgesellerde destinasyon seçim kararını etkileyen en 
önemli unsur “Doğal Güzelliktir” (% 67,8). Diğer seçenekler; “Yerel Kültür” (% 11,2), 
“Tarihi Değerler” (% 11,2), “Yerel Mutfak” (% 6,5) ve “Yerel Halk” (% 3,3) şeklinde 
sıralanmaktadır. Böyle bir bulgu, yerli turistlerin destinasyon seçiminde öncelikli arzularının 
doğal güzellikleri görme yönünde olduğu, tarihi ve kültürel değerleri keşfetmeye ilişkin 
beklentilerin ise ikinci planda kaldığı şeklinde yorumlanabilir. Burada özellikle “yerel 
mutfak” seçeneğine ilişkin verilen yanıtların düşük düzeyde kalmış olması ilgi çekicidir. 
Çünkü son zamanlarda yayınlanan turizm belgesellerinin birçoğunda yerel mutfak temasının 
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üzerinde önemle durulduğuna tanık olunmaktadır. Öyle ki Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
katkılarıyla Türkiye’de 2727 kişi üzerinde anket yöntemiyle yapılan bir araştırmada, gerek 
özel televizyon kanallarında (% 65,8), gerekse TRT’de (% 71,3) Türkiye’nin mutfak 
kültürünün yansıtılmasını yeterli bulan katılımcı oranlarının yüksek düzeyde olduğu tespit 
edilmiştir (Küçükcan ve diğerleri, 2011). Böyle bir sonuçtan hareketle, izlenen belgesellerde 
yerel mutfağa ilişkin vurgulanan unsurların katılımcıların destinasyon seçim kararı üzerinde 
daha fazla bir etkiye sahip olacağı düşünülebilirdi. Tüm bunlara rağmen, turizm olgusunun 
özünde doğal çevrenin olduğu düşünüldüğünde, turizm belgesellerinin birçoğunda konunun 
geçtiği yörenin doğal güzelliklerinin ön plana çıkmış olmasını normal karşılamak 
gerekmektedir.  

Araştırmanın ikinci kısmında, katılımcılara ait bazı demografik değişkenler ile izlenen 
belgesel türleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı incelenmiştir. Bunun için Ki Kare 
Bağımsızlık Testi uygulanmıştır. Bu test, iki değişken arasındaki ilişkinin anlamlı olup 
olmadığını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Bu testte diğer ilişki analizlerinden farklı 
olarak, ilişki kurulan değişkenlerin her ikisi de nominal (sınıflama) ölçeklidir (Eymen, 2007: 
142). Bu bağlamda ilk olarak cinsiyet değişkeni ele alınmıştır (Tablo 11). 
Tablo 11: Cinsiyet ile İzlenen Belgesel Türleri Arasındaki İlişki 

Cinsiyetin Belgesel Türleri 
İçindeki Payı 

Cinsiyet 
Erkek Kadın Toplam 

 
% 

 
n 

 
% 

 
n 

 
% 

 
n 

İzlenen Belgesel Türleri 
Gezi Belgeseli 
p=0,005<0,05 

 
47,9 

 
161 

 
52,1 

 
175 

 
100 

 
336 

Spor Belgeseli 
p=0,000<0,05 

 
80,3 

 
102 

 
19,7 

 
25 

 
100 

 
127 

 

Tablo 11’de de görüldüğü gibi, yapılan Ki Kare Testi sonucunda “Haber Belgeseli, Araştırma 
Belgeseli, Propaganda Belgeseli, Arkeoloji Belgeseli, Tarih Belgeseli, Derleme Belgeseli, 
Toplumsal Belgesel ve Bilimsel Belgesel” türlerini izleme tercihlerinin “Cinsiyet” değişkenine 
göre farklılık göstermediği görülmüştür. Yalnızca Gezi Belgeseli (p= 0,005) ve Spor Belgeseli 
(p= 0,000) izleme tercihi ile Cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulardan, bayanların erkek turistlere göre gezi belgeseli izleme 
alışkanlığına daha fazla sahip olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 11 incelendiğinde, gezi belgeseli 
izlediğini belirten bayan turistlerin oranının % 52,1 ve erkek turistlerin oranının ise % 47,9 
olduğu görülmektedir. Spor belgeseline ilişkin bulgular incelendiğinde ise, erkeklerin 
bayanlara göre daha fazla spor belgeseli izleme alışkanlığına sahip olduğu anlaşılmaktadır.  

Cinsiyet değişkeni açısından ele alınan diğer bir konu, katılımcıların izledikleri belgesel 
programları ile ilgilidir (Tablo 12). 
Tablo 12: Cinsiyet ve İzlenen Belgesel Programları Arasındaki İlişki 

Cinsiyetin Turizm Belgesel 
Programı İzleyenler İçindeki 

Payı 

Cinsiyet 
Erkek Kadın Toplam 

 
% 

 
n 

 
% 

 
n 

 
% 

 
n 
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Turizm Belgeselleri 
Dolu Dolu Anadolu 

p=0,000<0,05 
 

36,6 
 

48 
 

63,4 
 

83 
 

100 
 

131 
Dünyayı Geziyorum 

p=0,006<0,05 
 

38 
 

35 
 

62 
 

57 
 

100 
 

92 
Gezgin 

p=0,006<0,05 
 

37 
 

30 
 

63 
 

51 
 

100 
 

81 
Gezelim Tozalım 

p=0,000<0,05 
 

31,4 
 

27 
 

68,6 
 

59 
 

100 
 

86 
Gülhan’ın Galaksi Rehberi 

p=0,000<0,05 
 

33,7 
 

31 
 

66,3 
 

61 
 

100 
 

92 
Seyahat Zamanı 
p=0,012<0,05 

 
74,1 

 
20 

 
25,9 

 
7 

 
100 

 
27 

 

Yapılan Ki Kare Testi sonucunda, değerlendirmeye tabi tutulan turizm belgesellerinden “Aş 
Kendini, Aşkın Koç’la Gezi Turu, Ayna, Gezelim Görelim, Hayat Gezince Güzel, İkbal’le 
Diyar Diyar, Uzak Diyarlar, Yol Üstü Lezzet Durakları” isimli programlarını katılımcıların 
izleme tercihlerinin ile Cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Tablo 
12’deki bulgulara göre “Dolu Dolu Anadolu (p= 0,000), Dünyayı Geziyorum (p= 0,006), 
Gezgin (p= 0,006), Gezelim Tozalım (p= 0,000), Gülhan’ın Galaksi Rehberi (p= 0,000), 
Seyahat Zamanı (p= 0,012)” isimli belgesel programları ile “Cinsiyet” değişkeni arasında ise 
anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Elde edilen bulgulardan Dolu Dolu Anadolu 
programını bayanların (% 63,4) erkeklere (% 36,6) göre daha fazla izlediği anlaşılmaktadır. 
Dünyayı Geziyorum isimli programı bayanların (% 62) erkeklere (% 38) göre daha fazla 
izlediği görülmektedir. Gezgin isimli programı bayanların (% 63) erkek (% 37) katılımcılara 
göre daha fazla izlediği dikkati çekmektedir. Gezelim Tozalım isimli belgesel programını 
izleyen bayan turistlerin oranı da (% 68,6) yine erkeklere (% 31,4) göre daha fazladır. 
Gülhan’ın Galaksi Rehberi isimli program da bayan izleyiciler (% 66,3) tarafından daha fazla 
tercih edilmektedir. Seyahat Zamanı isimli belgesel programının ise erkek katılımcılar (% 
74,1) tarafından bayanlara (% 25,9) göre daha fazla izlendiği anlaşılmaktadır. Tablo 12’de yer 
alan veriler ışığında, genel olarak turizm ile ilgili belgesel programlarının bayan katılımcılar 
tarafından daha fazla tercih edildiği; erkek katılımcıların ise çok fazla ilgisini çekmediğini 
söylemek mümkündür. Bu belgesel programlarından yalnızca Seyahat Zamanı isimli belgesel 
programının erkekler tarafından daha fazla izlendiği tespit edilmiştir. 

Bir sonraki aşamada “Eğitim” değişkeni ele alınmıştır (Tablo 13). 
Tablo 13: Eğitim ile İzlenen Belgesel Türleri Arasındaki İlişki 

Eğitimin 
Belgesel 
Türleri 

İçindeki Payı 

İzlenen Belgesel Türleri 
Toplumsal 
Belgesel 

p=0,000<0,05 

Araştırma 
Belgeseli 

p=0,048<0,05 

Propaganda 
Belgeseli 

p=0,001<0,05 

Spor Belgeseli 
 

p=0,003<0,05 

Bilimsel 
Belgesel 

p=0,000<0,05 
 

% 
 

n 
 

% 
 

n 
 

 % 
 

n 
 

 % 
 

n 
 

 % 
 

n 
Eğitim 

 
İlköğretim 

 
3,2 

 
5 

 
1,9 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0,8 

 
1 

 
1,4 

 
3 

 
Ortaöğretim 

 
6,4 

 
10 

 
11,9 

 
19 

 
15,4 

 
6 

 
11 

 
14 

 
9,9 

 
21 
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Lise 

 
37,2 

 
58 

 
40 

 
64 

 
33,3 

 
13 

 
38,6 

 
49 

 
37,1 

 
79 

 
Önlisans 

 
11,5 

 
18 

 
11,9 

 
19 

 
20,5 

 
8 

 
18,9 

 
24 

 
14,6 

 
31 

 
Lisans 

 
32,7 

 
51 

 
24,4 

 
39 

 
10,3 

 
4 

 
20,5 

 
26 

 
27,2 

 
58 

Yüksek 
Lisans 

 
7,1 

 
11 

 
8,8 

 
14 

 
15,4 

 
6 

 
7,9 

 
10 

 
8,5 

 
18 

 
Doktora 

 
1,9 

 
3 

 
1,3 

 
2 

 
5,1 

 
2 

 
2,4 

 
3 

 
1,9 

 
3 

 
Toplam 

 
100 

 
156 

 
100 

 
160 

 
100 

 
39 

 
100 

 
127 

 
100 

 
172 

 

Yapılan Ki Kare Testi sonucunda izlenen belgesel türlerinden Toplumsal Belgesel (p= 0,000), 
Araştırma Belgeseli (p= 0,048), Propaganda Belgeseli (p= 0,001), Spor Belgeseli (p= 0,003) 
ve Bilimsel Belgesel (p= 0,000) ile Eğitim değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Tablo 13 incelendiğinde, lise ve lisans eğitimi alan katılımcıların daha 
fazla belgesel izleme alışkanlığına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Elde edilen veriler, 
Toplumsal Belgesel izlediğini belirten lise mezunu katılımcıların oranının % 37,5; lisans 
mezunu katılımcıların oranının ise % 32,7 olduğu yönündedir. Araştırma Belgeseline ilişkin 
bulgular incelendiğinde ise, lise mezunu katılımcıların oranı % 40 ve lisans mezunu 
katılımcıların oranı ise % 24,4’tür. Propaganda belgeseli izlediğini belirten lise mezunu 
katılımcıların oranı % 34,8 ve lisans mezunu katılımcıların oranı ise % 24,2’dir. Spor 
belgeseli izleyen lise mezunu katılımcıların oranının % 38,6 ve lisans mezunu katılımcıların 
oranının % 20,5 olduğu ve son olarak Bilimsel Belgesel izleyen lise mezunu katılımcıların 
oranının % 37,1 ve lisans mezunu katılımcıların oranının ise % 27,2 olarak gerçekleştiği 
belirlenmiştir. Tablo 13’teki bulgular genel olarak incelendiğinde, araştırma kapsamında ele 
alınan belgesel türlerinden toplumsal belgesel, araştırma belgeseli, propaganda belgeseli, spor 
belgeseli, bilimsel belgesel türlerini izleyen katılımcılardan en yüksek orana sahip olanların 
lise mezunu katılımcılar olduğu ve bu oranı lisans mezunu katılımcıların takip ettiği 
söylenebilir. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Günümüz teknoloji dünyasında medya olgusu ve bununla bağlantılı olarak kitle iletişim 
araçları bilgi edinme ve edindirme anlamında toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir unsuru 
haline gelmiştir. Bunun da ötesinde bir kültür aktarma ve sosyalleşme aracı olarak rol 
üstlenen medya araçlarının küresel kültürün evrenselleşmesine de katkı sağladığı gerçeği 
bulunmaktadır. Özellikle televizyon yayıncılığında ulusal sınırlar aşılmış, küresel düzeyde bir 
etkileşimden ve bir küresel kitle kültüründen söz edilir hale gelinmiştir (Küçükcan ve 
diğerleri: 43). Televizyon programları aracılığıyla iletilen mesajlar karar verme aşamasında 
izleyiciyi yönlendirmektedir. Çünkü insanlar televizyon programlarında görmüş oldukları 
farklı coğrafyayı, kültürü, orada yaşayan insanların konuştukları dili, yemekleri, yöresel 
kıyafetleri ve yaşam biçimleri gibi birçok özelliği merak etmekte, bunları tanımak ve 
deneyimlemek istemektedirler.  

Belgesel programlarının izleyiciyi eleştirel bir sonuca götürmeyi amaçlayan, bilgilendirerek 
düşünmeye sevk eden ve bellek oluşturan özelliği ön plandadır (Narmanlıoğlu, 2011: 53). Bu 
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yönüyle belgesel programlarının insanlara bir destinasyonu tanıtıcı özelliğinin yanı sıra o 
yörede yaşayan insanların günlük hayatından kesitleri de sunması bu programların gerçeği 
yansıtma özelliğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla turist bu programları izlediğinde büyülü 
bir dünyadan çok, orada nelerle karşılaşacağına dair gerçek izlenimler edinmektedir. Örneğin 
2014 yılında İspanya’da çekilen “Bay Bay Barselona” adlı belgesel film, bir şehre ve bu 
şehrin turizmle olan ilişkisine, halkın turizm ve turistlerle bir arada olmasının zorluğuna vurgu 
yapmaktadır. Bu belgesel film, Barselona sakinlerinin düşünceleri vasıtasıyla kitle turizminin 
şehir üzerindeki ciddi etkilerini görünür kılmaktadır. Belgeselde, turizmin tamamen iyi 
olduğuna dair sıkça tekrarlanan görüş dengeleyici bir bakış açısı ile sunulmaktadır 
(http://www.bogazicifilmfestivali.com, 30.06.2015).  

Bir destinasyonun turist çekebilmesi için en önemli faktörlerden birisi, o yerin tanıtılmasıdır. 
Hedef kitleye bir destinasyon ile ilgili bilginin ulaşması tanıtımın önemli bir unsurudur. 
Televizyonda yayınlanan gezi belgesellerinin izleyici açısından eğlendirici ve bilgilendirici 
yönü yanında, çekime konu olan yöre açısından ise tanıtım boyutu bulunmaktadır. Özellikle 
doğa belgesellerinin birçok destinasyonu eskisinden daha fazla tanınır kıldığından 
bahsedilmektedir (Özgen, 2010: 1388). Ayrıca belgesel programlarının yayınlandığı TV 
kanalının hitap ettiği kitleye ve yayın sınırlarının ülke sınırlarını aşıyor olmasına göre bu 
programların ülkenin uluslararası tanıtımında da işlev gördüğünü söylemek mümkündür. 

TV kanallarında yayınlanan gezi belgeselleri farklı kültürlerden insanların birbirleri ile bir 
araya gelmesine, tanışmasına ve kaynaşmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca bu tür programlar 
farklı kişiliğe, alışkanlıklara ve yaşam tarzına sahip olan insanların birbirlerini daha iyi 
anlaması ve saygı duymasına da hizmet edebilir. 

Sonuç olarak TV programlarında yayınlanan gezi belgesellerini çeşitli yöreleri ve kültürleri 
tanıtması ve yönlendiricilik özelliği ile turizm için birer tanıtım aracı olarak değerlendirmek 
mümkündür. Ayrıca insanların dünyanın farklı yerlerinde kendileri dışında insanların da 
yaşadığını ve onların yaşadıkları hayatları, konuştukları dilleri, inançlarını, değerlerini, 
gelenek ve göreneklerini öğrenme yoluyla kültürler arası iletişimin, saygı ve hoşgörünün 
oluşmasında da bir aracı olduğu söylenebilir. Bu yönleriyle ele alındığında, TV kanallarında 
yayınlanan belgesel programlarının eğlendirme ve zaman geçirme özelliklerinin yanı sıra 
bilgilendirici, yönlendirici ve bütünleştirici bir özelliğe sahip olması gerektiği 
düşünülmektedir. Bu durumda TV belgesellerinin doğru ve yararlı bilgiler verme görevini 
üstlenmesi de önem taşımaktadır. Çünkü turizm faaliyetlerine katılmayı planlayan insanlar, bu 
programlardan hareketle seyahat kararları alacaklar ve bu programları bilgi edinme amaçlı 
olarak da izlemek isteyeceklerdir. 

Bu araştırma sonuçlarından yola çıkarak, televizyonla ilgilenenlere ve bu sektöre yatırım 
yapanlara önemli görevler düştüğü söylenebilir. Türkiye gibi bir turizm ülkesinin yüzlerce 
tarihi ve doğal zenginliği olduğu, ancak bunların çoğunun izleyiciye yeteri kadar 
aktarılamadığı, hatta birçok Türk insanının ülkesinin tüm coğrafi güzelliklerini tanımadığı 
bilinmektedir. Her ne kadar son yıllarda ekranlarda sıkça görmeye alıştığımız gezi 
programlarının sayısı artmakla birlikte, gerek bu tür programların yayınlandığı saatlerin, 
gerekse yayın kalitelerinin yeniden ele alınması gerekmektedir. Yine böyle bir hareket tarzı 
izlenirken, bu konuda çeşitli düzeylerdeki turizm uzmanlarının görüşlerine başvurulmasının 
önem taşıdığı düşünülmektedir. 
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Sınırlılıklar ve Sonraki Araştırmalar İçin Öneriler 
Bu araştırma Muğla ilini ziyaret eden yerli turistler ile sınırlıdır. Sonraki araştırmalarda 
Türkiye’nin diğer bölgelerinde iç turizm hareketlerine katılan turistler üzerinde de benzer 
araştırmalar yürütülebilir. Öte yandan bu araştırmada örnekleme daha kolay ulaşabilmek için 
yerli turistlere ziyaretleri esnasında anket uygulanması yolu tercih edilmiştir. Henüz turistik 
seyahate çıkmamış olmakla birlikte, buna yönelik maddi gücü ve isteği bulunan kesim 
üzerinde yürütülecek hane halkı anket araştırmaları da ilgili yazına katkı sağlayabilir. Bu 
sayede televizyonda yayınlanan gezi belgesellerinin hane halkının destinasyon tercihi 
üzerinde etkisi olup olmadığı sorgulanabilir. Böylece daha büyük bir örneklem kitlesine 
ulaşılarak araştırma sonuçları genelleştirilebilir. Öte yandan bu çalışmada belirtilen gezi 
belgeseli programları araştırmacıların bilgisi ile sınırlıdır. Televizyon kanallarındaki 
programların yayın akışlarının zaman zaman değişkenlik gösterdiği hesaba katıldığında, bu 
araştırmada ifade edilenlerin dışında gezi belgesellerine de rastlanabilecektir. Bu da 
çalışmanın bir kısıtı olarak değerlendirilebilir.  

 
KAYNAKÇA 
Alan, G. A. E. (2007). Etnografik Veri İçeren Belgesel Filmlere Türkiye’den Üç Örnek. 

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, 29, 27-49. 

Aliağaoğlu, A. (2008). Savaş Alanları Turizmi İçin Tipik Bir Yer: Gelibolu Yarımadası Tarihi 
Milli Parkı. Milli Folklor, 20 (78), 88-104. 

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde 
Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. Geliştirilmiş 7. Baskı. Sakarya Yayıncılık, 
Sakarya. 

Bansal, H. & Eiselt, H. A. (2004). Exploratory Research of Tourist Motivations and Planning. 
Tourism Management, 25, 387-396. 

Baran, T. & Baran, S. (2014). Televizyon Programları, Sembolik Tüketim ve Toplumsal 
Yansımaları. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Özel Sayı I (16), 171-
175. 

Beerli, A. & Martin, J. D. (2004). Factors İnfluencing Destination Image. Annals of Tourism 
Research, 31 (3), 657-681. 

Berić, D., Kovačević, M., Simat, K. & Božić, S. (2013). Film Tourism: A Contemporary 
Resource for Promoting Serbia. Turizam, 17 (1), 18-28. 

Bostancı, M. N. (1998). Siyaset, Medya ve Ötesi. Vadi Yayınları, Ankara. 

Bourdieu, P. (1997). Televizyon Üzerine. Çeviren: Turan Ilgaz, YKY Yayınları, İstanbul. 

Buonanno, M. (2008). The Age of Television, Çeviren: Jennifer Radice, Gutenburg Press, 
Malta. 

Cereci, S. (2015). Televizyon Kanallarında Yayınlanan Gezi Programlarının Turizmin 
Gelişmesindeki Rolü. I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi, 28-30 Mayıs, 
Konya, 580-587. 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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 
 
 

 130 

Chen, J. S. & Gürsoy, D. (2000). Cross-Cultural Comparison of the Information Sources Used 
by First-time and Repeat Travelers and its Marketing Implications. International 
Journal of Hospitality Management, 19, 191-203. 

Corkern, W. (2004). Heritage Tourism: Where Public and History Don’t Always Meet. 
American Studies International, 42 (2/3), 7-16. 

Çakır, V. (2005). Bir Sosyal Etkinlik Olarak Eğlence ve Televizyon (Konya Örneği). 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. 

Çakır, V. & Gülnar, B. (2008). Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Televizyon 
Yayıncılığına Yönelik Düzenlemeler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, 18, 207-223. 

Çetinel, F. G. (2001). Turizmde Tanıtım ve Reklam Faaliyetlerinin Önemi: (Türkiye’nin 
Tanıtımında Turizm Bakanlığı’nın Yurt Dışında Faaliyet Gösteren Medya 
Araçlarında Yaptığı Reklam Harcamaları ile Türkiye’ye Gelen Turist Sayısı 
Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12 
(2), 151-161. 

Deloitte (2014). “Dünyanın En Renkli Ekranı Türkiye’de Dizi Sektörü”, 
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/technology-media-
telecommunications/tr-media-tv-report.pdf [Erişim Tarihi: 24.06.2015].  

Demir, N. K. (2006). Öteki Türkiye’de Genç Kızların Medya Tüketimi. II. Uluslararası Kadın 
Araştırmaları Konferansı, 26-28 Nisan 2006, Gazimagusa, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 

Demir, Ş. Ş. & Kozak, M. (2011). Turizmde Tüketici Davranışları Modelini Oluşturan 
Aşamalar Arasındaki İlişki. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 22 (1), 19-34. 

Doğan, A. & Aslantaş, A. G. (2015). Bir İkna Yöntemi Olarak Siyasal Reklamlarda Millet ve 
Hizmetin Temsili. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E – 
Dergisi, Ocak – Şubat, 47, 35-52. 

Doğan, A. & Göker, G. (2012). Tematik Televizyon ve Çocuk: İlköğretim Öğrencilerinin 
Televizyon İzleme Alışkanlıkları. Milli Eğitim, Bahar, 194, 5-30.  

Dursun, O. & Evirgen, D. (2014). Bilginin Popüler Kültür – Popüler Kültürün Bilgi Aracı 
Olarak Kullanıldığı Bir Alan: Yarışma Programları – Ticari Televizyonların Yarışma 
Programlarından Beklentisi Nedir?. Global Media Journal: TR Edition, 4 (8), 125-
153. 

Erkılıç, H. & Toprak, A. G. (2012). Belgesel Sinemanın Alternatif Dağıtım ve Gösterim 
Olanağı Olarak İnternet. The Turkish Online Journal of Design, Art and 
Communication, 2 (2), 10-16. 

Eymen, U. E. (2007). SPSS 15.0 Veri Analiz Yöntemleri. İstatistik Merkezi Yayın No: 1. 
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2009/bby606/SPSS_15.0_ile_Veri
_Analizi.pdf [Erişim Tarihi: 18.12.2014].  

Günal, V. (2006). Mardin İlinde Kültürel Çekicilikler ve Turizm Amaçlı Kullanım Olanakları. 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Ankara. 

http://www.akademikbakis.org/
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/technology-media-telecommunications/tr-media-tv-report.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/technology-media-telecommunications/tr-media-tv-report.pdf
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2009/bby606/SPSS_15.0_ile_Veri_Analizi.pdf
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2009/bby606/SPSS_15.0_ile_Veri_Analizi.pdf


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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 
 
 

 131 

Günaydın, F. (2013). Toplumsal ve Dini Değerlerin Görsel Medyada Sunumu Üzerine 
Sosyolojik Bir İnceleme – Ekmek Teknesi Dizisi Örneği -. Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Gürsoy, D. & Chen, J. S. (2000). Competitive Analysis of Cross Cultural Information Search 
Behavior. Tourism Management, 21, 583-590. 

Gürsoy, D. & McCleary, K. W. (2004). Travelers’ Prior Knowledge and its Impact on Their 
Information Search Behavior. Journal of Hospitality & Tourism Research, 28 (66), 
66-94. 

Gürsoy, D. & Umbreit, W. T. (2004). Tourist Information Search Behavior: Cross-Cultural 
Comparison of European Union Member States. International Journal of Hospitality 
Management, 23, 55-70. 

Hoa, P. H., Truc, V. T. T. & Khuong, M. N. (2015). Film-Induced Tourism — Factors 
Affecting Vietnamese Intention to Visit Korea. Journal of Economics, Business and 
Management, 3 (5), 565-570. 

http://www.bogazicifilmfestivali.com/program/film-listesi-2014/bifed-seckisi/bay-bay-
barselona/ [Erişim Tarihi: 30.06.2015]. 

Hudson S. & Ritchie, J. R. B. (2006a). Promoting Destination Via Film Tourism: An 
Empirical İdentification of Supporting Marketing Initiatives. Journal of Travel 
Research, 44, 387-396.  

Hudson S. & Ritchie, J. R. B. (2006b). Film Tourism and Destination Marketing: The Case of 
Captain Corelli’s Mandolin. Journal of Vacation Marketing, 12 (3), 256-268. 

İslamoğlu, A. H. & Alnıaçık, Ü. (2013). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (SPSS 
Uygulamalı). Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 3. Baskı. Beta Basım Yayım 
Dağıtım, İstanbul. 

Karaman, M. K. (2010). Öğretmen adaylarının TV ve İnternet Teknolojilerini Kullanma 
Amaç ve Beklentilerinin Medya Okuryazarlığı Bağlamında Değerlendirilmesi. Uşak 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (2), 51-62. 

Karlova, U. R. (2010). “Televizyona Reyting Nasıl Kazanılır”, 
http://blog.milliyet.com.tr/televizyona-reyting-nasil-kazanilir- 
/Blog/?BlogNo=260121  [Erişim Tarihi: 09.06.2015]. 

Kaya, O. (2006). Ölüm Turizmi: Gelibolu Tarihi Milli Parkı’nı Ziyaret Eden Turistlerin 
Ziyaret Motivasyonlarını Anlamaya Yönelik Bir Araştırma ve Sonuçları. 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Çanakkale. 

Kervankıran, İ. & Özdemir, M. A. (2013). Turizm Yönüyle Gelişmekte Olan Afyonkarahisar 
İlinde Turist Algısı Üzerine Bir Araştırma. Marmara Coğrafya Dergisi, 27, 117-142. 

Kim, H. & Richardson, S. L. (2003). Motion Picture Impacts on Destination Images. Annals 
of Tourism Research, 30 (1), 216-237. 

Kim, S. S., Agruso, J., Lee, H. & Chon, K. (2007). Effects of Korean Television Dramas on 
the Flow of Japanese Tourists. Tourism Management, 28, 1340-1353. 

http://www.akademikbakis.org/
http://www.bogazicifilmfestivali.com/program/film-listesi-2014/bifed-seckisi/bay-bay-barselona/
http://www.bogazicifilmfestivali.com/program/film-listesi-2014/bifed-seckisi/bay-bay-barselona/
http://blog.milliyet.com.tr/televizyona-reyting-nasil-kazanilir-%20/Blog/?BlogNo=260121
http://blog.milliyet.com.tr/televizyona-reyting-nasil-kazanilir-%20/Blog/?BlogNo=260121


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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 
 
 

 132 

Kozak, M. (2002). Comparative Assessment of Tourist Satisfaction with Destinations Across 
Two Nationalities. Tourism Management, 22, 391-401. 

Küçükcan, T., Albayrak, E., Albayrak, Ş., Küçükyılmaz, M. M. & Güven, S. (2011). 
Toplumun Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı 
Araştırması. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, Ankara. 

MacCannell, D. (1976). The Tourist A New Theory of the Leisure Class. Schocken Books, 
New York. 

Mutlu, E. (1991). Televizyonu Anlamak. Gündoğan Yayınları, Ankara. 

Narmanlıoğlu, H. (2011). Popüler Belgesellerde Doğanın Sunumu: BBC Planet Earth Serisi 
Üzerine Bir İnceleme. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, 1 
(40), 53-65. 

Oyman, M. &Yılmaz, H. (2013). Golf Turistlerinin Seyahat Güdülerine ve Bilgi Kaynaklarına 
Dayalı İletişim Stratejileri: Belek Uygulaması. Selçuk İletişim, 7 (4), 94-107. 

Öndeş, Ö. (2014). Sırt Çantasıyla Afrika Gezintisi, 
http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/seyahat/26702700.asp [Erişim Tarihi: 
04.06.2015].  

Özdemir, B. S. (2004). Türk Özel Televizyonlarında Değişen Program Anlayışı. 
Yayınlanmamış Araştırma Projesi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul. 

Özgen, N. (2010). Doğu Anadolu Bölgesi’nin Doğal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve 
Planlamaya Yönelik Öneriler. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (1), 1385-
1416. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), (2013). Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması 
– 2012. Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı, Ankara. 

Saltık, I. A., Coşar Y. & Kozak, M. (2010). Televizyon Dizilerinin Destinasyon Pazarlaması 
Açısından Olası Sonuçları. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21 (1), 41-50. 

Samra, G. & Akgündüz, Y. (2013). Film Turizminin Etkilerine Yönelik Bir İnceleme. II. 
Rekreasyon Araştırma Kongresi, 31 Ekim-03 Kasım 2013, Kuşadası, Aydın, 489-
498. 

Sarıkaya, E. ve Woodside, A. G. (2005). Building and Testing Theories of Decision Making 
by Travellers. Tourism Management, 26, 815-832. 

Smith, C. B. (1968). The Galapagos on Film. Journal of the University Film Association, 20 
(2), 39-45. 

Sözeri, C. & Güney, Z. (2011). Türkiye’de Medyanın Ekonomik Politiği: Sektör Analizi. 
Tesev Yayınları, İstanbul. 

Şahbaz, P. & Kılıçlar, A. (2009). Filmlerin ve Televizyon Dizilerinin Destinasyon İmajına 
Etkileri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 31-52. 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2008). 
“Öğrencilerin televizyon izleme alışkanlıkları”. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, 

http://www.akademikbakis.org/
http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/seyahat/26702700.asp


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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 
 
 

 133 

Ankara, http://www.meb.gov.tr/earged/earged/TV_izleme.pdf [Erişim Tarihi: 
21.01.2015].  

Tanrıöver, H. U. (2012). Türkiye’de televizyon yayıncılığı 2011. İstanbul Ticaret Odası 
Yayınları, Yayın No: 2011-24, İstanbul. 

Tanskanen, T. (2012). Film Tourism: Study on How Films Can Be Used Promote Tourism. 
Bachelor’s Thesis, December, Laure University of Applied Sciences, Finland. 

Tekin, M., Toker, E., Kiriş, N., & Duman, Y. (1990). Üniversite Gençliğinin Radyo, 
Televizyon, Sinema ve Tiyatro İzleme Alışkanlıkları. Ankara Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23 (1), 352-370. 

Tuclea, C. E. & Nistoreanu, P. (2011). How Film and Television Programs Can Promote 
Tourism and Increase the Competitiveness of Tourist Destinations. Cactus Tourism 
Journal, 2 (2), 25-30. 

Türsab Ar – Ge Departmanı (2002). “Turizmde Yükselen Değer : Ekoturizm”. 
http://tursab.org.tr/dosya/1023/02nieko_1023_1889046.pdf [Erişim Tarihi: 
23.01.2015]. 

Ulin, J. (2010). The Businness of Media Distrubition. Elsevier, Oxford. 

Ural, A. & Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi. Genişletilmiş 
2. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara. 

Vagionis, N. & Loumioti, M. (2011). Movies as a Tool of Modern Tourist Marketing. 
Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 6 (2), 353-362. 

Yanmaz, P. (2011). Turizm Tanıtımında Sinemanın Rolü. Gümüşhane Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Elektronik Dergisi, 2, 112-139. 

Yaraşlı, G. Y. (2007). Destinasyon İmajı ve Trabzon Yöresine Dönük Bir Çalışma. 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Ankara. 

Yılmaz, H. & Yolal, M. (2008). Film Turizmi: Destinasyonların Pazarlanmasında Filmlerin 
Rolü. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (1), 175-192. 

Yüce, T. (2001). Belgesel Sinemada Gerçeklik Anlayışı ve Türkiye’deki Örnekleri. 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İzmir. 

 
 

http://www.akademikbakis.org/
http://www.meb.gov.tr/earged/earged/TV_izleme.pdf
http://tursab.org.tr/dosya/1023/02nieko_1023_1889046.pdf


	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   134	  

MALATYA YÖRESİ YAĞMUR DUASI GELENEKLERİNDE ESKİ TÜRK İNANÇ 
İZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Begüm KURT* 

 
ÖZ 

Hitit döneminde kurulan Malatya ili tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İl, 
doğudaki en eski ulaşım yolu olması, Anadolu ve Ortadoğu’nun kavşak noktası olması bakımından geçmişte 
sahip olduğu önemi günümüzde de sürdürmektedir. Türkiye’nin nüfus bakımından en büyük yirmi sekizinci ili 
olan Malatya’nın gelişen sanayiye rağmen başlıca geçim kaynakları arasında tarım ve hayvancılık 
bulunmaktadır. Bu sebeple ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan diğer tüm illerde olduğu gibi Malatya’da 
da su yaşamsal döngünün devamlılığında büyük önem taşımaktadır.  

 İllerin tarihi akış içerisinde geçirmiş olduğu yaşam katmanlarından arta kalan ve kültürel zenginliklerini 
tamamlayan kazanımlar halk kültürlerine de sinmiştir. İnsanların doğa olayları karşısında kazandıkları ve 
zamanla çeşitlendirdikleri savunma mekanizmaları, gelenek adını verdiğimiz kalıp davranışlarla nesiller boyu 
aktarılan bir miras haline gelmiştir. Yağmur yağdırma gelenekleri de bu mirasın bir parçası olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

Malatya ve çevresinde yüzyıllardır uygulanmaya devam eden geleneksel yağmur yağdırma işlemleri 
günümüzde de halkın su sıkıntısı çektiği zamanlarda çare olma işlevini kaybetmemiştir. Yapılan bütün işlemlerin 
kökeninde eski Türk kültürünün yansımalarını bulmak mümkündür. Bu çalışmada çeşitli tarihlerde alan 
araştırması ile derlenen Malatya yöresi yağmur yağdırma yöntemlerine dair geleneksel bilgileri sunmak ve 
uygulanan yöntemlerin kökenine inerek yaşayan eski Türk inanç izlerini açığa çıkarmak amaçlanmıştır.  

  Elde edilen veriler sonucunda Malatya yağmur duası geleneklerinde atalar kültü, su kültü, ateş kültü, 
tabiat kültleri, yâda taşı gibi eski Türk inanç kalıntılarının izlerine rastlanılmıştır. Yörede gerçekleştirilen bütün 
yağmur yağdırma işlemlerinin kökeninin Orta Asya inanç sistemine uzandığı, bu uygulamaların bir kısmında ise 
İslami unsurların yansımasının bulunduğu ve bu söz konusu unsurların da İslam öncesi inanç sistemiyle 
kaynaşarak gelenek adı altında yaşamaya devam ettiği tespit edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Malatya, Halk Kültürü, İnanç, Gelenek, Yağmur Duası 

 
ON THE TRACES OLD TURKISH BELIEF IN MALATYA REGION RAIN PRAYER OF 

TRADITION A REVIEW 

 

ABSTRACT 

Hittites had established in Malatya, and also Malatya province has hosted many civilizations throughout 
history. City is the oldest mode of transport in east, in terms of being the crossroads of the Middle East Anatolia 
and the importance it has in the past continues today. Despite the largest twenty-eighth provinces of Malatya 
developing industry in terms of Turkey's population are agriculture and animal husbandry are the main source of 
livelihood. Therefore, water in economy as well as all other provinces in Malatya based on agriculture and 
animal husbandry is of great importance in maintaining the life cycle. 

The residual layer of cities throughout history and cultural richness of life has since completed the 
acquisition of the folk culture. Gradually gained against natural phenomena and people diversify their defense 
mechanisms, generation by tradition we call behavior patterns have become a heritage passed around. 
Rainmaking tradition also appears to be a part of this heritage. 
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Malatya around for centuries and continue to be applied by conventional rainmaking operations today 
has not lost its function as a remedy when he drew people's water shortage. At the root of all transactions make 
possible to find the influence of ancient Turkish culture. In this article, the field research method is used and it is 
intended that the method it rain at various times in the Malatya region to provide information and traditional 
methods applied to the roots of the living traces of the old Turkish belief uncover. 

 The Obtained Data result of the cult of ancestors in Malatya rain prayer tradition, the cult of water, fire 
cult, the cult of nature such as moving it ruins were uncovered traces of the old Turkish belief. 

That the origin of all rainmaking operations carried out in the region of Central Asia lies a belief system 
has determined. Some of these applications are a reflection of Islamic elements. And also these elements 
continue to live under the name of tradition fused with pre-Islamic belief system. 

Keywords: Malatya, Folk Culture, Faith, Tradition, Rain Pray 

 

Giriş 

Gelenekler dünya tarihindeki en eski yaşam şekillerinin uzantısal örneklerini 
görebileceğimiz uygulamalardan oluşur. Bu uygulamalar geçmişin hangi şekillerde 
yaşatıldığını sergilemektedir. Geçmişten günümüze etkinliklerini devam ettiren kültürel 
kalıntılar ise toplumsal yaşamın düzenini sağlayarak insanlara çeşitli durumlarda yol 
göstermektedir. Gelenek olarak adlandırılan bilgiler bütününün toplumsal kültür dairelerinin 
etrafında, kültüre has yöntemler ve inanç temeli üzerinde, gereksinimlerle birlikte şekillendiği 
görülmektedir. Dolayısıyla gelenek üzerinde etkili olan ve onların uygulanış şekillerini 
yönlendiren, böylece sosyal ve kültürel yapıyı şekillendiren temel unsurlar arasında inanç ve 
ekonomi yer almaktadır. Geçim şekilleri yaşama biçimlerini etkilemiş ve her ikisi de aynı 
çizgide gelişerek birtakım davranış kalıplarını dinsel etkiyle birleştirmiş ve onları müşkül 
durumlarda uygulanması zorunlu işlemlere dönüştürmüştür.   

Toplumlar uygarlığın başladığı günden itibaren kendi yaşam şekillerine ve yaşam 
şartlarına göre kültürlerine yön vermişlerdir. Bir toplumun sahip olduğu ortak değerleri 
bünyesinde barındıran halk kültürü ürünleri, geçmişe ayna tutarak bugüne ait kültürün nasıl 
oluştuğunu göstermektedir. Halk kültürüne dair detaylar barındıran yağmur yağdırma 
gelenekleri de temelinde toplumların dini ve kültürel yapılarını içererek bir önem arz 
etmektedir.   

İnanç temelli diğer halk kültürü uygulamaları gibi gereksinimlerden doğan yağmur 
duası da belirli ritüellerin uygulanması ile gelenekselleştirilmiştir. Yağmur dualarının kökeni 
oldukça eskilere dayanmaktadır. Türk kültüründe İslamiyet öncesi dönemlerden itibaren 
yapılan yağmur duası, eski geleneklerimizin İslamiyet’le birlikte kaynaşarak devam ettiği bir 
yapı göstermektedir. Günümüzde de dini bakımdan sünnet olduğunun düşünülmesi yağmur 
duası yapmakta özendiricidir. Bu durumun insanları yağmura kavuşmak için geleneksel 
uygulamalarla duada bulunmaya dini açıdan teşvik ettiğini söylemek mümkündür.  

Araştırmacılar tarafından yağmur yağdırma törenleri üzerine yapılan çalışmalarda 
çeşitli yörelerde yapılan ritüellerin tasviri yapılmış; oynanan oyunlar büyükler ve çocuklar 
tarafından oynanan oyunlar şeklinde iki grupta ele alınmıştır. Yağmur duası ile ilgili en 
kapsamlı çalışma Sabri Koz tarafından yayınlanan ‘Yağmur Duası Kitabı’dır. Ayrıca 
çalışmayı oluşturmada yararlanılan Pertev Naili Boratav, Nevzat Gözaydın, İlhan Başgöz, 
Abdülkadir İnan, Orhan Acıpayamlı, Metin Ekici, Esma Şimşek, Erman Artun, Nilgün 
Çıblak, Bekir Şişman, Sami Kılıç gibi araştırmacıların konuyla ilgili çalışmaları 
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bulunmaktadır. Konu ile ilgili 2014 yılında Elif Şebnem Kobya tarafından Atatürk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. 
Dilaver Düzgün danışmanlığında “Türkiye’de Yağmur Törenleri ve Yağmurla İlgili İnanışlar” 
başlıklı 482 sayfalık bir de doktora çalışması yapılmıştır (Kobya, 2014).  

Araştırma evrenimiz Malatya merkez ilçesi ile Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Kale, 
Hekimhan ilçeleri ve köylerinden oluşmaktadır. Çalışmada halk bilgisi derleme 
yöntemlerinden alan araştırması ve mülakat yöntemleri kullanılmıştır. Yağmur yağdırma 
yöntemlerine dair elde edilen bilgileri sunarak yazılı kaynaklardaki mevcut bilgilerden 
hareketle karşılaştırma yöntemine gidilmiş, bu şekilde Malatya yöresi yağmur yağdırma 
geleneklerinin Anadolu kültüründeki yerini saptamak ve yapılan uygulamalardaki eski kültür 
izlerini açığa çıkarmak amaçlanmıştır. Malatya yöresi yağmur yağdırma işlemleri, eski kültür 
izlerine dayalı bir sınıflandırmayla ele alınmıştır. 

Kökeni mitolojik zamanlara dayanan ve yağmur duası, yağmur büyüsü isimleriyle 
anılan, insanoğlunun yaşam kaynağı suya kavuşmak için çeşitli şekillerde Tanrı’ya duada 
bulunmak amacıyla gelenek adı altında gerçekleştirdiği bu pratikler günümüzde de farklı 
uygulamalarla gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamaların yönlendiricisi ise uygulamanın 
yapıldığı toplumun inanç yapısıdır. Bu bakımdan günümüz yağmur yağdırma törenlerinde 
Türk	   inanç sistemleri ve İslamiyet’in rolü büyüktür. Çalışmada Malatya yöresi yağmur 
yağdırma törenleri ve buna bağlı olarak yapılan uygulamaların inanç özellikleri üzerinde 
durulmuştur.  

 
Araştırma Bulguları 

1. Yağmur Yağdırma Törenleri 
 Tüm canlılarda olduğu gibi insan hayatındaki en önemli mücadele besin elde etmeye 

yöneliktir. İnsanların besin gereksinimini karşıladığı bitkilerin yetişmesi için su ve toprak, 
hayvanların üremesi ve büyümesi için de su ve bitkiler gerektiğinden, insanlık tarihinin 
başlangıcından beri bu maddelere verilen önem, bunları dinsel kavramlar haline getirmiştir. 
Toprak, su ve bitkiler tanrısallaştırılmış, doğanın mevsimlere göre gösterdiği yaşam döngüsü 
mitolojik öykülere konu edilmiştir. Canlılara hayat veren suyu ve kış sonunda doğanın 
yeniden canlanmasına bağlı olarak ortaya çıkan bereketi elde edebilmek için çeşitli dinsel 
törenler düzenlenmiştir (Ökse, 2006: 46).  

Tarım bereketli toprak ve yeterli su kaynaklarına bağlıdır ve suyun miktarı da iklimsel 
değişimlere göre değişir. Toprak canlıları içerisinde barındıran ve besleyen, yaşam mekânı 
sağlayan koruyucu alan, su ise yaşam iksiridir. Toprağın içindeki su pınarlar, nehirler, göller 
halinde ortaya çıkarken, yağmur olarak da gökten inmekte ve toprağa katılarak bitkilerin 
çoğalmasını sağlamaktadır. Bu nedenle canlıların büyüyüp geliştiği toprak ile yer altı suyu ve 
yağmuru getiren gök, Eski Önasya toplumlarının ana dinsel öğelerini oluşturmuştur (Ökse, 
2006: 48).  

En basit mantık kaidesi bile bizi, günümüzde Türkiye'de rastlanılan birçok sosyal 
değerlerin, Türkistan sahasından	   getirilmiş olduğunu düşünmeğe zorlamaktadır. Şüphesiz 
aradan geçen asırlar, bu zaman içinde yapılan temaslar, yeni buluşlar eski kültür şeklimizde 
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değişmeler, yok olmalar meydana getirmiştir. Ama bu yağmur yağdırma törenleri çok uzak 
bir mazinin eseri olmalıdır (Acıpayamlı, 1963: 223). 

Geçmiş dönemlerde, tabiatın sırrını çözemeyen insanoğlu, zamanla ortaya çıkan tabii 
afetleri (deprem, sel, fırtına, kuraklık, ay-güneş tutulması vs.) Tanrı’nın bir cezası olarak 
addetmiş ve korunmak için birtakım ayinlere, törenlere başvurmuştur. Günümüzde, İslami bir 
kisveye bürünmüş olarak yaşatılan bu törenlerin temelinde Eski Türk inanışları yatmaktadır. 
Mitolojiden efsaneye, inanışlardan törenlere kadar halk kültürü ile ilgili örnekler 
incelendiğinde, temelinde sebebi bilinmeyen tabiat güçlerine karşı bir mücadele ve 
temenninin yer aldığı açıkça görülür. İşte, bunlardan biri de yağmurun yağmadığı, kuraklığın 
uzun sure devam ettiği zamanlarda, yeniden yağmur yağdırmak için yapılan tören ve 
pratiklerdir (Şimşek, 2003: 78-79).  

Geçim kaynağı tarıma dayanan ve suni yollar ile sulama imkânı bulunmayan 
toplumlarda, yazın kurak geçtiği dönemlerde, özellikle yağmura ihtiyaç duyulduğu 
zamanlarda, çeşitli yöntemler kullanılarak yağmur yağdırma uygulaması geçmişten günümüze 
kadar yapılmaya devam etmektedir. Yağmur büyüsü, çocukları ıslatmak, taşı suya daldırmak, 
yağmur yağmasını betimleyen hareketler yapmak gibi genel olarak benzetmeli büyü 
prensibine uygun pratikler ve yüce varlıklar üzerinde etkileyici tesiri olduğuna inanılan dua, 
kurban vb. aracılığı ile yağmur yağdırmaya yönelik yapılan büyü türüdür (Kılıç, 2011: 497). 

Esasta dinî bir uygulama gibi görülen bu gelenek, derinlemesine incelendiğinde içerik, 
yapı, uygulama şekli, uygulayıcıları ve amaçları bakımından dinî ve din dışı unsurları 
birleştiren bir özellik arz eder (Ekici, 2002: 47). Dini ayinlerde amaç insanı Tanrı'yla 
yakınlaşacağı kutsal bir alana çekmektir. Ayinler inananların kutsal bir atmosfere girmesini 
sağlayan kurallar ve törensel davranışların bütünüdür. Yağmur duası bir istek duasıdır, arkaik 
ve geleneksel toplulukların tanınması, mitosların ritüel davranışlarla ve insan topluluklarının 
hayatını yöneten kurumlarla ilişkisini göstererek bunların önemini ve anlamını ortaya 
koymuştur (Artun, 2012: 381).  

Ülkemizde yağmur yağdırmak amacıyla yapılan uygulamalara halk, “yağmur duası” 
adını verirken, çocuklar bunlar için “bodi, bodi bostan, dodu, gode, gode gode, göde göde, 
gelin, gelin gok, çomça gelin, çömçe gelin, kepçe gelin, çullu kadın, kepçe kadın, çalı gezme, 
çullu, kepçecik” adlarını kullanmıştır (Acıpayamlı, 1976: 1). 

Anadolu’nun pek çok yerinde yağmur duası ve buna bağlı ritüellere rastlanmaktadır. 
Örneğin, “Çukurova halk kültüründe yağmur yağdırmak için süpürge yakılmakta, yağmur 
duasında süpürge tohumu atılmaktadır (Şenesen, 2011: 72).“ Ayrıca veli kültüne bağlı olarak 
Adana’da geciken yağmurların yağmasını sağlamak, kıtlığı, kuraklığı önlemek için yağmur 
yağdırma kerametleri olduğuna inanılan “Boğa Dede, Bulut Dede ve Tosun Dede” 
ziyaretlerine gidilip yağmur duası yapılır, kurban kesilir (Artun, 2012: 382). 

Mersin’in Çapar köyünde yağmur yağdırmak amacıyla iki eşli bir adamın eşlerinden 
birisinin ayakkabısı (ya da terliği) çalınır. Daha sonra çalınan ayakkabı suya ıslanır. 
Giyeceğini bulamayan kadının bu duruma kızması, söylenmesi beklenir. Bunun olmaması 
halinde yağmurun yağmayacağına inanılır. Yağmur başladığında da ıslanan ayakkabının 
sudan çıkartılması gerekir, aksi halde yağmurun dinmeyeceğine dair yaygın bir inanış vardır 
(Çıblak, 2002: 95).  
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Samsun/Gölalan Köyü’nde ise yağmur yağmadığı vakitlerde bir kiremit parçası 
hocaya okutulur (hoca okuduğu duayı halka duyurmaz) ve bu kiremit derenin kenarına 
bağlanır. Bu işlemden sonra yağan yağmuru dindirmek için ise dere kenarına bağlanan 
kiremidi oradan almak yeterlidir (Şişman, 2003: 87).  

Erzurum’da Çoban Dede, Postlu Baba, Akbaba, Kızılbaba, Horosan Baba, Karaoğlan, 
Sarı Baba gibi yatırlara yağmur duası için gidilmektedir. Törende Allah’ın merhametini 
kazanabilmek için koyun ve kuzular ayrı tutularak meleştirilmektedir. Bunun sonucunda da 
kuraklığın sona erebileceğine inanılmaktadır (Alptekin, 2000: 32).   

 

2. Malatya Yöresi Yağmur Yağdırma Gelenekleri 
Türkiye’nin nüfus bakımından en büyük yirmi sekizinci ili olan Malatya’nın gelişen 

sanayiye rağmen başlıca geçim kaynakları arasında tarım ve hayvancılık bulunmaktadır. Bu 
sebeple ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan diğer tüm illerde olduğu gibi Malatya’da da 
su yaşamsal döngünün devamlılığında büyük önem taşımaktadır. Uzun zaman yağmur 
yağmadığında, tarım için beklenen yeterli yağış miktarı gerçekleşmediğinde; kısacası kuraklık 
dönemlerinde Malatya yöresinde de Anadolu’nun diğer tüm illerinde olduğu gibi yağmur 
talebinde bulunmak için çeşitli yöntemlere başvurulmaktadır.  

Malatya yöresi yağmur duası geleneklerini başlıca üç grupta tasnif etmek mümkündür: 

a.   Atalar kültüne bağlı olarak gerçekleştirilen yağmur yağdırma gelenekleri 
b.   Tabiat kültlerine bağlı olarak gerçekleştirilen yağmur yağdırma gelenekleri 
c.   Orta Asya kökenli ritüelistik oyunlarla gerçekleştirilen yağmur yağdırma 

gelenekleri 
 

a. Atalar kültüne bağlı olarak gerçekleştirilen yağmur yağdırma gelenekleri 

Atalar kültü, ölmüş ataları tazim ve onlar için kurbanlar sunma inanç ve âdetidir. Ölen 
ataların ve özellikle babaların ruhlarının geride kalanlara iyilik ya da kötülüklerinin 
dokunabileceği inancı, onlara karşı duyulan minnet duygusu, atalar kültünün temelini 
oluşturmaktadır. Bununla birlikte atalar kültünde ölen her atanın ruhu ve dolayısıyla da 
mezarı kült konusu olmamakta, yalnızca saygıdeğer olanlar buna erişebilmektedir (Artun, 
2012: 110; Güngör, 2002: 264).  

Malatya yöresinde atalar kültüne bağlı olarak gerçekleştirilen yağmur yağdırma 
uygulamalarının ana mekânı mezarlıklardır. Gidilen mezarlıklar türbe, yatır ve ziyaret 
yerleridir. Burada ölünün ruhundan yardım isteme esastır. Ayrıca susuz kalmış tarlalar, su 
kenarları, köyün en yüksek noktaları da yağmur duasında bulunmak için gidilen 
mekânlardandır. 

Ölmüş atanın ruhundan yağmur için yardım istenilen yerlerin başında 
Malatya/Battalgazi’de (Karahan Mahallesi) yer alan Kırklar Mezarlığı bulunmaktadır. Kırklar 
mezarlığı halk arasında Battalgazi döneminde, yörede yapılan bir savaşta şehit düşen, Battal 
Gazi’nin kırk mücadele arkadaşının mezar yeri olarak bilinmektedir. Yapılan araştırmalara 
göre oldukça eski bir döneme ışık tutan Türk-İslam mezarları arasında yer alan Kırklar 
Mezarlığı, Tanrı’ya yağmur için duada bulunulacak cemaatin toplanmasında kutsal mekân 
görevi üstlenmiştir.  
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Tüm Eski Malatya (Battalgazi) yapılacak olan duaya davetlidir. Burada öncelikle 
cemaat, imamın önderliğinde iki rekât şükür namazı kılar. Ardından yağmur duası yapılır. 
Duada bulunmadan önce ev ev gezilerek bulgur, yağ, tuz toplanır, isteyen para verir. Pilav 
için yeterli malzeme ayrılır, fazla olan malzeme satılır. Ortaklaşa bir kurban alınır. Kurban 
kesilir ve etiyle 40 ocağın üzerine kurulan 40 kazanda bulgur pilavı pişirilir. Dua edildikten 
sonra topluca pilav yenir, ayrıca tüm evlere özellikle de fakire fukaraya pilav payı dağıtılır (K. 
4).  

Burada kesilen kurban ve 40 rakamı dikkati çekmektedir. Türkler tarafından İslam 
öncesi zamandan bu yana 40 sayısının kutsallığına inanılmaktadır. Çeşitli şekillerde, dini 
inançlardan kaynaklanan kültürel uygulamalarda bu rakamın işlev gördüğünü söylemek 
mümkündür. Bu uygulamada da hem İslam öncesi Şamanist inanç ve törenlerde hem de İslam 
kaynaklı ritüellerde kullanılan kırk sayısının kutsallığından yararlanılmıştır. 

“Eski Türk boylarında kurban, temelde ‘Ben vereyim, sen de bana ver.’ ilkesiyle 
işlerlik kazanmaktadır. Ancak Türk boylarındaki tüm kurbanlarda amacın bu olduğunu 
söylemek yanlış olur. Hediye verme ve teşekkür etme, ritüellerin önemli bir parçasıdır. Bu 
boylarda ister animistik, ister totemistik, isterse Şamanistik esaslı olsun, kurban toplumsal 
yönüyle toplum birliğine süreklilik kazandırıcı, dayanışmayı artırıcı, tinsel yapıyı 
güçlendiricidir. Kuşaklar arasında bağ kurma işlevini yerine getirmektedir (Artun, 2012: 379; 
Erginer, 1997: 132).” Bu şekilde yağmur duası uygulamaları ve bu sırada gerçekleştirilen 
kurban törenleri ile toplumsal bağlar güçlendirilmektedir.  

Yörede yapılan bir diğer uygulama da aynı temeller üzerine inşa edilmiştir. 
Darende’de de büyükler tarafından gerçekleştirilen yağmur töreni için cemaat Günpınar 
köyünde Günpınar şelalesinin olduğu yerde, suyun gözünde toplanır. Köylüler, burada 
büyükbaş bir kurban keserek yağmur duası eder (K. 1, K. 2).  

Malatya/Hekimhan’da (Ballıkaya köyü) ise su sıkıntısı çeken köylü yağmur duasında 
bulunmak için Vayloğ Dede Türbesi’ne gider. Köy halkı başta kömbe ve börek olmak üzere 
evde yaptığı çeşitli yiyecekleri buraya getirir ve hep birlikte yedikten sonra yağmur duası eder 
(K. 5, K. 6).  

Doğanşehir/Dedeyazı köyünde yağmur yağdırmak amacıyla Kuyucuk ziyaretine gidilir 
ve burada kurban kesilir (K. 9, K. 10). Yörede yapılan bir diğer geleneksel uygulamada 
Malatya/Doğanşehir ilçesinde bir gencin mezarı olduğuna inanılan eski bir mezar yeri olan 
Delioğlan (Polat Kasabası) mevkiinden yağmur yağdırmak için bir taş getirilir ve suyun içine 
atılır. Taşı suyun içine atan kişinin üzerine de su dökülür. İnanışa göre bunu yapar yapmaz 
yağmur yağar. Yeteri miktarda yağmur yağdığına inanıldıktan sonra ise yağmurun durması 
için o taş tekrar Delioğan’a, alındığı yere götürülür. (K. 3).   

Bu uygulamada atalar kültünün izlerini açıkça görmekle birlikte uygulamanın diğer 
ana unsuru taştır. Yağmur yağdırma işlemlerinde kullanılan bu taşın kökenini Orta Asya’da 
kullanılan yâda taşına bağlayabiliriz. Pertev Naili Boratav, yâda taşının büyülük güçleri 
üzerine zengin bilgilere Çin ve Arap kaynaklarında da rastlandığını aktarmaktadır (Boratav, 
1993: 140). “Türk topluluklarında çok eski devirlerden kalan yaygın bir inanca göre Türk 
Tanrısı, Türklerin en eski atasına istendiğinde yağmur, kar ve dolu yağdıran sihirli bir taş 
armağan etmiştir. Yâda, cada, yat denilen bu taşın her dönemde Türk Şamanlarının ve 
komutanlarının elinde bulunduğuna inanılır” (Artun, 2012: 132; İnan, 1971; Örnek, 1988: 
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162).  Yağmur yağdırma gücüne sahip olan taş, uygulamasını verdiğimiz örnekte mistik 
özellikleri olan bir yatırdan alınmaktadır. Burada mekânın taşın gücüne katkı sağladığını 
söyleyebiliriz. 

 Bu örneklerden hareketle Malatya yöresi yağmur dualarında Türk toplulukları arasında 
yaşayan en eski inançlardan biri olan atalar kültünün varlığını tespit edebiliyoruz.  Bu türden 
yağmur dualarında atanın ruhani varlığı aracı kılınarak bolluğun bereketin simgesi yağmura 
ulaşmaya çalışılmaktadır.  

 
b. Tabiat kültlerine bağlı olarak gerçekleştirilen yağmur yağdırma gelenekleri 

Malatya yöresinde tabiat kültlerine bağlı olarak gerçekleştirilen yağmur dualarında ana 
malzeme hayvanlardır. Örneğin Malatya’nın Kale ilçesinde yağmur yağdırmak için bir akrep 
yakalanır ve mezarlığa götürülür. Burada bir ipe geçirilen akrep, mezarlıkta bulunan 
ağaçlardan birine asılır (K. 7).  

Kaplumbağa da aynı amaçla kullanılan hayvanlardan biridir. Kaplumbağa canlı bir 
şekilde yakalandıktan sonra mezarlıkta bulunan ağacın tepesine atılır. Bu şekilde yağmur 
yağacağına inanılmaktadır (K. 7). Aynı inanış Malatya/Doğanşehir’de de görülmektedir. 
Kaplumbağanın ağacın tepesinde Allah’tan yardım isteyeceği, sallandıkça Allah’ı zikrederek 
yağmur yağmasını sağlayacağı düşünülür (K. 3).  

Bu uygulamalarda hayvan kültünün yanı sıra ağaç kültünün izlerini de görüyoruz. 
“İnsanlar, yağmura ihtiyaç duyduklarında çeşitli törenler, büyüler yaparlar. Bunları yaparken 
en fazla kullanılan iki nesne ağaç ve sudur (Ergun, 2004: 37). “ Ağaç, bu dünya ile öteki 
dünyanın, yeraltıyla yeryüzünün ve gökyüzünün, insanla Tanrı’nın irtibatını sağlayan bir 
varlıktır. Yani kozmiktir, kutsaldır, mukaddestir. İnanca göre, kökleri yer altındaki 
cehenneme, dalları gökyüzündeki cennete ulaşmaktadır. Cennette, yani Işık Âlemi’nde Tanrı 
bulunmaktadır. Tanrı’dan bir şey dileyen, başındaki bir hastalıktan, bir felaketten, beladan 
kurtulmak isteyen kişioğlu, Tanrı mekânına ulaştığına inandığı ağacı bir vasıta olarak kullanır. 
Ağaç vasıtasıyla kişioğlunun hastalığını, sıkıntısını öğrenen Tanrı, yine ağaç vasıtasıyla 
onlara yardım etmektedir (Ergun, 2004: 374). Ağacın gerçekte devamlı yeniden dirilen bir 
varlık olması sebebiyle, onun bizzat hayatın taşıyıcısı olduğu düşünülmüş ve bu inancın bir 
sonucu olarak, insan hayatıyla ağaç arasında bir bağ kurulmuştur (Işık, 2004:  96). 

Hayvanların kullanıldığı bir başka uygulama Darende’de şu şekilde gerçekleştirilir: 
Darende’de yağmur yağdırmak için yılan yakalanır ve yakılır. Bu şekilde içinde bulunulan 
sıkıntılı durumun sonlanacağı, kuraklığın biterek yağmurun yağacağı düşünülür (K. 1, K. 2). 
Ateş kültünün izlerinin görüldüğü bu işlemde yılan kuraklığı temsil ederken, ateş 
kötülüklerden kurtulmak için arındırıcı bir görev üstlenmiştir.  

Tabiat kültlerine bağlı olarak gerçekleştirilen yağmur yağdırma işlemleri arasında 
süpürge yakmak vardır. Malatya/Doğanşehir’de gerçekleştirilen uygulamada dul bir kadının 
süpürgesi çalınır ve ucu yakıldıktan sonra süpürge havada sallanarak külleri etrafa savrulur 
(K.12). Bu uygulama bize Şamanların çeşitli sorunlarda, rahatsızlık durumlarında 
gerçekleştirdikleri ayinler sırasında kullandıkları ateşi hatırlatmaktadır. 

Ateş, İslam öncesi devrilerden itibaren kutsal ve temizleyici bir güç olarak kabul 
edilmiştir. Bu inanışta ateşi Tanrı Ülgen’in getirdiği düşüncesi hâkimdir (İnan, 1976: 42; 
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Seyidoğlu, 2002: 52). Altay Türkleri, her şeye küfür etseler de ateşe hakaret etmezler. Ateşi 
su ile söndürmek, ateşe tükürmek, ateşle oynamak kesinlikle yasaktır. Asya Türklerinin çoğu 
ateşe bakarak fal açarlar. Manas Destanı’nda anlatıldığına göre, Manas’ın babası Çakıp Han 
ateşe bakarak, gelinlerinin mukadderatını söylemiştir. Türklerin itikadına göre ateş her şeyi 
temizler, kötü ruhları kovar (Gömeç, 1998: 41). Tatar hanlarından birine gelen yabancılar ve 
elçiler günahtan ve zararlı şeylerden kurtulsunlar, temizlensinler düşüncesiyle iki ateş 
arasından geçirilir, hatta getirilen hediyeleri dahi iki ateş arasındaki bir yoldan geçirirler 
(Ligeti, 1998: 104). Cenaze töreninden sonra da ölenin arkada bıraktıklarının temizlikten 
geçirilmeleri gerekir. Bunun için iki ateş yakılır, her birinin yanına toprağa birer mızrak dikilir 
mızrakların uçları iple birbirine bağlanır ve bu ipe, putları temsil eden niyet (bukeran) 
paçavraları takıştırılır. İki ateş arasında, mızrakların teşkil ettiği takın altından tekmil ev 
halkının, bütün hayvanlarıyla, arabaya yükletilmiş çadırlarıyla geçmesi gerekir (Ligeti, 1998: 
105).  

Malatya/Kale’de yağmur yağdırmak için kullanılan maddeler arasında eski 
mezarlıklardan alınan toprak da bulunmaktadır. Bu toprak genellikle ziyaret yerlerinden 
alınmaktadır. Bu amaçla yörede bulunan Şeyh Muhammed Kerhi Türbesi’ne gidilir ve 
türbenin bahçesinden alınan bir avuç toprak suya atılır. Bunun sonucunda da yağmur yağacağı 
düşünülmektedir (K. 7). Bu uygulamada toprak, bünyesinde bulundurduğu zenginlikleri suyla 
birleştirerek bereketin artmasını sağlayacak önemli bir madde durumundadır. 

Atalar kültünün yansımalarını gördüğümüz bu uygulamada su kültünün de etkilerinin 
bulunduğunu söyleyebiliriz. “Kâinatın var oluşunda yeryüzü ve gökyüzünü temsil ettiğine 
inanılan yer-su ve gök kültü, Türklere ait en eski kozmolojidir. Türklerin hayatında en önemli 
unsurları, rüzgârla taşınarak geldiğine inanılan su, ateş, ağaç, maden ve toprak oluşturur. Bu 
unsurların kâinattaki yerini düzenleyen ise pusuladır. Mekân ve zamanla ilgili kavramların 
pusula tarafından düzenlenmesinde merkez topraktır” (Esin, 2001: 19-25; Gürsoy, 2012: 45).  

İnsanların inanç ve kültür dünyasında su; hayat, sonsuzluk, bereket ve kutsallığı ifade 
eder. Sahip olduğu bu anlam zenginliği dolayısıyla o, birçok mitoloji ve dinî düşünce 
içerisinde her zaman var olagelmiştir. Ayrıca su, belli bir şekle sahip olmadığından tüm şekilli 
varlıklardan daha güçlü kabul edilir. Çünkü su, hem her şeyi değiştirir ve yeniler hem de su 
içindeki hiçbir şey önceki halini devam ettiremez. Bazı dinlerin inanç sistemleri içerisinde yer 
alan suya girme (dalma) motifinin temelinde yatan mana da suyun sahip olduğu bu mahiyetle 
ilişkilidir. Zira bu inanç ritüelinde suya dalış, varoluş öncesi şekilsizliğe dönüşü (geçici yok 
oluş ve ölümü), sudan çıkma ise yaratılışın tekrarını, yeniden doğumu ve saflığı ifade eder 
(Kıyak, 2013: 23).  

 
c. Orta Asya kökenli ritüelistik oyunlarla gerçekleştirilen yağmur yağdırma 

gelenekleri 
Kökeni Şamanist ritüellere dayandırılabilecek yağmur yağdırma işlemlerinden 

çocuklar tarafından gerçekleştirilenleri oyun olarak ifade edilmektedir. Çeşitli adlarla oynanan 
oyun, oyunu gerçekleştirmede kullanılan bebeğin yöreden yöreye aldığı farklı isimlerle 
anılmaktadır.  

“Bu oyuna Anadolu sahasında bodi bodi, bodi bostan, cici ana, çalı gezme, çaput 
adam, çomça gelin, çömçe/çömçeli gelin, çullu kadın, dodu, dodi dodi, eşek gelin etme, gelin 
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gok, gode gode, godi godi, godu godu, göde göde, hucrik, kelis, kepçe kadın, kepçe gelin, 
kepçecik, mılla (molla) potik, yağmur duası, yağmur gelin vs. gibi isimler verilmektedir 
(Acıpayamlı, 1963: 25; Araz 1996: 146; Şimşek, 2003: 80). “ 

Malatya yöresinde oynanan yağmur yağdırma oyunlarına ‘modu,/modu modu, 
köpürcek, yağmur gelini’ isimleri verilmektedir. Yörede çocuklar tarafından yapılan yağmur 
yağdırma işlemlerinin Anadolu’nun çeşitli yerlerinde olduğu gibi burada da oyun üzerine 
temellendiği ve kullanılan başlıca malzemenin kukla-bebek olduğu görülür. Bu bebek yağmur 
yağdırabilecek gücün bir temsili, simgesi durumundadır. Ayrıca evlerden yemek yapmak için 
toplanan malzemelerin ise saçı vasfı taşıdığını söylemek mümkündür.  

Malatya Darende’de yağmur yağdırmak için “modu gezdirme” yapılır. Bunun için 
büyükler öne düşer. Gençler ise toplanıp evlerden kap kacak ve bir torba alır. Bir sopanın 
üzerine iki kol çakılıp bir ceket giydirilir, bebeğin başı olacak kısma da bir şapka takılır. Bu 
bebeğe modu adı verilir. İki kişi moduyu kollarından tutup taşır, arkalarından gelen diğer 
gençler mahalleyi bir uçtan diğer uca gezerek bütün evleri tek tek ziyaret eder. Her evin 
kapısında hep beraber şu sözleri söylerler: 

Modu modu neden oldu 
Bir kaşık yağ ile  
Bir kaşık bulgurdan oldu 
Verenin bir oğlu olsun 
Vermeyenin bir kızı olsun 
Onu da Allah elinden alsın. 

Ev sahibi bulgur veya yağ getirene kadar bu mani kapıda bağırılarak tekrarlanır. 
Bununla birlikte, eğer ev sahibi kalabalığın geldiğini önceden duymuşsa, bir kova su hazırlar 
ve balkondan aşağı, kapıda bağıran gençlerin üzerine döker. Bu işlemi ev halkından biri 
kalabalığın istediklerini verirken bir diğeri de yapabilir. Ev sahibi gençlerin istediklerinin yanı 
sıra bir kova veya bir kapla su getirir. Getirilen su modunun başından aşağı dökülür. Böylece 
yağmur yağacağı düşünülür. Bu şekilde tüm evler gezildikten sonra bulgur ve yağ, bir suyun 
kenarında veya bir çeşme başında yeşil bir alanda pişirilerek pilav yapılır. Şenlik havasında 
piknik yapılarak eğlenilir. Ardından yağmur duası yapılır (K. 1).  

Anadolu’nun pek çok yerinde çocuklar tarafından yağmur yağdırmak için oynanan 
oyunlarda kullanılan bebekler genellikle gelin şeklinde hazırlanmakta ve bir kadını 
simgelemektedir. Kadın üretkenliğin, bereketin, bolluğun simgesi olarak bebek şeklinde 
yağmur tanrısını temsil eder nitelikte kullanılmaktadır. Yukarıdaki uygulamada dikkati çeken 
nokta ise yağmur duası için hazırlanan bebeğin bir erkeği simgeler nitelikte olmasıdır.  

Benzer bir oyun Malatya/Doğanşehir (Polat köyü)’nde farklı bir isimle 
gerçekleştirilmektedir. Burada çocuklar tarafından oynanan oyunun ismi “köpürcek” olur. 
Önce tahtadan gelin yapılır. Bu bebeğe köpürcek adı verilir. Bir araya gelen çocuklar tek tek 
evleri gezerek şeker, un, tuz, yağ, vb. toplarlar. Bunu yaparken;  

Köp köp köpürcek 
Hani bana çekirdek 

 Çekirdeğin içi yok 
Kara kızın suçu yok 
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Ver Allah’ım ver 

Bir yağmur ile bir sel. 
Denir. Toplanan malzemelerin bir kısmı ile bilik adı verilen bir çeşit çörek yapılır. 

Etrafı taşlarla çevrilmiş tenekelerin altında ateş yakılıp üzerine saç kurulur ve çörek üzerinde 
pişirilir. Yapılan hamurun ortasından büyükçe, kalan yerlerinden ise küçük küçük delikler 
açılır. Pişen biliğin üzerine yağ sürülür ve yenir. Kalan malzemeler ise bakkala satılır ve 
karşılığında şeker alınır (K. 3).  

Malatya/Doğanşehir’de çocuklar yağmur yağdırmak için “yağmur gelini” yaparlar. Bu 
uygulamada gerçekleştirilen işlemler yukarıdaki örneklere benzemekle birlikte oyun sırasında 
söylenen sözler değişiklik gösterir. Çocuklar toplanıp tahta ve bez kullanarak bir gelin 
yaparlar, bu bebeği bayrak gibi taşıyarak ev ev gezerler ve bulgur, un, yağ, tuz, vb. yiyecek 
toplarlar. Bunu yaparken: 

Yağ yağ yağmur 

Teknede hamur 
Yerde çamur 

Ver Allahım ver 
Sicim gibi yağmur 
Ver Allahım ver 

Sulu sulu yağmur 
Derler. Bu şekilde bütün köy gezildikten sonra yüksek bir yere çıkılır. Burada kazanlar 

kurulur, toplanan yiyeceklerle yemekler pişirilir ve hep birlikte yenir (K.12).  
Malatya/Doğanşehir ilçesinin Polat ve Harapşehir kasabalarında ise imam köyün 

bütün çocuklarını toplar, hoca önde çocuklar arkada subaşına gelirler ve hoca kıbleye dönerek 
yağmur duası okur. Burada çocukların günahsız olduğu düşüncesiyle dualarının kabul olacağı 
inancı vardır. Yağmur duası okunurken eller yere doğru açılır ve sallanır. Bu şekilde yağacak 
yağmur temsil edilir. Duanın ardından kurban kesilir, etiyle pilav pişirilip hep birlikte yenir. 
Kadınlar yağlı ekmek yapıp dağıtırlar (K. 8, K. 11, K. 12). 
 

Sonuç 
Geçmiş dönemlere kıyasla gelişen teknoloji sayesinde mevcut imkânların 

genişlemesine rağmen insanoğlunun tabiat olayları karşısında çaresizliği devam etmektedir. 
Su sıkıntısını çözemediği zamanlarda halk, geçmişin birikimlerinden faydalanarak varlığını 
atalarından öğrendiği yöntemlerle çare arayışına girmektedir. Bu bağlamda günümüzde de 
uygulanmaya devam eden yağmur yağdırma gelenekleri Türk toplumunun inanç sisteminin 
geçirdiği aşamalardan izler taşımaktadır.  

Malatya yöresinde gerçekleştirilen tüm yağmur yağdırma işlemlerinin kökeni Orta 
Asya inanç sistemine dayanmaktadır. Bu uygulamaların bir kısmında İslami izlerin olduğunu 
söylemek mümkündür. Yağmur duası sırasında okunan Arapça dua ve kılınan şükür namazı 
İslami unsurlardır. Bunların dışında yapılan tüm işlemlerde Şamanist Türklerin ritüellerini 
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görmek mümkündür. Dua esnasında toplanan yiyecek malzemeleri, dua sonunda yapılan 
çörekler, pilavlar kansız kurban/saçı görevi; Tanrının şefaatini kazanmak için kesilen 
hayvanlar da kanlı kurban olarak Tanrıya armağan görevi üstlenmiştir.  

Malatya yağmur duası geleneklerinde iç içe geçmiş bir şekilde atalar kültü, su kültü, 
ateş kültü, tabiat kültleri, yâda taşı gibi eski Türk inanç kalıntılarının yansımaları vardır. 
Yapılan ritüellerin büyük bir kısmı mezar kültü etrafında şekillenmiştir. Çocuklar tarafından 
gerçekleştirilen törenler ise her ne kadar oyun olarak algılansa da kökeninde yine İslam öncesi 
inanç sisteminin izlerini barındırmaktadır. Özellikle bu oyunlarda yapılan ve kullanılan 
bebekler simgesel bir işlev görmektedir. Sonuç olarak Türklerin İslam öncesi dönemlerden 
itibaren toprağa, suya, ateşe, ağaca duyduğu saygı günümüzde din dışı uygulamalara 
dökülerek geleneklere bağlanmış ve bu şekilde devam etmektedir. 
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ŞEYH EBÛBEKİR ABDÜLAZİZ es-SİNCÂRÎ (ö. 602/1205) ve KÂDİRİYYE 
TARİKATI’NIN KUZEY IRAK’TAKİ ERKEN DÖNEM FAALİYETLERİ 

Abdulcebbar KAVAK* 

 

ÖZ  

       Şeyh Ebûbekir Abdülaziz es-Sincârî (ö. 602/1205), Şeyh Abdülkâdir Geylânî (ö. 561/1166)’nin oğludur. 
Musul ve çevresinde yürüttüğü yirmi üç yıllık tasavvufî hizmetleri, Kâdiriyye Tarikatının Kuzey Irak bölgesinde 
tanınıp yayılmasında önemli bir başlangıç olmuştur. Şeyh Abdülaziz ve yetiştirdiği halifeleri, Musul başta olmak 
üzere Suriye, İran ve Anadolu sınırlarına kadar olan bölgede Kâdirîliği yaymışlardır. Bölgede etkili olan Zivkî, 
Şemdînî ve Birîfkanî nispetlerini taşıyan Kâdirî şeyhlerinin tarikat silsileleri Şeyh Abdülaziz yoluyla Abdülkâdir 
Geylânî’ye ulaşmaktadır. Ayrıca Kâdiriyye tarikatının erken dönem Anadolu’ya girişinde de Şeyh Abdülaziz’in 
torunları başat rol oynamışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Kâdiriyye Tarikatı, Şeyh Ebûbekir Abdülaziz es-Sincârî (ö. 602/1206), Kuzey Irak, Musul, 
Zivkan Tekkesi 

 

 

 

 

SHEİKH ABÛBAKR ABDULAZİZ as-SİNCÂRÎ (d. 602/1205) AND ACTİVİTİES OF QADİRİYYA 
SUFİ ORDER İN NORTHERN IRAQ İN THE EARLY PERİOD 

 

ABSTRACT 

       Sheikh Abûbakir Abdulaziz as-Sincârî (d. 602/1205), is the son of Sheikh Abdulqadir Geylânî’ (d. 
561/1166). Twenty years of sufistic activities in Mosul and its surroundings  played an important role in the 
spread and introduction of Qadiriyya Sufi Order in Northern Iraq region. Sheikh Abdulaziz and the khalifs he 
trained, spread Qadiriyya in the region lying primarily till Musul, Syria, Iran and the borders of Anatolia. The 
religious strain of Qadirî Sheikhs who had the features of Zivkî, Shemdînî and Birîfkanî has been transmitted to  
Abdulqadir Geylânî by Sheikh Abdulaziz. Furthermore, the grandchildren of Sheikh Abdulaziz played an 
important role in the early introduction of Qadiriyya into Anatolia. 

Key Words: Qadiriyya Sufi Order, Sheikh Abûbakir Abdulaziz as-Sincârî (d. 602/1206), Northern Iraq, Mosul, 
Zivkan Lodge. 
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Giriş 

        Kuzey Irak bölgesi hicri V. asrın ortalarından itibaren kurumsal anlamda tarikat 
faaliyetlerine sahne olmaya başlamıştır. Şeyhülislam Ebu’l-Hasan Ali b. Ahmed b. Yûsuf el-
Hakkârî (ö. 486/1098)’nin1 İmadiye’nin 7 km güneydoğusunda yer alan Dêreş köyünde (el-
Mâyî, 2011: 133) inşa ettiği zaviye, bu bölgede tasavvufun kurumsallaşması adına atılan ilk 
adımdır. Bu zaviyede yetiştirdiği halifelerini Kürdistan’dan Afganistan’a ve Hindistan’a kadar 
uzak bölgelere gönderdiği belirtilen Şeyhülislam Ali Hakkârî, Bağdat’ta Şeyh Abdülkâdir 
Geylânî (ö. 561/1166)’yi yetiştiren hocaların da hocası sayılmaktadır. (el-Mâyî, 2011: 136) 
Şeyhülislam Ali Hakkârî, Dêreş Zaviyesi’nde çok sayıda halife yetiştirmiş, bunların bir 
kısmını günümüzde Kuzey Irak olarak adlandırılan bölgede irşad faaliyetlerinde bulunmak 
üzere görevlendirmiştir.2  

       Kuzey Irak’taki tasavvufî hayatın gelişmesinde önemli katkısı olan diğer bir sûfî de Şeyh 
Adî b. Müsafir (ö. 557/1162)’dir. Onun Musul’un kuzeyinde bulunan Laleş bölgesinde açtığı 
zaviye, (Uludağ, 1988: I, 381; ed-Dûskî, 2006: 99; Bozan, 2012: 28; İdiz, 2013: 185) 
Şeyhülislam Ali Hakkârî’nin Dêreş Zaviyesi’nden sonraki ikinci önemli irşad merkezidir. 
Laleş Zaviyesi yarım asırdan fazla bir süre Ehl-i Sünnet düşüncesine bağlı bir tasavvufî 
merkez olarak hizmet vermiş fakat Şeyh Adî b. Müsafir’den sonra aynı konumunu 
koruyamamıştır. (ed-Dûskî, 2006: 260-275) Medrese ve ilim tedrisatının yaygın olduğu 
Kuzey Irak bölgesi, ilk defa olarak Şeyhülislam Ali Hakkârî ve Adî b. Müsafir el-Hakkârî 
dönemlerinde zaviyeler ve düzenli tasavvufî faaliyetlerle tanışmıştır.  
          Kuzey Irak’ta asırlardır devam edegelen medrese geleneği ve bu geleneği devam ettiren 
yüzlerce müderris ve talebenin ilim tahsili için Bağdat’a gidiş gelişleri, ilmî bir hareketlilik 
meydana getirmiştir. Bu hareketlilik, Kâdiriyye tarikatı başta olmak üzere Bağdat’ta ortaya 
çıkan tasavvufî ekollerin kısa bir süre sonra Kuzey Irak bölgesinde görülmesinin yolunu 
açmıştır.  

          Bağdat’ta ortaya çıkan Kâdiriyye tarikatının Kuzey Irak’a erken dönemden itibaren 
girdiği genel kabul gören bir görüştür. (Hacı Reşid Paşa, 1965: 112; Azzavî, I, 342; 
Bruinessen, Ağa, Şeyh, Devlet, 2006: 331; Buva, 2001: 129; Tenik, 2015: II, 301.) Fakat 
nedense bu görüşü ortaya atanlar, Kâdiriyye tarikatını ilk dönem bölgede temsil eden şeyhler 
ve irşad faaliyetleri hakkında ketum kalmayı tercih etmişlerdir. Kâdiriyye tarikatının Kuzey 
Irak’ta yayılmaya başlamasıyla ilgili verilen ilk ciddi bilgiler, XVII. Yüzyılın sonlarına 
rastlamaktadır. Şehrezor’da Berzencî ailesinden Seyyid Muhammed en-Nûdehî (ö. 
1126/1714) ve oğulları Seyyid İsmail el-Vulyânî (ö. 1158/1745  ) ve Şeyh Hasan Gelezerdî 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*Yrd. Doç. Dr. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, akavak@agri.edu.tr 
1 Şeyhülislam lakabıyla tanınan Ali b. Ahmed el-Hakkâri, 409/1018 tarihinde doğmuştur. Medrese eğitimi için 
dönemin birçok âliminden dersler almıştır. Ebu’l-Âlâ el-Maarrî ile karşılaşmış ve yanında hadis okumuştur. 
Çocuklarından ve torunlarından bazıları yöneticilerin yanında yüksek makamlar elde etmiş, bir kısmı fıkıhla 
uğraşırken diğerleri yöneticilik yapmışlardır. Şeyhülislam Ali Hakkârî, 486/1093 senesinde vefat etmiştir. (İbn 
Hallikan, 1970: III, 345) 
2 Şeyhülislam Ali Hakkarî’nin halifeleri olarak adlarından bahsedilenler şunlardır: Rubâileri ve Farsça şiirleriyle 
meşhur olan Şeyh Muhammed el-Mağribî el-Bervârî, Bamernî köyünün batısına düşen Zîve köyünde medfun 
bulunan Şeyh Bayramûs, Mâyî köyünde medfûn olan Şeyh Muhammed el-Mütevekkil, Hakkâri mıntıkasında 
Nîşe köyünde medfûn bulunan Şeyh Musa ile Dize köyünde medfûn olan Şeyh Şîr Ali ve Tervâneş köyünde 
medfûn ve ismi tespit edilemeyen Şeyh el-Bettârî’dir. (el-Mâyî, 2011: 136) 
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(ö. 1175/1762) ile başladığı ifade edilen (Tavakkulî, 1381: 155-156;  Bruinessen, “The 
Qâdırıyya and the Lineages of Qâdırî Shaykhs Among the Kurds”, 2000: 134) tarikat 
faaliyetlerine, XVIII. yüzyılın sonlarında Karadağ ve Kerkük bölgelerinde irşad 
faaliyetlerinde bulunan Talabanî ailesinin büyüğü Şeyh Mahmud Zengenî (ö. 1215/1800) 
destek vermiştir. (Müderris, 1983: 557-558) Iraklı tarihçi Abbas Azzâvî’nin Kâdiriyye 
tarikatını Kuzey Irak’ta ilk temsil eden sûfî olarak bahsettiği Şeyh Ma’rûf el-Berzencî (ö. 
1254/1839)’yi,( Azzavî, I, 343) XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde İmadiye bölgesinde Halvetiyye 
tarikatını temsil eden ve Kâdirî şeyhi Mahmud b. Abdilcelil el-Hıdırî (ö. 1253/1837)’den 
tarikat icazeti alarak Kâdirîliği yaymaya başlayan Şeyh Nûreddin Birîfkanî (ö. 1268/1852) (el-
Kezneyî,  1983: 41-42) takip etmiştir.  
        Fakat Kuzey Irak’taki çalışmalarımız sırasında bulduğumuz bazı bilgi ve belgeler, 
aslında Kâdiriyye tarikatı mensuplarının belirtildiği üzere XVII. asırda değil, XII. Asrın son 
çeyreğinde Musul bölgesinde faaliyete başladıkları ve tarikatın, XIII-XVII. asırlar boyunca 
Musul’un kuzeydoğu ve kuzeybatı istikametindeki bölgelerde yayıldığını göstermektedir. 
Musul’da Kâdiriyye tarikatının yayılmasında adı öne çıkan başlıca mutasavvıflar ise 
Abdülkâdir Geylânî’nin oğlu Şeyh Ebûbekir Abdülaziz es-Sincârî (ö. 602/1206) ve 
çocuklarıdır. 

A. Şeyh Ebûbekir Abdülaziz es-Sincârî’nin Hayatı 

   Şeyh Abdülkâdir Geylânî’nin yirmi yedi erkek çocuğundan biri olan Şeyh Ebûbekir 
Abdülaziz, 532/1138 senesinde Bağdat’ta doğmuştur. İlk eğitimini ailesinden almış ve babası 
Şeyh Abdülkâdir Geylânî’nin sohbet halkalarında yetişmiştir. Şeyh Ebûbekir Abdülaziz, 
medrese tahsilinde de ilk dersleri babasından aldıktan sonra İbn Mansur Abdurrahman b. 
Muhammed el-Kazzâz’ın yanında medrese tahsilini devam ettirmiştir. İlim icazetini de bu 
hocasından almıştır. (et-Tâdefî, 1956: 43; Sebânû, 2009: 234; el-Cimezrekî, 2010: 142)  

      Şeyh Ebûbekir Abdülaziz’in ilmî ve tasavvufî kimliğinin yanında en çok öne çıkan 
hasletinin mütevazılığı olduğu belirtilir. (et-Tâdefî, 1956: 43) Onun, İslam dünyasında 
meydana gelen hadiseler konusunda duyarlı bir yapıya sahip olduğu, Kudüs ve çevresini işgal 
eden Haçlılara karşı cihada katılmasından anlaşılmaktadır. Şeyh Ebûbekir Abdülaziz’in 
Askalan bölgesinde Haçlılarla yapılan bir savaşa iştirak ettiği bilinmektedir. (Müderris, 
Binemâleyê Zanyârân, 1389: 49) Kudüs’ü ziyaretinin ardından Bağdat’ta yaşayan aile ve 
akrabalarının yanına dönmek yerine Kuzey Irak’a yönelmiş ve Musul bölgesinde Sincar’a 
bağlı Cibal köyüne yerleşmiştir. (et-Tâdefî, 1956: 45) Şeyh Abdülaziz’in 580/1185’te 
yerleştiği Cibal köyü, Kâdiriyye tarikatının bu bölgedeki erken dönem ilk merkezi olduğu 
söylenebilir. 

        Hayatının kalan yirmi üç yıllık süresini Cibal köyünde geçiren Şeyh Ebûbekir Abdülaziz, 
Sincar ve Musul’un merkezinde saygın bir yer edinmiştir. Bu durum kendisinden sonra tarikat 
neşrinde bulunan çocukları ve torunları için de aynı olmuştur. 

       Bağdat’taki akrabalarıyla ilişkileri devam eden Şeyh Ebûbekir Abdülaziz’in torunlarından 
bazılarının Kahire, Kayseri ve Hakkâri’ye göç ettikleri bilinmektedir. Bunlardan Şeyh 
Alaaddin Ali b. Muhammed el-Cibalî (ö. 853/1450) aile fertleriyle beraber Mısır’a göç etmiş 
ve Kahire’ye yerleşmiştir. (et-Tâdefî, 1956: 54) Şeyh Ahmed’in oğlu Şeyh Emîr Taceddin 
Sultan, Kâdiriyye tarikatı şeyhlerinden Şeyh Muhammed el-Kâdirî (ö. 619/1223)’nin 
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torunlarıyla beraber Kayseri’ye göç etmiştir. (Seyyid Muhammed Efendi, 2002: 86-97.) Yine 
İran’ın sınır şehirlerinden Urmiye’ye yerleşen Şeyh Ebûbekir’in3 torunlarından Şeyh Hacı 
Meleyanî, İran sınırından Hakkâri bölgesine göç ederek günümüzde Şemdinli olarak bilinen 
mıntıkaya yerleşmişlerdir. (Korkusuz, 2010: 13) 

        Şeyh Ebûbekir Abdülaziz, Musul bölgesinde Kâdiriyye tarikatını tanıtan ve yayan ilk 
Kâdirî şeyhi olarak 18 Rebiülevvel 602/ 2 Kasım 1205 tarihinde Cibal köyünde vefat etmiştir. 
(et-Tâdefî, 1956: 43; el-Cimezrekî, 2010: 142) Onun geride bıraktığı çocukları hakkında çok 
detaylı bilgimiz bulunmamaktadır. Farklı kaynaklarda tespit edebildiğimiz erkek çocuklarının 
adları; Şeyh Muhammed, Şeyh Abdülhâlık, Şeyh Ahmed, Şeyh Osman ve Şeyh Ebûbekir’dir. 
(et-Tâdefî, 1956: 45,55; Seyyid Muhammed Efendi, 2002: 45,97; Korkusuz, 2010: 13) 

B. Kâdiriyye Tarikatının Erken Dönem Kuzey Irak’ta Yayılması  

      Musul’un kuzeyinde daha önce Şeyhülislam Ali el-Hakkârî (ö. 486/1093) ve Şeyh Adî b. 
Müsafir (ö. 557/1162)’in açtıkları ve birbirine çok da uzak olmayan Dêreş ve Lâleş zaviyeleri, 
Kuzey Irak’ta tasavvufî hayatın canlanması adına atılan iki önemli adımdır. Fakat 
Şeyhülislam Ali Hakkarî’den sonra Dêreş zaviyesinin etkisini kaybetmesi ve Şeyh Adî b. 
Müsafir’den sonra ortaya koyduğu tarikat usullerinin bozulması nedeniyle, bölgede tasavvufî 
alanda bir boşluk meydana gelmiştir. Tam bu dönemde Abdülkâdir Geylânî’nin aile 
fertlerinden ve halifelerinden bazı şahsiyetlerin Irak’ın kuzeyine yerleşmeleri diğer bazısının 
da Anadolu topraklarına yönelmeleriyle, bölgede oluşan durgunluk dönemi sona ermiş ve 
yeniden tasavvufî hareketlilik başlamıştır.  

       Şeyh Abdülkâdir Geylânî’nin “veziri mesabesinde bir muhibbi hâssı” diye nitelenen 
Musullu Şeyh Kadîbu’l-Ban adında bir dostu ve halifesinden bahsedilir. Melamî tavırları ve 
kerametleriyle ünlü olduğu ifade edilen Şeyh Kadîb, (Vicdânî, 1338: II, 31) Musul halkı 
arasında çok saygın bir yere sahip olmuştur. Şeyh Kadîb’in hayatı ve Musul’da yürüttüğü 
tasavvufî faaliyetleri hakkında bilgi sahibi değiliz.  

       Kâdiriyye tarikatının erken dönemde Kuzey Irak’ta yayılmasında en büyük pay hiç 
şüphesiz Abdülkâdir Geylânî’nin oğlu Şeyh Ebûbekir Abdülaziz (ö. 602/1206) ve çocuklarına 
aittir. Kudüs ziyareti dönüşü Kuzey Irak’a yönelen Şeyh Ebûbekir Abdülaziz, Musul’a bağlı 
Sincar bölgesinde bulunan Cibal köyünde yaşamaya başlamıştır. Geylânî ailesinin hemen 
tümüyle Bağdat’ta yaşadığı bir dönemde onun Musul’u tercih etme sebebi kesin olarak 
bilinmemektedir. Fakat Şeyh Ebûbekir Abdülaziz’in yerleştiği bu yeni vatanını tercih 
etmesinin tesadüfi olmadığını düşünüyoruz. Haçlıların Kudüs ve çevresini işgal etmelerinden 
sonra onlara karşı gerçekleştirilen bazı savaşlara bizzat katıldığı bilinen (Müderris, 
Binemâleyê Zanyârân, 1389: 49) Şeyh Ebûbekir Abdülaziz, Selahaddin-i Eyyübî (ö. 
589/1193)’nin 583/1187’de Kudüs’ü Haçlılardan geri almasından (Bitlisî, 2006: I, 102) birkaç 
yıl önce Musul’a gelmiştir. Onun Selahaddin Eyyübî veya yakınındaki komutanlarca Musul 
bölgesinde yaşayan Müslümanları Haçlılara karşı cihada teşvik etmek üzere gönderilmiş 
olması uzak bir ihtimal değildir. Şeyh Abdülkâdir Geylânî gibi Müslümanlar arasında son 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Bu zat Nehrî aile şeceresinde Şeyh Abdülaziz’in oğlu olarak geçmektedir. Sincar’da yaşayan ailesinden 
ayrılarak Anadolu, İran ve Irak sınırının kesiştiği bölgeye yerleşen ve sonradan Şemdînî veya Nehrî sâdâtı olarak 
tanınan Kâdirî şeyhlerinin atası kabul edilir.  
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derece saygın bir yere sahip olan bir sûfînin oğlu ve mücahit bir şahsiyet olarak kendisinin 
böyle bir misyon üstlenmesi pekala mümkündür. 

        Bu arada Şeyh Ebûbekir Abdülaziz’in Musul bölgesine geldiği hususuna şüpheyle 
yaklaşanlar da vardır. Martin van Bruinessen, “…Abdülaziz’in Kadiri yolunu öğretmek üzere 
Orta Kürdistan’a geldiği anlatılırsa da bunlar, oldukça şüpheli söylentilerdir…” (Bruinessen, 
Ağa, Şeyh Devlet, 2006: 321) sözleriyle bu şüphesini ifade etmektedir. Fakat bu hususta 
elimizde bulunan belge ve bilgiler Bruinessen’in yukarıdaki görüşünün doğru olmadığını 
ortaya koymaktadır. 

         Şeyh Ebûbekir Abdülaziz’in en çok kullanılan nispetlerinden biri Sincârî nispetidir. 
Sincâr ise bilindiği üzere Musul’a bağlı eski bir yerleşim merkezidir.4 Kuzey Irak’ta Duhok 
Üniversitesi Yazma Eserler Kütüphanesinde bir nüshası bulunan ve İmad Abdusselam Raûf 
tarafından tahkik edilerek 2009 yılında Erbil’de Dâru’t-Tefsir yayınları arasında çıkan (Raûf, 
2011: 206) “eş-Şeceretü’z-Zivkiyye” adlı yazma eser, Şeyh Abdülaziz ve Musul ve 
çevresinde erken dönem Kâdiriyye tarikatının faaliyetleri ile ilgili oldukça önemli bilgiler 
içermektedir. Aslında Abbasi soyundan geldikleri kaydedilen Behdinan beylerine ait olan bu 
şecerede, Şeyh Abdülaziz’in Sincar bölgesine yerleştiği ve çocuklarından bir kısmının İran 
Anadolu sınırına yakın Berdesor kalesi ve Situnî köyüne yerleştiklerini ve sonunda 
Şemdinliye göç ettiklerini, Şeyh Ebûbekir Abdülaziz’in torunlarından Şeyh Abdullah’ın 
İmadiye bölgesinde yer alan Zivkan köyünde irşadla meşgul olduğundan bahsedilmektedir. 
(eş-Şeceretü’z-Zivkiyye, vr. 20a-26b)  

         Diğer yandan Musul bölgesinde görev yapan Kâdirî şeyhlerinin hemen hepsinin tarikat 
silsilelerinin Şeyh Abdülaziz yoluyla Şeyh Abdülkâdir Geylânî’ye ulaşması herhalde tesadüfi 
olmasa gerek. Bu husustaki en önemli belgelerden biri de Abdülkâdir Geylânî’nin 
halifelerinden Şeyh Muhammed el-Kâdirî (ö. 619/1223)’nin torunlarıyla Kayseri’ye göç eden 
ve Kızılviran kasabasına yerleşen (Seyyid Muhammed Efendi, 2002: 12) Şeyh Abdülaziz’in 
torunu Şeyh Taceddin Emir Tac’a Hisarcık beldesinde yapılan 644/1246 tarihli vakıflarda 
Şeyh Ebûbekir Abdülaziz’in adının geçmesidir. (Seyyid Muhammed Efendi, 2002: 87) Bu 
belge Sincar’a yerleşen Şeyh Abdülaziz’in bazı torunları vasıtasıyla Kâdiriyye tarikatının 
XIII. Asrın ilk yarısında Kayseri’de temsil edildiği ve yayılmaya başladığını göstermektedir. 
Şeyh Hasum Bey Tekkesi, Şeyh Ahmed Kumarî Tekkesi ve Şeyh Seyyid Omuzu Güçlü 
Tekkesi, o dönem Kayseri’ye yerleşen Kâdiriyye tarikatı mensuplarının açtıkları tekke ve 
zaviyelerden bazılarıdır. (Seyyid Muhammed Efendi, 2002: 77) Yukarıda verilen bilgiler 
ışığında Şeyh Ebûbekir Abdülaziz’in erken dönem Musul’da tarikatı yaymaya başladığı ve 
halefleri olan Kâdirî şeyhlerinin Anadolu başta olmak üzere daha geniş bir alana tarikatı 
ulaştırmak için gayret ettikleri söylenebilir. 

      Bruinessen’in Kâdirîliğin Kuzey Irak’a girişi hususunda verdiği diğer bir hatalı bilgi de 
Berzencî ailesiyle ilgilidir. Bruinessen, “…Kürdistan’daki en önemli Kâdirî şeyh ailesi olan 
Berzencî’nin kökleri hakkındaki bilgiler biraz daha güvenilirdir. M.S. 1360 dolaylarında 
Seyyid Musa ve Seyyid İsa adlı iki seyyid kardeş, Hemedan’dan Şehrezur’a gelip Berzenc’e 
yerleştiler. Kâdirî tarikatını Güney Kürdistan’da tanıtanların bu iki kardeş olduğu söylenir. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Sincar kasabası Musul vilayet sancağının 140 km batısına düşen ve nüfusunun çoğunluğu Yezidi Kürtlerden 
oluşan bir yerdir. (Sâmî, 1316: IV, 2653) 
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Seyyid Musa’nın hiç çocuğu olmamıştır, yani Berzencî şeyhleri Seyyid İsa’nın soyundan 
gelmedir. Gerçekten de, Sadate Nehrî ve Talabant5 ailesi dışında, Kürdistan’da tanıştığım 
bütün Kâdirî şeyhlerinin silsilesinde Seyyid İsa yer alıyordu.” Sözleriyle iki yerde hatalı bilgi 
vermektedir. Birincisi Hemedanlı Seyyid Ali’nin çocukları olan Seyyid Musa ve Seyyid İsa 
Kâdiriyye tarikatının değil babaları Seyyid Ali Hemedanî (ö. 784/)’nin kurucusu olduğu 
Kübreviyyenin Hemedaniyye kolu ile Nurbahşiyye kollarını temsil etmişlerdir. Berzencî ailesi 
hakkında güvenilir bilgiler sunan eserlerde bu iki kardeşin Kâdirî kimliğinden hiç 
bahsedilmediği gibi aynı aileden XVII. Asrın ikinci yarısında Halvetîliğin Aleviyye kolunu 
Şehrezor bölgesine getiren Baba Resûl el-Berzencî (ö. 1056/1646)’ye kadar Nurbahşîlik 
ailenin tasavvufî kimlik olarak tek ve en önemli nispetleri olmuştur. (Harîrîzâde, III, vr. 258; 
Müderris, Ulemâunâ, 1983: 422; Komisyon, 1984: I, 18; Tavakkuli, 1381: 155) 
        Bruinessen’in ikinci hatalı tespiti ise Kâdirî şeyhlerinin tümünün silsilesinde Seyyid 
Musa ve Seyyid İsa kardeşlerin bulunduğunu ileri sürmesidir. Burada Bruinessen’in aile 
şeceresi ile tarikat silsilesini birbirine karıştırdığı yahut güvenilir olmayan bazı silsileleri esas 
alarak bu sonuca gittiğini düşünüyoruz. Kaldı ki kendisi de İranlı Halife Hacı Said Vefa 
Salamî’ye ait olduğunu belirttiği silsilede eksiklikler olduğunu ve adı geçen evliyalardan 
bazılarının dolaylı olarak bile öncüllerinin müridi olmadığını ifade etmektedir. (Bruinessen, 
Ağa, Şeyh Devlet, 2006: 321) Kuzey Irak’a Kâdiriyye tarikatının girişi hususunda 
araştırmacıların yanılgıya düşmemesi için bu silsile üzerinde kısaca durmak ve bazı önemli 
noktaları açığa kavuşturmak istiyoruz.  

Bruinessen’in verdiği tarikat silsilesi şu şekildedir: (Bruinessen, Ağa, Şeyh Devlet, 2006: 322) 
1. Muhammed 

2. Ali  
3. Hasan Basrî 

4. Habîbe Acem 
5. Davud Tai 

6. Marûf-i Kahri 
7. Cüneyd Bağdâdî 

8. Ebûbekir Şiblî 
9. Ali Hakkarî 

10. Ebu Yusuf Tarsûsî 
11. Ebû Said Mahzûmî el-Mübarek 

12. Abdülkādir Geylânî 
13. Abdülcebbar  

14. Ahmed Rifai 
15. Ahmed Bedevî 

16. İbrahim Dusûkî 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Bu nispetin doğrusu Talabânî olmalıdır. 
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17. İsa Berzenci ve Musa Berzenci 

18. İsmail Vuliani 
19. Ali Kose Dulpembe 

20. Hüseyin  
21. Hacı Sulh Abdüsselam 

   22. Hacı Seyyid Vefa Selami  

          Bu silsiledeki en bariz hata on sekizinci sırada zikredilen İsmail Vulyanî (ö. 
1158/1745)’nin Seyyid İsa (ö. 754/1353)  ve Seyyid Musa Berzencî (ö. 696/1297) kardeşler 
yoluyla Şeyh Abdülkâdir Geylânî’nin 28 yaşında vefat eden (Gürer, 2009: 71) oğlu Şeyh 
Abdülcebbar Bağdadî (ö. 575/1180 )’ye ulaştırılmasıdır. Tomar-ı Turuk-i Aliyye’de Şeyh 
Abdülkâdir Geylânî’nin çocuklarından tarikat kolu/kolları oluşturanlar içinde Şeyh 
Abdülcebbar’ın adı geçmemektedir. (Vicdânî, 1338: II, 36-37) Dahası hem Kuzey Irak’taki 
aile arşivleri hem de Türkiye’de yaşayan aile mensuplarından aldığımız bilgi ve tarikat 
silsileleri, Şeyh İsmail Vulyanî’nin Bağdatlı Kâdirî şeyhi Ahmed el-Ahsâî’nin halifesi olduğu 
ve Şeyh Abdürrezzak Bağdadî (ö. 603/1207 ) yoluyla Şeyh Abdülkâdir Geylânî’ye 
dayandığını göstermektedir. Yine Şeyh İsmail Vulyânî ile Seyyid İsa ve Seyyid Musa 
Berzenci arasında en az 350 yıl gibi büyük bir zaman farkı bulunmaktadır. Burada Şeyh 
İsmail Vulyanî’nin Kâdirî şeyhi olan babası Seyyid Muhammed en-Nûdehî 
(ö.1126/1714)’den aldığı tarikat silsilesinin Şeyh Abdülcebbar yoluyla Şeyh Abdülkâdir 
Geylânî’ye ulaşıp ulaşmadığı sorusu akla gelebilir. Şeyh Muhammed en-Nûdehî, Şeyh 
Muhammed Sâdık el-Bağdâdî’ye intisap etmiştir. Onun tarikat silsilesi de yine Şeyh 
Abdürrezzak Bağdadî yoluyla Şeyh Abdülkâdir Geylânî’ye dayanmaktadır. 

        Berzencî ailesi mensuplarının Berzence köyüne yerleşen ilk ataları olarak aile 
şecerelerinde bu iki kardeşin yer alması gayet doğaldır. Fakat tarikat silsilelerinde bulunması 
mümkün değildir. Berzencî ailesine Kâdirî nispetini kazandıran ilk mutasavvıf Baba Resûl 
Berzencî’nin oğlu Seyyid Ali Venderînî (ö. 1080/1669)’dir. Bağdat’ta Şeyh Muhammed 
Kāsım el-Bağdâdî’nin elinden Kâdirî hırkası giyen el-Venderînî, Şehrezur’a döndükten sonra 
Merge nahiyesine bağlı Lûter köyüne yerleşmiş ve uzunca bir süre orada irşadla uğraşmıştır. 
Vefatına yakın Lûter köyü’nden ayrılarak Venderîn köyüne göç etmiştir. (Müderris, 
Binemâleyê Zanyârân, 1389: 234)  Berzencî ailesinden XVIII. asrın sonu ve XIX. Asrın ilk 
yarısında Kâdirîliğin Şehrezur ve İran’da neşri hususunda önemli başarılar elde eden Şeyh 
Ma’rûf el-Berzencî (ö.1254/1839)’nin verdiği tarikat silsilesinde Şeyh Ali el-Venderînî’ye 
kadar olan isimler şu şekilde sıralanmıştır:  (en-Nûdehî,  1984: I, 349-355) 

1. Hazret-i Peygamber (s.a.v) 
2. Hz. Ali (r.a) 

3. Hasan-ı Basrî 
4. Habîb-i Acemî 

5. Marûf-i Kerhî 
6. Sırrî es-Sakatî 
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7. Cüneyd-i Bağdâdî 

8. Ebûbekir Şiblî 
9. Ebû Fadl et-Temîmî 

10. Ebu’l-Ferec Tarsûsî 
11. Ebu’l-Hüseyin Hakkârî 

12. Ebû Said el-Mahzûmî 
13. Abdülkādir Geylânî 

14. Abdürrezzâk  
15. Muhyiddîn 

16. Dâvud 
17. Garîbullah Muhammed 

18. Ebu’l-Fettâh 
19. Muhammed Kāsım el-Bağdâdî 

20. Ali el-Venderînî 
        Seyyid Ali el-Venderînî (ö. 1080/1669)’den sonra oğlu Kibrît-i Ahmer lakaplı Şeyh 
Muhammed en-Nûdehî (ö. 1126/1714) ikinci Kâdirî şeyhi olarak Şehrezur’da görev 
yapmıştır. (Müderris, Ulemâunâ, 1983: 497-498) Bu durumda Berzencî ailesinin en iyi 
ihtimalle Baba Resûl Berzencî’nin vefat tarihi olan 1056/1646’dan sonra Kâdirîliği yaymaya 
başladıkları düşünülmelidir.    

      Şeyh Ebûbekir Abdülaziz’in 580/1185’te Sincar’a bağlı Cibal köyüne yerleşerek orayı 
yurt edindiğini belirten Tâdefî, onun çocukları ve torunlarından birçoğunun Cibal köyünde 
doğup orada vefat ettiklerinden bahseder. (et-Tâdefî, 1956: 45-55) Bu da ailenin nesiller boyu 
Sincar bölgesinde tarikat neşrini devam ettirdiklerini göstermektedir. Kuzey Irak’ta erken 
dönem Kâdiriyye tarikatı faaliyetleri için üç önemli merkezden bahsedilebilir. Bunlar, Cibal 
köyünde bulunan Cibal Tekkesi, Musul merkezde bulunan Musul Tekkesi ve İmadiye 
bölgesinin kuzeyine düşen Zivkan köyünde inşa edilen Zivkan Tekkesi’dir. Kuzey Irak’ta 
sonraki dönemlerde Kâdirî tekkelerinin sayısında ve faaliyetlerinde artış meydana gelmiştir. 
Bunlardan Kerkük’te Talabânî Tekkesi, Şeyh Muhammed Cemil Tekkesi, Şeyh Hüsameddin 
Tekkesi, Süleymaniye’de Şeyh Mahmud Tekkesi, Erbil’de Şeyh Muhyiddin Berzencî 
Tekkesi, Şeyh Şerif Tekkesi,  Şeyh Abdülkerim Tekkesi,  Köysancak’ta Şeyh Hüsameddin, 
Duhok’ta Birîfka Tekkesi ve Şeyh Enver Tekkesi adlarından bahsedilmesi gereken ve bir 
kısmı günümüzde de hizmet vermeye devam eden tekkelerdir. (Sebânû, 2009: 320-322) 

     1.  Cibal Tekkesi 

      Bu tekkenin kurucusu köye ilk yerleşen Şeyh Ebûbekir Abdülaziz’dir. İlk dönemde 
Mescid ve eklentisi basit mekânlarda başlayan tarikat neşrinin zamanla şeyhin çocukları ve 
torunları tarafından düzenli zaviye ve tekke faaliyetlerine dönüştüğü söylenebilir.      Şeyh 
Ebûbekir Abdülaziz -580-602 yılları arasında- yaklaşık yirmi üç yıl tarikat neşriyle uğraştığı 
Sincar’ın Cibal köyündeki bu tekke, Kâdiriyye tarikatının Musul bölgesindeki ilk irşad 
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merkezidir. Aile bireylerinden bazıları sonraki dönemlerde tarikat neşri için farklı bölgelere 
gitseler de, Cibal köyündeki tekke faaliyetleri aksatılmadan devam ettirilmiştir. 

          Şeyh Ebûbekir Abdülaziz’in vefatından sonra yerine geçen oğlu Şeyh Muhammed el-
Cibalî (ö. 632/1231), hayatının sonuna kadar Cibal köyü’nde tasavvufî faaliyetlerle meşgul 
olmuştur. Şeyh Muhammed’in vefatından sonra yerine oğlu Hüsameddin Şerşik (ö. 652/1255) 
potnişin olmuştur. Fakat Şeyh Hüsameddin Şerşik çok genç denecek bir yaşta henüz yirmi 
dört yaşında iken vefat etmiştir. Ondan sonra Cibal köyü’nde tarikat neşri konusunda adından 
bahsedilen kişi Şemsüddin lakaplı Muhammed el-Ekhal b. Şerşik (ö. 739/1339)’dir.  Şeyh 
Muhammed el-Ekhal, biri 684/ 1286 diğeri ise 722/1323 senesinde iki defa hacca gitmiştir. 
Bu seyahatleri sırasında Şam ve Haleb bölgelerinden çok sayıda kişiye Kâdirî hırkası 
giydirerek tarikat neşri için görevlendirmiştir. (et-Tâdefî, 1956: 53)  

          Cibal köyü’nde yetişen diğer bir Kâdirî şeyhi de Şeyh Ebûbekir Abdülaziz’in torununun 
torunu olan Şeyh Bedr b. Muhammed b. Şerşik b. Muhammed b. Abdilaziz (ö. 775/1374)’dir. 
Yine Cibal köyü’nde doğup büyüyen fakat bir dönem aile fertleriyle beraber köyden ayrılarak 
Mısır’a göç eden Şeyh Alaaddin Ali b. Şemsüddin Muhammed (ö. 853/1450)’in, Cibal 
köyü’nden ne zaman ayrıldığı ve tekke faaliyetleri hakkında malumat sahibi değiliz. Fakat 
onun Mısır’a göç ettikten sonra Kahire’ye yerleştiği ve yaşadığı dönemde Mısır’ın en ileri 
gelen Kâdirî şeyhleri arasında yer aldığı ifade edilmektedir. (et-Tâdefî, 1956: 54) 

        2. Musul Tekkesi 

        Kâdiriyye tarikatının neşri için Sincar’ın Cibal köyünü merkez edinen Şeyh Abdülaziz’in 
torunları, zamanla Musul merkez başta olmak üzere farklı beldelerde de irşad faaliyetlerine 
başlamışlardır. Musul merkezde faaliyet yürüten çok sayıda Kâdirî şeyhinin silsilesinde Şeyh 
Ebûbekir Abdülaziz’in bulunmasından, vefatından sonra torunları vasıtasıyla Musul’da 
tarikatın yayıldığı ve köklü bir tekke geleneğinin oluştuğu anlaşılmaktadır. Birden çok Kâdirî 
tekkesinin bulunduğu Musul’da daha önce Halvetiyye tarikatına müntesip bazı 
mutasavvıfların, Kâdiriyye tarikatına geçtikleri veya Halvetî kimliklerine Kâdirî kimliğini 
ekleyerek irşad faaliyetlerini sürdürdükleri görülür. Bunun en bariz örneklerinden biri 
Musul’un tanınmış Halvetî şeyhlerinden Şeyh Yûsuf el-Halvetî’nin oğlu Şeyh Osman el-
Kâdirî’dir. Cibal Tekkesine mensup Kâdirî şeyhlerinden Seyyid Ebûbekir el-Kâdirî’nin 
elinden hırka giyen Şeyh Osman’ın postnişin olduğu Musul Kâdirî Tekkesi, Musul’un merkez 
sancağında faaliyet yürüten en etkin Kâdirî merkezlerinden biridir. Şeyh Osman, Kâdirî şeyhi 
olarak Abdülkâdir Geylânî’den sonra silsilede on ikinci sırada yerini almıştır. Şeyh Osman el-
Kadiri’nin içinde yer aldığı silsile şu şekildedir.: (el-Kezneyî, 1983: 21) 

1. Şeyh Abdülkâdir Geylânî 

2. Şeyh Abdülaziz es-Sincârî 

3. Şeyh Muhammed el-Hettâk6 

4. Şeyh Şemsüddin el-Kâdirî 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 ŞeyhEbûbekir Abdülaziz’in oğlu Muhammed için ’in bazen el-Hettâk bazen de el-Cibalî nispetleri 
kullanılmıştır.  
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5. Şeyh Şerefüddin el-Kâdirî 

6. Şeyh Zeynüddin el-Kâdirî 

7. Şeyh Veliyüddin el-Kâdirî 

8. Şeyh Nureddin el-Kâdirî 

9. Şeyh Hüsameddin el-Kâdirî 

10. Şeyh Yahya el-Kâdirî 

11. Şeyh Ebûbekir el-Kâdirî 

12. Şeyh Osman el-Kâdirî   

      Musul’un merkezini zaman zaman ziyaret eden gezgin ve araştırmacılar Kâdirî 
şeyhlerinin saygınlığı ve tekkelerinin faal olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin 1726’lı yıllarda 
Musul’a seyahat eden Şeyh Mustafa es-Sıddîkî ed-Dimaşkî (ö. 1162/1748), şehirde Kadiri 
tekkesinin faal olduğunu ve o dönem bu tekkede postnişin olan Kâdirî şeyhlerinden Yusuf el-
Halvetî’nin oğlu Şeyh Osman el-Kâdirî’nin, şehirdeki saygın ve misafir kabul eden 
şeyhlerden biri olduğunu vurgulamaktadır. (ed-Dimaşkî, 2012: 24-25)  
      3. Zivkan Tekkesi 

      Musul bölgesinde Şeyh Ebûbekir Abdülaziz’in torunları tarafından açılan diğer bir irşad 
merkezi de Zivkan köyündeki Kâdirî tekkesidir. Kâdiriyye tarikatı şeyhi olarak bu köye ilk 
yerleşen kişinin Şeyh Ahmed ez-Zivkî olduğu ve bu zatın Melik Halil el-Abbâsî’nin neslinden 
geldiği ifade edilir. (Raûf, 2011: 26) Şeyh Ahmed’den sonraki yıllarda Zivkan köyünde 
yaşadığı belirtilen ve Şeyh Ebûbekir Abdülaziz’in oğlu Şeyh Muhammed’in neslinden geldiği 
söylenen Şeyh Abdullah ez-Zivkî ile Şeyh Ahmed arasında bir bağ olup olmadığı hususunda 
bilgimiz bulunmamaktadır. Fakat Zivkan köyünde ilim ve irşad faaliyetlerinin Şeyh 
Abdullah’tan sonra yoğunlaştığı ve yerel yöneticilerin de kendilerine intisap ettikleri etkin 
Kâdirî şeyhlerinin yetiştiği söylenebilir.  

         Şeyh Abdullah ez-Zivkî’nin yaşadığı Zivkan köyü, Behdînan beylerinin yönetimi 
altındaki bölgede yer almaktadır. Bu köyde görevli Kâdirî şeyhlerinin Behdînan hanedanıyla 
yakın ilişkileri hatta akrabalıklarının olduğu belirtilir. (eş-Şeceretü’z-Zivkiyye, vr. 23-24) 
Kanaatimizce Şeyh Abdülaziz’in çocukları ile Behdinan hanedan mensupları arasında sıhriyet 
bağı kurulmuştur. Bu bağ ile Kâdiriyye tarikatı, yöneticilerin de destek ve güvencesinde 
bölgede yayılma imkânı bulmuştur.  

       İmadiye’nin kuzeyinde yer alan Kare sıradağlarının eteğine kurulu olan Zivkan köyü, 
(Raûf, 2011: 179) Kâdirî şeyhlerinin tasavvufî faaliyetleriyle tanınma imkânı bulan bir 
yerleşim merkezidir. Bu nedenle Zivkan köyünün Kâdirilikle bir yerde özdeşleştiği 
söylenebilir. On altıncı yüzyılda Zivkan Tekkesi’nde çok sayıda talebe yetiştiren Şeyh 
Abdullah, bu sayede hem ilim hem de tasavvuf alanlarına katkı sunmuştur. Talebelerinden 
bilgi ve takvasına güvendiği Şeyh Pîr Mahmud b. Hıdır ez-Zivkî (ö. 1019/1611)’ye tasavvufî 
eğitim verdikten sonra ona Kâdirî hırkası giydirmiştir. Şeyh Abdullah irşad izni verdiği Pîr 
Mahmud’u kızı Aişe ile evlendirmiştir. (Raûf, 2011: 257) Aynı köyde Şeyh Abdullah’tan 
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sonra posta oturan Şeyh Pîr Mahmud, zamanla hem bölge halkı hem de dönemin yerel 
idarecileri nezdinde saygın bir yer edinmiştir. Behdînân beylerinden Sultan Hüseyin Velî (ö. 
984/1581)’nin de kendisine intisap ettiği Şeyh Pîr Mahmud, vefatına kadar Zivkan köyündeki 
tekkede Kâdirî şeyhi olarak tasavvufî hizmetlerini devam ettirmiştir. Yüz yirmi yıl ömür 
sürdüğü ifade edilen Şeyh Pîr Mahmud’dan “keramet sahibi bir şeyh” olarak 
bahsedilmektedir. (Raûf, 2011: 98)  

      Zivkan şeyhleri olarak bölgede tanınan Kâdirî mensuplarının isimleri “eş-Şeceretü’z-
Zivkiyye” adlı yazma belgede yer almaktadır. (eş-Şeceretü’z-Zivkiyye, vr. 30-34) Bu zevatın 
İmadiye bölgesinde Kâdiriyye tarikatını neşreden ve çok saygın bir konuma sahip 
mutasavvıflar oldukları ifade edilir. (Raûf, 2011: 26-349) Kaynaklarda aşağıda isimleri yazılı 
Kâdirî şeyhlerinden bahsedilmekle beraber ne zaman yaşadıkları ve kimin ne zaman posta 
oturduğu hususunda kesin bir malumat verilmemektedir. Biz de isimlerinden en çok 
bahsedilen Zivkan Tekkesi şeyhlerini burada zikretmek istiyoruz.  

1. Şeyh Ahmed ez-Zivkî 

2. Şeyh Cebrail ez-Zivkî 

3. Şeyh Zehîd b. Ahmed ez-Zivkî 

4. Şeyh Hıdır b. Zehîd ez-Zivkî 

5. Şeyh Abdullah ez-Zivkî 

6. Pîr Mahmud b. Hıdır ez-Zivkî  

7. Şeyh Hıdır b. Pîr Mahmud ez-Zivkî 

8. Şeyh Zeynelabidin b. Muhammed ez-Zivkî 

9. Şeyh Muhammed b. Zeynelabidin ez-Zivkî 

10. Şeyh Muhyiddin ez-Zivkî 

11. Şeyh Abdülcelil b. Muhyiddin ez-Zivkî 

12. Şeyh Osman ez-Zivkî 

13. Şeyh Mustafa b. Üzeyr ez-Zivkî 

     Cibal, Musul ve Zivkan tekkelerinde postnişin olan Kâdirî şeyhlerinin gayretleriyle Kuzey 
Irak’ta oluşan tasavvufî gelenek, Şeyh Ebûbekir Abdülaziz’in bazı torunları vasıtasıyla 
zamanla Anadolu, İran hatta Mısır’a kadar yayılma imkânı bulmuştur. 

Sonuç 

       Kâdiriyye tarikatı, Şeyh Abdülkâdir Geylânî’nin vefatından sonra Musul bölgesinde 
Cibal köyü merkez olmak üzere Sincar, Musul’un merkezi ve İmadiye’nin kuzeyinde 
yayılmıştır. Tarikatın erken dönem Musul ve çevresinde yayılmasında Şeyh Abdülkâdir 
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Geylânî’nin oğlu Şeyh Ebûbekir Abdülaziz ile çocukları, torunları ve bunların yetiştirdiği 
halifelerinin rolü büyüktür.  

        Şeyh Ebûbekir Abdülaziz’in hicri altıncı asrın son çeyreğinde Musul’un Sincar bölgesine 
yerleşmesiyle başlayan tarikat faaliyetleri, yetiştirdiği halifeleri sayesinde kuzeyde Anadolu, 
doğuda İran sınırı ve batıda Şam’a kadar yayılmıştır. Musul ve çevresinde Kâdiriyye tarikatını 
temsil eden şeyhlerin tarikat silsilelerinde Şeyh Ebûbekir Abdülaziz’in bulunması Kuzey 
Irak’ta erken dönemde Kâdirîliğin tanınıp yayıldığının açık bir göstergesidir. 

       Şeyh Ebubekir Abdülaziz ve yerine posta oturan Şeyh Muhammed Cibalî dönemlerinde 
Kâdiriyye tarikatı önce Cibal köyü ve bağlı olduğu Sincar bölgesinde, daha sonra İmadiye 
bölgesinde yayılmıştır. Aile fertlerinden Şeyh Abdülaziz’in oğlu Şeyh Ebûbekir’in İran 
sınırına doğru göç etmesiyle de tarikat bir süre sonra İran’ın Urmiye ve Anadolu’nun Hakkâri 
bölgelerinde yayılmaya başlamıştır. XVII. Asra kadar bu minval üzere devam eden tarikat 
neşri, Kuzey Irak’ın tanınmış sûfî aillerinden Berzencîlerin Bağdat’tan Kâdiriyye tarikatını 
Şehrezûr bölgesine getirmeleriyle yeni bir döneme girmiştir. Berzencî ailesinden Şeyh Ali 
Venderînî (ö. 1080/1669), oğlu Şeyh Muhammed en-Nûdehî (ö. 1126/1714) ve oğulları Şeyh 
İsmail el-Vulyânî (ö. 1158/1745) ve Şeyh Hasan Gelezerdî (ö. 1175/1762) ile Şeyh Ma’rûf 
en-Nûdehî (ö. 1254/1839)’nin Süleymaniye, Karadağ ve Kerkük’teki faaliyetlerini, 
Köysancak bölgesinde Şeyh Derviş Mustafa el-Bilbâsî (ö. 1172/1758) ve Şeyh Taha b. Yahya 
el-Kürdî (ö. 1205/1790)’nin faaliyetleri takip etmiştir. Talabanî ailesinden Şeyh Mahmud 
Zengenî (ö. 1215/1800)’nin başlattığı faaliyetler torunlarından Şeyh Abdurrahman Halis 
Talabanî (ö. 1275/1858) döneminde Kâdirîliği Kerkük’ün en etkili tarikatı haline getirmiştir. 
Her üç ailenin de tarikat silsileleri Şeyh Abdülkâdir Geylânî’nin oğlu Şeyh Abdürrezzak 
Bağdadî (ö. 603/1207 )’ye dayanır. Bu dönemin bir istisnası olarak İmadiye bölgesinde 
Kâdirîliği neşreden Şeyh Nureddin Birifkanî (ö. 1268/1852)’nin tarikat silsilesi Musul ve 
çevresindeki birçok Kâdirî şeyhinde olduğu gibi Şeyh Ebûbekir Abdülaziz’e dayanır. 

       Şeyh Ebûbekir Abdülaziz’den sonra Kuzey Irak’ta tasavvufî hizmet yürüten ardıllarından 
bazıları Kâdirîliği erken dönem Anadolu’ya taşımayı başarmışlardır. Eşrefoğlu Rûmî(ö. 
874/1469)’den yaklaşık iki asır önce Anadolu’ya Kâdiriyye tarikatını getiren bu 
şahsiyetlerden Şeyh Ebûbekir Sitûnî Şemdinli bölgesinde, Şeyh Emîr Taceddin Tac ve Şeyh 
Muhammed el-Kâdirî’nin torunları ise Kayseri’de meskûn Kâdirî mensuplarının atalarıdır. 
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YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIM ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ 
İLİŞKİLER:LOJİSTİK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

Mehmet MİMAN*,              Ayşe Esmeray YOĞUN**,          Yoğun, Erhan ÖNEL*** 

ÖZ 

Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS), yönetimin gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak, üst düzeyden alt 
düzeye doğru ve yönetim gereksinimleri doğrultusunda, işletmenin amaçları göz önüne alınarak geliştirilen 
her türlü donanım ve yazılımdan oluşan sistemlerdir. Bu çalışma, rassal örneklem yoluyla seçilen 120 
yöneticiye uygulanan bir keşfedici ankette yer alan ve YBS kullanıcıların demografik özelliklerini yansıtan 
9 faktör (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, sektör, pozisyon, tecrübe, sorumlu olunun kişi sayısı, YBS kullanım 
amacı, YBS kullanım sıklığı) arasındaki ilişkileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma ile, %95 
güvenirlikle  Cinsiyet - Amaç, Cinsiyet – Sıklık, Eğitim Düzeyi –Sıklık, Sorumlu Kişi Sayısı – Amaç, 
Sorumlu Kişi Sayısı – Sıklık, Amaç – Sıklık arasındaki ilişkiler anlamlı bulunmuştur. Böylece YBS 
kullanıcılarının profili ortaya çıkmış olup, gereksinim duyulan hususlarda eğitimler düzenlenerek profilin 
güçlenmesi sağlanabilecektir.  

Anahtar Kelimeler:Yönetim Bilgi Sistemleri, Kullanım Özellikleri, Lojistik Sektörü,Cinsiyet Farklılıkları 

ABSTRACT 

This stusdy investigates the pairwise relationships of managers’ profiles (Gender, Age, Education Level, 
Experience, Position, Experience, Responsible People Number) and their Management Information 
Systems (MIS) usage profiles (Goal and Usage Frequency) using Pearson Chi-Square test based on a 
sample consisting of 120 managers obtained through random sampling. Among these relationships, the 
relationships between managers' frequency of MIS use and gender, frequency of use and education levels, 
level of management and purpose of use of MIS, frequency of use of MIS and purpose of use were 
statistically significant at 95% confidence. Other two-way relations were not statistically significant at 95% 
confidence.  

Key Words:Management Information Systems, Usage Characteristics, Logistic Sector, Gender Difference 

 
1. GİRİŞ 

1.1. Yönetim Bilgi Sistemleri 
Bilgiden kısaca, kullanıcıları için faydalı ve anlamlı hale getirilmiş veri anlaşılmaktadır. 
Karar verme durumunda bulunan yöneticiler için, güvenilir, yeterli ve güncel bilgi, büyük 
önem taşımaktadır. Günümüzün ileri teknolojik cihazları ve ilerlemeleri dikkate 
alındığında ve her alanda yaşanan hızlı uzmanlaşma neticesinde, organizasyonlarda 
çalışan sadece yöneticilerin değil tüm bireylerin bilgiye ulaşabilmesi bir zorunluluk haline 
gelmiştir (Akolaş, 2004.). Son 50 yıldır bilgi sistemlerindeki bu gelişme teknik bir 
disiplin olarak algılanmıştır. Geliştirilen bilişim sistemleri organizasyonlarda çeşitli 
fonksiyonel alanlarda kullanılmıştır (Maguıre,veRedman, 2007).   
Bilgi sistemleri, genel bir anlayışla, el ile yapılan işlemlerin otomatik bir sisteme 
bağlanması ve tüm çalışanlarca paylaşılması olarak tanımlanabilir. Mevcut olan bilgiler 
sisteme verildiğinde programlar aracılığıyla işleme tabi tutulur ve gerekli hesaplamalar 
veya düzenlemeler sonucunda kullanıma sunulmak için çıktılar ve raporlar hazırlanır. 
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Bilişim sistemleri içerisinde işletmeyi ilgilendiren her türlü bilgi ve veri kullanılabilir. 
Girdiler, bir işletmede çalışan kişilerin aylık çalışma saatleri ve saat ücretleri olabileceği 
gibi üretim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürün veya hizmetlerin maliyetleri ve 
miktarı gibi veriler de olabilir (Tecim, ve Gökşen,  2009.).  
Yönetim Bilgi Sistemi, bir işletmenin yönetiminde kullanılan bilgilerin doğru olarak 
işlenmesini ve doğru olarak zamanında gerekli yerlere iletilmesini sağlayan bir sistemdir. 
Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) kavramı için değişik tanımlar yapılmakla beraber genel 
olarak şu şekilde tanımlanabilir: “Yönetim Bilgi Sistemleri bilimsel olarak; işletme 
faaliyetleri ile örgüte dayalı karar almayı destekleyen bilgilerin elde edilmesine yönelik 
sistematik işlemler dizisi şeklinde ifade edilebilir. Başka bir tanımla, bilişim sistemleri; 
yöneticinin karar vermesi için gerekli bilgiyi değişik kaynaklardan toplayan, işleyen, 
saklayan ve verileri raporlayan formal bilgi sistemleridir” (Emhan, 2007.) 
Bilgi sistemleri örgütsel başarı açısından çok önemli bir araçtır. Bilgi sistemlerinde 
teknoloji ve insan birlikte çalıştıkları unutulmamalıdır. Bilgi sistemleri, yüzeysel bir 
donanım ve yazılım değişikliğinden çok, bir teknoloji-insan uyumu birlikteliği olarak 
algılanmalıdır. Başka bir deyişle, bilgi sistemleri belirli hedefleri karşılamak üzere, 
verileri karar vericiler için anlamlı bilgilere çeviren insan gücü, programlar ve yönetsel 
süreçlerden oluşan bir kavramdır. Bu sistemlerin gelişiminde; bilgisayar yazılım ve 
donanım teknolojisindeki ilerlemeler, karar alma işlevinin etkililik kazandırılması 
çabalarına artan ilgi tam, doğru, güvenilir bilgiye olan arzu, gereksiz bilgi ve verinin 
ortadan kaldırılması, şiddetli rekabet baskısı ve öncü üniversitelerde yapılan araştırmalar 
önemli rol oynamıştır (Emhan, 2007.).  

Araştırmacılar, örgütsel, kültürel ve davranışsal bakış açısının başarılı bir yönetim bilgi 
sistemi uyarlamasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtmektedir 
Maguıre, ve Redman, 2007).   

•   Örgüt kültürünün analiz edilmesi,  

•   Politikaların ve güç merkezlerinin belirlenmesi,  

•   Bilgi sistemlerinin kabul edilme, kullanılma ve kurumsallaşma kapasitesinin 
belirlenmesi,  

•   Bilgi teknolojisi kullanımına ait riskin analizi,  

•   Kritik konum ve durumdaki personelin planlama faaliyetlerine katılmasından 
emin olunması,  

•   Yönetim bilgi sisteminin organizasyonda oynayacağı rolün tespiti,  

•   Çalışanların kabul ve beklentilerinin değerlendirilmesi.  
Bilgi sistemi, organizasyonlardaki karar verme desteğine kadar bilgiyi düzenlemek, 
saklamak, işlemek, toplamak olan birbirleriyle ilgili parçaların kümesi olarak 
tanımlanabilir. Karar verme desteği, koordinasyon ve kontrol sağlayan bilgi sistemleri, 
bununla beraber, yöneticilerin ve çalışanların problem çözümüne, karmaşık konuları 
açıklamalarına ve yeni ürünler oluşturmalarına yardım edebilir (Özcan, 2006). 
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Yönetim, bilgi ve sistem kavramlarını ayrı ayrı ele aldığımızda, bunların yeni yeni gelişen 
ve nesnelleşmekte olan üç soyut sözcük olduğu görülmektedir. Böylesi üç sözcükten 
oluşan bir kavramın net bir tanımını yapmak zordur. Ancak yine de YBS için şu tanımlar 
yapılabilir (Özcan, 2006):  
• Bir kurumun işleyiş, yönetim ve karar verme işlevlerini desteklemek üzere bilgi sunan, 
bütünleşik insan-makine sistemidir. Sistem; donanım, yazılım, analiz planlama, kontrol ve 
karar verme modelleri ve veri tabanı kullanır.  

• Yöneticilerin karar vermede kullanacağı bilgiyi geliştirip sunan, donanım, yöntemler ve 
personeli bütünleyen bir bilgisayar sistemidir.  

• Örgütlerdeki işleyiş, yönetim ve karar verme süreçlerini desteklemek için gerekli bilgiyi 
sunmak üzere değişik kaynaklardan alınan verileri bütünleyebilen bir bilgisayar 
sistemidir.  
• Örgüt ihtiyaçlarını karşılamak üzere bilgi toplama, bilgi aktarım ve bilgi sunusunu en iyi 
hale getiren veri tabanları ve bilgi akışlarının bütünleşik yapısıdır.  
• Örgütün yaşama ve gelişmesinin sağlanması ile örgütsel faaliyetlerin planlanması, 
örgütlenmesi, yürütülmesi ve denetimi için, yönetimin ihtiyaç duyduğu, doğru, zamanlı ve 
anlamlı bilgiyi sağlayan ve geliştiren sistemdir. 
 

1.2. Yönetim Bilgi Sisteminin Özellikleri 
Yönetim bilgi sistemi, yönetimin gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak, üst 
düzeyden alt düzeye doğru ve yönetim gereksinimleri doğrultusunda, işletmenin amaçları 
göz önüne alınarak geliştirilir. 

Yönetim bilgi sistemi, genellikle, haftalık, aylık ve yıllık sonuçlarla ilgilenen yöneticilere 
hizmet eder. Yönetim bilgi sistemi, önceden iyi bilinen yapısal konularla ilgili olduğu 
için, genellikle esnek değildir ve daha az çözümleme yeteneği vardır (Kaya., 1984) 
1. Yönetim bilgi sistemi, bütünleşik bir sistemdir: Bilgilerin bütünleşik bir biçimde 
işlenmesi, geniş bir sistem planı içinde gerçekleşir ve bu sistem tek bir sistemden çok, alt 
sistemlerin bileşimi olarak tasarlanır. 

2. Yönetim bilgi sistemi, bilgisayar temeline dayanan insan-makine sistemidir: Yönetim 
bilgi sistemi, bilgisayar desteği olmaksızın da oluşturulabilir. Ancak, etkin yönetim bilgi 
sistemi için, bilgisayar kesinlikle gerekli bir araçtır. Bilgisayar, yönetim bilgi sistemine 
gereken bilgileri, tutarlı ve doğru bir biçimde işleyerek, hem zaman hem de emek 
tasarrufu sağlar. 
3. Yönetim bilgi sistemi, bilgi desteği sağlayan bir sistemdir: Yönetim bilgi sisteminde, 
günlük işlemlere ilişkin birçok bilgi işlenir ve işletme açısından yaşamsal önem taşıyan 
bilgi yığınına girdi sağlanır. 

4. Yönetim bilgi sistemi, karar sürecine bir destektir: Sistem için gerekli olan ve bir karar 
oluşturacak biçimde toplanan bilgilerin; işlenmesi, incelenmesi ve sunulması gerekir. 
Bunun için, çeşitli karar durumlarına ulasan sayısal olan veya olmayan modellerden 
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yararlanılarak, karar almaya destek olacak karar modelleri oluşturulur (LaudonveLaudon, 
1996). 
 

1.3. Yönetim Bilgi Sisteminin İşletmelerdeki Yeri 
Birçok organizasyonda üst yönetim, Yönetim Bilgi Sistemleri’ni bir destek fonksiyon 
olarak değerlendirmektedir. Fakat bu görüş gün geçtikçe daha çok işletmede 
değişmektedir. Pazarda yaşanan yoğun rekabet Yönetim Bilgi Sistemleri’nin yeni stratejik 
rolüne odaklanmayı gerektirmektedir. YBS kazançları, yeni ürünleri ve yeni pazarları 
etkilemektedir. Bu şekilde organizasyonun dış çevresi üzerinde bir etkiye sahip 
olmaktadır (Özcan, 2006).YBS’nin işletmelerde üç temel fonksiyonu bulunmaktadır 
(O’brien, veMarakas,2007.): 

• İşletme süreçleri ve operasyonlarını desteklemek, 
• Çalışanların ve yöneticilerin karar almalarını desteklemek, 

• Rekabet avantajı yaratmak için geliştirilen stratejileri desteklemek. 

 
Şekil 1.Yönetim Bilgi Sistemlerinin İşletmelerdeki Temel Rolleri 

 

2. YBS KULLANIM ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA 
Bu çalışma, rassal örnekleme yolu ile seçilen firmalarda çalışan 120 yöneticiden oluşan 
örneklem üzerine dayanmaktadır. Örnekleme katılanların %57,5’inin cinsiyeti erkek, 
%42,5’inin cinsiyeti ise kadındır. Katılımcıların yaş dağılımına bakıldığında YBS 
kullanıcıların %19,2’si 20-29 yaş, %50’si 30-39 yaş,%24,2’si 40-49 yaş,%6,7’si 50 ve 
üzeri yaş aralığındadır. Yöneticilerin eğitim düzeylerine bakıldığında %53,3’ünün lisans; 
%44,2’sinin yüksek lisans ve % 2,5’unun ise doktora düzeyinde eğitim aldığı görülmektedir. 
Sektöre göre dağılımlarına bakıldığında %30,8’inin üretim sektöründe; %47,5’inin hizmet 
sektöründe %21,7’sinin ise lojistik sektöründe görev aldığı görülmektedir. Görev yapılan 
pozisyona göre dağılımlarına bakıldığında genel müdür ve müdür pozisyonlarını üst 
düzey yönetici olarak, şef yönetici ve diğer pozisyonlardakileri ise alt düzey yönetici 
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olarak değerlendirdiğimizde, %38,3’ünün genel müdür ve müdür pozisyonunda olan üst 
düzey yöneticilerden oluştuğu; %61,7’sinin ise alt düzey yöneticilerden oluştuğu 
görülmektedir. Yöneticilerin pozisyondaki tecrübeye göre dağılımlarına bakıldığında 
%25,8’inin 0-5 yıl; %30’unun 6-10 yıl; %35’inin 11-15 yıl ve %9,2’sinin ise 16 yıl ve 
üzeri yöneticilik tecrübesine sahiptir. Yöneticilerin sorumlu olduğu kişi sayılarına 
bakıldığında %25’inin 0-9 kişi; %19,2’sinin 10-19 kişi; %13,3’ünün 20-29 kişi; 
%20,8’inin 30-39 kişi; %10,8’inin 40-49 kişi ve %10,8’inin ise 50 ve üzeri kişiden 
sorumlu olduğu görülmektedir. Yöneticilerin , Yönetim Bilgi Sistemlerini kullanım 
amaçlarına göre dağılımlarına bakıldığında %14,2’sinin Stratejik Üstünlüğü Desteklemek 
amacıyla; %30’unun Yönetsel Kararlar Almayı Desteklemek amacıyla ve %44,2’sinin ise, 
İşletme Faaliyetlerini Desteklemek amacıyla kullandığı görülmektedir. Yöneticilerin 
Yönetim Bilgi Sistemlerini kullanım sıklığına göre dağılımlarına bakıldığında 
%13,3’ünün çok sık; %26,7’sinin sık; %29,2’sinin ara sıra; %19,2’sinin nadiren ve 
%11,7’sinin ise hiç kullanmadığı görülmektedir. 
2.1. Demografik Faktörler İçin Pearson Ki-Kare Testleri 

Yukarda bahsi geçen 9 demografik faktör arasındaki ilişkiler Pearson Ki Kare Testi 
ile ölçülmüş ve anlamlılık seviyeleri Tablo 1 de gösterilmiştir. Buna göre %95 
güvenirlikle  Cinsiyet - Amaç ,Cinsiyet – Sıklık, Eğitim Düzeyi –Sıklık, Sorumlu Kişi 
Sayısı – Amaç, Sorumlu Kişi Sayısı – Sıklık, Amaç – Sıklık arasındaki ilişkiler anlamlı 
bulunmuştur. (Bu durum P değerlerinde  “ * “ la gösterilmiştir.). Bu ilişkilerin detayları 
aşağıda verilen çapraz tablolarla gösterilmektedir. 

 

Tablo 1. YBS Kullanım Özellikleri Arasındaki İkili ilişkiler p-değerleri 
2.2. Demografik Özellikler Arasındaki İlişkilerin Detayları 

  
Cinsi
yet Yaş 

Eğitim 
Düzeyi 

Sektö
r 

Pozisyo
n 

Tecrüb
e 

Soruml
u Kişi 
Sayısı Amaç Sıklık 

Cinsiyet   0,018 0,098 0,713 0,365 0,368 0,072 
0,020
* 

0,056
* 

Yaş     0,000 0,675 0,000 0,000 0,000 0,168 0,371 
EğitimDüzey
i       0,155 0,016 0,000 0,000 0,170 

0,001
* 

Sektör         0,507 0,545 0,040 0,649 0,098 
Pozisyon           0,000 0,156 0,812 0,571 
Tecrübe             0,000 0,592 0,448 
Sorumlu 
Kişi Sayısı               

0,018
* 

0,000
* 

Amaç                 
0,000
* 

Sıklık                   
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Tablo 2. Cinsiyet * Amaç Çapraz Tablosu 
 

 

Amaç  
 

Topla
m 

Stratejik 
Üstünlüğü 

Desteklemek 

Yönetsel 
Kararlar 
Almayı 

Desteklemek 

İşletme 
Faaliyetlerini 
Desteklemek 

Diğer 

 
 
 
 
 

Cinsiy
et 

Erkek 

Sayı 9 16 31 13 69 

Yüzde 13,0% 23,2% 44,9% 18,8% 100,0
% 

Aralık (6,4% - 
19,7%) 

(14,8% - 
31,6%) 

(35% - 
54,8%) 

(11,1% - 
26,6%)  

Kadın 

Sayı 8 20 22 1 51 

Yüzde 15,7% 39,2% 43,1% 2,0% 100,0
% 

Aralık (7,3% - 
24,1%) 

(27,9%  -  
50,5%) 

(31,7% - 
54,6%) (0 - 5,2%)  

 
 

Toplam 

Sayı 17 36 53 14 120 

Yüzde 14,2% 30,0% 44,2% 11,7% 100,0
% 

Aralık (8,9% - 
19,4%) 

(23,1% - 
36,9%) 

(36,7% - 
51,6%) 

(6,8% - 
16,5%)  

 
 
Cinsiyet * Amaç Çapraz Tablosu incelendiğinde erkek ve kadınlardan Yönetim Bilgi 

Sistemleri kullanım amaçlarından en fazla tercih edilenin işletme faaliyetlerini desteklemek 
olduğu (sırasıyla %44,9 ve %43,1 ) gözlenmektedir. Erkek yöneticiler Yönetim Bilgi 
Sistemlerini en az Stratejik Üstünlüğü Desteklemek için (%13,0 ) kullanırken kadın 
yöneticiler Yönetim Bilgi Sistemlerini en az Diğer amaçlar için ( %2,0 ) kullanmaktadır. 
Genele bakıldığında da Yönetim Bilgi Sistemlerini kullanım amaç oranları en fazla İşletme 
Faaliyetlerini Desteklemek için ( %44,2 ) en az Diğer amaçlar için kullanılmaktadır ( %11,7 ). 
Dikkat çekici diğer bir noktada Yönetim Bilgi Sistemlerini Stratejik Üstünlüğü Desteklemek 
için kullananların oranının oldukça düşük olmasıdır ( %14,2 ).  Erkeklerin Yönetim Bilgi 
Sistemi kullanım amaçlarına bakıldığında %90 güvenirlilik düzeyinde en yüksek kullanım 
amacı İşletme Faaliyetlerini Desteklemek olarak görünmüştür. Kadınların Yönetim Bilgi 
Sistemleri  kullanım amaçlarına bakıldığında %90 güvenirlilikle en düşük Diğer amaçlar 
bulunmuştur. Toplamda ise %90 güvenirlilikle Yönetsel kararlar almayı desteklemek ve 
işletme faaliyetlerini desteklemek için kullananların oranı Yönetim Bilgi Sistemlerini Stratejik 
Üstünlüğü Desteklemek ve Diğer amaçlar için kullananların oranından büyüktür. 

Erkek Yönetim Bilgi Sistemleri kullanıcıları ile kadın Yönetim Bilgi Sistemleri 
kullanıcılarından Stratejik Üstünlüğü Desteklemek, Yönetsel Kararlar Almayı Desteklemek, 
ve İşletme Faaliyetlerini Desteklemek amacıyla kullananların oranları %90 güvenirlilikte 
istatistiksel olarak farklı değildir. Erkeklerle kadınlar arasında Yönetim Bilgi Sistemleri 
kullanım amaçları oranında tek fark Diğer amaçlarda gözlemlenmektedir. Erkekler kadınlara 
göre daha yüksek oranda Yönetim Bilgi Sistemlerini “ Diğer ” amaçlar için kullanmaktadır. 
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Tablo 3. Cinsiyet * Kullanım Sıklığı Çapraz Tablosu 
 

 Kullanım Sıklığı Topla
m Çok Sık Sık Ara Sıra Nadiren Hiç 

Cinsiy
et 

Erke
k 

Sayı 10 15 19 12 13 69 
Yüzd

e 14,5% 21,7% 27,5% 17,4% 18,8% 100,0
% 

Aralı
k 

(7,5% - 
21,5%) 

(13,5% - 
29,9%) 

(18,7% - 
36,4%) 

(9,9% - 
24,9%) 

(11,1% - 
26,6%)  

Kadı
n 

Sayı 6 17 16 11 1 51 
Yüzd

e 11,8% 33,3% 31,4% 21,6% 2,0% 100,0
% 

Aralı
k 

(4,3% - 
19,2%) 

(22,4% - 
44,2%) 

(20,7% - 
42,1%) 

(12,1% -
31,1%) 

(0% - 
5,2%)  

Toplam 

Sayı 16 32 35 23 14 120 
Yüzd

e 13,3% 26,7% 29,2% 19,2% 11,7% 100,0
% 

Aralı
k 

(8,2% - 
18,5%) 

(20% - 
33,3%) 

(22,3% - 
36%) 

(13,2% - 
25,1%) 

(6,8% - 
16,5%)  

Cinsiyet * Kullanım Sıklığı Çapraz Tablosu incelendiğinde erkek ve kadınlardan 
Yönetim Bilgi Sistemleri kullanım sıklığından erkeklerde en fazla tercih edilenin ara sıra 
düzeyinde olduğu (%27,5 ), kadınlarda ise en fazla tercih edilenin sık düzeyinde olduğu 
gözlenmektedir. Bu bakımdan kadın yöneticilerin erkeklere kıyasla Yönetim Bilgi 
Sistemlerini daha sık kullandıkları ifade edilebilir. 
 

Aralıklar dikkate alındığında erkeklerin Yönetim Bilgi Sistemi kullanım sıklığına 
bakıldığında %90 güvenirlilik düzeyinde en yüksek aralık “Ara sıra” olarak; en düşük aralık 
ise “Çok sık” olarak görülmüştür. Kadınların Yönetim Bilgi Sistemleri kullanım sıklığına 
bakıldığında %90 güvenirlilikle en yüksek aralık “Sık” olarak; en düşük aralık ise “Hiç” 
olarak bulunmuştur. Toplamda ise %90 güvenirlilikle en yüksek aralık “Ara sıra” olarak 
bulunmuştur. 

Erkek Yönetim Bilgi Sistemleri kullanıcıları ile kadın Yönetim Bilgi Sistemleri 
kullanıcılarından Kullanım Sıklık oranlarına bakıldığında “Çok Sık”, “Sık”, “Ara sıra” ve 
“Nadiren” kullananların oranları %90 güvenirlilikte istatistiksel olarak farklı değildir. 
Erkeklerle kadınlar arasında Yönetim Bilgi Sistemleri  kullanım sıklıklarına göre  tek fark Hiç 
sıklıkta gözlemlenmektedir. Erkekler kadınlara göre daha yüksek oranda Yönetim Bilgi 
Sistemlerini  kullanmamaktadır. 
 
Tablo 4. Eğitim Düzeyi * Kullanım Sıklığı Çapraz Tablosu 

 Kullanım Sıklığı Toplam Çok Sık Sık Ara Sıra Nadiren Hiç 

Eğitim 
Düzeyi 

Lisans 

Sayı 6 17 21 16 4 64 
Yüzde 9,4% 26,6% 32,8% 25,0% 6,2% 100,0% 

Aralık (3,4%  - 
15,4%) 

(17,5%  - 
35,7%) 

(27,5%- 
47,5%) 

(16,1%-
33,9%) 

(1,3%- 
11,2%)  

Yüksek 
Lisans 

Sayı 7 15 14 7 10 53 
Yüzde 13,2% 28,3% 26,4% 13,2% 18,9% 100,0% 
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Aralık (5,5%  - 
20,9%) 

(18,1%  - 
38,5%) 

(16,4%- 
36,4%) 

(5,5%- 
20,9%) 

(10% -
27,7%)  

Doktora 
Sayı 3 0 0 0 0 3 

Yüzde 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Aralık 0 0 0 0 0  

Toplam 

Sayı 16 32 35 23 14 120 
Yüzde 13,3% 26,7% 29,2% 19,2% 11,7% 100,0% 

Aralık (8,2% - 
18,5%) 

(20% - 
33,3%) 

(22,3% - 
36%) 

(13,2% - 
25,1%) 

(6,8% - 
16,5%)  

 
Eğitim Düzeyi * Kullanım Sıklığı Çapraz Tablosu incelendiğinde lisans düzeyindeki 

yöneticilerin Yönetim Bilgi Sistemleri kullanım sıklığından en fazla tercih edilenin ara sıra 
düzeyinde olduğu (%32,8), yüksek lisans düzeyindeki yöneticilerin Yönetim Bilgi Sistemleri 
kullanım sıklığından en fazla tercih edilenin sık düzeyinde olduğu (%28,3) ve doktora 
düzeyindeki yöneticilerin Yönetim Bilgi Sistemleri kullanım sıklığından en fazla tercih 
edilenin  çok sık düzeyinde olduğu görülmektedir (%100). Bu bakımdan yöneticilerin eğitim 
düzeyi arttıkça Yönetim Bilgi Sistemleri kullanım sıklığı da artmaktadır yorumu yapılabilir. 

Aralıklar dikkate alındığında yöneticilerin eğitim düzeyine göre Yönetim Bilgi Sistemi 
kullanım sıklığına bakıldığında %90 güvenirlilik düzeyinde lisans düzeyinde en yüksek aralık 
“Ara sıra” olarak; en düşük aralık ise “Hiç” olarak görülmüştür. Yüksek Lisans düzeyinde 
Yönetim Bilgi Sistemleri kullanım sıklığına bakıldığında %90 güvenirlilikle en yüksek aralık 
“Sık” olarak; en düşük aralık ise “Çok sık” ve “Nadiren” olarak bulunmuştur. Doktora 
düzeyindeki yöneticilerin tamamı ise aralıklar dikkate alındığında “Çok sık” düzeyindedir. 
Toplamda ise %90 güvenirlilikle en yüksek aralık “Ara sıra” olarak bulunmuştur. 

Doktora Mezunu Yönetim Bilgi Sistemleri Kullanıcıları ile Lisans ve Yüksek Lisans 
mezunu Yönetim Bilgi Sistemleri kullanıcılarının Kullanım Sıklığı oranlarına bakıldığında, 
Doktoralı kullanıcıların Sık, Ara Sıra, Nadiren ve Hiç kullananların oranları %90 
güvenirlilikte istatistiksel olarak Lisans Ve Yüksek Lisanstan daha azdır.  

 
Tablo 5. Sorumlu Kişi Sayısı * Amaç Çapraz Tablosu 

 

Amaç 

Toplam Stratejik 
Üstünlüğü 

Desteklemek 

Yönetsel 
Kararlar 
Almayı 

Desteklemek 

İşletme 
Faaliyetlerini 
Desteklemek 

Diğer 

Sorumlu 
Kişi 

Sayısı 

0-9 

Sayı 6 7 16 1 30 
Yüzde 20,0% 23,3% 53,3% 3,3% 100,0% 

Aralık (8% - 32%) (10,6% - 
36,1%) 

(38,3% - 
68,4%) (0 - 8,7%)  

10-19 

Sayı 1 7 15 0 23 
Yüzde 4,3% 30,4% 65,2% 0% 100,0% 

Aralık (0% - 
11,4%) 

(14,6% - 
46,3%) 

(48,8% - 
81,6%) (0% - 0%)  

20-29 
Sayı 2 7 5 2 16 

Yüzde 12,5% 43,8% 31,2% 12,5% 100,0% 
Aralık (0% - (23,3% - (12,% - (0%  -  
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26,1%) 64,2%) 50,4%) 26,1%) 

30-39 

Sayı 3 7 8 7 25 
Yüzde 12,0% 28,0% 32,0% 28,0% 100,0% 

Aralık (1,3% - 
22,7%) 

(13,2% - 
42,8%) 

(16,6% - 
47,4%) 

(13,2%  - 
42,8%)  

40-49 

Sayı 0 4 6 3 13 
Yüzde 0,0% 30,8% 46,2% 23,1% 100,0% 

Aralık 0 (9,6% - 
51,9%) 

(23,3% - 
69%) 

(3,8% - 
42,4%)  

50 ve 
üzeri 

Sayı 5 4 3 1 13 
Yüzde 38,5% 30,8% 23,1% 7,7% 100,0% 

Aralık (16,2% - 
60,7%) 

(9,6% - 
51,9%) 

(3,8% - 
42,4%) 

(0% - 
19,9%)  

Toplam 

Sayı 17 36 53 14 120 
Yüzde 14,2% 30,0% 44,2% 11,7% 100,0% 

Aralık (8,9% - 
19,4%) 

(23,1% - 
36,9%) 

(36,7% - 
51,6%) 

(6,8%  - 
16,5%)  

 
Sorumlu Kişi * Amaç Çapraz Tablosu incelendiğinde sırasıyla 0-9kişi,10-19 kişi ve 

30-39 ile 40-49 kişiden sorumlu olan yöneticiler Yönetim Bilgi Sistemleri kullanım 
amaçlarının işletme faaliyetlerini desteklemek amacında yoğunlaştığı görülmektedir. 20-29 
kişiden sorumlu olan yöneticiler ise amaç olarak daha çok (%43,8) yönetsel kararlar almayı 
desteklemek amacına yoğunlaşmışlardır. 50 ve üzeri personelden sorumlu olan yöneticilerin 
ise daha çok (%38,5) stratejik üstünlüğü desteklemek amacına yöneldikleri görülmektedir. 

Aralıklar dikkate alındığında sorumlu olunan kişi sayısı bakımından Yönetim Bilgi 
Sistemi kullanım amaçlarına bakıldığında %90 güvenirlilik düzeyinde 0-9 ve 10-19 kişide en 
yüksek kullanım amacı İşletme Faaliyetlerini Desteklemek olarak; en düşük kullanım amacı 
da Diğer Amaçlar olarak görülmüştür. 20-29 kişide en yüksek kullanım amacı Yönetsel 
Kararlar Almayı Desteklemek olarak; en düşük kullanım  

amacı da Diğer Amaçlar ve Stratejik Üstünlüğü Desteklemek olarak görülmüştür. 30-39 ve 
40-49 kişide en yüksek kullanım amacı İşletme Faaliyetlerini Desteklemek olarak; en düşük 
kullanım amacı da Stratejik Üstünlüğü Desteklemek olarak görülmüştür. 50 ve üzeri kişide en 
yüksek kullanım amacı Stratejik Üstünlüğü Desteklemek olarak; en düşük kullanım amacı da 
Diğer Amaçlar olarak görülmüştür. Toplamda ise %90 güvenirlilikle Yönetsel Kararlar 
Almayı Desteklemek ve İşletme Faaliyetlerini Desteklemek için kullananların oranı Yönetim 
Bilgi Sistemlerini Stratejik Üstünlüğü Desteklemek ve Diğer amaçlar için kullananların 
oranından büyüktür. 

Yönetim Bilgi Sistemleri kullanıcılarının sorumlu olduğu kişi sayısı ile amaçlara 
bakıldığında sorumlu olunan kişi sayısı ile “Yönetsel Kararlar Almayı Desteklemek” ve 
“İşletme Faaliyetlerini Desteklemek” amaçları oranları %90 güvenirlilikte istatistiksel olarak 
farklı değildir. Stratejik Üstünlüğü Desteklemek amacında 40-49 kişiden sorumlu olanların 
oranı ve Diğer Amaçlarda 10-19 kişiden sorumlu olanların oranı ise en düşüktür ve diğer 
sorumlu olunan kişi sayısı gruplarına göre %90 güvenirlilikte istatistiksel olarak farklıdır.  
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Tablo 6. Sorumlu Kişi Sayısı * Kullanım Sıklığı Çapraz Tablosu 

 
Kullanım Sıklığı Topla

m Çok Sık Sık Ara Sıra Nadire
n Hiç 

Sorumlu 
Kişi 

Sayısı 

0-9 

Sayı 3 8 15 3 1 30 

Yüzde 10,0% 26,7% 50,0% 10,0% 3,3% 100,0
% 

Aralık (1%  - 
19%) 

(13,3
%  - 

40%) 

(34,9%  - 
65,1%) 

(1%  - 
19%) 

(0%  - 
8,7%)  

10-
19 

Sayı 1 7 7 8 0 23 

Yüzde 4,3% 30,4% 30,4% 34,8% 0,0% 100,0
% 

Aralık (0%  - 
11,4%) 

(14,6
%  - 

46,3%
) 

(14,6%  - 
46,3%) 

(18,4% 
- 

51,2%) 
0  

20-
29 

Sayı 2 5 3 4 2 16 

Yüzde 12,5% 31,2% 18,8% 25,0% 12,5% 100,0
% 

Aralık (0%  - 
26,1%) 

(12,1
%  - 

50,4%
) 

(2,6%  - 
34,9%) 

(13,2% 
- 

25,1%) 

(0%  - 
26,1%

) 
 

30-
39 

Sayı 2 6 4 6 7 25 

Yüzde 8,0% 24,0% 16,0% 24,0% 28,0% 100,0
% 

Aralık (0%  - 
17%) 

(9,9%  
- 

38,1%
) 

(3,9%  - 
28,1%) 

(9,9% -
38,1%) 

(13,2
%  - 

42,8%
) 

 

40-
49 

Sayı 1 2 5 2 3 13 

Yüzde 7,7% 15,4% 38,5% 15,4% 23,1% 100,0
% 

Aralık (0%  - 
19,9%) 

(0%  - 
31,9%

) 

(16,2%  - 
60,7%) 

(0%  - 
31,9%) 

(3,8%  
- 

42,4%
) 

 

50 ve 
üzeri 

Sayı 7 4 1 0 1 13 

Yüzde 53,8% 30,8% 7,7% 0,0% 7,7% 100,0
% 

Aralık (31%  - 
76,7%) 

(9,6%  
- 

51,9%
) 

(0%  - 
19,9%) 0 

(0%  - 
19,9%

) 
 

Toplam 
Sayı 16 32 35 23 14 120 

Yüzde 13,3% 26,7% 29,2% 19,2% 11,7% 100,0
% 
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Aralık (8,2%  - 
18,5%) 

(20%  
- 

33,3%
) 

(22,3%  - 
36%) 

(13,2% 
- 

25,1%) 

(6,8%  
- 

16,5%
) 

 

 
Sorumlu Kişi * Kullanım Sıklığı Çapraz Tablosu incelendiğinde sırasıyla 0-9 kişiden 

sorumlu olan yöneticilerin Yönetim Bilgi Sistemleri kullanım sıklığının en çok (%50 ) ara sıra 
düzeyinde; 10-19 kişiden sorumlu olan yöneticilerin Yönetim Bilgi Sistemleri kullanım 
sıklığının en çok (%34,8) nadiren düzeyinde olduğu; 20-29 kişiden sorumlu olan yöneticilerin 
Yönetim Bilgi Sistemleri kullanım sıklığının en çok (%31,2 ) sık düzeyinde; 30-39 kişiden 
sorumlu olan yöneticilerin Yönetim Bilgi Sistemleri kullanım sıklığının en çok (%28 ) hiç 
düzeyinde; 40-49 kişiden sorumlu olan yöneticilerin Yönetim Bilgi Sistemleri kullanım 
sıklığının en çok (%38,5 ) ara sıra düzeyinde ve 50 ve üzeri kişiden sorumlu olan yöneticilerin 
Yönetim Bilgi Sistemleri kullanım sıklığının en çok (%53,8 ) çok sık düzeyinde olduğu 
görülmektedir. 

Aralıklar dikkate alındığında sorumlu olunan kişi sayısı bakımından Yönetim Bilgi 
Sistemi kullanım sıklığına bakıldığında %90 güvenirlilik düzeyinde 0-9 kişide en yüksek 
aralık “Ara sıra”; en düşük aralık ise “Hiç” olarak görülmüştür. 10-19 kişide en yüksek aralık 
“Nadiren”; en düşük aralık ise “Hiç” olarak görülmüştür. 20-29 ve 30-39 kişide en yüksek 
aralık “Sık” en düşük aralık ise “Çok Sık” olarak görülmüştür.40-49 kişide en yüksek aralık 
“Ara sıra” olarak; en düşük aralık ise “Çok Sık” olarak görülmüştür. 50 ve üzeri kişide en 
yüksek aralık “Çok Sık” olarak; en düşük aralık “Nadiren” olarak görülmüştür. Toplamda ise 
%90 güvenirlilikle en yüksek aralık “Ara sıra”; en düşük aralık ise “Hiç” olarak görülmüştür. 

Yönetim Bilgi Sistemleri kullanıcılarının sorumlu olduğu kişi sayısı ile kullanım 
sıklığına bakıldığında “Çok Sık”, “Sık” ve “Ara sıra” kullananların oranları %90 
güvenirlilikte istatistiksel olarak farklı değildir.  50 ve üzeri kişiden sorumlu olanların oranı 
“Nadiren” sıklığında en düşük ve diğer sıklık boyutlarına göre %90 güvenirlilikte istatistiksel 
olarak farklı iken; 10-19 kişiden sorumlu olanların oranı “Hiç” sıklığında en düşük ve diğer 
sıklık boyutlarına göre %90 güvenirlilikte istatistiksel olarak farklıdır. 
 
 
Tablo 7. Amaç * Kullanım Sıklığı Çapraz Tablosu 

 
Kullanım Sıklığı 

Toplam Çok 
Sık Sık Ara 

Sıra Nadiren Hiç 

A
m

aç
 

Stratejik 
Üstünlüğ

ü 
Destekle

mek 

Sayı 6 4 4 3 0 17 
Yüzd

e 35,3% 23,5% 23,5% 17,6% 0,0% 100,0% 

Aralık 
(16,2%  

- 
54,4%) 

(6,6%  
- 

40,5%
) 

(6,6%  
- 

40,5%
) 

(2,4% - 
32,9%) 

(6,8%  
- 

16,5%
) 

 

Yönetsel 
Kararlar 
Almayı 

Sayı 3 13 11 9 0 36 
Yüzd

e 8,3% 36,1% 30,6% 25,0% 0,0% 100,0% 
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Destekle
mek Aralık 

(0,7%  
- 

15,9%) 

(22,9
%  - 

49,3%
) 

(17,9
%  - 

43,2%
) 

(13,1% - 
36,9%) 0  

İşletme 
Faaliyetl

erini 
Destekle

mek 

Sayı 7 15 20 11 0 53 
Yüzd

e 13,2% 28,3% 37,7% 20,8% 0,0% 100,0% 

Aralık 
(5,5%  

- 
20,9%) 

(18,1
%  - 

38,5%
) 

(26,7
%  - 

48,7%
) 

(11,6% - 
29,9%) 0  

Diğer 

Sayı 0 0 0 0 14 14 
Yüzd

e 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0
% 100,0% 

Aralık 0 0 0 0 0  

Toplam 

Sayı 16 32 35 23 14 120 
Yüzd

e 13,3% 26,7% 29,2% 19,2% 11,7% 100,0% 

Aralık 
(8,2%  

- 
18,5%) 

(20%  
- 

33,3%
) 

(22,3
%  - 
36%) 

(13,2% - 
25,1%) 

(6,8%  
- 

16,5%
) 

 

 
Amaç * Kullanım Sıklığı Çapraz Tablosu incelendiğinde Stratejik üstünlüğü 

desteklemek amacını tercih eden yöneticilerin Yönetim Bilgi Sistemleri kullanım sıklığının en 
çok (%35,3) çok sık düzeyinde,  yönetsel kararlar almayı desteklemek amacını tercih eden 
yöneticilerin Yönetim Bilgi Sistemleri kullanım sıklığının en çok (%36,1) sık düzeyinde ve 
işletme faaliyetlerini desteklemek amacını tercih eden yöneticilerin Yönetim Bilgi Sistemleri 
kullanım sıklığının en çok (%37,7) ara sıra düzeyde olduğu görülmektedir. 
Aralıklar dikkate alındığında amaçlar bakımından Yönetim Bilgi Sistemi kullanım sıklığına 
bakıldığında %90 güvenirlilik düzeyinde Stratejik Üstünlüğü Desteklemek amacında en 
yüksek aralık “Çok Sık”; en düşük aralık ise “Hiç” olarak görülmüştür. Yönetsel Kararlar 
Almayı Desteklemek ve İşletme Faaliyetlerini Desteklemek amacında en yüksek aralık “Ara 
sıra”; en düşük aralık ise “Hiç” olarak görülmüştür. Toplamda ise %90 güvenirlilikle en 
yüksek aralık “Ara sıra”; en düşük aralık ise “Hiç” olarak görülmüştür. 
Yönetim Bilgi Sistemleri kullanıcılarının kullanım amaçları ile kullanım sıklığına 
bakıldığında “Diğer Amaçlar” için kullananların oranı “Çok Sık”, ”Sık”, “Ara Sıra” ve 
“Nadiren” sıklığında en düşük ve diğer amaçlara göre %90 güvenirlilikte istatistiksel olarak 
farklı iken; “Diğer Amaçlar” “Hiç” sıklığında en yüksek ve diğer amaçlara göre %90 
güvenirlilikte istatistiksel olarak farklıdır. Bununla birlikte “Çok Sık” sıklığında “Yönetsel 
Kararlar Almayı Desteklemek” amacı “Stratejik Üstünlüğü Desteklemek” amacından daha 
düşüktür ve iki amaç arasında “Çok Sık” sıklığında %90 güvenirlilikte istatistiksel olarak 
farklılık vardır. 
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3. SONUÇ ve ÖNERİLER 

İşletmlerin kullandıkları yönetim bilgi sistemlerinin rerkabet koşullarına ayak 
uydurmaları için önemli bir rolü bulunmaktadır. Ancak yapılan literatür taraması 
sonucunda farklı kişilerin farklı amaçlarla ve sıklıklarla yönetim bilgi sistemleri 
kullandığı görülmüştür. Bu çalışma YBS kullanım özellikleri (Amaç ve Sıklık) ile 
demografik faktörler (Cinsiyet, Yaş, Eğitim Düzeyi, Sektör, Pozisyon, Tecrübe ve 
Sorumlu Kişi Sayısı) arasındaki ikili ilişkileri rassal örnekleme yoluyla seçilen 120 
yöneticiden oluşan örnekleme göre istatistiksel olarak incelemektedir. Buna göre %95 
güvenirlikle  Cinsiyet - Amaç,Cinsiyet – Sıklık, Eğitim Düzeyi –Sıklık, Sorumlu Kişi 
Sayısı – Amaç, Sorumlu Kişi Sayısı – Sıklık, Amaç – Sıklık arasındaki ilişkiler anlamlı 
bulunmuştur. Lojistik sektöründe uygulanan bu çalışma alanında öncü ve keşfedici 
nitelikte olup diğer sektörler için de uyarlanabilir.  
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FAKTÖR YOĞUNLUĞUNA GÖRE ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARETİN STATİK 
ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

 Dilek ŞAHİN* 

Öz 

İkinci dünya savaşından sonra, uluslararası ticaretin niteliği değişmeye başlamış ve dış ticarette 
endüstri-içi ticaret kavramı ortaya çıkmıştır.  Endüstri-içi ticaret aynı endüstriye ait malların hem ithalatının hem 
de ihracatının yapılmasıdır. Sanayileşmiş ülkeler arasında gerçekleşen dış ticaretin önemli bir kısmı endüstri-içi 
ticaret şeklindedir. Mallar faktör yoğunluğu bazında; hammadde yoğun, emek yoğun, sermaye yoğun, kolay 
taklit edilen araştırma bazlı ve zor taklit edilen araştırma bazlı olmak üzere beş gruba ayrılmaktadır. Bu 
çalışmada Türkiye’nin endüstri-içi ticaret seviyesi faktör yoğunluğuna göre ölçülmüştür. Çalışmada statik analiz 
yöntemi olan Grubel-Lloyd endeksi kullanılmıştır. Çalışmada sonuç olarak, Türkiye’nin hammadde yoğun, emek 
yoğun ve sermaye yoğun mallarda endüstri-içi ticaretinin yüksek olduğu görülmüştür. Kolay taklit edilen 
araştırma bazlı ve zor taklit edilen araştırma bazlı mallarda ise endüstri-içi ticaret seviyesi düşük çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri-içi Ticaret, Yeni Uluslararası Ticaret Teorileri, Faktör Yoğunluğu, Statik Ölçüm, 
Grubel-Lloyd Endeksi. 

 

STATIC MEASUREMENT OF INTRA-INDUSTRY TRADE ACCORDING TO 
FACTOR INTENSITY: THE CASE OF TURKEY 

Abstract 

After the second world war, the nature of international trade has started to change and foreign trade has 
emerged the concept of intra-industry trade. Intra-industry trade is made of both imports and exports  belong to 
the same industrial goods. Among industrialized countries a significant portion of the foreign trade in the form of 
intra-industry trade. On the basis of factor intensity goods are divided into five groups which are raw material-
intensive, labor-intensive, capital intensive, easy to imitate science-based, hard to imitate science-based. In this 
study,  the level of intra-industry trade in Turkey was measured  according factor intensity. In this study, It was 
used which is a static analysis Grubel-Lloyd Index. As result of this study, ıt was found to be high in intra-
industry trade in  Turkey's raw material intensive, labor-intensive and capital-intensive goods. It was found to be 
low  intra-ındustry trade in easy to imitate science-based, hard to imitate science-based.   

Keywords: Intra-Industry Trade, New Theories of International Trade, Factor Density, Static Measurement,   
Grubel-Lloyd Index. 
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1.GİRİŞ 

Günümüzde, dünya ticaretinin büyük ve artan bir kısmı sanayileşmiş ülkeler arasında 
birbirine benzer olan ürünlerden oluşmaktadır. Endüstri-içi ticaret adı verilen bu kavram, aynı 
endüstriye ait malların bir ülke tarafından aynı anda hem ithalatının hem de ihracatının 
yapıldığı ticaret şekli olarak tanımlanmaktadır. Özellikle 1960’lı yıllardan itibaren iktisat 
literatüründe kendisine yer bulan bu kavram üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır. Endüstri-
içi ticaretin söz konusu dönemde ilgi odağı olma nedeni, faktör donatımı teorisinin bu ticaret 
türünü açıklayamamasıdır. Faktör donatımı teorisinin yapmış olduğu piyasalarda tam 
rekabetin geçerli olması, ölçeğe göre sabit getirinin söz konusu olması ve homojen ürün 
üretilmesi varsayımları endüstri-içi ticareti açıklayamamaktadır. Bu nedenle endüstri-içi 
ticaretle ilgili ilk çalışmalar, endüstri-içi ticaretin ortaya çıkış nedenlerini araştırmışlar ve bu 
çalışmalar endüstri-içi ticaret, ürün farklılaştırması ve ölçek ekonomileri nedeniyle ortaya 
çıkan Monopolcü Rekabet Teorisi kapsamında yeni bir dış ticaret teorisi olarak açıklanmıştır. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin faktör yoğunluğuna göre endüstri-içi ticaretinin 
analiz edilmesidir. Bu amaca yönelik olarak endüstriler hammadde, emek yoğun, sermaye 
yoğun, kolay taklit edilen araştırma bazlı ve zor taklit edilen araştırma bazlı endüstriler olarak 
sınıflandırılarak, statik ölçüm yöntemi olan Grubel-Lloyd (GL) endeksi kullanılarak analiz 
edilmiştir. Çalışmada 1992-2013 dönemi ele alınmıştır. Sonuç olarak, Türkiye’nin endüstri-içi 
ticaretinin hammadde, emek yoğun ve sermaye yoğun mallarda yüksek; kolay taklit edilen 
araştırma bazlı mallar ve zor taklit edilen araştırma bazlı mallarda ise düşük olduğu 
görülmüştür.  
 

2. DIŞ TİCARET TEORİLERİ İÇİNDE ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARETİN YERİ  
Faktör donatımı teorisi, kabul ettiği varsayımlar nedeniyle yeni bir ticaret şekli olan 

endüstri-içi ticareti açıklayamamakla birlikte endüstri-içi ticareti faktör donatımı teorisinden 
bağımsız düşünmekte mümkün değildir. Bu nedenle burada öncelikle faktör donatımı 
teorisinden bahsedilecek ardından yeni dış ticaret teorilerine değinilecektir. 
2.1. Faktör Donatımı Teorisi 

Faktör Donatımı Teorisi, karşılaştırmalı üstünlükler teorisinin farklı bir yorumu olarak 
kabul edilmektedir. Bu teori, İsveçli ekonomistler Eli Heckscher ve Bertil Ohlin tarafından 
geliştirilmiştir. Bu nedenle teori Heckscher-Ohlin (H-O) teorisi olarak adlandırılmıştır.  

Bu teori, ülkeler arasındaki mukayeseli üstünlüğün kaynağını emeğin verimliliğindeki 
farklılıktan değil, üretim faktörlerinin nispi bolluğu veya kıtlığına dayandırmaktadır. Bu 
teoriye göre, bir ülke hangi üretim faktörüne daha fazla sahipse, üretimde bu faktörün yoğun 
kullanıldığı mallarda karşılaştırmalı üstünlük elde eder ve o malı daha düşük maliyetle 
üreterek o malın üretiminde uzmanlaşır. Daha açık bir ifadeyle, ülkeler bol olan faktörü daha 
yoğun olarak kullanan malları ihraç eder ya da o mallarda ihtisaslaşma sağlarken, kıt olan 
faktörü yoğun olarak kullanan malları da ithal eder (Bedir, 2009: 89).  Buna göre bir ülkenin 
nispi faktör bolluğu (veya kıtlığı) emek ya da sermaye olabilir. Eğer emek ise emek yoğun 
mallarda uzmanlaşma, sermaye ise sermaye yoğun mallarda uzmanlaşma gerçekleşecektir. 
Nispi faktör bolluğu emek üzerinde olan bir ülke emek yoğun mallarda uzmanlaşıp, kıt 
kaynaklarını emek yoğun mallar üretmek için kullanacaktır. Bu ülke emek yoğun mallar ihraç 
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edip karşılığında sermaye yoğun mallar ithal edecektir. Tersi durumda nispi faktör bolluğu 
sermaye üzerinde olan bir ülke sermaye yoğun mallarda uzmanlaşıp, kıt kaynaklarını sermaye 
yoğun mallar üretmek için kullanacaktır. Bu ülke ise sermaye yoğun mallar ihraç edip 
karşılığında emek yoğun mallar ithal edecektir. Her iki ülkenin de bu uzmanlaşma sonucunda 
dış ticaretten kazanç elde etmesi beklenmektedir (Utkulu, 2005: 12).  

2.2. Yeni Dış Ticaret Teorileri  
İkinci dünya Savaşı’ndan sonra, ticaretin serbestleşmeye başlamasıyla birlikte 

uluslararası ticaret yapısında eksik rekabet, endüstri-içi ticaret, uzmanlaşma, ölçek 
ekonomileri ve mal farklılaştırması konularında önemli ölçüde yapısal değişiklikler 
yaşanmıştır. Bu süreçte yeni durumu geleneksel dış ticaret modelleriyle açıklamak imkânsız 
hale gelmiştir. Bu nedenle 1960’lardan sonra dış ticaret ile ilgili olarak ölçek ekonomileri, 
eksik rekabet, ürün farklılaşması ve benzer ürünlerde benzer ülkelerin iki yönlü ticareti gibi 
yeni ve değişen durumu açıklamak amacıyla “Yeni Dış Ticaret Teorileri” ortaya çıkmıştır. 
Geleneksel ticaret teorisinin aksine, yeni dış ticaret teorileri benzer faktör donatımına sahip 
ülkeler arasında ortaya çıkan ticareti açıklamak için eksik rekabet ve ölçek ekonomilerine 
dayanmaktadır.  Bu teoriler aşağıda açıklanmıştır:  

Nitelikli İşgücü Teorisi: Nitelikli işgücü faktörü ve dış ticaret arasındaki ilişki ilk 
olarak, Keesing tarafından 1965 yılında ele alınmıştır. Keesing, endüstri ülkeleri arasındaki 
dış ticaretin önemli bir kısmını oluşturan sanayi malları üzerindeki ticaretin bu teori ile 
açıklanabileceğini ileri sürmüştür. Bu teoriye göre belirli türdeki mesleki veya nitelikli işgücü 
bakımından zengin ülkeler üretimi büyük ölçüde bu faktörlere bağlı olan mallarda 
uzmanlaşırlarken; niteliksiz emek bakımından zengin olan ülkeler ise yoğun biçimde 
niteliksiz emeği içeren malların üretiminde üstünlüğe sahip olacaktır (Seyidoğlu, 2003: 81). 
Bu teoriye göre, gelişmiş ülkeler arasındaki dış ticaretin bir bölümü emek niteliği farklılığı ile 
açıklanmaktadır. Nitelikli işgücü teorisinde ülkeler arasında endüstri-içi ticaretin 
gerçekleşmesi tamamen ülkenin sahip olduğu emek faktörünün niteliği ile sağlanmaktadır. 
Çünkü her bir ülke farklı niteliklerdeki emek faktörüne sahip olmakla birlikte aynı endüstri 
kategorisi altında farklılaştırılmış malları üretecektir ve bu malların ülkeler arasında ticarete 
konu olması da endüstri-içi ticarete yol açacaktır (Bilici, 2007: 13). 

Teknoloji Açığı Teorisi: Bu teoriye göre, bir malın üretiminde gelişmiş teknolojileriyle 
yenilik bulan ülkeler o malın üretimini kendi tekelinde tutarlar ve bu ülkeler o malın tek 
ihracatçısı durumundadırlar. Söz konusu teknolojiye sahip olmayan ülkeler ise bu malı ithal 
ederler. Ancak bu teknoloji bir süre sonra diğer ülkeler tarafından taklit edilmeye başlanır 
(Yergin, 2011: 32). Teknolojinin taklit yoluyla veya serbest bir mal durumuna gelmesiyle 
beraber teknoloji diğer ülkelerin eline geçer ve o ülkelerdeki emek ucuzluğu veya doğal 
kaynak üstünlükleri nedeniyle söz konusu malı ilk icat edenden daha ucuza üretilmeye başlar. 
Malın ilk icatçısı olan ülke diğer ülkelerle rekabet edemedikleri için dışarıdan ithal etmeye 
başlarlar. Teknoloji Açığı Teorisi, yeniği ilk uygulayan ülkenin monopolcü durumunun 
üretim teknolojisinin diğer ülkeler tarafından öğrenilmesiyle sona erecektir. Taklitçi ülke 
yeniliği ilk uygulayan ülkedeki gibi yüksek yatırım seviyesine sahip ise taklitçi ülkenin bu 
malı üretmesiyle birlikte uluslararası ticarette artış olacak ve iki ülkenin de bu malı 
üretmesiyle birlikte endüstri-içi ticaret ortaya çıkacaktır.  

Posner’e göre ülkeler arasındaki teknolojik farklılıklar rekabet güçlerinin analizinde 
önemli bir rol üstlenmekte ve teknik gelişme beraberinde birim maliyetleri düşürerek rekabet 
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gücünü artırmaktadır. Teknik gelişmeler birbirinden kopuk olmamakla birlikte her bir 
alandaki gelişme beraberinde yeni gelişmeleri de getirmektedir.  Posner’e göre teknolojik 
gelişmenin birim maliyetleri düşürmesi şu nedenlere dayanmaktadır (Posner, 1961: 329): 

•   Teknik gelişme sürecinin sürekli olarak devam etmesi, 
•   Firmaların geçmişteki üretim tecrübelerini sürekli olarak kullanmaları, 
•   Firmaların mevcut sistemlerine ilaveten yeni üretim yöntemleri geliştirmeleri. 
Ürün Dönemleri Teorisi: 1966 yılında Raymond Vernon tarafından ortaya atılan “Ürün 

Dönemleri Hipotezi”, teknoloji açığı teorisinin genelleştirilmiş ve geliştirilmiş halidir. Vernon 
(1966) tarafından geliştirilen bu teori, yeni malların icadı ve yeniliği ile ilgilenmekte ve 
teknoloji transferinin ana yolunun doğrudan yabancı sermaye yatırımları olduğunu ifade 
etmektedir (Şimşek, 2007: 20). Vernon’a göre, teknolojik yenilikler ve yeni malların 
geliştirilmesi sanayileşmiş ülkelerde ortaya çıkmaktadır. Vernon Ürün Dönemleri Teorisinde 
yeni ürünlerin gelişi sırasında birçok aşamadan geçtiğini ve karşılaştırmalı üstünlüğün ürün 
dönemleri boyunca değiştiğini ileri sürmüştür. Bunlar; giriş, büyüme, olgunluk ve gerileme 
dönemleridir. Bir mal bu aşamaları geçerek yeni bir mal durumundan eski bir mal durumuna 
gelirken, üretimin coğrafi yeri de değişime uğramaya başlar.  

Bu teoriye göre, yeni malın ilk aşamada üretimi ufak çapta yapılır ve üretim ihracata 
yönelik değil iç piyasa talebini karşılamaya yöneliktir. Daha sonraki aşamada ürün tam olarak 
olgunlaşmış ve üretim artmıştır. Satışlar öncelikle iç piyasaya yönelik iken daha sonra malın 
ihracatına başlanılır. Üçüncü aşamada ise üretim teknolojisi standart hale gelmiştir ve 
yenilikçi firma içeride ve dışarıda teknoloji lisansı vermeyi karlı bularak üretim maliyetlerinin 
azaltılması amacıyla üretim diğer ülkelere kaydırılmaya başlar. Dördüncü aşamada malın 
lisansını alan düşük maliyetli yeni üreticilerin ihracat piyasalarını ele geçirmeleri ile yenilikçi 
ülkenin ihracat hızı kesilir.  Yenilikçi ülkenin iç piyasası yerli üretim yerine ithalatla 
karşılanmaya başlanınca son aşamaya geçilmiş olur. Artık teknoloji dünya ülkelerinde 
tümüyle yayılmış ve üretimi sınırlandıran lisanslar sona ermiştir. Yerli endüstri iç ve dış 
piyasaları kaybettikçe yurtiçi üretim hızla düşer.  Nihayet yenilikçi ülke kendi iç piyasasında 
da tamamen devre dışı bırakılınca ürün dönemleri tamamlanmış olur. 

Tercihlerde Benzerlik Teorisi: Tercihlerde benzerlik teorisi Linder tarafından 1961 
yılında ileri sürülmüştür. Tercihlerde benzerlik teorisinin dayandığı bazı varsayımlar şu 
şekildedir (Atik, 2005: 33): 

•   Benzer gelir düzeyine sahip ülkeler benzer zevklere sahiptir, 
•   Homojen olmayan zevklerin ve ölçek ekonomilerinin özellikle önemli olduğu sanayi 

ürünleri ticaretini açıklamaktadır, 
•   Ölçeğe göre artan verimler geçerlidir. 
 Tercihlerde Benzerlik Teorisi’ne göre, sanayi mallarının ticaretinde ülkelerin talep 

koşulları diğer bir ifadeyle zevk ve tercihlerdeki benzerlikler temel belirleyici olmaktadır. Bu 
nedenle dış ticaretin ana kaynağı zevk ve tercihlerin belirleyicisi olan göreli gelir düzeyidir. 
Sanayi ürünleri ticaretini üretim maliyetlerinden çok ülkeler arasındaki zevk ve tercih farklılık 
veya benzerliğine dayandırmaktadır (Aydın, 2008: 11).Sanayi ürünleri dış ticaretinin özellikle 
benzer tercihlere ve gelir düzeyine sahip ülkeler arasında yoğunlaşacağını ifade eden bu 
yaklaşıma taleplerin çakışması da denilmektedir. Talep yönlü nitelik taşıyan bu teori, arz 
yönlü Faktör Donatımı Teorisi’ne göre farklılık arz etmektedir. Linder ülkelerin tercihlerinde 
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ortaya çıkan benzerliğin beraberinde ülkeler arasındaki sanayi malları ticaretini artıracağını ve 
gelir düzeyleri ile tercihler arasında güçlü bir ilişki olduğunu vurgulamaktadır. 

Ölçek Ekonomileri Teorisi: Faktör Donatımı Teorisi’nde mallar ülkelerde sabit verim 
koşulları altında üretilmektedir. Söz konusu teori de iki ülke her açıdan birbirine benzer 
olduğunda ölçeğe göre artan getirilere dayalı ticaretin ortaya çıkmasını açıklayamamaktadır. 
Günümüzde ise üretimin daha etkin ve endüstrilerde ölçek büyüklüğünden kaynaklanan ölçek 
ekonomilerinin olduğu gözlenmektedir. 

Uluslararası ticarette ölçek ekonomisi oldukça önemli bir etkendir. Ölçek ekonomileri 
içsel ve dışsal ölçek ekonomileri olarak ikiye ayrılmaktadır. İçsel ölçek ekonomileri, firmanın 
kendi üretim ölçeği arttığında ortalama maliyetlerinin düştüğü durumlarda; dışsal ölçek 
ekonomileri ise firmanın bağlı olduğu endüstride üretim hacmi genişledikçe ortalama 
maliyetlerinin düşmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır (Seyidoğlu, 2003: 87). Ölçek 
Ekonomileri Teorisi’ne göre, hem geniş iç piyasa yapısına sahip ülkeler hem dar iç piyasa 
yapısına sahip ülkeler ölçek ekonomilerinden fayda sağlarlar. Çünkü geniş iç piyasaya sahip 
olan ülkeler ölçek ekonomileri sayesinde düşük maliyetle ürettikleri malların ihracatını diğer 
malların ise ithalatını yaparlar. İç piyasaları dar olan ülkeler ise üretimlerini ihracat yapmak 
amacıyla arttırarak ölçek ekonomilerinden yararlanırlar. 

Monopolcü Rekabet Teorisi: Chamberlin (1937) monopolcü rekabet modelinde 
üretimde farklılaştırılmış ürünler üreten çok sayıda firma olduğu vurgulanmıştır. Monopolcü 
rekabet teorisi, ürün farklılaştırması ve içsel ölçek ekonomileri ile karakterize edilmektedir. 
Endüstrideki her firma yakın ikame mallar üzerinde monopol gücüne sahip olarak küçük 
firmaları piyasa dışında tutarak tam rekabeti ortadan kaldıran içsel ölçek ekonomileri ile 
çalışmaktadır. 

Faktör Donatımı Teorisi’ne göre ülkeler farklı faktör donanımına sahiptirler ve sahip 
oldukları faktörlerin yoğun olarak kullanıldığı malların üretiminde uzmanlaşmaktadırlar. 
Ülkeler arasında dış ticareti yaratan etmen ise ülkeler arası faktör donatımı farklılıklarıdır. 
Faktör Donatımı Teorisi’nde uluslararası ticaret teorisinde ticareti yapılan malların homojen 
oldukları kabul edilmiştir. Bu durum mal ve faktör piyasalarında tam rekabet varsayımın bir 
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Homojenlik kavramı aynı malın bir ülke tarafından hem 
ihraç hem de ithal edilemeyeceğini yani endüstri-içi ticaretin mümkün olmayacağını ifade 
etmektedir. Monopolcü Rekabet Teorisinde aynı endüstriye ait malların hem ihracatı hem de 
ithalatı yani endüstri içi ticareti ölçek ekonomileri ve ürün farklılaştırması yoluyla 
açıklanmaktadır. Dolayısıyla da farklılaştırılmış üretimle beraber endüstri-içi ticaret ortaya 
çıkmaktadır. Geleneksel dış ticaret türleri sadece “endüstriler- arası ticaret” olduğunu veya 
olması gerektiğini vurgularken günümüz dış ticaretinin önemli bir bölümü “endüstri-içi 
ticaret” olarak şekillenmektedir.  

2.3. Endüstri-İçi Ticaret Kavramı ve Ölçümü 
Dünya ticaretinde meydana gelen değişmelere paralel olarak endüstri-içi ticaret (EİT), 

günümüz dış ticaretinde giderek daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Endüstri-içi ticaret, 
hemen hemen aynı malların karşılıklı değişiminden oluşan dış ticarettir (Aquino, 1978: 275).  
Daha genel bir ifadeyle endüstri-içi ticaret, talep ve arz bakımından birbirine yakın tüm 
malların ülkeler arasında ihraç ve ithal edilmesine denilmektedir. Endüstri-içi ticarette 
tüketimde yakın ikamesi olan malların eş zamanlı olarak ithal ve ihraç edilmesi durumu 
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gözlenmektedir. Endüstri-içi ticaret kelimesi yerine literatürde sanayi-içi ticaret, iki yönlü 
ticaret, endüstri-içi uzmanlaşma, ticaret genişlemesi, benzer ürünlerde iki yönlü ticaret 
kavramları da kullanılmaktadır. Endüstri-içi ticaret kavramı ilk kez Balassa tarafından 
kullanılmıştır. Balassa Avrupa Ekonomi Topluluğunun kurulmasının ardından yeni dönemle 
birlikte özellikle sanayi mallarının ticaretinin endüstriler-arası yapıdan endüstri-içi ticarete 
dönüştüğü görülmüştür.   

Endüstri-içi ticaretin ampirik analizinde çok sayıda yöntem kullanılmakla birlikte, 
yaygın olarak kullanılan yöntem Grubel-Lloyd yöntemidir. Bu yöntemde Xi ihracat değeri, Mi 
ithalat değerini göstermek üzere endüstri-içi ticaret aşağıdaki gibi ifade edilmektedir (Grubel 
ve Lloyd, 1975: 21): 

( ) ( )

( )

n

i
n

i

Xi Mi Xi Mi
Bi

Xi Mi

+ − −⎡ ⎤⎣ ⎦
=

+

∑

∑
veya 1

Xi Mi
Bi

Xi Mi
−

= −
+

 

 Endeks 0 ile 1 arasında değer almakla birlikte, eğer ülke söz konusu malı yalnızca 
ihraç ya da ithal ediyorsa (endüstri-içi ticaret yoksa) endeks 0 olmaktadır. Eğer aynı malın 
ithalatı ve ihracatı birbirine eşit ise endeks değeri 1 olmakta ve bu durum endüstri-içi ticaret 
seviyesinin maksimum olduğunu göstermektedir. Grubel-Lloyd endeksi EİT’yi belirli bir yıl 
için ölçmekle birlikte bu ölçüm statik bir ölçüttür. Bu nedenle iki dönem arasındaki 
değişimlerin yapısını ölçmeye imkân vermemektedir.  

Bu eksikliği ortadan kaldırmak amacıyla Hamilton ve Kniest (1991) ticaretteki yapısal 
değişime ilişkin bilgi veren marjinal endüstri-içi (MEİT) kavramını geliştirmişlerdir. Dış 
ticaret yapısının belirlenmesinde en sık kullanılan endeksler Brülthart’ın A ve B endeksleridir. 
Bu endeksler şu şekilde ifade edilmektedir (Brülhart, 1994: 605): 

1
X M

A
X M
Δ −Δ

= −
Δ + Δ

 

Bu endeks 0 ile 1 arasında bir değer almaktadır. Endeksin 0 değerini alması belli bir 
endüstrideki marjinal ticaretin tümüyle endüstriler arası ticaret (EAT); 1 değerini alması ise 
marjinal ticaretin tümüyle endüstri-içi ticaret (EİT) yapısında olduğunu göstermektedir. A 
endeksi, ticaret tarafından uyarılan kazanç/kayıpların ülkeler veya sektörler arasındaki 
dağılımı hakkında bilgi vermediğinden, tek ülkeye ilişkin çalışmalarda sınırlı olarak 
kullanılmakta olup çok ülkeli çalışmalar için uygun sonuçlar vermektedir. Bu nedenle 
Brülhart tarafından B endeksi olarak ifade edilen yeni bir endeks tanımlanmıştır. B endeksi şu 
şekilde ifade edilmektedir. 

X MB
X M
Δ −Δ

=
Δ − Δ

 ,          1B A= −  şeklinde yazılmaktadır. 

B endeksi, -1 ile +1 arasında değer almaktadır. Endeks değerinin sıfıra yaklaşması 
marjinal endüstri-içi ticaretin arttığını, endeks değerinin sıfıra eşit olması ise marjinal ticaretin 
tamamen endüstri-içi nitelik taşıdığını göstermektedir. Hesaplanan B değerinin -1 ile +1 
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arasında bir değer alması marjinal ticaretin tamamının endüstriler-arası olduğunu 
göstermektedir( Brülhart, 1994: 606). 
 

3. LİTERATÜR TARAMASI 
Literatürde endüstri-içi ticaretle ilgili yapılan çalışmaları aşağıdaki gibi özetlemek 

mümkündür: 
Hellvin (1996), Çin ile OECD ülkeleri arasındaki EİT düzeyi 1980-1992 yılları için 

hesaplanmıştır. Çalışmada SITC Rev.3 sınıflandırması kullanılmıştır. Çalışma sonucunda Çin 
ile OECD ülkeleri arasındaki EİT düzeyinin arttığı ve EİT’nin önemli kısmının dikey EİT 
şeklinde gerçekleştiği görülmüştür. Çin faktör donatımı farklılığından kaynaklı olarak düşük 
kaliteli malların ihracatını yaparken, OECD ülkelerinden yüksek kaliteli malların ithalatını 
gerçekleştirmektedir. Çin’de EİT’nin artış nedenleri arasında hızlı ekonomik büyüme ve 
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarındaki artış gelmektedir.  

Hu ve Ma (1999), Çin’in endüstri-içi ticaretindeki artış ölçülmüş, Çin ve 45 ana ticari 
partneri arasındaki dikey ve yatay endüstri-içi ticaretin belirleyicileriyle ilgili çeşitli ampirik 
testler yapılmıştır. 1970’lerin sonlarından itibaren Çin hükümetinin açık ekonomi politikasını 
takip ettiği ve 1979-1996 yılları arasında Çin’de uluslararası ticaretin arttığı ifade edilmiştir. 
Çalışmada endüstri-içi ticaretin sadece Çin ve benzer faktör donanımına sahip gelişmekte olan 
ülkeler arasında değil aynı zamanda Çin ve gelişmiş ülkeler arasında da gerçekleştiği 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Şenoğlu (2003), Türk imalat sanayinde endüstri-içi ticaretin düzeyi ve endüstri-içi 
ticaretin dikey mi yoksa yatay mı olduğu araştırılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda 1989-
2001 yılları arasında Türk imalat sanayinde endüstri-içi ticaretin arttığı görülmüştür. Ayrıca 
1989-2001 yılları arasında Türk imalat sektöründe endüstri-içi ticaretin önemli kısmı dikey 
endüstri-içi ticaretten oluşmaktadır. Diğer bir ifadeyle Türkiye’de üretim sektörü benzer 
ürünlerin düşük kalitelisini ihraç ederken, aynı anda yüksek kalitelisini ithal etmektedir. 

Şimşek (2005), Türkiye’nin OECD ülkeleri ile çok yönlü ve iki yönlü düzeyde yaptığı 
ticaret içindeki EİT’nin payı yatay EİT ve dikey EİT bağlamında incelenmiştir. 1992-2003 
dönemi ele alınarak hesaplamalar yapılmıştır. Çalışmada öncelikle iki yönlü ticaret endeksi 
hesaplanmış ardından yatay ve dikey EİT ölçülmüştür. Yapılan ölçümler sonucunda 
Türkiye’nin hem dünya ile hem de OECD ülkeleri ile yaptığı ticaret içinde EİT’nin payının 
yıllar itibariyle arttığı görülmüştür. Ayrıca elde edilen bulgular neticesinde, Türkiye’nin 
endüstri-içi dış ticareti içinde düşük kaliteli dikey endüstri-içi ticaretin egemen olduğu 
görülmüştür. Diğer bir ifadeyle Türkiye’nin ihraç ettiği mal çeşidinin kalitesinin ithal ettiği 
mal çeşidi kalitesinden düşük olarak gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Deviren ve Karataş (2007), Türkiye ve Çin arasında 1995-2005 döneminde SITC 
Rev.3’e göre, 3 diğit düzeyinde gerçekleşen endüstri-içi ticaret endeksin 0.50 ve üstü değer 
aldığı ürünler gerek SITC temel ürün gruplarına gerekse teknolojik yapıya göre 
sınıflandırılarak inceleme konusu yapılmıştır. Her iki sınıflandırma da  Grubel-Lloyd’un 
ağırlıklı ortalaması kullanılmıştır.1995-2005 yılları arasında Türkiye’nin Çin ile yaptığı 
endüstri-içi ticaret düzeyi SITC ürün gruplarına göre 0-4 ilksel ürünler,5-8 sınai ürünleri, 0-8 
tüm ürünlere ilişkin olarak hem Grubel-Lloyd’un ağırlıklı ortalaması hem de düzeltilmiş 
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indeksten yararlanılarak hesaplanmıştır. Hesaplamalara göre ilksel ürünler, sınai ürünleri ve 
tüm ürünlere ilişkin endüstri-içi ticaretin indeks değerinin 0.50’nin altında kalmaktadır. Bu 
bağlamda, Türkiye’nin Çin ile yaptığı dış ticaretin endüstriler-arası ticaret yapısı gösterdiği 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Xing (2007), 1980-2004 yılları arasında Çin’in önemli ticari partneri olan Japonya ve 
ABD ile arasındaki endüstri-içi ticaret ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda Çin’in 
Japonya ve ABD ile olan endüstri-içi ticaretinin payının arttığı ve toplam ticaretinin %35’nin 
endüstri-içi ticaret şeklinde olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmada yine Japonya ve Çin 
arasındaki endüstri-içi ticarette Japonya’nın Çin’deki doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarının payının önemli olduğu ortaya çıkmıştır. 

Han ve Lee (2012), Çin ve Kore arasındaki toplam ticaretin ne kadarın dikey endüstri-
içi ticaret şeklinde gerçekleştiği hesaplanmıştır. SITC Rev.5 ürün gruplandırması kullanılarak 
ilgili veriler UN Comtrade veri tabanından alınmıştır. Çalışmada, Çin ve Kore arasında 1990 
yılından itibaren gerçekleştirilen ticaretin yaklaşık %50’sinin endüstri-içi ticaret şeklinde 
gerçekleştiği görülmüştür. Yapılan analizler endüstri-içi ticaretin çoğunluğunun dikey 
endüstri-içi ticaret şeklinde gerçekleştiğini göstermiştir.  Ancak bu durumun bazı sektörlerde 
değiştiği sonucuna ulaşılmıştır. Kimya sanayinde 2000’li yıllardan itibaren yatay endüstri-içi 
ticaret artarken dikey endüstri-içi ticaret azalmaktadır. Diğer yandan tekstil, fabrikasyon metal  
ve makine sanayi ve elektronik sanayi de dikey endüstri-içi ticaret artarken yatay endüstri-içi 
ticaret azalmaktadır. 

 
4. VERİ SETİ VE YÖNTEM  

Çalışmada mallar; hammadde yoğun mallar, emek yoğun mallar, sermaye yoğun 
mallar, kolay taklit edilen araştırma bazlı mallar ve zor taklit edilen araştırma bazlı mallar 
olarak beş ana başlık altında toplulaştırılmıştır. Bunlar şu şekildedir: 

Hammadde Yoğun Mallar: SITC 0 (Canlı Hayvanlar Ve Gıda Maddeleri), SITC 2 (26 
hariç) (Tarımsal Hammaddeler),  SITC 3 (35 hariç) (Mineral Yakıtlar ve Mineral Yağlar), 
SITC 4 (Hayvansal ve Bitkisel Yağlar), SITC 56 (Gübreler);  

 Emek Yoğun Mallar: SITC 26 (Dokumaya Elverişli Lifler (elyaflar)), SITC 6 
(62,67,68 hariç) (İmalat Malları), SITC 8 (87,88 hariç) (Diğer Üretim Malları);  

Sermaye Yoğun Mallar: SITC 1 (İçkiler, tütün ve mamulleri), SITC 35 (Elektrik 
Enerjisi), SITC 53 (Boyacılıkta Kullanılan Ürünler), SITC 55 (Uçucu yağlar, rezinoitler, 
parfümeri, kozmetik), SITC 62 (Kauçuk Eşya), SITC 67 (Demir ve çelik), SITC 68 (Demir 
İhtiva etmeyen madenler) SITC 78 (Kara taşıtları);  

Kolay Taklit Edilen Araştırma Bazlı Mallar:  SITC 51 (Organik Kimyasal Ürünler), 
SITC 52 (İnorganik kimyasal ürünler), SITC 54 (Tıp ve eczacılık ürünleri), SITC 58 (İlk 
haliyle olmayan plastikler), SITC 59 (Kimyasal maddeler ve ürünler), SITC 75 (Büro 
makineleri, otomatik veri işleme makinesi) SITC 76 (Haberleşme, sesi kaydetme ve sesi 
tekrar veren alet);  

Zor Taklit Edilen Araştırma Bazlı Mallar: SITC 57 (İlk Haliyle plastikler), SITC 7 ( 
75,76,78 hariç)(Makineler ve Ulaşım araçları), SITC 87 (Mesleki, bilimsel ölçü ve kontrol 
cihazları), SITC 88 (Fotoğraf malzemeleri, optik eşyalar, saatler).  



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   182	  

Hammadde yoğun endüstrilerde, ülkenin sahip olduğu coğrafi özelliklere ve doğal 
kaynaklara dayalı olarak ürettiği basit ürünler yer almaktadır. Emek yoğun endüstrilerde ise 
genelde standart teknolojili ürünler yer almaktadır. Sermaye yoğun endüstriler ise daha çok 
ürün farklılaştırmasının söz konusu olduğu imalat sanayi ürünlerinden oluşmaktadır. Kolay 
taklit edilen araştırma bazlı mallar ve zor taklit edilen araştırma bazlı endüstriler ise daha çok 
teknoloji ve Ar-Ge içeren malları içermektedir. 

 Çalışmada statik ölçüm yöntemlerinden biri olan ve literatürde sıklıkla kullanılan 
Grubel-Lloyd (GL) endeksi kullanılarak faktör yoğunluğuna göre malların endüstri-içi ticaret 
oranları ölçülmüştür. Çalışmada 1992-2013 dönemi ele alınmıştır. Çalışmada kullanılan 
ihracat ve ithalat verilerine Birleşmiş Milletlerin (UN) Comtrade veri tabanından ulaşılmıştır. 
 

5.  BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER 
Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri, akaryakıt hariç yenilmeyen hammadde, mineral 

yakıtlar, yağlar vb. damıtılmasından elde edilen ürünler, hayvansal, bitkisel katı ve sıvı 
yağlar ve gübreler endüstrilerini kapsayan hammadde yoğun endüstrilere ait endüstri-içi 
ticaret oranları tablo 1’de gösterilmiştir. Tablodan da görüldüğü üzere, canlı hayvanlar ve gıda 
maddeleri ve hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar endüstrisinde endüstri-içi ticaretin yüksek 
olduğu görülmektedir. Akaryakıt hariç yenilmeyen hammadde ve mineral yakıtlar, yağlar vb. 
damıtılmasından elde edilen ürünler endüstrisinde endüstri-içi ticaretin artış eğiliminde 
olduğu dikkat çekmektedir. Gübreler endüstrisinde ise endüstri-içi ticaret düşük seviyede 
gerçekleşmiştir. 
 

Tablo 1: Hammadde Yoğun Endüstriler* İçin Hesaplanmış Endüstri-içi Ticaret Oranları 
(1992-2013, %) 

Yıllar SITC 0 SITC 2 (26 
hariç) 

SITC 3 (35 
hariç) 

SITC 4 SITC 56 

1992 0,35 0,43 Na 0,72 0,27 

1995 0,60 0,36 Na 0,67 0,10 

2000 0,57 0,36 0 0,42 0,03 

2005 0,39 0,31 0,27 0,70 0,09 

2010 0,60 0,40 0,27 0,49 0,33 

2011 0,71 0,33 0,48 0,68 0,25 

2012 0,66 0,38 0,52 0,70 0,19 

2013 0,64 0,50 0,48 0,79 0,12 

Kaynak : UN Comtrade Veri tabanından yola çıkılarak tarafımızca hesaplanmıştır. 
* 0: Canlı Hayvanlar ve Gıda Maddeleri, 2: Akaryakıt Hariç Yenilmeyen Hammadde, 3: Mineral Yakıtlar, Yağlar vb. 
Damıtılmasından Elde Edilen Ürünler, 4: Hayvansal, Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar, 56: Gübreler.  
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Dokuma Elyafı ve Bunların Artıkları, Başlıca Sınıflara Ayrılan İşlenmiş Mallar, 
Çeşitli Mamul Eşya endüstrilerini kapsayan emek yoğun endüstrilere ait endüstri-içi ticaret 
oranları tablo 2’de gösterilmiştir. Tablodan da görüldüğü üzere genelde standart teknoloji 
kullanılarak üretilen Başlıca Sınıflara Ayrılan İşlenmiş Mallar endüstrisinde endüstri-içi 
ticaret oranları oldukça yüksektir. Giyim eşyaları endüstrisinin yer aldığı Çeşitli Mamul Eşya 
endüstrisinde yıllar itibariyle endüstri-içi ticaret oranlarında artış görülmektedir. Dokuma 
Elyafı ve Bunların Artıkları endüstrisinde ise endüstri-içi ticaretin toplam ticaret içindeki payı 
genel olarak yüzde 20’nin üzerinde gerçekleşmiştir.  
Tablo 2: Emek Yoğun Mallar* İçin Hesaplanmış Endüstri-içi Ticaret Oranları (1992-2013-
%) 

Yıllar SITC 26 SITC 6(62,67,68 hariç) SITC 8(87,88 
hariç) 

1992 0,37 0,84 0,22 
1995 0,33 0,99 0,24 
2000 0,29 0,89 0,42 
2005 0,23 0,85 0,42 
2010 0,16 0,88 0,60 
2011 0,23 0,86 0,63 
2012 0,23 0,80 0,56 
2013 0,21 0,80 0,57 

Kaynak : UN Comtrade Veri tabanından yola çıkılarak tarafımızca hesaplanmıştır. 
*26: Dokuma Elyafı ve Bunların Artıkları, 6: Başlıca Sınıflara Ayrılmış İşlenmiş Mallar, 8: Çeşitli Mamul Eşya. 

 
İçkiler, tütün ve mamulleri, elektrik enerjisi, boyacılıkta kullanılan ürünler, uçucu 

yağlar, rezinoitler, parfümeri, kozmetik, kauçuk eşya, demir ve çelik,demir ihtiva etmeyen 
madenler,kara taşıtları endüstrilerini kapsayan sermaye yoğun endüstrilere ait endüstri-içi 
ticaret oranları tablo 3’de gösterilmiştir. Türkiye’nin sermaye yoğun endüstrilerde endüstri-içi 
ticaretin yüksek olduğu görülmektedir.  
Tablo 3: Sermaye Yoğun Mallar* İçin Hesaplanmış Endüstri-içi Ticaret Oranları (1992-
2013-%) 
Yıllar SITC 1 SITC 

35 
SITC 53 SITC 

55 
SITC 62 SITC 

67 
SITC 68 SITC 

78 
1992 0,96 Na 0,12 0,86 0,85 0,96 0,59 0,31 
1995 0,54 Na 0,17 0,99 0,76 0,96 0,53 0,64 
2000 0,81 0,26 0,26 0,87 0,98 0,86 0,50 0,43 
2005 0,57 0,29 0,35 0,93 0,84 0,92 0,46 0,95 
2010 0,66 0,20 0,51 0,89 0,79 0,97 0,50 0,98 
2011 0,75 0,73 0,49 0,88 0,77 0,94 0,49 0,95 
2012 0,73 0,85 0,56 0,94 0,82 0,91 0,50 0,98 
2013 0,74 0,85 0,56 0,95 0,86 0,97 0,50 0,99 

Kaynak : UN Comtrade Veri tabanından yola çıkılarak tarafımızca hesaplanmıştır. 
*1: İçkiler, tütün ve mamulleri, 35: Elektrik Enerjisi, 53: Boyacılıkta Kullanılan Ürünler, 55: Uçucu yağlar, rezinoitler, 
parfümeri, kozmetik, 62: Kauçuk Eşya, 67: Demir ve çelik, 68: Demir İhtiva etmeyen madenler, 78: Kara taşıtları 
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Organik Kimyasal Ürünler, İnorganik Kimyasal ürünler, Tıp ve eczacılık ürünleri, İlk 
haliyle olmayan plastikler, Kimyasal maddeler ve ürünler, Büro makineleri, otomatik veri 
işleme makinesi, Haberleşme, sesi kaydetme ve sesi tekrar veren alet  endüstrileri kapsayan 
kolay taklit edilen araştırma bazlı endüstrilere ait endüstri-içi ticaret oranları tablo 4’de 
gösterilmiştir.  

Tablo’da kolay taklit edilen araştırma bazlı endüstri grubunda haberleşme, sesi 
kaydetme ve sesi tekrar veren alet ve ilk haliyle olmayan plastik endüstrisinde endüstri-içi 
ticaretin yüksek olduğu görülmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde kolay taklit edilen 
araştırma bazlı endüstrilerde endüstri-içi ticaret oranlarının düşük olduğu görülmektedir.  

Tablo 4: Kolay Taklit Edilen Araştırma Bazlı Mallar* İçin Hesaplanmış Endüstri-içi Ticaret 
Oranları (1992-2013-%) 

Yıllar SITC51 SITC 52 SITC 54 SITC 58 SITC 59 SITC 75 SITC 76 
1992 0,21 0,59 0,26 0,46 0,22 0,05 0,77 
1995 0,14 0,50 0,20 0,63 0,18 0,02 0,55 
2000 0,12 0,13 01,9 0,78 0,20 0,07 0,47 
2005 0,14 0,24 0,18 0,95 0,22 0,05 0,97 
2010 0,23 0,28 0,22 0,82 0,33 0,08 0,59 
2011 0,19 0,28 0,21 0,84 0,31 0,08 0,57 
2012 0,24 0,36 0,28 0,79 0,39 0,08 0,59 
2013 0,20 0,32 0,30 0,79 0,41 0,09 0,44 
Kaynak : UN Comtrade Veri tabanından yola çıkılarak tarafımızca hesaplanmıştır. 
*51:Organik Kimyasal Ürünler, 52: İnorganik Kimyasal ürünler, 54: Tıp ve eczacılık ürünleri, 58: İlk haliyle olmayan 
plastikler, 59:  Kimyasal maddeler ve ürünler, 75: Büro makineleri, otomatik veri işleme makinesi, 76: Haberleşme, sesi 
kaydetme ve sesi tekrar veren alet 

 İlk Haliyle plastikler, Makineler ve Ulaşım araçları, Mesleki, bilimsel ölçü ve kontrol 
cihazları, Fotoğraf malzemeleri, optik eşyalar, saatler endüstrilerini kapsayan zor taklit edilen 
araştırma bazlı mallar için endüstri-içi ticaret oranları tablo 5’de görülmektedir. Bu endüstriler 
arasında makine ve ulaştırma endüstrisi için hesaplanan endüstri-içi ticaret oranları, diğer 
endüstrilere kıyasla daha yüksek oranda gerçekleşirken; beklenildiği üzere zor taklit edilen 
endüstrilerde endüstri-içi ticaret oranlarının yüksek seviyede gerçekleşmediği görülmüştür.  

Tablo 5 : Zor Taklit Edilen Araştırma Bazlı Mallar* İçin Hesaplanmış Endüstri-içi Ticaret 
Oranları (1992-2013-%) 

Yıllar SITC 57 SITC 7 SITC 87 SITC 88 
1992 0,41 0,24 0,09 0,02 
1995 0,20 0,28 0,07 0,03 
2000 0,11 0,46 0,11 0,08 
2005 0,10 0,57 0,16 0,06 
2010 0,16 0,66 0,23 0,11 
2011 0,16 0,64 0,23 0,10 
2012 0,17 0,69 0,28 0,14 
2013 0,17 0,70 0,30 0,14 
Kaynak : UN Comtrade Veri tabanından yola çıkılarak tarafımızca hesaplanmıştır. 
*57: İlk Haliyle plastikler, 7(75,76,78 hariç): Makineler ve Ulaşım araçları, 87: Mesleki, bilimsel ölçü ve kontrol cihazları, 
88: Fotoğraf malzemeleri, optik eşyalar, saatler. 
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6. SONUÇ 

İkinci Dünya Savaşından sonra uluslararası ticaret alanında sadece artış gözlenmemiş 
bunun yanı sıra hızla artan ticaretin niteliği de değişmiştir. Özellikle Faktör Donatımı 
Teorisi’nin açıklayamadığı benzer faktör donanımına sahip ülkeler arasındaki ticaret şekli 
Yeni Dış Ticaret Teorileri içinde ortaya çıkmıştır. Endüstri-içi ticaret, aynı endüstriye ait 
ürünlerin eş anlı olarak ihraç ve ithal edilmesi olarak tanımlanmakta ve Faktör Donatımı 
Teorisinin koyduğu bazı varsayımların kaldırılmasıyla Monopolcü Rekabet Piyasası 
kapsamında ürün farklılaştırması ve ölçek ekonomileri bağlamında açıklanmaktadır.  

Faktör yoğunluğuna göre endüstri-içi ticaretin ölçüldüğü bu çalışmada öncelikle faktör 
yoğunluğuna göre mallar; hammadde yoğun mallar, emek yoğun mallar, sermaye yoğun 
mallar, kolay taklit edilen araştırma bazlı mallar ve zor taklit edilen araştırma bazlı mallar 
olarak beş ana başlık altında toplulaştırılmıştır. Daha sonra çalışmada statik analiz yöntemi 
olan Grubel-Lloyd endeksi kullanılarak ölçüm yapılmıştır. Yapılan ölçüm sonucunda 
çalışmada elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir: 

 

 
Hammadde yoğun endüstrilerde; canlı hayvanlar ve gıda maddeleri (SITC 0) ve 

hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar endüstrisinde (SITC 4) endüstri-içi ticaretin yüksek 
olduğu görülmüştür. Akaryakıt hariç yenilmeyen hammadde ve mineral yakıtlar, yağlar vb. 
damıtılmasından elde edilen ürünler endüstrisinde (SITC 2- SITC 3) endüstri-içi ticaretin artış 
eğiliminde olduğu; gübreler endüstrisinde ise (SITC 56) endüstri-içi ticaretin düşük seviyede 
gerçekleştiği görülmüştür. 

Emek yoğun endüstrilere ait endüstri-içi ticaret oranları incelendiğinde, başlıca 
sınıflara ayrılan işlenmiş mallar endüstrisinde (SITC 6) endüstri-içi ticaret oranları oldukça 
yüksektir. Giyim eşyaları endüstrisinin yer aldığı çeşitli mamul eşya endüstrisinde (SITC 8) 
yıllar itibariyle endüstri-içi ticaret oranlarında artış görülmüştür. Dokuma Elyafı ve Bunların 
Artıkları endüstrisinde ise (SITC 26) endüstri-içi ticaretin toplam ticaret içindeki payı genel 
olarak yüzde 20’nin üzerinde gerçekleşmiştir. 

Türkiye’nin sermaye yoğun endüstrilerde endüstri-içi ticaretin seviyesine 
bakıldığında;  İçkiler, tütün ve mamulleri (SITC 1), Elektrik Enerjisi (SITC 35),  Boyacılıkta 
Kullanılan Ürünler (SITC 53), Uçucu yağlar, rezinoitler, parfümeri, kozmetik (SITC 55), 
Kauçuk Eşya (SITC 62), Demir ve çelik (SITC 67), Demir İhtiva etmeyen madenler (SITC 
68),  Kara taşıtları (SITC 78) alt sektörlerinde endüstri-içi ticaret seviyesinin yüksek olduğu 
görülmüştür.  

Kolay taklit edilen araştırma bazlı endüstrilere ait endüstri-içi ticaret oranlarına 
bakıldığında, haberleşme, sesi kaydetme ve sesi tekrar veren alet (SITC 76) ve ilk haliyle 
olmayan plastik endüstrisinde (SITC 58) endüstri-içi ticaretin yüksek olduğu görülmüştür. 
Organik Kimyasal Ürünler (SITC 51), İnorganik Kimyasal ürünler (SITC 52),Tıp ve eczacılık 
ürünleri (SITC 54), Kimyasal maddeler ve ürünler (SITC 59),  Büro makineleri, otomatik veri 
işleme makinesi (SITC 75) endüstrisinde ise endüstri-içi ticaretin düşük seviyede olduğu 
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görülmüştür. Genel olarak değerlendirildiğinde kolay taklit edilen araştırma bazlı 
endüstrilerde endüstri-içi ticaret oranları düşük seviyededir.  

Zor taklit edilen araştırma bazlı mallar için endüstri-içi ticaret oranları 
değerlendirildiğinde ise makine ve ulaştırma endüstrisi (SITC 7)  için hesaplanan endüstri-içi 
ticaret oranları diğer endüstrilere kıyasla daha yüksek oranda gerçekleşmiştir. Ancak genel 
itibariyle zor taklit edilen endüstrilerde endüstri-içi ticaret oranlarının yüksek seviyede 
gerçekleşmediği görülmüştür. 

Çalışmada sonuç olarak; Türkiye’nin hammadde yoğun, emek yoğun ve sermaye 
yoğun mallarda endüstri içi ticaret seviyesi yüksek; kolay taklit edilen araştırma bazlı mallar 
ve zor taklit edilen araştırma bazlı mallarda endüstri-içi ticaret seviyesi düşük bulunmuştur. 
Bu durum esasında Türkiye’nin dış ticaretinde hammadde yoğun, emek yoğun ve sermaye 
yoğun endüstrilerin önemli payının olduğunu göstermektedir.  
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KÜRESEL ISINMANIN ARTIŞ NEDENLERİNİN SU KAYNAKLARI VE TURİST 

SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI 
 

Selma Atabey*,                      İbrahim Yokaş** 

Özet 
 
Çevresel kirlenme bütün ülkelerin ortak sorunudur. İnsanlar, sonsuz ihtiyaçlarını karşılamak için savurgan 
tüketim, aşırı üretim ve kaynakların bilinçsiz kullanımıyla çevreyi tahrip etmektedir. Hidrolojik değişkenler 
küresel iklim değişimi nedeniyle günümüzde daha fazla önem kazanmıştır. Su, insan yaşamının en önemli 
ihtiyaçlarından biridir. Yaşamın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde oynadığı rol itibariyle su çok önemli bir 
yere sahiptir. Ancak, ülkemizin su kaynakları her geçen gün kirlenmekte ve kişi başına düşen su miktarı ihtiyacı 
nüfus artışı ile birlikte yıldan yıla hızla artmaktadır. İnsanların turistik amaçla, ilgi gösterdikleri kentlerde su 
tüketimi diğer kentlere oranla oldukça fazladır. Turistik yerlerde aşırı su tüketimi ile birlikte bir yandan da 
bilinçsiz kullanım sonucu su kaynakları kirlenmektedir. Bu durum ise turist sağlığını tehlikeye sokabilmektedir.  
Bu çalışma küresel ısınma sonucu oluşabilecek su sıkıntısı ve kirli sular nedeniyle turizmin ve turistlerin ne tür 
problemler yaşadığını araştırmak ve değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Küresel ısınma, Su kirliliği, Su kullanımı, Turist sağlığı, Çevre sağlığı. 
 
 

REFLECTION OF GLOBAL WARMING ON THE WATER SOURCES AND THE  
HEALTH OF TOURISTS 

 
Abstract 
 
Enviromental pollution is a common problem of all countries. In order to meet humans endless needs, they 
destruct the enviroment by wastefull consumption, excessive production, and unconscious use of resources. 
Nowadays, Hydrological variables due to global climate changes has gained more importance.  Water is one of 
the  most important need for human life. Water has an important place in respect of its role in maintaining a 
healty way of life. However, our country’s water resources are getting polluted day by day and the amount of 
water need the per capita is inceasing fast year by year due to population growth. The cities which were 
interested more by tourists has more water consumption than the other cities. With excessive water consumption 
on the one hand a result of irresponsible use contaminates the water resources. This situation constitutes a danger 
to tourist health. İn this study, the problems bormed from water shortages that may ocur as a result of global 
warming and water pollution due to tourism and tourists were investigated and evaluated. 
 
Key Words: Global warming, Water pollution, Use water, Tourist health, Environmental health. 
 
Giriş 
 
İnsan, hayatını sürdürebilmek için sağlıklı ve doğal bir çevreye ihtiyaç duyar. Beslenmek için 
doğal kaynaklardan yararlanır ve beslenme ihtiyacını karşılayabilecek her şey doğadadır. 
Tarımsal üretim için gerekli su, toprak ve hava doğal kaynaklardır. Ayrıca, insan hayatını 
kolaylaştıran sanayi ürünlerinin üretimi için gerekli her türlü hammadde yine doğada 
bulunmaktadır (Okuyucu ve diğerleri, 2006: 40). 
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Fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, arazi kullanımı değişiklikleri, çimento üretimi ve 
sanayi süreçleri ile atmosfere salınan sera gazlarının atmosferdeki oranı, sanayi devriminden 
beri hızla artmaktadır. Bu durum doğal sera etkisini yükselterek, şehirleşmenin de etkisi ile  
 
 
dünyanın yüzey sıcaklıklarının artmasına neden olmaktadır. Küresel yüzey sıcaklıklarında 19. 
yüzyılın sonlarında başlayan ısınma, 1980’li yıllardan sonra daha da belirginleşmiştir. Her yıl 
bir önceki yıla göre daha sıcak olduğu belirlenmiş ve küresel sıcaklık artış göstermiştir 
(Türkeş, 2006: 99).  
 
Küresel ısınma ve iklim değişikliği yer yüzeyindeki yaşamı tehdit eden en büyük tehlikedir. 
Bu nedenle de, şüphesiz son zamanların en popüler gündem maddelerinden birisidir. Bu 
tehlikeye karşı insanoğlunun duyarsız kalması beklenemez. Aksine, bu konudaki duyarlılığın 
küreselleşmesinin sağlanması, bilimsel araştırmaların sonuçlarına göre önleyici tedbirlerin 
ivedilikle alınması gerekmektedir (Sağlam ve diğerleri, 2008: 89). Önleyici tedbirlerin 
alınmaması durumunda sıcaklıkların artması sonucu doğal çevrede oluşacak değişimlerle 
birlikte yaşam standartlarının, sanayi ve teknoloji kullanımının, ekonominin, insan sağlığının 
ve diğer birçok kriterin olumsuz etkilenmesi beklenebilir. 
 
Küresel Isınma 
 
Yaklaşık 4,5 milyar yıllık bir yaşa sahip olan dünyamızda, belirli dönemlerde, unsurları 
arasındaki doğal dengenin çeşitli nedenlerle bozulmuş ve iklimde büyük değişimler söz 
konusu olmuştur (Gönençgil ve diğerleri, 2010: 1). Özellikle etkileri bilinen iklim 
değişiklikleri, dördüncü jeolojik zamanda (Kuvaterner) olan değişmelerdir. İnsanların tarihte 
yer alışına kadar olan süreçte, dünyanın coğrafyası birçok defa değişmiştir (Şekil 1). Bu 
değişiklikler; iklim sistemini oluşturan güneş, atmosfer ve yerküre arasındaki ilişkilerin, doğal 
mekanizmalarla bozulması sonucu ortaya çıkmıştır. İnsanların tarih sahnesine çıkışından, 
sanayi devrimine kadar olan süreç içerisinde meydana gelen iklim değişmelerini doğal 
nedenlere bağlamak gerekir. 19. yüzyılın ortalarından itibaren doğal etkenlerle ilişkili olan 
değişmelere, insan etkilerinin de katkısı olduğu kesindir (Öztürk, 2002: 49). 
 

                                                                                 
Şekil 1. 180milyon yıl önceki ve günümüzdeki karaların dağılışları. 
 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   190	  

Güneşten gelen ışınlar (ısı ışınları, kısa dalgalı ışınlar) atmosferi geçerek yeryüzünü ısıtır. 
Atmosferdeki gazlar yeryüzündeki ısının bir kısmını tutar ve yeryüzünün ısı kaybına engel 
olur. Bilindiği üzere atmosferin ısıyı tutma yeteneği sayesinde suların sıcaklığı dengede kalır 
ve nehirlerin, okyanusların donması engellenmiş olur. Oluşan bu atmosferin ısıtma ve yalıtma 
etkisine sera etkisi denir. CO2 havada en çok ısı tutma özelliği olan gazdır ve son yıllarda 
atmosferdeki CO2 miktarı hava kirlenmesine bağlı olarak hızla artmaktadır.  Metan, ozon ve 
kloroflorokarbon (CFC) gibi sera gazları çeşitli insan aktiviteleri ile atmosfere katılmakta ve 
bu gazların tamamının ısı tutma özelliği vardır. CO2 ve ısıyı tutan diğer gazların miktarındaki 
artış, atmosferin ısının yükselmesine sebep olmaktadır. Bu da küresel ısınma olarak ifade 
edilir. Küresel ısınma ile birlikte buzulların erimesi ve okyanusların yükselmesi gibi ciddi 
sonuçlar doğuracak iklim değişmelerine yol açmasından endişe edilmektedir (Özmen, 2009: 
42). 
 
Doğal dengenin bozulmasına neden olan insanların, gerekli önlemler alınmadan çeşitli 
etkinliklerinin devam etmesi halinde, iklimdeki bu bozulmaların artabileceği, sonucunun çok 
olumsuz olabileceği, küresel ısınmaya bağlı yaşanan iklim değişikliklerinin daha da 
artabileceği tahmin edilmektedir (Öztürk, 2002: 48). 1960’lı yıllardan bu yana dünya her 10 
yılda 10 0C ısınmakta ve kış dönemlerinde ise bu artış 20 0C düzeyinde gerçekleşmektedir. 
Küresel ısınmanın en belirgin etkileri kutuplarda görülmekte olup 1950-1990 yılları arasında 
67 buzul üzerinde yapılan çalışmalarda, buzulların her yıl ortalama 48 cm inceldiği 
belirlenmiştir. Örneğin, 1992-2002 yılları arasında Grönland Adası’ndaki buzullarda meydana 
gelen küçülme bu durumu açıkça ortaya koymaktadır (Sağlam ve diğerleri, 2008: 90). 
Buzulların erimesinin sonucu olarak ise deniz seviyesinde yükselme oluşabilmektedir. 
Nitekim küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin en belirgin göstergelerinden bir diğeri olan 
deniz seviyelerindeki yükselmeler bu kapsamda üzerinde durulan ana konulardan biridir. 
Jeolojik bulgulara göre buzul çağında yani yaklaşık 118000 yıl önce küresel ortalama deniz 
seviyesinin bugünkü seviyesinden 120 m daha aşağıda olduğu tahmin edilmektedir (Overpeck 
ve diğerleri, 2006: 1747).  
 
 Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin kar örtüsünün, kara ve deniz buzullarının erimesi, 
deniz düzeyinin yükselmesi, iklim kuşaklarının yer değiştirmesi, şiddetli hava olaylarının 
taşkınların ve sellerin daha sık oluşmasına ve etkilerinin artmasına, kuraklık, erozyon, 
çölleşme, salgın hastalıklar, tarım zararları gibi insan yaşamını ve sağlığını, ekolojik 
sistemleri doğrudan yada dolaylı olarak etkileyebilecek önemli sonuçlardan olabileceği 
öngörülmüştür (Koç ve Güçer, 2005: 38).  Küresel ısınma sonucu dünya yüzeyine yakın 
ortalama hava sıcaklığındaki artış, 2000 yılında sona eren yüz yıllık süreçte 0.6±0.2°C 
olmuştur. Bu artış 2005 yılında sona eren geçmiş yüz yıllık süreç içerisinde ise 
0.74±0.18°C’ye yükselmiştir (Sağlam ve diğerleri, 2008: 89). Sıcaklığın 3-6°C arttığı 
dönemlere karşın, aynı değerde azaldığı soğuk dönemler yaşanmıştır. Geçmişteki durumun 
bugünkünden pek farklı olmadığını, sadece soğuk zamanların sıcak zamanlardan daha kısa 
sürdüğünü yani soğuk zamanların birer istisnai durum olduğunu belirtmiştir (Weddıng, 1969: 
195). Hemen bütün iklim bilimcilerinin üzerinde birleştiği ortak nokta ise gelecekte 
olabilecek iklim değişikliğinin, atmosferdeki sera gazı emisyonlarındaki artıştan kaynaklanan 
küresel ısınmadan olacağı şeklindedir (Öztürk, 2002: 48). 
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Küresel ısınmada en büyük payı alan sera etkisi nedir?  
 
Güneşten gelen dalgalı radyasyonun bir kısmı doğrudan atmosfer tarafından uzaya verilirken, 
bir kısmı da yeryüzü tarafından emilir. Isınan yeryüzünden salınan uzun dalgalı radyasyonun 
önemli bir bölümü tekrar atmosfer tarafından emilir. Atmosferdeki gazların kısa dalgalı güneş 
ışınlarına karşı çok geçirgen, yeryüzünden verilen uzun dalgalı radyasyona karşı ise, biriken 
sera gazları nedeniyle daha az geçirgen olması sonucunda, yere yakın kısımların beklenenden 
daha fazla ısınması olayına atmosferin sera etkisi denilmektedir (Şekil 2). 
 
 

 
                                                             Şekil 2. Sera Etkisi 
 
 
1. Güneşten gelen kısa dalgalı ışınların % 51’ i yeryüzü tarafından tutulur. Bu enerji ile   
yeryüzü ısınır. 
2. Yeryüzü tarafından emilen bu enerjinin bir kısmı atmosfere geri gönderilir. 
3. Güneşten gelen enerjinin bir kısmı yeryüzüne ulaşmadan atmosferden uzaya geri döner. 
4. Isınan yeryüzünden bir kısım enerji uzun dalgalı ışınlar hâlinde atmosfere verilir. Bu 
enerjinin bir kısmı atmosferdeki sera gazları tarafından tutulur ve atmosferin alt kısımlarını 
ısıtır. Bu ısınma atmosferin sera etkisidir. 
5. Sera gazları tarafından tutulan enerjinin bir kısmı yeniden uzaya geri verilir. 
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6. Yeryüzünden uzaya verilen enerjinin bir kısmı doğrudan uzaya gider (Öztürk, 2002: 53). 
 
Coğrafi mekândaki değişimin en önemlilerinden biri olan iklimdeki değişim (geniş anlamda) 
veya salınımlar, insanın kullanım fonksiyonunu şekillendirmektedir. Öyle ki tarımdan-
beslenmeye, sanayiden ticarete, su kıtlığından açlığa ve hatta geri kalmışlıktan gelişmişliğe 
kadar insanı şekillendirmektedir (Bahadır, 2011: 376).  Sanayileşmeyle birlikte; sera 
gazlarının atmosfere salınımlarının giderek artması ile küresel ısınma belirtileri yavaş yavaş 
ortaya çıkmıştır ve günümüzde de bu etkiler artarak devam etmektedir (Kovancılar, 2001: 5). 
Sanayi devriminin ardından toplumların refah seviyeleri ve insanların yaşam kaliteleri gün 
geçtikçe artmıştır. Bu artış, 20. yüzyılda yüksek oranlarda enerji ve hammadde ihtiyacını da 
beraberinde getirmiştir. Isınma, ulaşım ve enerji üretimi gibi faaliyetleri gerçekleştirebilmek 
için kullanılan kömür ve petrol ağırlıklı yakıtlar (fosil yakıtlar) çevre sorunlarının başlıca 
sebebi olmuştur. Bu yakıtların yanma işlemleri sonucu büyük miktarda karbondioksit (CO2) 
kontrolsüz bir şekilde atmosfere salınarak atmosferin doğal sera etkisini kuvvetlendirmiş, bu 
da atmosferin ısı tutma kapasitesini yükseltmiştir (Sevim ve Ünlüönen, 2010: 44). Kısaca 
sanayileşme ile ekonomik gelişim ve refah sağlamak için daha fazla hammadde ve enerji 
üretimine ihtiyaç duyulmuştur. Tüm üretim girdileri doğadan karşılanmıştır ve aynı zamanda 
üretim ile birlikte ortaya çıkan kirletici unsurlar da yine doğaya salınmıştır. Sonuç olarak 
gelişmekte olan ülke toplumları bir yandan daha fazla kalkınma, ekonomik büyüme ve refah 
isterken diğer yandan hızla çevresel değerlerini yitirme riski ile karşı karşıya kalmaktadır 
(Tuna, 2006: 151). Bölgesel ya da ülkesel kalkınma amaçlı yapılan kontrolsüz üretimler hem 
bölgesel çevre kirliliğini hem de küresel ısınmayı tetiklediği söylenebilir.  
 
Çevresel konuda gelişmiş birçok ülkede kişi başına malzeme ve kaynak tüketimi fazla 
olduğundan çevreye daha fazla zarar verilmektedir. Gelişmemiş ülkelerdeki aşırı nüfus artışı, 
gelişmiş ülkelere yoğun bir göçe neden olmakta ve serbest zaman servislerinin doğayla ilgili 
rekreasyon alanını da etkilemektedir. Artan nüfus tüketimin hızlanmasına, bu da çevrenin 
daha çok kirlenmesine yol açmış ve birçok ülkede serbest zaman servislerinin yeniden 
tanımlanmasına neden olmuştur. Artan nüfusun şehirlerde yığınlar oluşturması doğaya olan 
ihtiyacı ve çevre bilincini artırmıştır. Gelişen çevre bilinci, insanları doğaya yöneltmiş ve 
doğanın daha fazla rekreatif kullanım için organize edilmesine ve ekolojik dengenin 
korunması çabalarına hız verilmesine neden olmuştur (Okuyucu ve diğerleri, 2006: 40). 
Kontrolsüz biçimde artan ticaret ve hızlı kalkınmanın yarattığı çevresel tehditlerden 
korunmak amacıyla 19. Yüzyılın ikinci yarısında uluslararası çevre örgütleri ortaya çıkmıştır 
(Atay ve Dilek, 2013: 204). 
 
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (İDCS) 1992 tarihinde Rio De Janeiro’da yapılan 
Dünya zirvesinde kabul edilmiş olup, 1994 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye bu 
sözleşmeye 24 Mayıs 2004 tarihinde resmen taraf olmuştur. Bu sözleşmeye taraf olan ülkeler, 
sera gazları emisyonlarını yapılacak ulusal programlarla 1990 yılı seviyesine indirmeye ve 
gelişme yolundaki ülkelere de teknolojik ve mali kaynak aktarmayı kabul etmektedirler. Bu 
amaçla, ulusal sera gazları envanterlerinin hazırlanarak bildirimlerinin yapılması ve emisyon 
indirimleri için alınacak tedbirler içeren programlar geliştirilmesi, çerçeve sözleşmenin 
bağlayıcı hükümlerindendir. Kyoto Protokolü, bu çerçeve Sözleşmesi içinde imzalanan ve 
gelişmiş ülkelerin sera gazı emisyonlarının 1990 yılına göre %5.2 azaltmalarını öngören bir 
anlaşmadır. Bu protokol, Aralık 1977 de Japonya’nın Kyoto şehrinde görüşüldüğü için bu 
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ismi almıştır. Protokolün ana amacı altı sera gazının (karbondioksit, metan, azot, sülfür 
heksaflorit, HFC ler ve PFC ler) 2008-2012 tarihleri arası beş yıllık ortalama emisyon 
değerlerini azaltmaktır. Protokol 16 Şubat 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2006 Aralık 
tarihi itibariyle toplam 169 ülke katılmıştır. Protokole imza atmayan önemli ülkeler arasında 
ABD ve Avustralya vardır. Çin ve Hindistan gibi bazı ülkeler anlaşmaya imza atmalarına 
rağmen protokolde yer alan: “küresel sera gazı emisyonların gelişmiş ülkeler tarafından 
gerçekleştirildiği, gelişmekte olan ülkelerin kişi başı gaz emisyonlarının halen düşük olduğu, 
gelişmekte olan ülkelerin küresel emisyonlarının ihtiyaçlarına göre artacağı’’ hükmüne göre 
emisyonlarında herhangi bir azaltmaya gitmeyeceklerdir. Kyoto Protokolünün eleştiriye acık 
taraflarından birisi de bu hükümdür (Özmen, 2009: 45). 
 
Kyoto Protokolünün uygulanmasını önerdiği politikalar ve önlemler şunlardır: 
• Enerji verimliliğinin artırılması, 
• Yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi, 
• Sürdürülebilir tarımın desteklenmesi, 
• Metan emisyonlarının geri kazanılması  
• Sera etkisi yaratan zararlı gaz emisyonlarının (CO2, vd.) azaltılması, 
• Sera gazı yutaklarının (orman, bitki örtüleri vb.) korunması ve yaygınlaştırılması (Özmen, 
2009: 46; Türkeş, 2006: 105).  
 
Küresel ısınma ve su  
 
Su, yüzyıllar boyunca tüm medeniyetler için çok önemli bir doğal kaynak olmuştur ve bütün 
büyük uygarlıklar su kenarlarında kurulmuştur. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sudan 
faydalanma, su kaynaklarının içme-kullanma, sulama, enerji üretimi gibi pek çok amaç için 
geliştirilebilmesi ülkelerin ekonomik kalkınmasında suyun vazgeçilmez bir yer edinmesinde 
büyük rol oynamıştır. Bugün “gelişmiş ülke” olarak tanımlanabilen pek çok ülke bu 
seviyelere, ülkelerinin su potansiyelinden maksimum faydayı sağlayarak ulaşmışlardır 
(Akkaya ve diğerleri, 2006: 195). Bir ülkede, su kaynaklarının yeterli olup olmadığının en 
sağlıklı göstergesi yıllık yenilenebilir tatlı su miktarıdır. Su varlığı bakımından ülkeler 
uluslararası ölçütlere göre değişik kategorilerde incelenmektedir. Yılda kişi başı 1000 m3 ’ün 
altında su kullanan ülkeler “su fakiri”; 1000-3000 m3 arasında kullananlar “su kısıtı-stresi 
çeken ülke”; 10000 m3’ün üzerinde su tüketenler ise “su zengini” olarak 
nitelendirilebilmektedir (Aküzüm ve diğerleri, 2010: 68).  Ülkemiz, kişi başına ortalama yıllık 
1500 m3’lük kullanılabilir su miktarı ile su fakiri bir ülkedir. ABD gibi kişi başına yıllık 
kullanılabilir su miktarının 16.000 m3 olduğu ülkelerde bile, golf sahalarının su kaynakları ve 
doğa üzerine olumsuz etkileri tartışılırken, Türkiye’nin bu konuda çok daha dikkatli olması 
gerekmektedir (Erdoğan ve diğerleri, 2009: 4). 
 
Günümüzde suyun bir doğal kaynak olduğu gerçeği, ikame edilemez özelliği nedeni ile göz 
ardı edilir duruma gelmiştir. Su yalnızca bir doğal kaynak olarak değil aynı zamanda 
ekonomik  bir mal olarak değerlendirilmektedir. Suyun bu metalaşma sürecinde elbette sadece 
ikame edilemez özelliği değil kıtlığı da etkin bir rol oynamıştır. Su artık sonsuz arzı olan bir 
kaynak olmaktan çıkmıştır. Suyun yaşamsal değeri, ikame edilemezliği ve kıtlığı onu karlı bir 
mala dönüştürürken varlığını da global politik ekonominin günümüzde en çok tartışılan 
konusu yapmıştır. Suyun ismi artık “beyaz petrol” gibi ekonomik açıdan son derece değerli 
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kaynaklara benzetilecek şekilde anılmaya başlanmıştır (Tutar ve diğerleri, 2012: 245). Ayrıca 
canlıların hayatlarına devam edebilmeleri için su olmazsa olmazlardandır. Su yaşamın temel 
öğelerinden biridir. Su, bir besin maddesi olmasının yanında, içerisinde bulundurduğu mineral 
ve bileşiklerle vücudumuzdaki her türlü biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesinde 
inanılmaz derecede etkin rol oynamaktadır. Vücudumuzun pH dengesinin korunmasından 
başlayarak, hücrelerdeki moleküllere ve organellere dağılma ortamı oluşturmasına; besinlerin, 
artık maddelerin ilgili yerlere taşınmasına kadar pek çok görev alır. Bu nedenle susuz hayat 
düşünülemez. Su canlının ve canlılığın her şeyidir (Akın ve Akın, 2007: 107).  
 
Türkiye su kaynakları kullanımı ve değerlendirilmesi açısından sorunsuz ülkelerden biri 
olarak görülmesine rağmen özellikle kişi başına kullanılabilir su potansiyeline bakıldığında, 
durumun farklı olduğu ortaya çıkmaktadır (Aküzüm ve diğerleri, 2010: 68). Çevre ve Orman 
Bakanlığı Su ve Toprak Dairesi Başkanlığı uzmanları tarafından yapılan çalışmaya göre, 
Türkiye’deki içme ve kullanma suyunun yaklaşık yarısı atık su olarak boşa akmaktadır. 
Yapılan hesaplara göre yaklaşık 20 milyar metreküp suyu yeniden kullanmak mümkündür. 
Araştırmalar, Türkiye’deki yeraltı ve yerüstü su miktarının toplam 112 milyar metreküp 
olduğunu belirtmektedir. Kişi başına düşen 1500 metreküp su oranı ile su fakiri olmaya aday 
Türkiye’de su kaynakları her yıl daha da azalmaktadır. 2030 yılında bu sürecin devam etmesi 
durumunda kişi başına düşen su miktarının 1000 metreküpe ineceği tahmin edilmektedir. 
1995-2002 yılları arasında yüzey ve yeraltı kaynaklarından çekilen su miktarındaki yüzde 
32.9’luk artış, gelecekteki kaynak sıkıntısının en büyük işaretlerinden birisidir. Bugün 
Türkiye’deki su kullanımı yaklaşık 40 milyar metreküptür. 2030 yılında ise bunun 112 milyar 
metreküpe, yani bugünkü su kaynaklarının tamamına ulaşması beklenmektedir. Uzmanlara 
göre, buna karşılık en önemli çözümlerden birisi atık suların yeniden kullanımıdır (Erdoğan 
ve diğerleri, 2009: 2). Dünya turizm organizasyonu, sürdürülebilir turizm endüstrisi için 
suyun çok önemli olduğunu vurgulamaktadır. Özellikle turizm sektöründe su yönetimi ve 
suyun efektif kullanımı çok önemlidir. İklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarında azalma ve 
bunun sonucunda oluşan kuraklık, öte yandan sektörün aşırı su tüketimi nedeniyle suya önem 
vermesi gerektiğini bildirilmiştir (Lehmann, 2009: 2).  Yirmi birinci yüzyılda hızla artan su 
talebi karşısında küresel ısınma ve yanlış kullanım sonucu kullanılabilir su kaynaklarının 
giderek azalması, uluslararası gündemde suyu ilk sıraya taşımıştır. Su sorununun 
giderilebilmesi için tarım, sanayi ve evsel amaçlı kullanımlarda su kayıplarının önlenmesi, 
etkin su kullanımının sağlanması ve havza düzeyinde su kaynaklarının geliştirilmesi 
gerekmektedir. Su yönetimi, su kaynaklarının planlı bir şekilde geliştirilmesi, dağıtılması ve 
kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Su yönetimi tarımsal, evsel ve endüstriyel su kullanımı 
yanında su kalitesi, atık suların kullanımı, su hukuku, uluslararası hukuk ve sağlık gibi çok 
geniş bir ilgi alanını kapsamaktadır. Mevcut ve gelecekteki ihtiyaçların karşılanıp gıda 
güvenliğinin sağlanabilmesi için; su kaynaklarının yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda 
sosyal, ekonomik ve çevresel faktörleri de kapsayacak entegre bir yönetim yaklaşımı ile ele 
alınması gerektiği, son yıllarda gündeme gelmiş ve birçok ülkede uygulanmaya başlamıştır 
(Aküzüm ve diğerleri, 2010: 68). Sezonluk nüfus artışları özellikle de kıyı turizminin olduğu 
bölgelerde su tüketiminde yüksek artışlar yaratmaktadır. Hem nüfusun artmasıyla hem de 
turizm aktivitelerindeki su tüketiminin fazla olması nedeniyle yaz aylarında toplam su 
tüketimi önemli oranda artmaktadır. Yerel halkın ortalama su tüketimi 150-250 L/kişi-gün 
arasında değişirken European Envi-ronment Agency 2000’e göre bir turistin tükettiği su 
miktarı tipik olarak günlük 300 litreye ve lüks turizmde ise 880 litreye kadar çıkmaktadır 
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(Stefano, 2004: 11). Turizm endüstrisinde oteller, yüzme havuzları, golf sahaları ve turistler 
suyu aşırı bir şekilde tüketmektedir. Bunun sonucunda da tatlı su kaynakları yetersiz kalmakta 
ve aşırı miktarda atık su oluşmasına yol açmaktadır ( Baoying ve Yuanqing, 2007: 124). 
Otellerdeki toplam suyun %45- 50’si otel odalarında tüketilmektedir. Otel odasında kullanılan 
suyun %56’sı duş veya banyoda, %25’i tuvalette, %9’u lavaboda ve %10’u temizlemede 
kullanılmaktadır (Çakır ve Çakır,  2010: 33). 
 
Su kıtlığı ya da yanlış kullanımının turizme ve turist sağlığına etkileri 
 
Suyun gerekliliği ve önemi ile ilgili bilgiler ve turizmdeki vazgeçilmezliği ile ilgili bilgiler 
doğrultusunda eksikliği ve yanlış kullanımı ile turizme ve turist sağlığına da etkileri söz 
konusudur. Turizm, özellikle 20. yy. ortalarından itibaren tüm dünya ülkeleri önemini kabul 
etmiş ve son yıllarda en hızlı büyüyen sektörlerden biri olmuştur. Pek çok ülke ekonomik 
kalkınmasında, turizmin ekonomik etkilerinden faydalanmıştır. Çoğu az gelişmiş ülke de 
ekonomik gelişme için turizmi bir çıkış yolu olarak görmeye devam etmiştir (Sevim ve 
Zeydan, 2007: 22). Turistlerin çoğunluğu genellikle tatil yerlerini yüzerek, güneş banyosu 
yaparak ve değişik yerleri gezerek geçirebilecekleri yerlerden seçerler (Berrittella ve diğerleri, 
2006: 2). Dünyanın çeşitli yerlerindeki “turizm potansiyeli” hava ve iklim şartlarına göre 
sınırlandırılmaktadır. Az çekiciliği olan ve az potansiyeli olan yerler kar elde etmeyeceğinden 
turizm yöneticileri bu yerlere yatırım desteğinde bulunmazlar. Diğer yandan turistler yüksek 
ve düşük sıcaklıktan kaynaklanacak rahatsızlıklar gibi durumları içeren turistik merkezlerini 
seçmekten kaçınmaktadırlar (De Freitas, 2001: 5). Turizmde oluşabilecek sorunlar bir 
çalışmada şöyle özetlenmiştir; 
 
* Sıcaklıkların etkisi ile buharlaşma ve kuraklaşma mümkün olabilir dolayısıyla su kısıtı olan 
bir ülke olarak sıkıntı yaşayabileceğimiz ve bu sıkıntının turizme de yansıyabileceği 
söylenebilir. 
* Su sıkıntısı ve kuraklaşma ile birlikte tarımsal ürünlerin üretimi olumsuz etkilenebilir ve bu 
olumsuzluk turizm açısından da besin ihtiyacının karşılanamaması gibi bir duruma sebep 
olabilir. Turistik tesislerde yiyecek üretimi için gerekli hammadde konusunda dışa bağımlı 
hale gelinebilir. Oysa turizm bir ekonomik araçtır. Geliri artırmak ya da tercih edilir olmak 
için tarımsal üretime ihtiyaç vardır.  
* Turizm açısından suyun azalması ile oluşabilecek sorun sadece besin sorunu değildir. 
Turistler tercih yaparken konaklayacakları yerin güzel görünümlü ve rahatlatıcı olmasını 
tercih ederler ve tesisin çevresinin ve tesis bahçesinin de estetik olmasını dikkate alırlar. 
Dolayısıyla peyzaj içinde su kullanımı gerekmektedir. Ayrıca işletmelerin kendi ürün 
yelpazeleri içinde sundukları; havuz, hamam, sauna türü hizmetleri gerçekleştirmeleri de 
yüksek miktarda su kullanımı gerektirmektedir.  
* Turizm ürünlerinin önemli bölümü su ve suya dayalı etkinlikleri içermektedir. Bu nedenle, 
tatlı su kaynakları kadar deniz suları da turizm açısından önem taşımaktadır. Nehirler, göller, 
denizler ve nihayetinde de kar, turizm sektörü açısından pek çok turizm ürününü 
oluşturmakta, çeşitlendirmekte ve beslemektedir (Çakır ve Çakır, 2010: 32).  
 
Otellerde mutfak için, içmek, yıkanmak ve çamaşırlar için çok daha fazla oranda temiz suya 
gerek duyulmaktadır. Bunun için su kaynaklarının verimliliği son derece önemlidir 
(Kahraman ve Türkay, 2006: 192). Çepel ve diğerlerinin yaptığı çalışmada belirtildiği gibi 
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Küresel ısınma ve iklim değişikliği olayını artık geri çevirme olanağı yoktur. Yapılabilecek 
tek şey, değişim hızını kesip ekstrem derecede zararlı etkilerden kurtulmak olacaktır. Küresel 
ısınma olayının en tehlikeli yanı, bunun hızlı ilerleyen bir trene benzemesidir. Frene ne kadar 
çabuk basarsanız basın, treni hemen durduramazsınız. Ne kadar geç basarsanız o kadar çok 
yol alır. Gerekli önlemleri almada ve isteksiz davranışlarda, her ne kadar ekonomik düşünce 
ve çıkarlar rol oynamakta ise de, bu tutum ve davranışların esas nedeni şudur: İnsanların 
olayları kavrayabilmesi için mevcut bilgi düzeyleri ve yeteneklerinin, ekolojik afetlerin 
gelişme hızının çok gerisinde kalmasıdır. Bunun da temelinde şu gerçek yatmaktadır: Tüm 
canlılar için son derece tehlikeli sorunlar, farkına varılması genellikle en güç olan sorunlardır. 
Bütün güçlüklere ve olumsuz tutum ve davranışlara karşın, insanoğlunun geliştirdiği teknoloji 
ile yarattığı bu potansiyel ekolojik tehlikeleri, yine kendi yaratacağı teknolojisi ile 
önleyebileceğine olan inancımızı koruyarak, bu konuda beliren umut ışıklarının büyümelerine 
yardımcı olmak, en doğru yol olarak görünmektedir (Çepel ve diğerleri, 2007: 16). 
 
Türkiye, zengin tarihi, kültürü, folkloru, mutfağı ve coğrafik konumundan kaynaklanan farklı 
turizm çeşidiyle uluslararası turizmde rekabet üstünlüğü sağlayacak özelliklere sahiptir 
(Yeşiltaş, 2009: 252). Çevre bir kaynağı olma özelliğini taşırken, turizmin var olması için 
çevrenin yaşaması gerektiği, doğanın ve çevrenin aleyhine gelişen bir turizmin kendi 
kaynağını tüketeceği açıktır (Atay ve Dilek, 2013: 205). Bu özelliklerini doğal güzellikler, 
tarihi ve kültürel yapısından dolayı taşımaktadır. Ancak turizmin gerekleri olmazsa bu 
güzellikleri paylaşmak ve bundan ekonomik olarak faydalanmak mümkün olmayabilir. 
Turizmden söz edebilmek için alt yapı ve üst yapı olarak yeterli olmak, destinasyona ulaşımı 
sağlamak, konaklama ve yeme içme ile ilgili tesislerin yeterliliğini sağlamak ve aynı zamanda 
da doğal güzellikleri tahrip etmemek ve tüketmemek gerekmektedir. Çevreyi kirletenin insan 
ve insan etkinlikleri olduğu düşüncesinden yola çıkarak alt yapı ve üst yapı kapasitesinin 
üstünde insan ağırlamak çevreye kalıcı zararlar verebilecektir. Yine insan faaliyetleri ile ciddi 
artışlar gösterebilen küresel ısınma da turizmin gerekleri dediğimiz doğal güzellikler üstünde 
de olumsuz etkiler oluşturabilecek ve turist sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecektir. 
 
Turist sağlığı, turistlerin birey ve grup olarak sağlık ihtiyaçları; koruyucu, tedavi edici ve 
kişisel hijyenle ilgili tüm ihtiyaçlarını içermektedir. (Bilal ve Sevin, 2000:92) Turistlerle ilgili 
sağlık sorunları; 

- Seyahatin neden olduğu sağlık sorunları 
- Hastalık taşınması 
- Turistin kendisinden kaynaklanan sorunlar 
- Gezilen bölge ile ilgili risklerdir (Bilal ve Sevin, 2000: 93).  

 
Yapılan sınırlı sayıda çalışma, Türkiye kıyılarında iklim değişikliğinden en çok etkilenecek 
yerlerin, tarım üretiminin en yüksek olduğu kıyı deltaları, sulak alanlar ve alçak rakımlı 
turizm bölgeleri olduğunu göstermektedir (Öztürk, 2002, 65). Bölgede yaşayan nüfusa 
turistler de ilave edildiğinde üstelik lüks bir tüketim söz konusu olduğunda tarımsal 
arazilerden elde edilecek ürünlerden daha fazla üretmek gerekliliği ortaya çıkacak bu tarımsal 
su kullanımını artıracaktır. Tarımın iklim değişikliğinden bu denli etkileniyor olması ve 
turizmin tarımsal ürün talebinin doğal yollarla karşılanamaması, aynı zamanda bilinçsiz 
tarımsal uygulamaları ile suyun kirletilmesi ve tüketilmesi nedeniyle en çok turizmi olumsuz 
etkileyebilecektir. Ülkemizde de birçok ülkedeki gibi küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını 
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yaşamakla birlikte, sera etkisinden dolayı sıcaklıkta meydana gelen artış, okyanus, nehir, göl 
ve bitkilerde oluşan buharlaşma oranını arttırmaktadır (Aydın ve Topaloğlu, 2010, 174). 
Hidrolojik çevriminin önemli bir bölümünü oluşturan buharlaşma, yeryüzünde sıvı ve katı 
halde değişik şekil ve şartlarda bulunan suyun meteorolojik etmenler etkisiyle atmosfere gaz 
halinde dönüşü olarak tarif edilir. Buharlaşma genel anlamda kara ve su yüzeyinden olmak 
üzere iki kısma ayrılmaktadır. Su yüzeyi ve ıslak yüzeylerde meydana gelen buharlaşma, 
sürekli bir hareket halindedir. Su yüzeyindeki buharlaşma miktarı, birim alan üzerindeki 
havanın (meteorolojik şartlar), suyun ve çevrenin özelliklerine göre değişim gösterir. Açık su 
yüzeyinde meydana gelen kayıplara buharlaşma, bitkilerden meydana gelen su kaybına 
terleme denir (Aydın ve Topaloğlu, 2010:174). Bu noktada Türkiye özellikle küresel ısınmaya 
bağlı olarak görülebilecek bir iklim değişikliğinden hem su hem de kara yüzeyinden 
buharlaşma yaşayabilir ve en fazla etkilenebilecek ülkelerden biri olabilir. Üç tarafından 
denizlerle çevrili olması, parçalanmış bir topoğrafyaya sahip bulunması ve orografik 
özellikleri nedeniyle, Türkiye’nin farklı bölgeleri iklim değişikliğinden farklı biçimde ve 
değişik derecelerde etkilenecektir (Öztürk, 2002: 58). Ayrıca iklim değişikliği nedeniyle 
yağışlardaki düzensizliklerin meydana getireceği akarsu rejimlerindeki azalmalar enerji 
üretiminin önemli bir bölümünü hidrolik santrallerden sağlayan ülkemizi yine olumsuz 
etkileyecektir. Yağış rejiminin bozulması sonucunda aşırı yağış alan bölgelerde ise seller, su 
baskınları ve bunların beraberinde getireceği salgın hastalıklar oluşabilecek diğer olumsuz 
etkilerdendir (Öztürk, 2002: 61; Erdoğan ve diğerleri, 2008, 71).  
 
Avrupa Birliğine bağlı Joint Research Centre tarafından iklim değişikliğinin Avrupa’daki 
ekonomik sektörler üzerindeki olası etkilerini belirten (PESATA) rapor 2009 yılında 
yayınlamıştır. Bu raporun konu başlıklarından biri de turizmdir. Raporda Avrupa, Kuzey 
Afrika ve ülkemizin büyük bölümü 2020 ve 2080 yıllarında olması muhtemel sıcaklık artışı 
senaryolarına göre TCI (Turizm İklim İndeksi) değerlendirilmesi yapılmıştır. Yapılan bu 
çalışma yardımıyla ülkemiz turizm talebini oluşturan ülkelerin iç turizmlerinin gelecekteki 
durumunu ve ülkemiz destinasyon merkezlerinin gelecekteki iklimsel uygunluğu (iklimsel 
turizm konforu) hakkında tahminleri oluşturma planlanmaktadır. PESATA raporunda 1970 ve 
2020 yılları TCI karşılaştırmaların da; İlkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde küçük 
farklılıkların oluşacağı gözlenmektedir. Bu farklılıklar ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde 
Avrupa turizmini iklimsel bakımından olumlu şekilde etkileyeceği tahmin edilmektedir. 
Ülkemiz turizmi bu mevsimlerde az da olsa olumlu etkilenecektir. Kuzey (ülkemizin turizm 
talebini oluşturan ülkeler) ve Batı Avrupa 2020 yılı yaz mevsiminde iklimsel koşulların 
iyileşeceği gözletilmekte iken aynı yılda ülkemizin Ege Bölgesinin büyük bölümünde, 
Antalya ve Anamur kesimleri turistik iklim konforu açısından kötüleşeceği düşünülmektedir 
(Ciscar, 2009: 69).  
 
Ülkemizde yaklaşık 30 milyonun üzerinde bir nüfusun kıyı şehirlerinde yaşadığı, GSMH’nin 
%60’ının kıyı şehirlerdeki ticaret ile oluştuğu, endüstri mallarının ihracat ve ithalatının büyük 
oranda deniz yoluyla yapıldığı ve kıyı limanlarının aktif olarak kullanılmakta olduğu, verimli 
tarım alanlarının kıyı alanlarında olduğu ve birçok turistik tesisin yine kıyı alanlarında denize 
yakın yerlerde bulunduğu göz önüne alınırsa; artan deniz seviyesinin özellikle düşük kotlu ve 
korumasız kıyı alanları üzerinde meteorolojik ve hidrolojik kaynaklı doğal afetlerin, örneğin 
şiddetli hava olayları, fırtınalar, kuvvetli yağışlar, taşkınlar, seller vb. olayların sıklığında ve 
etkinlik alanlarında önemli artışların olabileceği beklenmektedir (Simav ve Şeker, 2013: 2).  
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Ülkemizin genelinde küresel ısınma eğiliminde olduğu ve özellikle güney kıyılarımızın 
küresel ısınmadan daha fazla etkileneceği tahmin edilen bir durumdur. Sıcaklık analizleri 
sonucunda Akdeniz Bölgesi’nde Antalya, Isparta ve Kahramanmaraş’ta kuvvetli artış, Adana, 
Hatay ve Muğla’da ise artış eğilimi ortaya çıkmıştır. Özellikle Isparta’ya yönelik Bahadır ve 
Saraçlı (2010) tarafından yapılan çalışmada, 2015 yılından sonra kuraklığın etkili olduğu 
döneme girmesi yüksek olasılık olarak görülmektedir. Karabulut, (2009) tarafından yapılan 
çalışmada, Kahramanmaraş’ta 1965’ten 2005 yılına kadar yağışta artış eğilimini tespit 
etmiştir. Gelecekte bölgede daha kurak bir iklimin ortaya çıkacağı, bölgede tarımsal üretim ve 
su kaynakları gibi birincil derecede iklime bağlı unsurların kullanım planlamalarının 
yapılması, iklimdeki değişim eğilimleri dikkate alınarak ortaya konulması önem taşımaktadır 
(Bahadır, 2011: 377). Özetle turizm sektörü iklim değişikliğinden doğrudan ve dolaylı 
yollarla etkilenecektir. Sıcaklık artışı, deniz seviyesindeki yükselme ve aşırı hava olayları 
kitle turizmini doğrudan etkileyecektir. Kuraklık ve çölleşme, orman yangınları, su 
kaynaklarındaki yetersizlikler ve aşırı hava olaylarına bağlı gözlenen hastalıklar da iklim 
değişikliğinin kitle turizmine dolaylı etkileridir (Sevim ve Zeydan, 2007: 29). Kıyı 
şehirlerinde hem ticaret hem tarım hem de turizm ağırlıklı olduğundan ve bunların tümünde 
suyun kullanımının zorunluluğundan dolayı su sıkıntısının özellikle bu kesimlerde 
yaşanabileceği söylenebilir. Turizmde elektrik kullanımı ve su kullanımı oldukça fazla olması 
nedeniyle bu konuda var olan sıkıntı daha da büyüyebilecek elektrik konusunda dışa 
bağımlılığımız artabilecektir.  
 
Turizmin iklim ile hangi ilişki içine gireceği turistlerin tercihlerine göre şekillenir. Şüphesiz 
rüzgâr sörfü, deniz banyosu, kayak karşılaştırıldığında; farklı turizm çeşitlerinin farklı turizm 
koşullarına ihtiyaç duyduğu ortaya çıkar. Bütün bu etkinlikler Basancenot’a göre kişisel 
tercihler ve eğlence aktivitelerinin türünü temel iklim koşuları belirler. Örneğin; doğa olayları, 
kuvvetli rüzgâr ve siklonlar ile ilgili güvenlik, güneş ve/veya yağmur olmaması gibi 
durumlardan kaynaklanan memnuniyet düzeyi, konfor, deri ve benzeri kanser riskinin 
bulunmaması, sıcaklıktan kaynaklanan travma riskinin olmaması gibi sağlık koşulları 
(Nielsen,2008,2).  
 
 
• Güvenlik Sıcaklıkların artması ve kıs yağışlarının azalması kış turizm faaliyetlerini de 
olumsuz etkileyecektir. “Türkiye İklim Değişikliği Birinci Ulusal Bildirimine göre 2100 
yılına kadar kıs sıcaklıklarında 2.5 – 3 °C’ye varan artışlar ve kar kalınlıklarında da 20 cm’ye 
varan incelmeler öngörülmektedir. Kıs yağışlarının azalması ile kar sezonu kısalacak ve kar 
kalınlıkları da azalması insan sağlığını tehdit eden durumların ortaya çıkmasına sebep 
olacaktır (Zeydan ve Sevim, 2008: 173). İklim değişikliğinin turizm üzerine etkileri bölgesel 
konumlara göre farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Bu etkilerin çoğu çevresel sistemlerde 
artan stres biçiminde dolaylı olarak görülmektedir. En önemli etkileri deniz seviyesindeki 
yükselme sonucu küçük ada ülkelerinde görülecektir. Bunun yanında iklim değişikliği sonucu 
dünyanın pek çok bölgesi için salgın hastalık riski öngörülmektedir. Bu da turizmin kırılgan 
yapısı nedeniyle dünya turizm hareketleri için çok önemli bir tehdittir (Viner ve Agnew, 
1999: 17).  
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Hava durumu ve iklimin turizm sektörüne önemli etkileri vardır: Turistleri destinasyon 
merkezine çeken çevresel kaynakları, turizm sezonun uzunluğunu ve kalitesini etkilemektedir. 
Wilton ve Wirjanto’nun (1998) yaptıkları çalışmada yaz sezonun ortalama sıcaklığının 1°C 
artmasının Kanada yerel turizm harcamalarında %4’lük bir artış sağladığını tespit etmişlerdir. 
Benzer bir sonuç Giles ve Perry ‘in (1998) yaptıkları çalışmada ortaya konulmuştur: 
İngiltere’de normalden fazla yaz sıcaklıklarında da yerel turizm hareketi artmaktadır. Giles ve 
Perry’in (1998) yaptıkları çalışmada çok sıcak geçen 1995 yılı yaz mevsiminde yurt dışı 
turizm hareketlerinde düşüş olduğu sonucuna varmışlardır. 
 
Çevre kirliliğinin sera etkisine bağlı oluşturduğu sağlık sonuçlarından daha da ötesinde, 
küresel ısınma yoluyla oluşturduğu sağlık sonuçları çok daha önemli olabilmektedir. Temelde 
çevre kirliliğinin neden olduğu küresel ısınma iklim değişikliğine neden olmaktadır. İklim 
değişikliği ise doğrudan hastalık ve ölümlere neden olabilmektedir (Çimen ve Öztürk, 2010: 
143). 
 
İnsanlar iklim değişikliği nedeniyle sıcaklık, nem, deniz seviyesinin yükselmesi ve daha fazla 
meydana gelmeye başlayan şiddetli hava olaylarında meydana gelen değişikliğe doğrudan 
maruz kalmakta ve su kalitesinde, yiyecek kalitesinde, ekosistemde, tarımda, endüstride, 
yerleşim yerlerinde ve ekonomide meydana gelen değişikliklerden ise dolaylı olarak 
etkilenmektedir. Gıda güvenliği ile ilgili yetersizlikler turistlerin karşılaştığı sağlık risklerinin 
en önemli kaynaklarından birisidir. Bölgenin yaşam biçimi ve yaşama kalitesi turizm sağlığını 
olumlu ya da olumsuz etkileyen faktörler arasındadır.(Güder ve diğerleri, 1994:33). Gıdaların 
güvenilirliğini olumsuz yönde etkileyen mikroorganizmalar yiyeceklere, çeşitli şekillerde ve 
kolaylıkla bulaşarak sorunlar oluşturmaktadır. Mikroorganizmalar bulundukları yer ve 
miktarına göre çeşitlilik gösterir. Gerek iş ortamı hijyeni gerekse kişisel hijyen ilkelerine 
uyulmadığında müşterinin ve çevredekilerin sağlığını tehlikeye sokar (Bulduk,2003). Hastalık 
yapıcı etmenlerin mutfağa giriş yollarından biri de kirli sulardır. Bu durumdan kaynaklı 
turistlerin hastalanması müşteri kaybı, gelir kaybı, satışlarda azalma, prestij ve güven kaybı, 
yönetim ve çalışanlar arası çatışmalar gibi istenmeyen birçok olumsuz durumlara da yol 
açabilir. 
 
İklim değişikliği insan sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Sıcaklık 
artışına bağlı olarak hastalık ve ani ölümlerin görülmesiyle, aşırı hava olaylarının şiddetindeki 
değişimler iklim değişikliğinin doğrudan etkilerini oluşturmaktadır. Ekosistemde meydana 
gelen değişiklikler, vektörlerin yaşam alanlarında artışla ve değişime yol açarak sıtma, frengi, 
AIDS gibi infeksiyonların  artışlarına neden olarak iklim değişikliğinin dolaylı etkilerini 
oluşturmaktadır. Su kaynaklarında azalma ve kıyı ekosistemindeki bozukluklar sonucu ortaya 
çıkan bulaşıcı hastalıklar (dizanteri, kolera, tifo, paratifo, giardia vb.), iklim değişikliğinin 
diğer dolaylı etkilerindendir (Erdoğan ve diğerleri, 2008: 73). İklim değişikliğinin diğer 
dolaylı etkileri arasında su kaynaklarında azalma ve kıyı ekosisteminde bozulma sonucu 
ortaya çıkan hastalıklar ise kontamine olmuş içme sularının içilmesi, bu sularla temas etmiş 
yiyeceklerin tüketilmesi ile insana bulaşabilir. Nitekim yapılan çalışmalarda dünyanın kuzey 
yarım küresinde görülen tularemi, ülkemizi de içeren coğrafyada son dönemde, Bulgaristan, 
Kosova ve Gürcistan ile eş zamanlı olarak Türkiye’nin farklı bölgelerinde görülmüştür. 
Ülkemizde Batı Karadeniz, Marmara ve Trakya bölgesinde meydana gelen salgınlar, 
kontamine doğal kaynak sularının kullanımı ile ilişkili bulunmuştur (Acicbe vd., 2007; 
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Kantardijev vd., 2006; Reintjes ved., 2002). Yağışların artması ve seller ile su kaynaklı 
enfeksiyonların yayılmasını arttırır. Tatlı su kaynaklarının azalması yada deniz suyunun 
yükselmesine bağlı olarak tuzlu suyla karışması tatlı suya ulaşımı engelleyerek kötü hijyen 
koşullarına neden olmaktadır (Erdoğan ve diğerleri; 2008:74). Gıda kaynaklı hastalıklar, 
sürekli artış gösteren, önemli halk sağlığı sorunları arasındadır (Güner vd., 2012: 1). İshal, her 
yıl dünyada yaklaşık 1.5 milyar insanı etkileyen küresel bir sağlık sorunudur. Bakteriyel, 
paraziter ve viral etkenlerle oluşabilen ishalin seviyesi toplumlar arasındaki sosyoekonomik 
faktörlere (suyun doğru kullanımı, hijyen alışkanlıkları gibi) bağlı olarak değişir. İçme 
sularına kanalizasyon ve nehir sularının karışması, kirli sularla bahçelerin sulanması ve 
buralardan toplanan sebze ve meyvelerin iyi yıkanmadan tüketilmesi, etlerin yeteri kadar 
pişirilmemesi sonucu şekillenen gıda kaynaklı protozoon enfeksiyonları insan sağlığını 
olumsuz yönde etkilemekte insanlarda çeşitli patolojik bozukluklar meydana getirmektedir 
(Terzi, 2005: 53). 
 
Sonuç ve Öneriler 
 
Turizm çevresel değerleri kullanmak zorunda olan, üretimin yapıldığı yere müşterileri getirme 
zorunluluğu olan bir hizmet sektörüdür. Bu nedenle tüm dünyanın gündeminde bulunan 
küresel ısınma ve etkileri turizminde başlıca sorunlarından biridir. Turizm denince ilk olarak 
akla gelen deniz, güneş kum üçlüsü ısının artması ile güneş kaynaklı deri hassasiyeti, alerjik 
durumlar, kanser vb sağlık problemleri yaşatmakla birlikte dolaylı olarak su kaynaklı 
infeksiyon hastalıkları gibi problemlerde yaşatabilmektedir. Turizmden söz edebilmek için 
doğal kaynakların varlığından söz etmek gerekmektedir. Doğal güzellikler ile turist bölgeye 
çekilebilir. Ancak turisti getirmek yeterli olmayabilir. Çünkü gelen turistin memnuniyetinin 
sağlanabilmesi içinde su, besin, iklim şartları gibi doğal kaynakların varlığı gereklidir. Hizmet 
sektörünün genel özelliklerinden biri kalite ölçümünün memnuniyete göre yapılıyor 
olmasıdır. Turistler sağlıklı, ilgi çekici, farklı, dinlendirici ya da özellikli olması durumunda 
memnun olabilecek ve beklentilerini karşılayabilecektir. Ancak turistin sağlık problemleri 
yaşayabileceği yerlerde memnuniyetinin düşük olacağı ve daha sonraki dönemlerde düşük 
tercih sıralaması içinde yer alacağı beklenebilir. Turizmin devamlılığı ve gelişimi için müşteri 
memnuniyeti oldukça etkilidir. Küresel ısınma ile buzulların erimesi nedeniyle deniz 
seviyelerinde yükselme oluşabilir ve kıyılarımız ve turizm kaynaklarımız risk altında olabilir. 
Sıcaklıkların artması ile kuraklaşma ve su kıtlığı söz konusu olabilir. Su yeterli olmazsa 
tarımsal ürünler yani besin kaynaklarımızda azalma söz konusu olabilir. Aynı zamanda 
turistik alanların güzelleştirilmesi ve korunabilmesi için peyzaj anlamında suya ihtiyaç vardır. 
İlave olarak hijyen kaynaklı problemler yaşanmaması için su elzemdir. Odalarda, mutfakta, 
gıdalarda, havuz ve genel alanlarda hijyen su kullanımı ile mümkündür. Oluşabilecek bir 
olumsuzluk salgın hastalıklara neden olabilir ki bu durum ülke turizmi açısından oldukça 
zarar verici bir durumdur. Yemekler, mutfak, servis alanları, odalar ve diğer alanların hijyeni 
sağlanamazsa turistlerin sağlığını olumsuz etkileyebilir, bağırsak enfeksiyonlarına yada besin 
zehirlenmelerine neden olabilir. Atık sular gerektiğince arıtılmadan denize bırakılıyorsa 
oluşan deniz kirliliği ve havuzların hijyenik temizlikleri yapılmaması sonucu su kirliliği 
kaynaklı enfeksiyon ve cilt problemleri yaşanabilmektedir. Bu olumsuzluklardan bir tanesi 
bile ülke turizmi açısından önemli sorunlar yaşatabilir ve turistlerin seçimini etkileyebilir. 
Nitekim turizm bir lüks hizmettir. Tercih edilebilme hassasiyeti vardır ve alternatifleri 
oldukça fazladır. İnsanlar için zaruri bir ihtiyaç olmamakla birlikte günümüzde önemli bir 
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ihtiyaç olarak görülmekte ve ülkelerin ekonomilerine ciddi katkılar sağlayabilmektedir. 
Oluşabilecek olumsuzluklar ekonomiye de olumsuz olarak yansıyabilecektir. Bu nedenlerden 
dolayı hem gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak hem de turizm gibi bir ekonomik 
güç kaynağını doğru kullanarak ülke gelişiminin sağlanabilmesi için turist sağlığı ve tercihleri 
iyi değerlendirilmelidir. Son dönemlerde turistlerin çevresel tercihleri göz önünde 
bulundurularak yapılan çevreci yaklaşımla alternatif turizm örneklerinin genele yayılması 
sağlanmalıdır. Bununla birlikte su ve hijyen konuları dikkate alınarak hizmet standartları 
oluşturulmalıdır. Dolayısıyla turistlerin ve yerel halkın su kaynaklı problemler yaşamaması 
veya en aza indirilmesi mümkün olabilir. Bu durum tercih edilir hale gelmeyi ve doğru 
kaynak kullanımı ile en az zararla turizm etkinliklerinin devamını sağlayabilir.   
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EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE MERİTOKRASİ İHLALİ SONUCU OLUŞAN YENİ BİR 
LİDERLİK: HAFİ LİDERLİK 

 
Vedat AKSOY* 

 
ÖZET 

 
Yönetici seçimi; örgütlerde hayati öneme sahip bir süreçtir. Çünkü yönetici aynı zamanda örgütlerde 

liderlik vasfını da üstlenmektedir. Lider ise örgütü ileriye taşıyacak, örgütün üstlenmiş olduğu misyonu en iyi 
şekilde yerine getirecek olan kişidir. Yöneticilik gibi kritik görevlere kamu örgüt çalışanlarının seçilmesi her 
zaman sorun teşkil etmiştir. Özellikle son zamanlarda yöneticilerin görevlendirme usulü ile göreve getirilmeleri 
meritokrasi ihlallerine, bu ihlaller ise hafi liderlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Hafi lider, örgüt içinden veya örgüt dışından, yöneticinin karar verme sürecine etkide bulunan kişidir. 
Hafi liderin yönetici üzerindeki etki gücü bazen yöneticiyi işgal ettiği makama getirmesinden bazen de 
yöneticinin yönetim ve liderlik özelliği taşımamasından kaynaklanmaktadır. 

Bu çalışmada liderlik özelliği taşımayan yöneticilerin informal şekilde yönetilmesini ifade eden hafi 
liderliğin tanımı oluşturulmaya çalışılmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Hafi lider, meritokrasi, yönetim, liyakat, eğitim.     
 

 
A New Leader Type Due To Meritocracy Violations At Educational Organization: 

Cryptic leadership 
 

ABSTRACT 
 
The choosing of administrators is a vital process because administrators undertake the leadership role in 

organizations. Leader is the person who will carry the organization one step further and make it fulfil its mission 
in the best way. The choosing of administrators among public institution employees has always been a 
problematic issue. Especially in the recent years, the promotion of organization via assignment method have 
caused meritocracy violations and thus, those meritocracy violations have caused cryptic leaders to emerge. 

Cryptic leader is the person -in or out of the organization- who has the impact on the administrators’ 
decision making process. The impact of the cryptic leader on the administrator is due to the fact that he is the one 
to assign the administrator or the administrator does not bear the administrative skills.   

This study attempts to form a definition of cryptic leadership which means affecting the administrators, 
who do not have leadership skills. 

 
Key Words: Cryptic leader, meritocracy, management, merit, education. 

 
GİRİŞ 

Küreselleşmenin hız kazandığı ve rekabetin arttığı günümüz tüketim toplumunda 
örgütsel yenilenme ve büyüme yarışına ayak uydurmakta zorlanan örgütlerin başında ne yazık 
ki kamu eğitim örgütleri gelmektedir. Varlığını sürdürebilen her örgüt, en küçük 
oluşumlarında dahi liderlik özelliği taşıyan yöneticilerle çalışmayı tercih eder olmuştur. 
Örgütün tüketim toplumu tarafından benimsenme şekline göre liderlerin de sergilemiş 
oldukları liderlik türü/türleri de farklılık göstermektedir. Yöneticilerin farklı tür liderlik 
davranışlarını sergilemekteki amaçları öncelikle kendilerinin, sonra temsil ettikleri örgütün 
rekabet ortamında var olma çabasıdır.  
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Örgütleri ayakta tutacak olan, işgörenlerin performansını arttıracak ve örgütü belirlenen 
hedeflere ulaştıracak yöneticilerin belirlenme süreci hayati önem taşımaktadır. Örgütlerde 
yönetici belirleme sürecinde liyakat ilkesinin uygulanması ne kadar olumlu etki ediyorsa, 
liyakatten uzak bir süreç de örgüt kültürü üzerinde o denli olumsuz etki bırakacaktır. 

1990’lı yıllara kadar ülkemizde eğitim örgütlerine yönetici tayin etmek için merkezi bir 
sınav sisteminin olmaması sebebiyle üst yöneticilerin teklifi doğrultusunda yönetici atamaları 
yıllarca devam etmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında üniversite mezunu birey sayısının azlığı, 
eğitim örgütlerine yönetici atamalarında üst yönetime pek fazla bir seçim hakkı tanımamıştır. 
Öyle ki 1940 yılında hayata geçirilen köy enstitülerine atanan müdürlerden sadece bir tanesi 
(Ortaklar Köy Enstitüsü Müdürü Hayri Çakaloz) üniversite mezunudur (Altunya, 2009). 
Üniversite sayısının artması, üniversite mezunu eğitimcilerin sayısını da artırmıştır. Bu da 
eğitim örgütlerinde yönetici olarak görev alacakların sayısında nitelikli bir artışı sağlamıştır. 
Böylece kamu eğitim örgütlerinde işgörenlerin yöneticilik görevine getirilme süreçleri ve 
izlenen yollar zaman içerisinde değişmiştir. 1998 yılına kadar eğitim örgütlerine yönetici 
atamaları merkezi bir sınav olmadan, üst yönetim kademesinde yer alan bireylerin istekleri 
doğrultusunda yapılmıştır. 1998 yılında çıkartılan “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim 
Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik” (MEB, 1998) 
ve 1999 yılında çıkartılan “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde 
Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” (MEB, 1999) ile merkezi sınav getirilmiştir. Bu 
sayede Türkiye’de ilk defa yönetici atamaları merkezi bir sınavla yapılır olmuştur. Elbette 
sadece bürokratik bilgiler ezberlenerek yönetici olunamayacağı aşikârdır. Ancak önceki 
yönetici atama şekillerine göre meritokrasiye daha çok uygun olan merkezi sınav sistemi, 
2011 yılına kadar varlığını sürdürülebilmiştir. 2014 yılında çıkan “Millî Eğitim Bakanlığına 
Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik” (MEB, 
2014) ile merkezi sınav sisteminden vazgeçilmiştir. Böylece kamu eğitim örgütlerine kimlerin 
yönetici olarak atanacağına ilişkin karar büyük çoğunlukla eğitim sendikaları ve dolayısıyla 
siyasi partiler tarafından verilmeye başlanmıştır. Eğitim sendikaları ve siyasi partiler, il ve ilçe 
milli eğitim müdürlüklerinin yerine yönetici seçimi yaparken, belirledikleri kıstasların başında 
şüphesiz sendika veya siyasi parti ideolojilerine yakın olma şartı gelmektedir. En başta 
dikkate alınması gereken liyakat (merit) ise değerlendirmeye alacakları son kriter olmaktadır.  

 
MERİTOKRASİ ÜZERİNE 

Meritokrasi terimi ilk kez Young tarafından 1958 yılında yazılan “The Rise of the 
Meritocracy 1870-2033” isimli hiciv masal kitabında kullanılmıştır (Alvarado, 2010:11; 
Young, 1958, akt. Allen, 2011:1; Torun, 2009:91). Meritokrasi kelimesi köken olarak Latince 
“meritum” ve Yunanca “kratein” kelimelerinden türetilmiştir (Yıldırım, 2013:360; 
Karagözoğlu, 2013:6). Meritokrasi düşüncesine göre bireyler kendi çaba ve çalışmalarının 
sonucu olarak bir toplumsal konum ve statü elde ederler. Yani meritokrasi örgütün en iyi ve en 
zekiler tarafından yönetilmesi, örgüt kaynaklarının yetenek ve başarı temeline göre dağıtımını 
ifade eder. Bu sayede bireylerin sahip oldukları mesleki konumlarında ve örgüt içerisindeki 
statülerinde birincil olarak onların çalışma, çaba ya da liyakatinin belirleyici olduğunu kabul 
eder  (Torun, 2009:90-91).  

Meritokrasi, yönetim kademesinde yöneticiliği hak edenlerin, yönetici olmaya yeterli 
olanların daha güçlü ve daha etkili olmasını savunan bir görüştür (Yücetürk, 2000:148). 
Kamu örgütlerinde işleyiş örgüt yöneticilerinin seçilmesinde liyakat (merit) ilkesine azami 
derecede uyulması şeklindedir. Bu da örgüt bünyesinde çalışan işgörenlerden yöneticilik 
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bakımından liderlik gücüne sahip en yeterli, kabiliyetli, çalışkan işgörenin yöneticilik yapması 
anlamı taşımaktadır. Yücetürk (2000:140) personel yönetiminde yeterlik ilkesini “işe, işin 
gerektirdiği nitelikleri taşıyan en uygun kişinin alınması” şeklinde tanımlamıştır. Tortop 
(2007:140) ise kamu örgütlerine gerekli niteliklere ve yeteneklere sahip kimselerin alınması 
gerektiğini, bunun ise merit sistemin yani meritokrasinin gereği olduğunu belirtmektedir.   

Meritokrasinin uygulanmadığı örgütlerde ise sendikalar, siyasi yapılar ve sivil oluşumlar 
gibi baskı grupları ve işgal ettiği mevkii ailesinin yararı için suiistimal etme olarak kullanılan 
(Ford ve McLaughlin, 1985: 57, akt. Büte ve Tekarslan, 2010:3) nepotizm, kendine rahat bir 
uygulama alanı bulacaktır. Baskı gruplarının ve nepotizmin hâkim olduğu örgütlerde liyakat 
ilkesi göz ardı edileceği için yönetim kademesine getirilen yöneticilerin yönetim ve liderlik 
alanına hâkim olmaları beklenemez.  

 
LİDERLİK ÜZERİNE 

Günlük yaşantımızın birçok alanında kullandığımız lider ve liderlik kavramlarının tüm 
araştırmacılarca kabul görmüş bir tanımı henüz yoktur. Liderlik soyut bir kavram olması 
sebebi ile birçok farklı tanımı yapılmıştır. Türk Dil Kurumu (www.tdk.gov.tr) lider anlamına 
gelen önder kelimesini “gücü, ünü ve toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar 
içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip 
yönetme yeteneğini gösteren kimse, şef, alemdar” olarak tanımlamıştır. Başaran (1998:47) ise 
“kümenin bir üyesi olarak, öteki üyeler üzerinde olumlu etkide bulunan kişi” olarak 
tanımlamıştır.  

Sosyal bilimlerde en çok irdelenen ve tartışılan konulardan biri olan liderlik (Avolio, 
Sosik, Jung, & Berson, 2003; Bass, 1990; Bennis, 2007, akt. Derue ve diğ., 2011:7) kavramı 
önceleri askeri, politik ve dini alanlarla ilişkilendirilmiştir. Örgütsel alanda ise sanayi devrimi  
ile birlikte önem kazanmıştır. Sanayi devriminden sonra değişen ve gelişen örgütlerde liderlik 
kavramının tanımı ve etki alanları da değişmiştir (Akbaba ve Erenler, 2008:22). Liderlik 
kavramı Bennis (1989:xxx) tarafından şu şekilde ifade edilmiştir: “Liderlik güzelliğe benzer, 
tanımlaması zordur fakat onu gördüğünüzde hemen tanırsınız.”. Güney (1992:?) ise liderliği 
“başkalarının davranış, tutum ve düşüncelerini etkileme yeteneği” olarak tanımlamıştır. Bir 
başka tanımda ise kendini izleyenleri etkileyebilme yeteneği olarak ifade edilmektedir (Ertan-‐‑
Kantos, 2011:136). Hoy ve Miskel (2010:407) liderlik alanında yaptıkları araştırmalar 
sonucunda liderliğin tanımını şu şekilde ifade etmişlerdir: “Grup ya da örgüt ilişkisini ve 
etkilerini kurmak için bireyin diğerlerinin üzerindeki kasıtlı etkisini tanımlayan bir sosyal etki 
sürecidir.”.  

 
Liderlik Kuramları 

Tarihsel süreç incelendiğinde liderlikle ilgili birçok kuramın ortaya atıldığı 
görülmektedir. Liderlik kuramlarını üç başlıkta inceleyen Koçel (1998:398) bunların; özellik 
kuramı, davranışsal liderlik kuramı ve durumsallık kuramı olduğunu belirtmiştir. Bu üç 
liderlik kuramının zaman aralıklarını; MÖ. 450 ile M.S. 1940 yılları arasını kapsayan özellik 
kuramı, 1940 ile 1960 yılları arasını kapsayan davranışsal kuram (Zel, 2001:94) ve 1960 
yılından sonrası kapsayan durumsallık kuramı (Bozdoğan, 2010:15) şeklinde belirtebiliriz. Üç 
temel kuramdan sonra öğretimsel liderlik, kültürel liderlik, süper liderlik, moral liderlik, 
öğrenen liderler, transformasyonel liderlik, vizyoner liderlik, kalite liderliği, eğitimsel liderlik, 
etik liderlik gibi yeni yaklaşımlar ortaya atılmıştır (Çelik, 2000:?). 
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Şekil 1. Liderlik Kuramları Zaman Çizelgesi 

(Kaynak: Zel, 2001; Çelik, 2000; Koçel, 1998 uyarlanmıştır) 
 
Özellik Kuramı: Erken liderlik yaklaşımlarının temelini oluşturan (Fleenor, 2006:830) 
özellik kuramı zamanın askeri ve bürokratik yöneticilerinin liderlik özelliklerinin 
incelenmesiyle başlamıştır. Yaşadıkları dönemlere damgasını vuran Napoleon, Gandhi, 
Lincoln, Martin Luther King ve Atatürk gibi unutulmaz ve karizmatik liderlerin kişisel 
özellikleri araştırılarak, liderlik için gerekli olan bireysel ve toplumsal özellikler saptanmaya 
çalışılmıştır (Erdoğan, 1991:334, akt. Çelik, 2000:8). Araştırmalar sonucunda ortaya çıkan 
lider özellikleri; yaş, ileriyi görebilme, inisiyatif sahibi olma, olgunluk, dürüstlük, iş başarma 
yeteneği, güzel konuşma, kendine güven duyma, bilgi, cinsiyet, yakışıklılık, zekâ, samimiyet, 
duygusal olgunluk, kişiler arası ilişki şeklinde tespit edilmiştir (Uygur ve Göral, 2005:127). 
 
Davranış Kuramı: Araştırmacılar, özellik kuramı ile liderliğin açıklanması konusunda 
yetersiz kalınmasından dolayı liderin davranışları üzerine yoğunlaşmıştır (Çelik, 2000:10). 
Davranış kuramının ana fikri, lideri başarılı ve etkin yapan hususun, liderin kişisel 
özelliklerinden çok, liderin liderlik yaparken gösterdiği davranışlar olduğu yönündedir (Çetin 
ve Beceren, 2007:126). Davranış kuramında, lider ile izleyicilerinin ilişkileri, liderin 
özelikleri üzerine değil, tavır ve davranışlarının grup tarafından kabul edilip edilmemesi 
üzerine oturtulmuştur. Liderlerin astları ile iletişim türü, amaçları belirleme yöntemi, planlama 
ve kontrol şekli gibi davranışlar liderin etkinliğini belirleyen önemli faktörler olarak ele 
alınmıştır (Owens, 1976:226, akt. Deliveli, 2010:31). 

Davranışsal liderlik kuramı ile ilgili birçok model ortaya konulmuştur. Bu kuram altında 
gösterilebilecek liderlik modelleri şu şekilde sıralanabilir (Fidan, 1996:107, akt. Cinel, 
2008:9): 

•   Ohio State Üniversitesi Liderlik Çalışmaları,  
•   Michigan Üniversitesi Liderlik Çalışmaları,  
•   Blake ve Mounton’ın Yönetim Tarzı Matrisi,  
•   Douglas McGregor’un X ve Y Teorileri, 
•   Likert’in Sistem 4 modeli 

Davranış kuramında lider davranışlarını tanımlamada iki bağımsız değişkenin önemli bir rol 
oynadıkları belirlenmiştir. Bu iki faktör; kişiyi dikkate alma ve işe ağırlık vermedir (Cinel, 2008:9). İş 
merkezli lider davranışı; yakın denetim, iş performansının değerlendirilmesi, makam ve ceza gücünün 
göstergesi olan eylemleri ifade ederken birey merkezli davranış lider ya da yönetici, izleyenler ya da 
astlarıyla “insan” olduğu için ilgilenir. Onların gereksinimlerini, kişisel gelişimlerini ve refahlarını 
sağlayacak davranışları tercih eder (Erçetin, 1998:32, akt. Yıldız, 2002:230). 
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Durumsallık Kuramı: Özellik kuramının, liderlik konusunda birçok soruya cevap 
verememesi, davranışsal kuramın ise liderin sadece grup üyelerine karşı davranışını 
araştırması gibi sınırlılıklar bu iki yaklaşımın karışımı niteliğinde olan durumsal yaklaşımın 
gelişmesine neden olmuştur (Baykal, 1994:37). Teorisyenler en etkili davranışın insan 
yönelimli ve görev yönelimli davranışların uyumuyla gerçekleşeceğini savunmaktadır (Çelik, 
1998:2). Durumsallık kuramı örgüt yönetiminin içinde bulunduğu durumlara veya koşullara 
ağırlık veren bir yaklaşımdır. Durumlar değişince yönetimin sergileyeceği uygulamalar da 
değişmektedir (Şimşek, 2002:95).  

Bazı liderlik kuramları açıkça durumsallık kategorisi altında sınıflandırılabilir. 
Durumsallık kategorisi altında sınıflandırılan liderlik teorileri şunlardır (Peretomode, 
2012:14):  

•   Tannenbaum ve Schmidst’in Liderlik Modeli 
•   Reddin’in 3 Boyutlu Liderlik Modeli 
•   Robert House ve Martin Evans’ın Amaç-Yol Modeli 
•   Hersey ve Blanchard’ın Olgunluk Modeli  
•   Fiedler’in Etkin Liderlik Modeli (Leblebici, 2008:65) 
•   Adair’in  İşlevsel veya Eylem-Yönelimli Liderlik  Modeli (Leblebici, 2008:65) 
•   Vroom ve Yetton’un Karar Ağacı Modeli Yaklaşımı (Kılınç, 1995:61). 

 

 
Şekil 2. Durumsal Liderlik Yaklaşımları Zaman Çizelgesi 

(Kaynak: Hoy ve Miskel,2010; Kerr ve Jermier, 1978; Reddin, 1967; Marsh, 1992 uyarlanmıştır.) 
 
HAFİ LİDERLİK  

Özellikle devlet kurumlarında son yıllarda yönetici atamalarında (görevlendirmelerde) 
liyakat ilkesinin çoğunlukla göz ardı edilmesi sonucunda yönetim biliminde yeterli donanıma 
sahip olmayan kişiler, yönetim kademelerinde görev almaya başlamışlardır. Hiçbir yönetim 
tecrübesi ve bilgisi olmayan, çoğunlukla bürokratik işleyişlerden dahi habersiz bu kişiler 
yönetici kimliği ile örgüt içerisinde var olmak için örgüt içinden ve/veya dışından legal veya 
illegal yardım almak zorundadır. Fakat yönetici, liyakat ilkesi göz ardı edilerek yönetici 
olduğunu -sesli olarak- hiçbir zaman dile getirmeyeceği için alenen kendisine edilecek bir 
yardımı da kabul etmeyecektir. Çünkü yöneticinin yönetim alanında kendisine aleni yapılan 
yardımları kabul etmesi liyakat ilkesi çiğnenerek göreve geldiğinin kabul edilmesi demektir.  

Kurumlara yönetici olarak atanan -veya görevlendirilen- birey, doğal olarak kurum 
içerisinde bir itibar kazanma eğilimindedir. Yöneticinin öncelikli amacı bulunduğu makamı 
hak ettiğini, başta amirlerine sonrasında ise işgörenlerine kanıtlamak olacaktır. Yöneticinin 
bulunduğu örgütte eğer kurum kültürü yerleşmemiş ise yöneticinin yönetim zafiyetinden 
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kaynaklanan kurum içi problemler kısa bir süre içinde baş gösterecektir. Böyle bir durumda 
yönetici, kurum içinden veya dışından gelecek üstü kapalı yardımlara kendini açacaktır. 

Yönetim zafiyetinden dolayı ortaya çıkan problemlerin işgörenler tarafından fark 
edilmesinden sonra yönetimsel ve bürokratik işleyişi iyi bilen işgörenler, yöneticiye üstü 
kapalı önerilerde bulunur. İşgörenler tarafından yöneticiye sunulan önerilerin problemleri 
çözüme kavuşturması sonucunda yönetici karşılaştığı ve çözüm getiremediği her problemde 
işgörene başvurur. Zaman içerisinde açıktan olmasa da yönetici örgüt içi problem ve 
çözümlerine dair bir veya birkaç işgörenden aldığı üstü kapalı fikirleri kendi fikriymişçesine 
uygulamaya koyar. Yöneticiye göre lider olarak sadece kendisi vardır ve tek karar merci de 
yine kendisidir. Fakat yönetime, dolayısıyla örgüte yön veren örgüt içerisinde birçok liderlik 
özelliğini taşıyan bir işgörendir. İşte bu işgörenin yaptığı liderlik gizli liderlik yani “hafi 
liderlik”tir. Hafi liderlikte her iki taraf da, yani hem yönetici hem de işgören hiçbir zaman 
resmi olarak bu durumu kabul etmez ve dile getirmez. Bazı durumlarda yönetici bunun 
farkında bile değildir. Yöneticiye göre sadece fikir alışverişinde bulunulmaktadır. Ama 
işgören, yöneticinin kararlarının yani yönetimdeki karar mekanizması üzerindeki etkisinin 
dolayısıyla hafi liderliğin her zaman farkındadır. Bu bilinçli bir yönlendirmedir. Fakat kurum 
içerisinde kendisine sağlanan ayrıcalıklardan yararlanma adına bunu hiçbir zaman dile 
getirmez. Hatta hafi lider kendi fikirlerinin yönetici tarafından sahiplenilmesini dahi 
kabullenir. 
 
Liderlik Modelleri ve Hafi Liderlik Karşılaştırılması 

Hafi liderlik diğer liderlik teorilerinin hiçbirine benzememekle birlikte aslında her birini 
içerisinde barındırabilir. Çünkü hafi liderlik ile vurgulanmak istenen yöneticinin göstermiş 
olduğu liderlik tarzı değil, örgütün yönetilme biçimidir. Gerçekte örgütü yöneten ve ona 
liderlik eden kişinin ya da grubun işgörenler tarafından bilinmemesidir. Örgüt bireyleri lider 
olarak yöneticiyi bilirler ama alınan kararların birçoğunun arkasında hafi lider vardır. Bu 
durum her ne kadar Vroom ve Yetton’un Karar Ağacı Modeli’nin Danışçı Liderlik Modeli 
(Aydın, 2000:258) ile benzerlik gösterse de aslında tamamen farklıdır. Vroom ve Yetton’un 
modelinde lider kontrolü elinde tutandır. Bazı kararların verilmesinde işgörenlerin fikirlerini 
öğrenir ve son kararı yine kendisi verir. Bazen ise işgörenlerin tamamının karara katılmasına 
izin verir ve kendisi de diğer işgörenler gibi davranır (Çelik, 2000:25). Aynı şekilde Robert 
House ve Martin Evans’ın Amaç-Yol Teorisi’nde belirtilen katılımcı liderlik davranışına 
benzerlik gösterse de bu modelden de farklıdır. Amaç-Yol Teorisi’nin katılımcı liderlik 
davranışında olduğu gibi yönetici, astların karar almalarında ve uygulamalarında onları teşvik 
edicidir (House, 1996:327). Oysaki hafi lider hiçbir zaman kendini ön planda tutmaz. 
Yönetici, alınan kararların hafi lider tarafından alındığını kabul etmez, çoğu zaman farkında 
dahi olmaz. Bu özelliği ile hafi liderlik Vroom ve Yetton’un karar ağacı modelinden ve Robert 
House ve Martin Evans’ın Amaç-Yol Teorisi’nden ayrılır.  

 
Hafi Lider Çeşitleri 

Şekil-3’te görüldüğü üzere yönetici üzerinde etki kuran hafi liderlerin kim olduğu 
kurumdan kuruma göre değişebileceği gibi aynı kurum içerisinde yöneticiden yöneticiye göre 
de değişebilmektedir. Bulunduğu makamın ağırlığını kaldıramayan bir milli eğitim müdür 
yardımcısının hafi lideri, okul müdürü veya emri altında çalışan bir şef olabilir. Ya da o 
yöneticiyi, işgal ettiği makama getiren eğitim sendikası, siyasi yapı veya sivil bir yapılanma 
olabilir. Okullarda ise okul müdürü veya müdür yardımcısının hafi lideri bazen bir öğretmen 
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olurken bazen de okulun kıdemli bir memuru ya da şefi olabilmektedir. Yöneticinin üstlendiği 
işi bilmemesine ve yönlendirilebilirlik derecesine göre örgütte birden fazla hafi lider de 
olabilir.  

 

 
Şekil 3. Yönetici Üzerindeki Hafi Lider Etki Grupları 

 
Yönetici üzerinde informal etkisi olan hafi liderlik, örgüt içi ve örgüt dışı olarak iki 

gruba ayırabilir. Örgüt içerisindeki hafi lider, bürokratik sistemi iyi bilen ve liderlik özelliği 
taşıyan bir memur, şef veya öğretmen olabilir. Örgüt içerisinde yönetime etki eden bir diğer 
hafi lider ise baskı gruplarına (sendikal yapı, siyasal yapı veya sivil yapılanmaya) yakın ve 
etkin olan bir örgüt işgörenidir. Bu işgörenin yönetici üzerindeki etkisi liderlik özelliklerinden 
veya bürokrasiye hâkim olmasından kaynaklı değildir. Yöneticinin bulunduğu makama gelme 
şekli ile alakalıdır. Eğer yönetici bir sendikanın veya siyasi bir otoritenin ya da sivil bir 
yapılanmanın etkisi sonucunda yöneticilik makamına gelmiş ise o gücün örgüt içerisindeki 
temsilcisi olan örgüt işgöreni tarafından etki altına alınacaktır. Bir diğer örgüt içi hafi lider ise 
yöneticinin amiri konumunda olan üst yöneticidir. Aslında bir örgütte yöneticinin emri altında 
olan başka bir yöneticiyi (Milli eğitim müdür yardımcısı ile okul müdürü gibi.) yönlendirmesi 
olağandır. Olağan olmayan ise üst yöneticinin astı olan yöneticiyi informal yollarla 
etkilemesidir. Bu sayede üst yönetici örgüt içerisinde kendisine menfaat sağlayacak bir 
kararın alınmasında astı olan yöneticiyi yönlendirmektedir. 

Özellikle eğitim örgütlerinde yönetici atamalarında liyakatten uzaklaşma nedenlerinin 
başında baskı gruplarının etkisi gelmektedir. Baskı grupları bazen bir siyasi oluşum bazen bir 
sendika bazen ise sivil bir yapılanma olabilmektedir. Baskı gruplarının etkisi ile göreve gelmiş 
bir yöneticinin hafi lideri baskı grubu veya baskı grubunun o örgütteki temsilcisi olabilir. 

Örgüt dışı hafi liderliği üç gruba ayırabiliriz. Örgüt dışı birinci baskı grubu, 
sendikalardır. Sendika üyesi olan kişi veya kişiler örgüt içerisindeki yöneticinin karar alma 
sürecinde ona etki ederek sendika veya kendi menfaati doğrultusunda karar almasını sağlar. 
Bir diğer örgüt dışı baskı grubu da siyasi yapılardır. Bu siyasi yapılar iktidarda olan bir siyasi 
partinin il veya ilçe yapılanması olabilirken iktidarda olmasa da eğitim örgütleri üzerinde 
etkisi olan bir siyasi yapı da olabilir. Son yıllarda siyasi yapıların hiç olmadığı kadar 
sendikalara etki ettiğini görülmektedir. Özellikle eğitim sendikaları siyasi yapıların arka 
bahçeleri veya ideolojilerinin uygulayıcıları olmuşlardır. Yıldırım (2007:98) sendika ile 
siyaset arasında çok kuvvetli bir bağın bulunduğunu ve her sendikanın farklı bir siyasi 
düşüncenin etkisiyle ortaya çıktığını ifade etmiştir.  

Eğitim örgütlerinde örgüt dışı hafi lider eğer siyasal bir yapıdan ise çoğunlukla 
milletvekili kardeşi, eşi, çocuğu, akrabası veya siyasi yapının il, ilçe başkanına yakın bir 
isimdir. Elindeki etki gücünü sendikal yollarla elde etmiş bir hafi lider ise il veya ilçe sendika 
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yönetiminde söz sahibi olan bir kişi veya bu kişinin yakınları konumundadır. Sivil 
yapılanmalarda durum diğer baskı gruplarından biraz farklıdır. Siyasi yapıların veya sendikal 
yapıların hiyerarşik yapılanmaları iç tüzük ile belirlenmişken birçok sivil yapılanmada 
hiyerarşik düzeni belirleyen yazılı bir metin bulunmayabilir. Gücünü sivil yapılanmayla elde 
etmiş bir hafi lider sivil yapılanmada merkeze yakın bir ismi ifade etmektedir. 

Belirtilen tüm hafi liderlik çeşitlerinde tek bir ortak nokta vardır: yönetici olarak görev 
yapan milli eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, okul müdürü veya okul müdür 
yardımcısının liyakat ilkelerine aykırı bir şekilde göreve getirilmesi. Eğitim örgütlerine 
yönetici belirleme sürecinde ve görevlendirilmesinde meritokrasinin göz ardı edilmesidir. 

 
Hafi Liderlikte Süreç ve Çatışma 

Yönetici, zekâsı ve kabiliyeti nispetinde zaman ilerledikçe bürokratik kuralları ve 
kurum liderliğini kısmen öğrenecektir. Böylece hafi lidere olan ihtiyacı da günden güne 
azalacaktır. Bu durumda oluşacak rol karmaşası iki şekilde ortadan kaldırılabilir. Şekil-4A “1. 
Durum” da görüldüğü gibi yöneticinin kontrolü eline alması-ki bu hafi liderin birçok 
imtiyazının son bulması anlamına gelir. Etki derecesinin azalmasını istemeyen hafi lider 
yöneticiye karşı direnç uygulayacaktır (Bakınız Şekil-4A - 2.Durum). Hafi liderin yöneticiye 
karşı göstereceği direniş pasif direniş olabileceği gibi işlerin yavaşlatılmasına hatta sabote 
edilmesine kadar ilerleyebilir. Yönetici ve hafi lider arasındaki soğuk savaş sonucunda iki 
olasılık ortaya çıkabilir. Birinci olasılıkta (Bakınız Şekil-4A - 3.durum) yöneticinin liderlik 
derecesi yükselir ve örgüt içerisinde teorik olarak elinde tuttuğu liderliği pratikte de eline alır. 
Böylece hafi liderin yönetici üzerindeki etkisinde azalma olacaktır. Bir diğer olasılık ise hafi 
liderin galip gelmesi, yöneticinin direncinin kırılmasıdır (Bakınız Şekil-4B - 3. durum). Bu 
durumda yönetici belirli bir noktaya kadar liderlik özelliği gösterecektir fakat yönetimi de tam 
olarak eline alamayacaktır. Zaman ilerledikçe yöneticinin örgüt çalışanları üzerindeki 
liderliğinde azalma gözlenecek, aynı oranda hafi liderin yönetici üzerindeki etki derecesinde 
yükselme olacaktır (Bakınız Şekil-4B – 3. durum).   

 

 
Şekil 4. Hafi Lider Etki Derecesi ve Çatışma 

 
Hafi lider, örgüt yönetiminde alınacak kararlara çoğunlukla iki türlü etki etme -yön 

verme- isteğinde olacaktır. Şekil-5’te görüldüğü üzere (Şekil-5 - A1) alınan kararlarda 
yöneticinin ve kendisinin çıkarlarını gözeten kararlar, (Şekil-5 - A2) kendisinin ve örgütün 
çıkarlarını gözeten kararlar şeklinde olacaktır. Bazı durumlarda ise hafi lider (Şekil-5 - A3) 
yönetici ve örgüt çıkarlarını gözeten kararların alınmasında da etkili olabilir. Bunun haricinde 
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hafi lider bazen sadece (Şekil-5 - A4) kendisinin veya yöneticinin ya da sadece örgütün 
çıkarlarını gözeten kararlar doğrultusunda yöneticiye etki etmeye çalışabilir. Hafi lider sadece 
örgüt veya sadece yönetici çıkarları doğrultusunda etki ederek yöneticinin kendisine olan 
güvenini arttırmış olacaktır. Bu tür etkileri ile örgütün yararına veya yöneticinin yararına 
çalıştığı görüntüsü verecektir. 

 

	  

Şekil	  5.	  Hafi	  Liderlikte	  Karar	  Almada	  Çıkar	  Ortaklıkları	  

 
 
 

SONUÇ 
Hafi liderlikte benimsenen liderlik tarzı davranışsal, durumsal, modern veya post 

modern liderlik tarzlarından herhangi biri olabilir. Bu liderlik modelinde gerçekte kimin lider 
olduğu işgörenler ya da toplum tarafından bilinmezken liderlik makamı doludur ve kararların 
altında yöneticinin imzası vardır. Ama gerçekte örgütü yöneten hafi liderdir. Hafi liderin 
olduğu örgütlerde kararların alınmasında yönetici karar verici değil, genellikle hafi liderin 
aldığı kararı uygulayıcıdır. 

Hafi liderlikte görülen liderlik tarzı örgüt içerisinde meritokrasinin uygulanmamasından 
dolayı ortaya çıkan bir yönetim boşluğundan kaynaklanır. Hafi liderin olduğu örgütlerde rol 
karmaşası vardır. Hafi lider, örgüt içerisinde kendi çıkarları doğrultusunda aldırdığı kararlar 
diğer işgörenlerin mağdur edilebilir. Bu durum sonucunda yönetime karşı eleştiride bulunan 
işgörenleri sindirmek için onlara karşı korku kültürü devreye sokulabilir. Korku kültürünün 
hâkim olduğu örgütlerde ise örgüt kültürü yoktur.  

Hafi liderin etkin olduğu örgütlerde bazı olumsuzluklar görülebilir. Bu olumsuzlukları 
şu şekilde sıralayabiliriz; 

•   Örgütün geleceği belirsizdir, tutarlı bir ülküsü (vizyonu) yoktur.  
•   Yöneticinin olaylar karşısında göstereceği tutum ve davranışlar önceden kestirilemez. 
•   Örgütte liyakat göz ardı edildiği için örgüt kültürü ve örgüte bağlılık düşüktür. 
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•   Örgüt içerisindeki ödül-ceza sisteminde liyakate uygun hareket edilmez. 
•   Örgütte her an yönetimsel kaos çıkabilir. 
•   Siyasi veya sendikal bir hafi liderin olması örgütte kutuplaşmayı doğurabilir. 
•   Sivil yapılanma eksenli bir hafi liderin olduğu örgütlerde anayasal sorunlar 

yaşanabilir. 
•   Örgütte uygulanan yönetime karşı gelen işgörenlere karşı korku kültürü oluşturulabilir.  
•   Örgüt içerisinde hafi lidere karşı tehdit oluşturabilecek işgörenler yönetimden uzak 

tutulabilir. Hatta bu işgörenlere karşı bezdirme (mobbing) uygulanabilir. 
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TÜRK LİRASI'NA SİMGE BELİRLENMESİ OPERASYONUNA YÖNELİK TUTUM 
ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ* 

 

İpek CEBECİ1 
 

ÖZ 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından, Türk Lirası'nın itibarının ve 

dünyadaki bilinirliğinin arttırılması hedefiyle, 2011 yılında "Simge Tasarım Yarışması" 
düzenlenmiş, yarışma sonucunda Türk Lirası'nın simgesi belirlenerek 1 Mart 2012 tarihinde 
kamuoyuna duyurulmuştur.  

Bu çalışmanın amacı, bireylerin simge operasyonuna ilişkin tutumlarını belirleyen 
Likert Tipi geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. 22 maddeden oluşan ve 5'li likert 
dereceleme türündeki ölçek Giresun ili, Görele ilçe merkezinde 382 kişiye uygulanmıştır. İlk 
etapta ankette sorulan 22 soruya ilişkin güvenilirlik testi yapılmış, ancak daha sonra 
güvenilirliliği bozduğu düşünülen 2 soru çıkarılarak  analizler gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin 
son halinin Cronbachs' Alpha değeri (α= 0,944)  bulunmuştur. Yüksek bir güvenilirlik 
derecesi sağlandığından, 20 anket sorusu için faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı 
faktör analizinde bir araya gelen maddelerin incelenmesi sonucunda  "TL Simgesine Yönelik 
Tutum Ölçeği" için 4  faktör belirlenmiş ve isimlendirilmiştir. Bunlar "Ekonomik Bakış", 
"Gereklilik ", "Beğeni" ve "Adaptasyon"dur. 

Anahtar Kelimeler: Türk Lirası, Para Birimi Simgesi, Faktör Analizi, Para Reformu, Tutum 
Ölçeği 

THE DEVELOPMENT OF A SCALE OF ATTITUDES TOWARD 
DETERMINATION OF TURKISH LIRA SYMBOL OPERATION 

ABSTRACT 
In order to improve the recognizability of the Turkish currency, and to increase the 

credibility of the currency, a design contest was organized by the Central Bank of Turkey, on 
September 8, 2011. After a competition, the Turkish  Lira's symbol was determined and 
presented to public on March 1, 2012.  

The purpose of this study is to develop a valid and reliable Likert type scale,  to 
measure the individuals' attitude toward determination of  Turkish Lira's symbol operation. 
The scale which consist of 22 items and 5 grade Likert type, was applied to 382 person in the 
center of Görele town, district of Giresun City.  

Firstly, the reliability test was performed for 22 items of the survey, and  then 2 items 
which disrupts reliability test results, was discarded and the analysis repeated. The final 
version of the scale's Cronbachs' Alpha value was found (α = 0.944). So, this "high degree of 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*   Bu   çalışma   Giresun   Üniversitesi   Bilimsel   Araştırma   Projeleri   (BAP-A-250414-63)      kapsamında  
desteklenmiştir.  
1   Yrd.Doç.Dr.   Giresun   Üniversitesi,   Görele   Uygulamalı   Bilimler   Yüksekokulu,   Bankacılık   ve   Finans  
Bölümü,  Giresun,  ipek.cebeci@giresun.edu.tr  
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reliability value" provided us to carry out factor analysis on 20 survey questions. After the 
exploratory factor analysis, 4 factors were identified for the  scale of attitudes toward Turkish 
Currency Symbol, and named as "Economic View", "The Necessity", "Appreciation", and 
"Adaptation". 
Key Words: Turkish Lira, Currency Symbol, Factor Analysis, Currency Reform, Attitude 
Scale  
 

1. GİRİŞ 
Ülke para birimlerinin yerine getirmek zorunda oldukları belli başlı temel görevleri varıdır. 
Bu görevlerden ilki,  paranın mübadele (değişim) aracı olmasıdır. Malların birbirleri ile 
değiştirilmesi yerine (takas ekonomisi), mal ile paranın birbiriyle değiştirilmesi fonksiyonu 
sağlaması ekonomi için çok önemlidir. Zira paranın piyasada mübadelelerde aracı görevi 
üstlenmesi, toplumda iş bölümü ve uzmanlaşmayı arttırır. Bir diğer taraftan,  para değer 
saklama aracıdır. Kişilerin ve kuruluşların ihtiyaç fazlası nakitlerini harcamayarak  
gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik tasarrufta bulunmaları, mevcut değerlerin saklanması ve 
geleceğe aktarımı  para ile mümkün olur.  Tasarruf, ülkeler için istenen bir durumdur. Çünkü 
tasarruf düzeyi yüksek olan ülkeler daha çok üretir ve tüketirler.  Bu durum ise ülke 
ekonomisinin büyümesini beraberinde getirir. Paranın iyi veya kötü bir servet aracı olup 
olmaması büyük ölçüde fiyatlar genel seviyesindeki artışa, enflasyon haddine bağlıdır. Ülkede 
enflasyon haddi yükselir ise para olarak tutulan servetin değeri de azalır. Paranın bir diğer 
fonksiyonu, hesap birimi aracı görevi üstlenmesidir.  Piyasadaki mal ve hizmetlerin iktisadi 
değeri para ile belirtilir.  Mal ve hizmetlerin alım-satım değerleri toplum tarafından kabul 
edilmelidir. Kabul edilen bu mal ve hizmetlerin ifade ettiği değer fiyat, fiyatın 
sembolleşttirildiği araç ise paradır. Piyasada ne kadar mal/hizmet var ise o kadar fiyat varlığı 
söz konusudur. Bu  iktisadi etkinliği arttıran bir durumdur. Ancak  şunu da ifade etmek 
gerekir ki; herkes tarafından kabul edilen değer ölçüsü sabit kalmalıdır. Ülkedeki fiyatlar 
genel düzeyinin yükselmesi anlamına gelen enflasyonun, özellikle yüksek seyrettiği ülkelerde 
paranın ifade ettiği mal/hizmet miktarı her geçen gün azalır (Mankiw, 2010: 86). 

Para, ekonomi politikası aracıdır. Her ne kadar para ekonomik olaylar üzerinde direkt etkiye 
sahip olmasa da dolaylı yollardan etki eder. Devlet ekonominin istikrarlı bir şekilde 
sürdürülebilmesi için faiz oranları, vergiler, indirimler vb. şekillerde para ile ilgili kararlar 
alabilir. Bir diğer ifade ile  para politikalarına  başvurabilir. 

Tüm ülke para birimlerinin bu saydığımız fonksiyonları en iyi şekilde yerine getirmesi 
gerekirken, para birimimizin ve diğer ülke para birimlerinin bu fonksiyonlardan birini veya 
birkaçını yerine getirmekten oldukça uzak kaldığı dönemler olmuştur (Akyazı, 2002: 40-43). 
Ülkemizde paraya duyulan güvenin sağlanması,  teknik, ekonomik, siyasi problemlerin 
aşılması için ulusal  paralarda ve parasal kurumların yapısında değişikler gündeme getirilmiş, 
Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar geçen sürede çeşitli para reformları yapılmıştır. 
Bu reformlar kimi zaman başarılı, kimi zaman ise başarısız veya etkisiz sonuçlar göstermiştir. 
Bu tarihsel süreç oldukça detaylıdır. Ancak şunu belirtebiliriz ki; 1970'li yılların ortalarında 
başlayan ve 1980'lerde hızlanarak devam eden enflastyonist süreç, etkisini dolaşımdaki 
banknot tutarı ve banknot büyüklüğü üzerinde büyük oranda hissettirmiştir. Artan dolaşım 
ihtiyacına yönelik para basımı süreklilik kazanmış, 1981'den itibaren üst değerde banknotlar 
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piyasaya sürülmüş ve beraberinde sorunlar belirmiştir. Bilhassa paranın bol sıfırlı yapısı gerek 
yurt içi gerekse yurt dışında ekonomik, psikolojik algıda olumsuzluklar, teknik zorluklar 
doğurmuştur. Sözkonusu dönem itibariyle, paramızdan sıfırların atılması zorunluluğu ifade 
edilmeye başlanmış, ancak sıfırların atılması operasyonu 2005 yılı itibariyle 
gerçekleştirilmiştir (Cebeci, 2014: 98-103).  

Para birimine yönelik reform hareketleri genellikle enflastyonist dönemlerde veya bu 
dönemlerin akabinde gündeme geritilir. Enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde parada 
meydana gelen şişkinliğin sıfır atma operasyonu yoluyla azaltılması, merkez bankalarının 
enflasyonla mücadelede kullanabilecekleri politikalar içerisinde bulunmaz. Bu reformlar 
ancak birer yardımcı araç rolü üstlenirler. Bu yöndeki uygulamalar; enflastyonist baskının 
doğurduğu negatif yöndeki psikolojinin giderilmesi, enflasyonla mücadele programlarına 
yardım etme, paradan kaçısı durdurarak para talebinin istikrarlı hale getirilmesi, tüketicilerin 
harcamalarını disipline etme, ekonomiye ve ulusal paraya uluslararası alanda saygınlık 
kazandırma hususlarında destek olamayı amaçlar (Al ve Özyurt, 2008: 2). 
Para birimine yönelik bir simge belirlenmesi şeklindeki para reform hedefi ilk kez, Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 2011-2015 Stratejik Planı'nda " Türk Lirası'nın  ülkemizde 
ve dünyada tanıtılması amacıyla bir simge belirlemek" olarak yer almış; bu doğrultuda 8 
Eylül 2011 tarihinde  "TL Simge Yarışması " düzenlenmiş, yarışmada başarılı olan Tülay 
Lale'nin tasarımı 1 Mart 2012 tarihinde kamuoyuna duyrulmuştur (Cebeci, 2014: 131). 
Bu çalışmanın amacı, bireylerin  simge operasyonuna ilişkin tutumlarını belirleyen  Likert 
Tipi geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir.  Bu doğrultuda Giresun ili, Görele ilçe 
merkezinde bir anket çalışması yapılmıştır. 

 
2. LİTERATÜR TARAMASI 

Konumuz kapsamında gerçekleştirilen akademik çalışmaları inceleyecek olursak;  
Acar  ve Tugay (2004),   Yeni Türk Lira'sına (YTL) geçiş operasyonuna dair halkın bakış 
açısını belirlemeyebilmek için, Burdur ilinde bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bu çalışma 
kapsamında 185 kişiye anket uygulanmıştır. Anket  formu iki bölümünden oluşturulmuş; ilk 
bölümde demografik özelliklere ilişkin sorulara, ikinci bölümde ise halkın beklentileri, 
endişeleri ve yaşanabilecek problemleri tespite yönelik sorulara yer verilmiştir. Çalışma 
kapsamında 10 adet hipotez oluşturulmuş ve bunlara "t testi" uygulanmıştır. Çalışmanın 
sonuçları şu şekildedir: 

Ankete katılan vatandaşlar YTL'ye geçiş kararını "olumlu" olarak değerlendirmektedirler.  
Vatandaşların paradan 6 sıfır atılarak, YTL'ye geçişin zamanlamasına dair "uygun" görüş 
belirtmişlerdir. 
Katılımcılar, reformun günlük yaşamdaki parasal işlemleri kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağı 
hususunda bir kararsızlık içerisindedirler. 
Ankette sorulan, "YTL'nin uygulaması yerine sağlam bir yabancı paraya geçme fikri"  anketi 
cevaplayanlar tarafından  kabul görmemiş, yabancı paraya geçilmesi kesinlikle istenmemiştir.  
Katılımcılar YTL'ye geçişin enflasyonu arttırıp arttırmayacağı konusunda "kararsız" 
kalmışlardır. 
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Ankete katılan vatandaşların büyük bir kısmı YTL uygulamasında zorluk  yaşamayacaklarını 
belirtmişlerdir.   
Ankete katılanların büyük bir kısmı,  paradan sıfır atılması ve YTL uygulamasının her türlü 
muhasebe işleminde kolaylık sağlayacağı görüşündedir.  
"YTL'ye geçişte, etiket ve fiyatların değiştirilmesi maliyetleri çok attırmayacaktır" şeklindeki 
sıfır hipotezi kabul edilmiştir. 
YTL'ye geçiş sürecinde, eski ve yeni YTL'lerin değiştirilmesi ve işlem sırasındaki zaman 
uzaması endişesi yersiz bulunmuştur.  
Katılımcıların büyük bir kısmı paradan altı sıfır atılması ve YTL'ye geçiş uygulamasıyla ilgili 
kamuoyunda yapılan eleştirilerin yersiz olduğu görüşündedir. 
Al ve Özyurt (2008), Türk Lirası'ndan sıfır atılması işleminin tüketici davranışlarına etkisi 
üzerine Trabzon ilinde bir örnek çalışma gerçekleştirmişlerdir. Bu  çalışmada, 2005 yılında 
gerçekleştirilen paradan sıfır atılması işleminin tüketicilerin tutum ve davranışları üzerindeki 
etkilerini araştırmak için bir anket çalışması yürütülmüştür. Çalışma sonucunda ele edilen 
bulgulara göre;  fayda-maliyet analizi çerçevesinde YTL’ye geçiş yerinde bir uygulama olup, 
YTL’ye uyum kolay sağlanmıştır. Ayrıca, operasyonla birlikte YTL’nin itibarı artmış, diğer 
psikolojik ve ekonomik beklentiler üzerinde ise önemli bir etki yaşanmamıştır. "Başarının 
sürdürülebilirliği enflasyonla mücadeledeki etkinliğe bağlıdır" görüşü vurgulanmıştır. 

Özdoğan (2012), Türk Lirası'ndan sıfır atılmasının  turistik harcama eğilimlerine olası etkileri, 
turizm çalışanları açısından Muğla ilinin Marmaris ilçesinde araştırılmıştır. Araştırma 
sonucunda;  paradan sıfır atılması operasyonunun turizm endüstrisi çalışanları tarafından 
olumlu karşılandığı ancak söz konusu operasyonun Türkiye’ye olan turizm talebinde önemli 
bir artış sağlamasa da, turistik harcama sürecini kolaylaştıracağı görüşü saptanmıştır.  
 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
3.1 Çalışma Grubu ve Uygulama 

Bu çalışmada veriler yüz yüze anket yöntemi ile elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan anket 
formu; bireylerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorulardan ve akademik 
literatürdeki çalışmalardan (Acar ve Tugay, 2004; Al ve Özyurt, 2008) yararlanılarak 
oluşturulmuştur.  Araştırmaya katılan bireylerden anketteki  ifadelere katılma dereceleri 5'li 
Likert Ölçeğine (1-Hiç Katılmıyorum ve 5- Kesinlikle Katılıyorum) göre cevaplamaları 
istenmiştir.  

Bu çalışmanın anakütlesini, Giresun ili'nin Görele ilçe merkezinde ikamet eden 17000 kişi 
oluşturmaktadır. Anakütleyi temsil edecek örneklem büyüklüğü, %95 güven düzeyi ve %5 
güven aralığı dikkate alınarak, 376 kişi olarak hesaplanmıştır.  Anket formu, basit tesadüfi 
örneklem yolu ile 560 kişiye dağıtılmış, eksiksiz bilgilerin olduğu toplam 382 anket 
değerlendirmeye alınmıştır.  
3.2 Analiz 

Araştırmanın verileri SPSS 13.0 (Statistical Package for the Social Sciences) programında 
analiz edilmiştir. Anket yoluyla elde edilen veri setinin faktör analizi için uygun olup 
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olmadığı Korelasyon Matris, Kase-Meyer-Olkin (KMO) testi ve Bartlett Küresellik testiyle 
değerlendirilmiştir. Değişkenler arasındaki korelasyon iyi düzeyde olup, KMO  örneklem 
yeterliliği ölçütümüz  0,924   bulunmuştur.  Bu sonuç, örneklem büyüklüğü açısından faktör 
analizi için veri yapısının uygun olduğunu bize göstermektedir. Ayrıca, Bartlett Küresellik 
Testi sonucumuz  (6746,735 ; p=0,000) olarak bulunmuştur. Bartlett Testi ile korelasyon 
matrisinin birim matris olup olmadığı test edilir. Ho=Evren korelasyon matrisi birim matristir. 
(p=0,000‹0,05) olduğundan yokluk hipotezi reddedilir. Bir diğer ifadeyle, evren korelasyon 
matrisi birim matris değildir. Ayrıca verilerin çok değişkenli normal dağılımdan geldiği 
varsayımı da böylelikle sağlanmış olur.  Bu sonuçlar doğrultusunda veri setinin faktör analizi 
için uygun olduğuna karar verilmiştir.  
Verilerin faktör analizine uygunluğunun tespiti üzerine, girişimcilik ölçeğinin yapı 
geçerliliğini ve faktör yapısını incelemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi, faktörleştirme 
tekniği olarak ise temel bileşenler analizi kullanılmıştır. Analizlerde faktörlerin her değişken 
üzerindeki ortak faktör varyansı, maddelerin faktör yükleri, açıklanan varyans oranları ve 
çizgi grafiği incelenmiştir. Maddelerin faktör yükleri en az 0,30 olarak seçilmiştir. Faktör 
yapılarını incelemek amacıyla döndürülmüş (varimax) temel bileşenler analizi uygulanmıştır. 
İkinci aşamada, ölçeklerin faktörlerle ve faktörlerin birbirleriyle ilişkisini belirlemek için 
pearson korelasyon katsayısından faydalanılmıştır.  

Faktör analizinde önce toplu olarak ankette sorulan 22 soruya  ilişkin güvenilirlik testi 
uygulanmış daha sonra güvenilirliliği bozduğu düşünülen 2 soru analizden çıkarılmıştır. 
Geriye kalan 20 ifadenin toplu bir biçimde güvenilirliği analiz edildiğinde,  (Cronbachs' 
Alpha değeri (α= 0,944)  yüksek bir güveniliklik seviyesinin sağladığı görülmüştür.  Bu 
doğrultuda  20 anket sorusu için faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör 
analizinde bir araya gelen maddelerin incelenmesi sonucu  "TL Simgesine Yönelik Tutum" 
için dört faktör belirlenmiştir. 
 

4. BULGULAR 
4.1 Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan bireylerin demografik özelliklerine, eğitim, meslek ve gelir düzeylerine  
ilişkin bilgiler Tablo 1'de verilmiştir. Tablodan görüleceği gibi anketi cevaplandıran bireylerin 
%44'ü kadın, %56'sı erkektir. Bireylerin %50,5'i bekar, %49,5'i ise evlidir. Anketi 
yanıtlayanların %30,4'ü 17-27 yaş,  %37,7'si 28-38 yaş,  %18,1'i 39-49 yaş, %9,2'si 50-60 
yaş, %4,7'si 60 yaş üstü grubunda yer almaktadır. 
Eğitim seviyesi olarak bakıldığında ise; %44,8'lik bir oran ile lise mezunu olanların anketi 
cevaplayanlar içinde ilk sırada yer aldığı görülmektedir. İkinci sırayı ise %21,2'lik bir oran ile 
orta okul mezunları almaktadır. Üniversite mezunu olanlar %20,9 oranında, sadece ilkokul 
mezunu olanlar %10,2 ve lisans üstü eğitim almış olanlar ise %2,9'dur. 
Bireylerin %24,3'ü işçi, %20,4'ü öğrenci,  %16,5'i ev hanımı, %16'sı serbest meslek sahibi, 
%10,7'si memur, %7,9'u emekli, %2,6 diğer mesleklerden, %1,6'sı akademisyen olduklarını 
belirtmişlerdir.  
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Katılımcıların gelir seviyelerine bakacak olursak; %36,4'lük bir oranla 0-750TL gelir seviyesi 
ilk sırada ve %20,2'lik oranla 951-1400TL gelir seviyesi ise ikinci sıradadır. Gelir seviyesi 
olarak en düşük katılımcı oranı (%2,9) 4501 TL üstü gelir grubuna aittir.   

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Bireylerin Demografik ve Diğer Özelliklerine İlişkin Bulgular 
 

Cinsiyet Kişi %  Gelir Düzeyi Kişi  % 

Kadın 168 44,0 0-750 TL 139 36,4 
Erkek 214 56,0 751-950 TL 54 14,1 
   951-1400 TL 77 20,2 
Medeni Hal Kişi % 1401-2500 TL 61 16,0 

Bekar 193 50,5 2501-3200 TL  28 7,3 
Evli 189 49,5 3201-4500 TL 12 3,1 
 4501 TL ≥  11 2,9 
Yaş Kişi %   

17-27 116 30,4 Meslek Kişi % 
28-38 144 37,7 Memur 41 10,7 
39-49 69 18,1 İşçi 93 24,3 
50-60 35 9,2 Emekli 30 7,9 
60≥ 18 4,7 Evhanımı 63 16,5 
 Serbest Meslek 61 16,0 
Eğitim Derecesi Kişi  %  Öğrenci 78 20,4 

İlkokul 39 10,2 Diğer 10 2,6 
Ortaokul 81 21,2 Akademisyen 6 1,6 
Lise  171 44,8  
Üniversite 80 20,9 
Lisans Üstü 11 2,9 

 

4.2 Faktör Analizine İlişkin Bulgular 
Tablo 2'de açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına yer verilmiştir. 

Tablo 2. Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 
 

Maddeler Faktör1 
(Ekonomik Bakış) 

Faktör2 
(Gereklilik) 

Faktör3 
(Beğeni) 

Faktör4 
(Adaptasyon) 

Soru 18 0,869    
Soru 17 0,848    
Soru 16 0,829    
Soru 15 0,817    
Soru 19 0,816    
Soru 14 0,790    
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Soru 13 0,784    
Soru 12 0,719    
Soru 11 0,646    
Soru   4  0,870   
Soru   3  0,837   
Soru   5  0,813   
Soru   2  0,786   
Soru  22   0,811  
Soru  20   0,804  
Soru  21   0,784  
Soru    9    0,713 
Soru  10    0,671 
Soru    8    0,669 
Soru    6    0,585 
Varyans Açıklama 
Oranı 

49,277 12,116 7,171 5,161 

Cronbach Alpha 0,952 0,923 0,884 0,738 

Faktör analizi işlemleri ile ölçeğin alt boyutlarının belirlenmesi ve boyutların toplam 
varyansın ne kadarını yansıttığı görülmek istenmiştir. Dik döndürme sonrasında elde edilen, 
açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre; ölçeğin özdeğeri 1'den büyük olan 4 faktör altında 
toplandığı belirlenmiştir. Faktör sayısını belirlemede Kaiser'in (1960) özdeğer ≥1 kuralı 
dikkate alınmıştır.  Bu 4 faktörün varyansa yaptığı katkısı yüzde olarak incelenirse; birinci 
faktörün varyansa yaptığı katkı %49,277 , ikinci faktörün %12,116 , üçüncü faktörün %7,171, 
4.faktörün %5,161'dir. Her bir faktörün varyansa yaptığı katkının  birikimli yüzdesi ise 
%73,725'tir. 

Faktörler, içerdiği ifadelerin faktör yüklerinin büyüklüğü ve anlamları dikkate alınarak 
isimlendirilmiştir. Bir araya toplanan maddeler incelendiğinde; birinci boyutun "Ekonomik 
Bakış", ikinci alt boyuttun "Gerekliliği", üçüncü alt boyutun "Beğeni", dördüncü alt boyutun 
"Adaptasyon" adı altında ele alınmasına karar verilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 
faktörler ve içerdikleri ifadeler;  
Faktör 1: Ekonomik Bakış 

Soru 18. TL'ye simge tayini ülke para birimimizin güçlü paraların (dolar,euro gibi) karşısında 
kıymetini arttırmamıştır. 

Soru 17. TL'ye simge belirlenmesi sonrasında tasarruflarımı daha çok TL yapar hale geldim. 
Soru 16. TL'ye simge tayini Türk Lira'sının değerini arttırmıştır. 

Soru 15. TL'ye simge ile sonrası ülke para birimimi daha fazla elde tutmayı tercih eder oldum. 
Soru 19.  Para birimimize simge tayini enflasyonla mücadelede katkı sağlamıştır. 

Soru 14. TL'ye simge tayini makro ekonomik verilere pozitif etki yapmıştır. 
Soru 13. TL'ye simge tayini sonrası ekonomi politikalarına ve kurumlara güvenim artmıştır. 

Soru 12. TL'ye simge tayini sonrası para birimimize olan güvenim artmıştır. 
Soru 11. TL'ye simge tayini ile paramızın itibarı artmıştır. 
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Faktör 2: Gereklilik  

Soru 4. Uluslararası algı ve para birimi tanınırlığı için bu uygulama zorunlu hale gelmiştir. 
Soru 3. Güçlü bir Türk Lirası algısının küresel piyasalarda oluşabilmesi için paraya simge 
tayin edilmesi gerekmiştir. 
Soru 5. Geçen süreçte bu uygulamanın gerçekten gerekli olduğunu düşünüyorum.. 

Soru 2.  Para birimimizin uluslararası arenada bilinirliği için Türk Lirası'na simge tayini bir 
zorunluluk olmuştur.  

Faktör 3: Beğeni 
Soru 22. TL simgesini tasarlayan Tülay Lale'ni başarılı olduğunu  düşünüyorum. 

Soru 20. TL simgesinin tasarımını  beğeniyorum. 
Soru 21. TL simgesini birçok para birimi simgesinden daha güzel (estetik) buluyorum. 

Faktör 4: Adaptasyon 
Soru 9. TL simgesi akılda kalıcıdır. 

Soru 10. Bir kalem verirseniz, size hemen TL'nin simgesini çizebilirim. 
Soru 8. TL simgesine uyumum (adaptasyonum)kolay olmuştur. 

Soru 6.  TL simgesinin kullanımında problem yaşıyorum. 
 
4.3 Betimleyici İstatistik Analizine Ait Bulgular 

 
Tablo 3: Betimleyici İstatistik Analiz Sonuçları Tablosu 

 
 Cronbach's 

Alpha 
Soru 
Sayısı 

Soru Numaraları  

Ekonomik Bakış 0,952 9 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
Gereklilik 0,923 4 2, 3, 4, 5 
Beğeni 0,884 3 20, 21, 22 
Adaptasyon 0,738 4 6, 8, 9, 10 
Tüm Sorular  0,952 20 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 

18, 19, 20, 21, 22 

 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada bireylerin Türk Lirası'na simge belirlenmesi operasyonuna yönelik tutumların 
belirlemesi amacı ile bir ölçek geliştirmek hedeflenmiştir. Bu bağlamda ölçek geliştirme 
basamakları takip edilmiştir. Anket yöntemi ile toplanan verilere gerekli geçerlilik ve 
güvenilirlik  analizleri yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucu doğrultusunda ölçeğin 
dört faktörlü yapıda olduğu belirlenmiştir. Sözkonusu bu dört faktöre tanımladıkları ifadelere 
göre isim verilmiştir; "Ekonomik Bakış", "Gereklilik", "Uyum", "Adaptasyon". 
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Literatürde bireylerin Türk Lirası'na simge belirlenmesi operasyonuna yönelik tutumları 
üzerine yapılan bir araştırmaya rastlanmadığından çalışmamız bir ilk niteliğindedir. Ancak; Al  
ve  Özyurt'un (2008), 2005 yılında gerçekleştirilen TL'den sıfır atılması operasyonuna 
yönelik,  tüketicilerin tutum ve davranışlarının incelendiği araştırma çalışmamızda 
faydalandığımız önemli bir kaynak olmuştur. Al ve Özyurt'un anket çalışması kapsamında 
geliştirdirdikleri sorular incelendiğinde; TL’den sıfır atılmasının gerekliligine, YTL’ye uyum 
durumuna, psikolojik etkilere, ekonomik etkilere ve başarının sürdürülebilirliğine ilişkin 
soruların mevcut olduğu görülmüştür. Bizim çalışmamızda da anket sorularımız; simgenin 
gerekliliğine, uyumuna, ekonomik bakışa, beğeniye ve psikolojik etkilere yönelik olarak 
tasarlanmıştır. Psikolojik etki ile ilgili sorduğumuz (11, 12  ve 13'üncü) sorular, faktör analizi 
sonucunda "Ekonomik  Bakış" olarak isimlendirdiğimiz föktör altında yer almıştır. Ankette 
yöneltilen psikolojik etki ile ilgili soruların, ekonomik  bakış veya bir diğer ifade ile 
ekonomik etki ile ilintili olmasından ötürü bu faktör içerisinde yeralması uygun 
karşılanmıştır. 
Türk Lirası'na simge belirlenmesi operasyonuna yönelik tutumların belirlemesi amacı ile 
gelitirdiğimiz bu ölçek çalışmamızın, konu ile ilgili inceleme yapmak isteyen diğer 
araştırmacılara katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Bundan sonraki çalışmalarda, anket 
çalışmaları daha farklı örneklemler üzerinde yapılarak literatür genişletilebilir. 

Para birimimize simge belirlenmesi operasyonu, diğer parasal ve ekonomik reformlarla 
desteklenmelidir. Ülkedeki ekonomik ve siyasi istikrar ortamı sağlanarak sürdürülebilir 
kılınmalıdır. Enflasyona yol açan temel etkenler ortadan kaldırılmalıdır. Bunların akabinde, 
gerçekleştirilecek olan reformlara yönelik bireysel algının pozitif yönde olması beklenebilir.  
Toplumda gerçekleştirilen reformaların  bireylerce benimsenmesinde etkili olan, o toplumdaki 
bireylerin demografik yapısıdır ve bu yapı mümkün olduğunca iyileştirilmelidir. Özellikle 
eğitimli kişilerin yenilikleri algılamaları ve kabul etmeleri daha kısa sürede olacağından, bu 
alana yönelik gerekli yatırımlar yapılmalıdır.   
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Ek 1: Anket Formu 
Cinsiyet (   ) Kadın         (   ) Erkek 
Medeni Hal (   ) Evli            (   ) Bekar 
Yaş (   )17-27          (   ) 28-38         (   )39-49      (   )50-60           (   )60 ve üzeri 
Eğitim Düzeyi (   )İlkokul        (   )Ortaokul    (   )Lise          (   )Üniversite   (   )Lisans üstü 
Meslek (   )Memur        (   )İşçi            (   )Emekli     (   )Ev Hanımı    (   )Serbest Meslek   (   )Öğrenci   (   

)Diğer………. 
Gelir Düzeyi 
(Aylık) 

(   ) 0-750 TL         (   )751-950TL       (   )951-1400TL    (   )1401-2500TL   
(   )2501-3200TL   (   )3201-4500TL   (   )4501 ve üzeri 

 

K
ESİN

LİK
LE 

K
A

TILIY
O

R
U

M
 

(5) 

K
A

TILIY
O

R
U

M
    (4) 

O
R

TA
 D

Ü
ZEY

D
E 

K
A

TILIY
O

R
U

M
 

(3) 

K
A

TILM
IY

O
R

U
M

 
(2) 

K
ESİN

LİK
LE 

K
A

TILM
IY

O
R

U
M

  
(1) 

SORU 1:Türk Lirası'na simge tayini sosyo-ekonomik açıdan gerekli bir 
uygulamadır. 

     

SORU 2: Para birimimizin uluslararası arenada bilinirliği için Türk Lirası'na 
simge tayini bir zorunluluk olmuştur.  

     

SORU 3:Güçlü bir Türk Lirası algısının küresel piyasalarda oluşabilmesi için 
paraya simge tayin edilmesi gerekmiştir. 

     

SORU 4:Uluslararası algı ve para birimi tanınırlığı için bu uygulama zorunlu 
hale gelmiştir. 

     

SORU 5:Geçen süreçte bu uygulamanın gerçekten gerekli olduğunu 
düşünüyorum. 

     

SORU 6:TL simgesinin kullanımında problem yaşıyorum.      
SORU 7:TL Simgesi rakamın sağında da mı, solda mı kullanılacak net değil, 
bilmiyorum. 

     

SORU 8:TL simgesine uyumum (adaptasyonum) kolay olmuştur.      
SORU 9:TL simgesi akılda kalıcıdır.      
SORU 10:Bir kalem verirseniz, size hemen TL'nin simgesini çizebilirim.      
SORU 11:TL'ye simge tayini ile paramızın itibarı artmıştır.      
SORU 12:TL'ye simge tayini sonrası para birimimize olan güvenim artmıştır.      
SORU 13:TL'ye simge tayini sonrası ekonomi politikalarına ve kurumlara 
güvenim artmıştır. 

     

SORU 14:TL'ye simge tayini makro ekonomik verilere pozitif etki yapmıştır.      
SORU 15:TL'ye simge ile sonrası ülke para birimimi daha fazla elde tutmayı 
tercih eder oldum. 

     

SORU 16:TL'ye simge tayini Türk Lira'sının değerini arttırmıştır.      
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SORU 17:TL'ye simge belirlenmesi sonrasında tasarruflarımı daha çok TL 
yapar hale geldim. 

     

SORU 18:TL'ye simge tayini ülke para birimimizin güçlü paraların 
(dolar,euro gibi) karşısında kıymetini arttırmıştır. 

     

SORU 19:Para birimimize simge tayini enflasyonla mücadelede katkı 
sağlamıştır. 

     

SORU 20:TL simgesinin tasarımını beğeniyorum.      
SORU 21:TL simgesini birçok para birimi simgesinden daha güzel (estetik) 
buluyorum. 

     

SORU 22:TL simgesini tasarlayan Tülay Lale'ni başarılı olduğunu 
düşünüyorum.  
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KOBİ’LERDEKİ BAŞARIYI ETKİLEYEN FİNANSMAN SORUNU: NEDEN 
Mİ? SONUÇ MU? LİTERATÜR TARAMASI SONUCU BİR DEĞERLENDİRME 

 
Yunus ZENGİN*                         Alirıza AĞ** 

Öz 

 Ekonomik kalkınmışlık düzeyi ne olursa olsun Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ), ülke 
ekonomileri için vazgeçilmez bir unsur olduğu bilinmektedir. Türkiye’de yapılan uygulamalı araştırmalarda 
KOBİ’lerin  birçok sorunla karşılaştığı görülmektedir. Bu sorunların başında ekonomik istikrasızlık, bankacılık 
sisteminin yapısal sorunları, teşvik sisteminin yetersizliği ve KOBİ’lerin kendi içyapılarından kaynaklanan 
sorunların neden olduğu finansman sorunu gelmektedir. 

  Bu çalışmanın amacı ekonominin lokomotifi olarak nitelendirilen KOBİ’lerin önemini ortaya koyarak 
KOBİ’lerin gelişebilmesi ve rekabet güçlerini artırabilmesi amacıyla kullandıkları alternatif finansman 
kaynaklarının önemini belirtmektir. Ayrıca, KOBİ’lerin başarısına etki eden finansman sorunlarının neden 
olduğu sonuçlar ve bu sonuçlar için önerilen çözüm önerileri uygulandığı takdirde ulaşılmak istenilen başarının 
sağlanacağını ortaya koyarak, finansman sorununun  neden mi? Sonuç mu? olduğunu irdelemektir. 

Anahtar Kelimeler: KOBİ, Finansman Sorunları, Başarı, Rekabet, Rekabet Gücü. 

 
FUNDING ISSUE AFFECTING SUCCESS IN SMEs: IS IT A REASON OR A 

RESULT? AN ASSESSMENT AS A RESULT OF LITERATURE REVIEW 
Abstract 

 Whatever the level of economic development, small and medium-sized enterprises, are known to be an 
indispensable element for the country's economy. SMEs in the applied researches conducted in Turkey seem to 
encounter a lot of problems. The main problems are economic instability, structural problems of the banking 
system, the lack of incentive systems and SMEs  funding problems because of the problems arising from their  
internal structure.     

This study aims at  noting the importance of alternative sources of financing used in order to enable the 
development of SMEs and increase their competitiveness by revealing the importance of SMEs considered as the 
locomotive of the economy. Furthermore,  the other is examining that financial problem is a cause or a result  by 
introducing how  the results of  financial problems impact the success of the SMEs  and also if implemented 
recommended solutions for these results are achieved, the desired success will be provided. 

Keywords: SMEs, Financial Problems, Success, Competition, Competition Power. 

 
GİRİŞ 

Dünya ekonomisinin lokomotifi olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ülke 
ekonomileri için vazgeçilmez bir unsur olduğu bilinmektedir.  KOBİ’ler gerek toplam 
işletmeler içindeki payları gerekse istihdama sağladıkları katkılar açısından, toplam 
işletmelerin neredeyse büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadırlar. Küçük ve orta ölçekli 
işletmeler gerek sayıları, gerek üretimdeki payları ve gerekse milli gelire yapmış olduğu 
katkılar bakımından ülke ekonomileri için oldukça önem arz etmektedirler. KOBİ’lerin 
ekonomik ve toplumsal kalkınmadaki önemli rolleri arasında, ekonomiye dinamizm 
kazandırma, istihdam sağlama ve yeni iş olanakları yaratma, esneklik ve yenilikleri teşvik 
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etme, bölgesel kalkınmayı canlandırma, rekabetin korunması ve yabancılaşmanın azaltılması 
gibi roller sayılabilir (Yörük, 2001:189). 

Avrupa’da 1980’li yıllardan itibaren “ölçek ekonomileri” görüşüne alternatif olarak 
‘’Küçük Güzeldir’’ görüşü yaygın olarak kabul görmeye başlamıştır. Küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin gereksinimlerine atıfta bulunan Joseph Schumpeter’in bu düşüncesini günümüzde 
çok sayıda bilim adamı kabul etmektedir. KOBİ’ler ekonomik yapı içerisinde ayrı bir öneme 
sahiptir. OECD ülkelerinde toplam girişimlerin %95’ini ve toplam istihdamın % 60 ile 70’ini 
oluşturdukları göz önüne alındığında, KOBİ’lerin ekonomik anlamda neden bu kadar öneme 
sahip olduklarını görmek zor olmayacaktır (Schlogl, 2004:2). 

KOBİ’lerin en belirgin özellikleri arasında üretim kapasitelerinin sınırlı olması, gerekli 
teknoloji ve altyapıya yeterince sahip olmamaları, yeterli sermayeye sahip olmamaları ve 
rekabet güçlerinin zayıf olması gösterilebilir (Shan-shan vd., 2007).  Küreselleşme ile birlikte 
ülkeler arası sınırların kalkması, artan rekabet koşulları, teknolojik gelişmeler ve benzeri 
nedenlerden dolayı KOBİ’ler birçok sorunla karşılaşmaktadır. Bu sorunların başında 
ekonomik istikrasızlık, bankacılık sisteminin yapısal sorunları, teşvik sisteminin yetersizliği 
ve KOBİ’lerin kendi yapılarından kaynaklanan sorunların neden olduğu finansman sorunu 
gelmektedir. Bu finansman sorunlarının başında özsermaye yetersizliği, kredi temininde 
yaşanan sorunlar, sermaye piyasasından fon elde etmede karşılaşılan sorunlar, finansal 
yönetim yetersizliği ve alternatif finansman kaynaklarından yeterince yararlanılmaması 
gelmektedir. 

Bu bağlamda bu çalışmada, KOBİ’lerin finansman kaynakları hakkında genel bilgi 
vererek, KOBİ’lerin gelişebilmesi ve rekabet güçlerini artırabilmesi amacıyla kullandıkları 
alternatif finansman kaynaklarının önemi belirtilmiştir. KOBİ’lerin başarısına etki eden 
finansman sorununun çözümü için öneriler geliştirilerek, finansman sorununun aslında 
başarıyı tetikleyen önemli bir faktör olduğu belirtilmiştir. 

1. TÜRKİYE’DE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETME TANIMI  

KOBİ tanımı ülkeler arasında olduğu gibi aynı ülke içerisinde bile çok yerde farklı 
yapılmakta, genel kabul görmüş bir tanımlaması bulunmamaktadır.  Bunun temel nedeni ise, 
tanımlama aşamasında kullanılacak büyüklük ölçeği ile ilgili kriterlerin göreceli bir özellik 
taşımasıdır. Büyüklük ölçüsü olarak hangi kriterlerin alınacağı ve bunların miktarı konusunda 
ülkemizde çeşitli görüşler yer almaktadır. (Oktay ve Güney, 2002:2). Çalışan sayısı, ciro, 
kullanılan teknoloji, yönetim kalitesi, sanayileşme düzeyi, iş kolu, pazarın büyüklüğü vb. gibi 
faktörler KOBİ’lere hizmet veren kurumların tanımlama aşamasında kullanmış oldukları ölçüt 
ya da ölçütlerdir.  

Küresel bir köy halini alan dünya ekonomisinde, KOBİ’lerin başarılı bir işletmecilik 
faaliyeti ortaya koyabilmeleri ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri ölçeği iyi belirlenmiş bir 
tanımlama ile mümkün olmaktadır. Devletin sunmuş olduğu destekleri alabilmek, kredi 
avantajlarından yararlanabilmek, danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlarından gerekli desteği 
sağlayabilmek ve ilgili yerler ile sözleşmeler yapabilmek için firma ölçeğinin belirlenmesi 
gerekmektedir. Bununla birlikte her tür işletmenin geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik 
politikaların belirlenmesinde de tanımlamalar büyük kolaylık sağlayacaktır (Koçel, 1993:25).  
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Türkiye’de 2005 yılına kadar Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) yönelik ortak 
bir tanım bulunmamaktaydı. KOBİ’lere yönelik hizmet sunan KOSGEB, Halk Bankası, 
Eximbank, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı vb. gibi kurumlar farklı KOBİ 
tanımlarından hareket etmekteydi. Var olan bu durum uygulamada farklılıkların oluşmasına 
ve istatistiksel verilerin farklı çıkmasına neden olmaktaydı (Zengin ve Aykırı, 2012:91).  

Türkiye’de var olan bu tanım karmaşası, 2005 yılı Kasım ayında Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, 
Nitelikleri ve Sınıflandırılması” hakkındaki yönetmeliğin Resmi Gazete’ de yayımlanması ile 
belirli bir standarda kavuşmuştur.  

Söz konusu yönetmelikte KOBİ’ler (http://rega.basbakanlik.gov.tr);  “İkiyüzelli kişiden 
az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu yirmi beş milyon 
Yeni Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta 
büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca "KOBİ" olarak adlandırılan ekonomik 
birimlerdir” şeklinde tanımlanmaktadır.    

 

 

Tablo 1.  Sanayi ve Ticaret Bakanlığının KOBİ Tanımı 

Çalışan Sayısı Ölçek Mali Bilanço Değeri(YTL) Yıllık Net Satış Hasılatı 
(YTL) 

0-9 Mikro 1.000.000 1.000.000 

10-49 Küçük 5.000.000 5.000.000 

50-249 Orta 25.000.000 25.000.000 

≥ 250 Büyük      ≥ 25.000.000 ≥ 25.000.000 

Kaynak: Dokuzuncu Kalkınma Planı, 2007-2013 KOBİ Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2005:5 

Bakanlığın yapmış olduğu KOBİ tanımlamasında ayırt edici ölçüt olarak istihdam 
edilen personel sayısı ve yıllık ciro miktarının ele alındığı görülmektedir. Buna göre 10 
kişiden az personel istihdam eden ve yıllık hasılatı 1 Milyon YTL’yi aşmayan işletmeler 
“mikro”, 50 kişiden az personel istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı 5 milyon YTL’yi 
aşmayan işletmeler “küçük”, 250 kişiden az personel istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı 
25 milyon YTL’yi aşmayan işletmeler de “orta” büyüklükteki işletmeler olarak 
tanımlanmaktadır. 

Küresel yapıda meydana gelen büyük değişimler her alanda olduğu gibi KOBİ’lerin 
tanımında da değişiklikler yapılmasına neden olmuştur. KOBİ’lerin devletin sunmuş olduğu 
desteklerden daha fazla yararlanabilmesi açısından 2012 yılında mevzuat değişikliğine 
gidilerek yeni bir düzenleme yapılmıştır.  

“Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması” 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04/11/2012 tarihli ve 28457 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Yapılan düzenlemeyle, 250 
kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan 
herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan ekonomik birimler, girişimler KOBİ 
olarak değerlendirilerek çerçeve biraz daha genişletilmiştir (http://kosgeb.gov.tr).  
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Tablo 2:  Sanayi ve Ticaret Bakanlığının KOBİ Tanımı 

Çalışan Sayısı Ölçek Mali Bilanço Değeri(YTL) Yıllık Net Satış Hasılatı 
(YTL) 

0-9 Mikro 1.000.000 1.000.000 

10-49 Küçük 8.000.000 8.000.000 

50-249 Orta 40.000.000 40.000.000 

Yeni düzenleme ile 10 kişiden az personel istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya 
mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler “mikro”, 50 
kişiden az personel istihdam eden ve  yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan 
herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler “küçük”, 250 kişiden az personel 
istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon 
Türk Lirasını aşmayan işletmeler “orta” büyüklükteki işletmeler olarak tanımlanmaktadır. 

2.KOBİ’LERİN EKONOMİDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 
Ekonomik kalkınmışlık düzeyi ne olursa olsun küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ülke 

ekonomileri için vazgeçilmez bir unsur olduğu bilinmektedir.  KOBİ’ler gerek toplam 
işletmeler içindeki payları gerekse istihdama sağladıkları katkılar açısından, toplam 
işletmelerin neredeyse büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadırlar. Küçük ve orta ölçekli 
işletmeler gerek sayıları, gerek toplam üretimdeki payları ve gerekse milli gelire yaptıkları 
katkıları bakımından ülke ekonomileri için oldukça önem arz etmektedirler. KOBİ’lerin 
ekonomik ve toplumsal kalkınmadaki önemli rolleri; ekonomiye dinamizm kazandırma, 
istihdam sağlama ve yeni iş olanakları yaratma, esneklik ve yenilikleri teşvik etme, bölgesel 
kalkınmayı canlandırma ve hızlandırma, rekabetin korunması, yabancılaşmanın azaltılması 
olarak sıralanabilir (Yörük, 2001:189). 

 Avrupa’da 1980’li yıllardan itibaren “ölçek ekonomileri” görüşüne alternatif olarak 
‘’küçük güzeldir’’ görüşü yaygın olarak kabul görmeye başlamıştır. Küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin gereksinimlerine atıfta bulunan Joseph Schumpeter’in bu düşüncesini günümüzde 
çok sayıda bilim adamı kabul etmektedir. KOBİ’ler ekonomik yapı içerisinde ayrı bir öneme 
sahiptir. OECD ülkelerinde toplam girişimlerin %95’ini ve toplam istihdamın % 60 ile 70’ini 
oluşturdukları göz önüne alındığında, KOBİ’lerin ekonomik anlamda neden bu kadar öneme 
sahip olduklarını görmek zor olmayacaktır (Schlogl, 2004:2). 

 Ülke ekonomileri açısından KOBİ’lerin rolü ve önemi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Bu bağlamda tabloda yer alan ülkelerdeki toplam işletme sayısının büyük bir bölümünü 
KOBİ’lerin oluşturduğu, toplam istihdamın üçte ikisinin KOBİ’lerde çalıştığı ve KOBİ’lerin 
katma değer içerisinde önemli paylara sahip olduğu görülmektedir.  

Tablo 3: KOBİ’lerin Ekonomideki Paylarının Seçilmiş Ülkelerle Karşılaştırılması 

ÜLKE TÜM İŞLETMELER 
İÇİNDEKİ PAYI % 

TÜM İSTİHDAM 
İÇİNDEKİ PAYI % 

KATMA DEĞER 
İÇİNDEKİ PAYI % 

A.B.D 98.9 57.9 50 
Hindistan 97.3 66.9  
Japonya 98.2 66 49.3 
G.Kore 99.9 87.7 49.2 
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Brezilya 99.9 67  
Malezya 99.9 65.2 31.2 
AB 27 99.8 67.4 57.7 
İngiltere 99.6 54.1 51 
Almanya 99.5 60.4 53.6 
İtalya 99.8 81.1 71.3 
Türkiye 99.9 78 55 

Kaynak: KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 2011- 2013 

Ekonomik gelişmişlik düzeyine bakılmaksızın, dünyadaki tüm ülkelerde KOBİ’ler 
gerek sayısal, gerek istihdam yaratma gücü açısından ekonomik ve toplumsal düzenin temel 
yapı taşlarındandır. Tablo 3’de de görüldüğü gibi ülkelerin genelinde toplam işletmelerin 
neredeyse tamamına yakınını KOBİ’ler oluşturmaktadır. Buna göre bütün ülkelerde 
KOBİ’lerin etkin bir işleve sahip olduğu görülmektedir. Sonuç olarak günümüzde, 
küreselleşme ile birlikte, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, KOBİ’lerin sosyal ve ekonomik 
değişimlere uyum gösterme esnekliklerinin ve yeteneklerinin daha fazla farkına varmakta, 
bunun sonucunda rekabet güçlerini ve teknolojik düzeylerini artırıcı yönde teşvik tedbirleri 
uygulamalarına ağırlık vermektedirler (Türköz, 2008:13). 

Ülkemiz açısından KOBİ’lerin ekonomideki yerine bakıldığında mevcut durumun 
OECD ülkelerinden pek farklı olmadığı görülmektedir. TÜİK Yıllık İş İstatistikleri 2009 yılı 
verileri incelendiğinde tüm girişimlerin sektör ve ölçek bazındaki dağılımları ve KOBİ’lerin 
ana sektör gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 

 

Tablo 4: Sektör ve Çalışan Sayılarına Göre Girişimlerin Dağılımı 

SEKTÖR 
 

1-9 
ÇALIŞANI 

OLAN 
GİRİŞİM 
SAYISI 

10-49 
ÇALIŞANI 

OLAN 
GİRİŞİM 
SAYISI 

50-249 
ÇALIŞANI 

OLAN 
GİRİŞİM 
SAYISI 

250+ 
ÇALIŞANI 

OLAN 
GİRİŞİM 
SAYISI 

C Madencilik ve Taş 
ocakçılığı 4.326 994 301 63 

D İmalat 364.513 33.152 6.827 1.381 

E 
Elektrik, gaz, buhar ve 
sıcak su üretimi ve 
dağıtımı 

1.545 204 71 47 

F İnşaat 147.041 16.596 2.000 250 

G 

Toptan ve perakende 
ticaret; motorlu taşıt, 
motosiklet, kişisel ve 
ev eşyalarının onarımı 

1.242.625 35.897 2.448 345 

HİZMET 

H Oteller ve lokantalar 253.861 6.939 876 191 

I Ulaştırma, depolama 
ve haberleşme 550.884 7.398 714 161 

J 
Mali aracı 
kuruluşların 
faaliyetleri 

49.642 1.315 123 62 

K Gayrimenkul, 209.366 7.854 1.578 529 
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kiralama ve iş 
faaliyetleri 

M Eğitim 8.179 4.185 502 91 

N Sağlık işleri ve sosyal 
hizmetler 42.536 2.817 381 85 

O 
Diğer sosyal, 
toplumsal ve kişisel 
hizmet faaliyetleri 

209.665 4.395 383 124 

Toplam 3.084.183 121.746 16.204 3.329 
Ölçeklerine göre işletmelerin dağılımı % 95,62 %3,78 %0,50 %0,10 
AB 27’de ölçeklere göre dağılım 
(ortalama) % 91,8 %6,4 %1,1 %0,2 

Kaynak: TÜİK Yıllık İş İstatistikleri 2009 Yılı Verileri 

 Bu verilere göre Türkiye’de toplam işletmelerin %99.9 unu KOBİ’ler oluşturmaktadır. 
0–9 çalışana sahip mikro ölçekli işletmelerin toplam içindeki payı %95,62’dir. KOBİ’lerin   
% 82’si hizmet ve ticaret sektöründe faaliyet gösterirken, %13’ü imalat sektöründe faaliyet 
göstermektedir. 
 

Tablo 5: Türkiye’de KOBİ’ler İle İlgili Ekonomik Göstergeler 

GÖSTERGELER % 

KOBİ’lerde İstihdam Oranı 78 

KOBİ’lerde Katma Değer Oranı 55 

KOBİ’lerde Satışların Oranı 65.5 

KOBİ’lerde Yatırımların Oranı 50 

KOBİ’lerde İhracatın Oranı 59 

KOBİ Kredilerinin Toplam Krediler İçindeki Oranı 24 

Kaynak: KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 2011- 2013 

 Yukarıdaki sayısal verilere ek olarak KOBİ’ lerin ülkemiz açısından taşıdıkları önem 
şu şekilde sıralanabilir (Türköz, 2008:18).  

• Ülke çapında istihdam yaratmaya ve işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunmak,  

• Talep değişikliklerine ve çeşitliliklerine daha kısa bir sürede, daha kolay bir şekilde 
uyum sağlayarak müşteri ihtiyaçlarını karşılamak, 

• Büyük işletmelerin kullandıkları hammadde, yardımcı madde ve malzeme, işletme 
malzemesi veya yarı mamul gibi girdileri üretmek suretiyle büyük işletmelerin gelişimini 
tamamlamasına yardımcı olarak ekonomide "yan sanayi" oluşturmak,  

• Ekonomide rekabet ortamı yaratarak ekonomiye canlılık kazandırmak, 

• Esneklik ve yenilikleri teşvik etmek,  
• Emek yoğun çalışmaları nedeniyle bölgesel istihdam olanaklarının artırılmasına 

önemli ölçüde katkıda bulunarak küçük şehirlerden büyük şehirlere insan göçünün 
engellenmesine ve bölgenin kendi potansiyeli içinde kalkınmasına temel oluşturmak,  
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• Gelir dağılımını olumlu yönde etkileyerek, sermayenin büyük sanayi işletmelerinde 
veya az kişinin elinde toplanmasını önlemek suretiyle toplumda gelirin gerek fonksiyonel 
gerekse bölgesel düzeyde dağılımını olumlu yönde etkilemek.  

3. KOBİ’LERİN TEMEL FİNANSMAN SORUNLARI 

Türkiye’de yapılan uygulamalı araştırmalarda KOBİ’lerin karşılaştıkları sorunların 
başında finansman sorununun geldiği görülmektedir. Bununla birlikte gerek gelişmiş gerekse 
gelişmekte olan ülkelerde finansal kaynaklara ulaşmada yaşanan zorluklar da önemli bir 
problemdir (Green, 2003:8). Bu sorunun temelinde ise KOBİ’lerin özsermaye yapıları 
yatmaktadır. Bu sorun günümüzde halen devam etmekle birlikte işletmelerin geleceğini de 
olumsuz etkilemektedir. Finansman sorunu aynı zamanda tedarik, üretim, pazarlama ve eğitim 
gibi diğer önemli bazı sorunları da beraberinde getirmektedir 

Yeni Ekonomik düzenin ve globalleşmenin şekillendirdiği dünyada ve ülkemizde 
KOBİ’ler, bir taraftan pazarda tutunabilme endişesi yaşarken diğer taraftan bu yoğun rekabet 
ortamında hayatta kalabilmek için yoğun bir mücadele içerisindedirler. KOBİ’lerin gerek 
küresel gerekse ulusal anlamda rekabetin yoğun olarak yaşandığı bu ortamda hayatta 
kalabilmeleri sağlam bir özkaynak yapısına sahip olmalarına, mali bünyelerinin güçlü 
olmasına bağlıdır. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde sıkça yaşanan 
ekonomik krizler bunu zorunlu kılmaktadır.  Bu bağlamda ülkemizdeki KOBİ’lerin yaşadığı 
finansman sorunlarının temelinde yatan nedenleri dört ana grupta toplayabiliriz( Kutlu ve 
Demirci, 2007:190): 

• Ekonomik istikrarsızlık, 
• Bankacılık sisteminin yapısal sorunları, 

• Teşvik politikalarının yetersizliği, 
• KOBİ’lerin kendi yapılarından kaynaklanan sorunlar. 

Tablo 6: Finasman Darboğazı İçinde Olan İşletmelerin Sorunlara Göre Dağılımı % 

FİNANSMAN 
KAYNAKLARI 

KÜÇÜK 
ÖLÇEKLİ 

İŞLETMELER 

ORTA ÖLÇEKLİ 
İŞLETMELR 

BÜYÜK 
ÖLÇEKLİ 

İŞLETMELER 

TOPLAM 
İŞLETMELER 

Kredi Maliyeti 
Yüksekliği 73.1 80.5 71.4 75.1 

Teşviklerin 
Yetersizlği 53.3 58.5 55.7 54.3 

İşletme Sermayesi 
İhtiyacının Hızla 

Artışı 
53.4 44.1 55.7 50.9 

Özkaynak 
Yaratamamak 41.5 39.0 17.1 36.2 

Kredi Bulamamak 13.5 11.9 8.6 12.1 

Diğer 6.2 6.8 4.3 6.0 

Vadeli Kredilerin 3.6 9.3 5.7 5.8 
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Yenilenmemesi 

Finans 
Kuruluşlarınca 

Ticari Kredilerin 
Kapatılmasının 
Talep Edilmesi 

4.1 6.8 4.3 5.0 

Kaynak: İSO Ekonomik Durum Tespiti 2012 

Tablo 6’da işletmelerin karşılaşmış oldukları finansman sorunları sıralanmakta ve ilk 
sırada işletmelerin finansman temininde en çok başvurdukları banka kredilerinin maliyet 
oranının yüksekliği göze çarpmaktadır. İkinci sırada ise teşviklerin yetersiz olması 
gelmektedir. Bunlar ile birlikte genel olarak KOBİ’lerin finansmanla ilgili yaşadıkları 
sıkıntıları;  

•  Özsermaye/işletme sermayesi yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar, 

•  Kredi temin etmede yaşanan sorunlar 

•  Sermaye piyasasından fon elde etmede karşılaşılan sorunlar, 

•  Finansal yönetimdeki yetersizliklerden kaynaklanan sorunlar, 

•  Alternatif finansman tekniklerinden yeterince yararlanılmaması olarak sıralayabiliriz. 

4. LİTERATÜR TARAMASI 

Ülke ekonomilerinin dinamik güçlerinden olan KOBİ’ler, gerek kuruluş gerekse 
faaliyetleri aşamasında birçok sorunla karşı karşıya kalmakta ve bu sorunlar hem işletmelerin 
gelişimini hem de rekabet etme gücünü olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sorunlar önem 
sırasına göre sıralandığında, finansman sorunu ilk sırada yer almakla beraber, bu sorunun 
diğer sorunlara da temel teşkil ettiği görülmektedir.  

KOBİ’lerin karşılaştıkları en önemli finansman sorunlardan biri daha başlangıç 
aşamasında yaşanan öz sermaye/işletme sermayesi yetersizliğidir. Bu sorun işletmelerin 
kuruluş aşamasında başlamakta ve faaliyet döneminde de devam etmektedir. KOBİ’ler sabit 
sermaye ve işletme sermayesi tutarlarından oluşan ilk yatırım tutarları genellikle; bireysel 
tasarruflar sonucunda oluşan öz kaynaklardan, akraba eş ve dostlardan sağladıkları borçlar ile 
karşılamaya çalışmaktadırlar (Öndeş ve Güngör, 2013:2). Buna ilaveten KOBİ’lerde çoğu 
zaman sabit sermaye yatırımı ile mal ve hizmet üretimi için gerekli olan işletme sermayesi 
tutarında oluşan ilk yatırım tutarı yalnızca sabit sermaye miktarı olarak algılandığı için 
işletmenin kuruluşundan hemen sonra işletme sermayesi sıkıntısı ortaya çıkmaktadır. İSO’nun 
2012 yılına ait ekonomik durum tespitine yönelik gerçekleştirdiği çalışmada görüldüğü üzere 
(Tablo:6) küçük ölçekli işletmelerin  %41,5’i, orta büyüklükteki işletmelerin ise %36’sı 
özkaynak yaratmada sıkıntı yaşamaktadır. Faaliyete başladıktan sonraki süreçte bu 
işletmelerin işletme sermayesine olan ihtiyaçlarındaki artış oranı ise küçük ölçekli 
işletmelerin  %53,4, orta büyüklükteki işletmelerin ise %44,1’dir. 

Ersöz’ün Konya’da ki KOBİ’lere yönelik çalışmasında, KOBİ’ler işletme faaliyetlerini 
icra etme sırasında en çok finansman sorunuyla karşılaştıklarını ifade etmektedir. Esnek bir 
yapıya sahip olmalarına rağmen KOBİ’lerin varlığının devam ettirmeleri ve büyümeleri 
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temelinde yatan önemli unsurlardan biri finansman olarak görülmektedir. Finansman 
sorunlarının temelinde KOBİ’lerin öz sermaye yapılarının zayıflığı yatmaktadır (Ersöz, 
2010:7). 

Bekçi ve Usul tarafından 2001 yılında Göller Bölgesinde faaliyette bulunan KOBİ’lere 
yönelik olarak yapılan çalışmada; bölgedeki katma değer ve istihdam içerisinde önemli bir 
paya sahip olan bu işletmelerin karşılaşmış oldukları en önemli sorunun finansman sorunu 
olduğunu ifade etmektedir (Bekçi ve Usul, 2001:121). Demir ve Sütçü (2002:90), Korkmaz 
(2003:233) tarafından yapılan çalışmalarda da KOBİ’lerin karşılaşmış oldukları en önemli 
sorunun finansman sorunun olduğu ifade edilmektedir.  Zengin ve Aykırı’nın (2012) yılında 
Kars ilinde faaliyette bulunan KOBİ’lere yönelik yaptıkları çalışmada da işletmelerin %87,4 
gibi büyük bir oranının en önemli sorunun finansman sorunu olduğunu belirtmiştir. Yörük 
(2001:189) tarafından Tokat ilinde yapılan çalışmada KOBİ’lerin gerek kuruluş gerekse 
faaliyetleri sürecinde karşılaştıkları en önemli sorunun finansman sorunu olduğunu ifade 
etmektedir. Klapper, Sarria-Allende ve Zaidi tarafından 2006 yılında Polonya’da faaliyet 
gösteren KOBİ’lere yönelik yapılan çalışmada, bu işletmelerin orta ve uzun vadeli finansman 
kaynaklarının temininde zorluk yaşadıkları, işletme büyüklüğüne bağlı olarak yabancı 
sermaye kullanımının artığı, tedarikçilerden sağlanan ticari kredilerin fon kaynakları 
içerisinde  önemli bir yer tuttuğunu ortaya koymuşlardır (Klapper vd., 2006:1-24). 

Yukarıda ifade edilen çalışmalar ile birlikte Türkiye genelindeki KOBİ’lerin yeri, sahip 
oldukları önem ve karşılaştıkları sorunlarına yönelik kapsamlı bir şekilde çalışma yapan 
Müftüoğlu (1998)’nun çalışmasında KOBİ’lerin karşılaştıkları finansal ve diğer sorunları 
belirleyerek, konuya yönelik çözüm önerilerinde bulunmaktadır. KOBİ’lerin Türkiye 
ekonomisi içindeki yerine yönelik çalışma yapan Sarıaslan (1994) çalışmasında ağırlıkta 
olarak finansal sorunlar üzerinde durmaktadır. Dönek (1999) Türk sanayinin gelişmesinde 
küçük işletmelerin yeri ve bu işletmelerin kaynak temininde bankacılık sektörünün rolünü 
incelemiştir. Şamiloğlu (2000) KOBİ’lerin finansman sorunlarını belirleme adına Adana’da 
faaliyette bulunan 40 işletme üzerinde çalışma yapmıştır. KOBİ’lerin çalışma sermayesi ve 
finansal yönetim uygulamalarını ortaya koymak amacıyla Yücel  (2001) ve Arslan (2003) 
tarafından bir araştırma yapılmıştır. KOBİ’leri sektörel bazda ele alan Erdinç (2008) ise 
işletme sermayesi yönetimini konaklama işletmeleri açısından ele almıştır (Çetin ve Bıtırak, 
2009:122). 

KOBİ’lerin geleceğini şekillendiren bu sorunların çoğunun temelinde, işletme 
yöneticilerinin veya sahiplerinin yönetim ve finansman konusunda yeterli düzeyde bilgi, 
yetenek ve deneyimlere sahip olmayışları yatmaktadır. Teknik yönden gerekli beceriye sahip 
olan bu yöneticiler, kavramsal beceri gerektiren finansman-muhasebe, personel ve eğitim, 
teknoloji, üretim-hammadde ve pazarlama gibi stratejik beceri gerektiren konularında 
maalesef yeterli bilgiye sahip değildirler (Müftüoğlu, 2007:205). Bu iç sorunların yanında 
kendi kontrolleri dışında oluşan, ekonomik istikrarsızlık, devlet teşvik politikası, siyasi 
istikrarsızlık ve bankacılık sisteminin daha çok büyük firmaların yönetiminde olması gibi 
olumsuz şartlardan da fazlasıyla etkilenmektedirler (Yörük ve Ban 2003:22). Küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin yukarıda değindiğimiz iç ve dış kaynaklı sorunları ile birlikte günümüz 
koşullarında en çok karşılaştıkları sorunlar; yukarıda değinilen yetersiz işletme ve öz sermaye 
ile birlikte kredi sağlamada karşılaşılan sorunlar, teşviklerden yararlanamama, ekonomik 
politikaların ve enflasyonun işletmeler üzerindeki etkisi, sermaye piyasalarından yararlanma 
olanaklarının kısıtlı olması olarak sıralanabilir (İraz,  2005: 253). 
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KOBİ’ler işletme faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için ya kendi özkaynaklarını 
kullanmak ya da bankalardan kredi almak zorundadırlar. Lehmann ve Neuberger tarafından 
2001 yılında kredi teminine yönelik olarak Almanya’da faaliyet gösteren bankaların çeşitli 
şubeleri ile yaptıkları görüşmeler sonucu ortaya koydukları çalışmalarında, KOBİ’lere yönelik 
olarak uygulanacak kredilerde yalnızca kredi riski ve işletme büyüklüğü değil, aynı zamanda 
iki kurum arasındaki ilişkilerinde çok önemli olduğunu belirlemişlerdir (Lehmann ve 
Neuberger, 2001: 339-359). KOBİ’ler kredi temininde yeterli teminata sahip olmamaları ve 
borç ödeme kapasitelerinin zayıf olmasından dolayı fon temin etmede güçlük çekmektedirler 
(Levitsky, 1997:5).  KOBİ’lerin kuruluş aşamasında genellikle özsermayeleri yetersiz olduğu 
için finansman gereksinmelerini risk oranı yüksek olan ticari krediler ile karşılamaktadırlar. 
Dolayısıyla KOBİ’lerde özellikle bankacılık sistemine borçlanma yoluyla gerçekleştirilen 
finansmanın önemi daha da artmaktadır. KOBİ’lerin kredi temininde karşılaştıkları sorunları 
şöyle sıralayabiliriz(Yörük, 2001:190) 

•  Kredinin tutarı ile ilgili sorunlar, 

•  Kredinin maliyeti ile ilgili sorunlar, 

•  Kredinin vadesi ile ilgili sorunlar, 

•  Krediyi sağlamada teminat sorunları, 

•  Kredinin ödemesiz süresine ilişkin sorunlar 
İSO tarafından 2012 yılında yapılan ekonomik durumun tespitine yönelik çalışmada 

işletmelerin finansman sorunları özellikle ticari bankaların sunmuş olduğu kaynaklardan 
karşıladığını ortaya koymaktadır. Ticari bankalar ile birlikte işletmelerin başvurdukları diğer 
finansman kaynakları tablo 7 de gösterilmiştir.  

 
Tablo 7: İşletmeler İtibariyle Finansman Kaynakları Kullanım Oranı 

FİNANSMAN 
KAYNAKLARI 

KÜÇÜK 
ÖLÇEKLİ 

İŞLETMELER 

ORTA 
ÖLÇEKLİ 
İŞLETMELR 

BÜYÜK 
ÖLÇEKLİ 

İŞLETMELER 

TOPLAM 
İŞLETMELER 

Ticari Bankalar 74.2 78.8 85.7 78.4 

Özkaynak 67.1 62.9 76.8 67.8 

Eximbank 9.9 27.7 47.3 22.5 

Leasing 14.3 22.4 26.8 19.5 

Factoring 9.1 10.6 17.0 11.2 

Yatırım ve Kalkınma 
Bankaları 4.4 7.6 8.9 6.4 

Yurtdışı Finans 
Kuruluşları 0.4 2.9 17.9 4.9 

Diğer 6.3 3.5 0.9 4.3 

Kaynak: İSO Ekonomik Durum Tespiti 2012 
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 İşletmeler faaliyetlerini yürütebilmek için gerekli olan finansmanın bir kısmını 
özkaynaklarıyla sağlarlar. Özkaynaklar, kişisel tasarruflardan, ortaklardan veya hisse senedi 
ihracından sağlanabilmektedir. KOBİ’lerin kuruluş aşamasında genellikle en çok 
başvurdukları kaynak kişisel tasarruflardır. Bu kaynağın KOBİ’lere sağladığı yarar, işletmeyi 
bir faiz ödeme yükümlülüğü altına sokmamasıdır (Türköz, 2008:39). KOBİ’ler gerek kuruluş 
aşamasında gerekse faaliyet döneminde faaliyetlerini sürdürebilmeleri için çalışma 
sermayesine ihtiyaç duymaktadırlar. Dolayısıyla gerek kuruluş aşamasında gerekse faaliyet 
döneminde yetersiz özsermaye ile kurulan KOBİ’ler zor duruma düşebilir. Özellikle 
ekonominin durgun olduğu dönemlerde alacaklarını tahsil etmede zorluk yaşayan KOBİ’ler 
nakit sıkıntısına girebilmekte ve bunun sonucunda yüksek maliyetli dış kaynaklara 
yönelmektedirler (Kutlu ve Demirci, 2007:191). 

  KOBİ’lerin en önemli öz kaynak olanaklarından birisi de uzun vadeli kaynak 
sağlamak amacı ile halka açılmak suretiyle, sermaye piyasalarından yararlanmaktır. Ancak 
uygulamaya bakıldığında, KOBİ’lerin sermaye piyasalarından yeterince yararlanamadığı 
görülmektedir. (Ekşi, 2007:70). KOBİ’lerin sermaye piyasalarından yeterince yararlanamama 
nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz ( Kutlu ve Demirci 2007:191): 

•  KOBİ’lerin genellikle şahıs veya aile şirketleri olmaları sebebiyle yönetim 
hâkimiyetini kaybetme endişeleri, 

•  Halka açılma maliyetinin yüksek olması, 

•  KOBİ’lerin organizasyon yapıları ve muhasebe sistemleri, 

•  KOBİ’lerin kayıt dışı kalma eğilimi sergilemeleri,  
KOBİ’lerde döner sermaye yönetimi ve envanter kontrolü önem arz etmektedir. Ancak 

KOBİ’ler gerek yeterli sermayeye sahip olsunlar, gerekse üretim, pazarlama ve satış 
fonksiyonlarına yeterince önem versinler başarısız finansal yönetim uygulamaları sonucunda 
işletmelerin iflası kaçınılmaz olacaktır (Peel ve Wilson, 1995; 53). Bu bağlamda 
KOBİ’lerdeki bir diğer önemli sorun finansal yönetimdeki yetersizliktir. Bunun temel sebebi 
ise işletme sahibinin ve yöneticisinin aynı kişi olmasıdır. Dolayısıyla işletme sahibi yönetim, 
muhasebe, finans, pazarlama ve personel yönetimi konularda karar verici olmakla beraber 
bütün konulara hâkim olamamaktadır.(Öndeş ve Güngör, 2013:4). KOBİ’lerin birçoğunda 
ayrı bir finansman biriminin olmaması, piyasa verilerinin temin edilmesi ve yorumlanmasında 
uzman kişilerden yoksun olunması KOBİ’ler için önemli bir sorun arz etmektedir( Kutlu ve 
Demirci 2007:192): 

Ülkemiz koşullarında KOBİ’ler para ve sermaye piyasası araçlarından da ne yazık ki 
yeterli düzeyde yararlanamamaktadır. Alternatif finansman teknikleri olan leasing, factoring, 
forfaiting, franchising, barter sistemi, melek yatırımcı ve risk sermayesi gibi modern 
finansman teknikleri hakkında çoğu KOBİ sahibi bilgi sahibi olmadığından dolayı, araçların 
sağladığı olanakları kullanamamaktadır (Met, 2011:131). 

 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ülkemiz ekonomisinin dinamik ve sürükleyici aktörleri arasında yer alan ve ekonomide 
lokomotif özelliğini elinde tutan KOBİ’ler yarattıkları fayda ile hem ekonomik düzeni hem de 
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sosyal hayatı önemli ölçüde etkilemektedirler. Gerek ülke hükümetlerinin bu işletmelere 
yönelik uyguladıkları finansal politikalardaki yetersizlikler ve bunların eklentisi niteliğindeki 
olumsuz etkiler, gerekse de KOBİ’lerin yapısal sorunları nedeniyle belirledikleri hedeflere 
ulaşamamakla beraber kıt olan kaynakları etkili bir biçimde kullanamayarak üretim ve hizmet 
alanında verimliliği artıramamaktadır. 

Değişimin sürekli ve kaçınılmaz olduğu küresel rekabet ortamında ekonominin 
lokomotifi olarak ifade edilen KOBİ’lerin verimliliğini artırarak, bu işletmelere üstün rekabet 
gücü kazandırmak amacıyla gerek yapısal yönden gerekse finansal yönden birtakım 
desteklerin sağlanması gerekmektedir.  

KOBİ’lerin başarısına etki eden finansman sorunlarının neden olduğu sonuçlar ve bu 
sonuçlar için önerilen çözüm önerileri uygulandığı takdirde ulaşılmak istenilen başarının 
sağlanacağı kanaatindeyiz. Bu bağlamda şunlar yapılabilir: 

KOBİ’lerin karşılaşmış oldukları en önemli sorun yetersiz öz sermayedir.   Yetersiz öz 
sermaye ile kurulan bir işletme sabit sermaye yatırımı ile sabit sermaye yatırımının mal ve 
hizmet üretimi için gerekli olan işletme sermayesi tutarından oluşan yatırım tutarını yalnızca 
sabit sermaye miktarı olarak algıladığı için kuruluştan hemen sonra işletme sermayesi sıkıntısı 
ortaya çıkmaktadır. Bu da işletmelerin optimal seviyede kurulamamasına neden olmaktadır.  
Optimal seviyede kurulamayan bir işletme düşük kazanç, düşük stok devir hızı ile çalışmakta 
ve kredili satışlardan dolayı işletme sermayesi açığına neden olmaktadır. Dolayısıyla yaşanan 
bu açıklık işletmelerin sonraki faaliyetlerini etkilemekte ve verimsiz bir süreç ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca öz sermayenin kullanılış sürecinde yapılan en önemli hatalardan biri de 
kuruluş sürecinde öz sermayenin yanlış (teşhir amacıyla işletme dizaynına aşırı yapılan 
harcama) kullanılmasıdır. Teşhir için yapılan bu harcama muhakkak ki doğrudur ancak bu 
konuda danışmanlardan yararlanılması mevcut olan sermayenin orantılı olarak kullanılması 
açısından önem arz etmektedir. Ayrıca yeterli düzeyde öz sermayeye sahip olmayan 
girişimcilerin ortaklık kurarak tasarruflarını bir araya getirmeleri, girişimcilerin fikirlerini 
melek yatımcılar ve risk sermayedarları ile paylaşmaları önerilir. 

Ø  KOBİ’ler finansman kuruluşlarının sunduğu olanaklardan yeterli düzeyde istifade 
edememektedirler. Kredi temininde karşılaşılan ağır teminat şartları, kredi maliyetinin yüksek 
olması, bürokratik engellerin fazlalığı, dini inanç (faizin haram olması), kredinin geri 
ödenmemesinde yaşanılacak herhangi bir sorun (yasal takibatlar nedeniyle mal varlığının 
kaybedilme riski) gibi nedenlerden dolayı bu işletmeler kredi kuruluşlarından yeterince 
yararlanamamaktadırlar. Var olan planlamaların (verimlilik artışı, kapasite, fiziksel 
olanakların iyileştirilmesi, makine parkının yenilenmesi vb.) gerçekleştirilebilmesi adına 
ihtiyaç duyulan sermayenin temini yetersiz özkaynak nedeni ile genellikle kredi kuruluşlarına 
başvurularak giderilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda yapılacak protokoller ile; 
protokoldeki sorumlu taraflar arasında, kredinin vadesi, limiti, faiz/kar payı tutarı, ödeme 
şekli, masraf ve ipotek tesis giderleri, kredinin işleyiş ve uygulama süre gibi konularda gerekli 
olan iyileştirmelerin yapılması, teminat sorunu yaşayan tüm KOBİ’lerin Kredi Garanti Fonu 
A.Ş.(KGF)’den sağlanabilecek kefalet şartlarını hafifletmeleri ve KGF hakkında 
bilgilendirilmeleri, sadece KOBİ’lere yönelik kredi kuruluşları kurulmalı veya mevcut kredi 
kuruluşlarının sayısı artırılmalı, Avrupa Yatırım Bankasının verdiği krediler ve AB 
fonlarından yararlanmaları konusunda olanaklar sağlanmalıdır.  
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Ø  KOBİ’ler alternatif finansman kaynaklarından yeterince yararlanamamaktadır. 
Barter, Risk Sermayesi, Melek Yatırımcılar, Factoring, Franchising, Leasing ve Forfaiting 
gibi alternatif finansman kaynaklarından yararlanmak bir yana, Türkiye’nin birçok bölgesinde 
faaliyette bulunan işletme girişimcilerinin bu kaynaklar hakkında hiç bilgi sahibi olmadığı 
yapılan çalışmalar ile ortaya konulmuştur. İçeriği ve alanları incelendiğinde, üretim 
öncesinden başlayarak tüketiciye kadar olan süreçte bu kaynaklar işletmelerin yaşadığı 
finansman sorununa çözüm olmanın yanında, rekabet avantajı elde etmelerine olanak 
sağlayacaktır. Bu nedenle KOBİ’lere yönelik çalışma yapan birim ve kuruluşların öncelikli 
hedefleri arasında, girişimcilerin bu konulardaki eksikliklerine yönelik çalışmalara ağırlık 
vermeleri başarıda etkin rol oynayacaktır.    

Ø  Finansman sorunun etkili olduğu diğer bir neden ise yönetim ve organizasyon 
alanında karşılaşılan güçlüklerdir. Bir işletmenin belirlemiş olduğu misyon ve vizyonunu 
gerçekleştirebilmesi belirli nitelik ve becerilere sahip, araştırmacı, analiz gücü kuvvetli ve 
değişen koşullara uygun olarak kendisini yenileyen yönetim ve işgücüne bağlıdır. Genel bir 
değerlendirme yapıldığında KOBİ yöneticilerinin işlerin yapılmasına yönelik teknik beceriye 
sahip oldukları, bunun yanında işletme faaliyetlerini düzenleyecek ve kendisine rekabet 
üstünlüğü sağlayacak olan iletişim, analitik, insan ilişkileri ve kavramsal beceri yönünden 
eksik oldukları görülmektedir. Bu eksiklik işletmenin kaynaklarının etkin bir şekilde 
yönetilememesi, sahip olunan sermayenin iyi finanse edilememesi, pazarlama ve satış 
konularında fırsat yaratabilecek kararların verilememesine neden olmaktadır. Ayrıca 
finansman eksikliğinin yaratmış olduğu diğer bir sorun kalifiye işgücünün istihdamına ve 
eğitimine yöneliktir.  Bölgeler arasındaki kalkınmışlık ve gelişmişlik düzeyi ele alındığında 
özelikle Türkiye’nin belirli bölgelerinde sanayinin az gelişmiş olması, liyakat sahibi 
işgücünün sanayisi gelişen bölgelere doğru göç etmesine neden olmaktadır. Günümüzün en 
önemli rekabet araçları arasında yer alan nitelikli iş gücünün belli bölgelerde kümelenmiş 
işletmelere kayması, az gelişmiş olan bu bölgeler de faaliyette bulunan işletmelerin yenilik, 
Ar-Ge, pazarlama ve diğer rekabet avantajı sağlayacak eylemleri de olumsuz etkilemektedir. 
Bu sorunun giderilmesi bölgenin her yönüyle cazip hale getirilmesi ile aşılabilir kanısındayız. 
Doğa koşullara müdahale etme gücüne sahip olamadığımıza göre bunun dışındaki eğitim, 
sağlık, mesleki gelişmişlik, sosyal ve kültürel gibi faktörlerden kaynaklanan sorunların 
giderilmesi ile bu sorun bir nebze de olsa olumlu sonuçlanacaktır.   

Sonuç olarak ekonomik yapı içerisinde önemli bir yerde bulunmalarına rağmen 
KOBİ’lerin yukarıda açıklanmaya çalışıldığı üzere birçok sorun ile karşı karşıya kaldıkları 
aşikârdır. Küreselleşme süreci ile birlikte sınırların ortadan kalkması ve bilişim sektöründe 
meydana gelen gelişmeler birçok işletmenin aynı pazar içerisinde homojen mal ve hizmetler 
sunarak faaliyette bulunmasına olanak sağlamıştır. Ayrıca meydana gelen bu gelişmeler daha 
bilinçli, daha sorgulayıcı ve tatmin olması daha zor olan, müşteri sadakatinden ziyade kendi 
faydasını ön plana çıkaran bir tüketici kesiminin ortaya çıkmasını da beraberinde getirerek, 
mal ve hizmet sunumunu yapan tüm işletmeleri olumlu/olumsuz etkilemiştir. Bu gelişmeler 
karşısında müşteri odaklı bir anlayış sergileyen ve bu konu ile ilgili olarak gerekli her türlü 
çalışmayı yapan işletmeler başarılı olurken, aksi durumda davranış sergileyen işletmelerin ise 
başarısız oldukları görülmektedir. O halde bu başarısızlığın temelinde yatan neden nedir? 
Yukarıda da ifade edildiği üzere KOBİ’lerin başarısızlığında rol oynayan birçok neden 
sıralanmıştır. Ancak bu nedenler içerisinde en önemli olan ve diğer tüm eylemlerin 
başarısızlığında temel teşkil edecek sorun finansmandır.  
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Bilindiği üzere günümüzde işletmelere rekabet sürecinde avantaj sağlayacak en önemli 
öğe taklit edilmesi ya da kopyalanabilmesi zor olan mal, hizmet ya da düşünce üretebilme 
yani yenilikçi olma yeteneğine sahip olmaktır.  Bu üstünlüğü sağlayabilmek nitelikli insan 
kaynağını gerektirir. Ayrıca nitelikli insan kaynağına sahip olan işletmelerin, yönetim süreci 
başta olmak üzere yukarıda da ifade edilen tüm sorunlara karşı profesyonel bir çözüm süreci 
geliştirmesi demektir.  Ancak tüm bu işlemlerin gerçekleşebilmesi için KOBİ’lerin yeterli 
oranda finansal olanaklara sahip olması ve bu nitelikli personeli bünyesine katması/tutması ile 
mümkün olmaktadır.  O halde finansman unsuru KOBİ’lerin yaşam eğrilerini etkileyen en 
önemli neden olarak karşımıza çıkmakta ve bu neden bu işletmelerin faaliyetlerini başarı ya 
da başarısızlıkla sonuçlandırmaktadır.  
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ÇİN’İN DIŞ TİCARET PERFORMANSI VE SEKTÖREL REKABET GÜCÜNÜN 
ÖLÇÜMÜ 

Ercan ŞAHBUDAK*  Dilek ŞAHİN** 

 

Öz 

Rekabet gücü kavramı, bir ülkenin dünya mal ve hizmet ticaretinde sahip olduğu payı göstermektedir. 
Rekabet gücü firma, endüstri ve ülke düzeyinde ele alınmaktadır. Rekabet gücünün ölçülmesinde çok sayıda 
endeks bulunmasına rağmen literatürde en sık kullanılan yöntem Balassa tarafından geliştirilen Açıklanmış 
Karşılaştırmalı Üstünlükler yöntemidir. Çin ekonomisi dünyanın  en hızlı büyüyen ve  en fazla ihracat yapan 
ülkesidir. Bu çalışmada Çin’in sektörel rekabet gücü ölçülmüştür. Bu amaçla SITC Rev.3’e göre mallar tarımsal 
ve imalat malları olarak sınıflandırılmıştır. Ardından imalat malları teknolojik yapıya göre düşük, orta ve ileri 
teknolojili mallar olarak sınıflandırılmıştır. Çalışmada Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler yöntemi 
kullanılmıştır. Çalışmada sonuç olarak imalat mallarında rekabet gücü tarımsal mallara göre daha yüksek 
bulunmuştur. Ayrıca çalışmada Çin’in düşük ve orta teknolojili sektörlerde rekabet gücü yüksek bulunmuştur. 
Yüksek teknoloji sektörlerde ise rekabet gücünün arttığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Rekabet Gücü, Sektörel Rekabet, Çin, Dış Ticaret Performansı, Açıklanmış Karşılaştırmalı 
Üstünlükler. 

CHINA’S FOREIGN TRADE PERFORMANCE AND MEASUREMENT OF THE 
SECTORAL COMPETITIVENESS 

Abstract 

The concept of competitiveness show that share the world with goods and services trade a country.  
Competition power is discussed   company, industry and  the country level. Although there are numerous indices 
for measuring competitiveness, the most commonly used methods in the literature the methods Revealed 
Comparative Advantage by Balassa. China's economy is the world's fastest growing and most exporting 
countries. In this study, China's industrial competitiveness was measured. For this purpose, according to SITC 
Rev. 3 it was classified as agricultural goods and manufacturing goods. Then, according to the technological 
structure, manufactured goods were classified as low, medium and high-tech goods. In this study,  Revealed 
Comparative Advantage method was used. As a result of in this study, competitiveness of manufactured goods 
was found higher than agricultural goods. Also in this study China's low and medium- tech-sectors were higher 
competitiveness. It has been shown to increase competitiveness in the high-tech sector. 

Keywords: Competitiveness, Industry Competition, China, Foreign Trade Performance, Revealed Comparative 
Advantage. 
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1.GİRİŞ 

1980 sonrası dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler ve küreselleşme olgusuyla birlikte mal, 
hizmet ve sermaye akımlarının liberalizasyonunun sağlanması ve teknolojik gelişmelerin 
hızlanması, ülkeleri küresel piyasalardan daha fazla pay sahibi olmaya itmiş ve uluslararası 
rekabet gücü kavramının öne çıkmasına neden olmuştur.  Rekabet gücü kavramı aslında sadece 
ülkeler için değil, firmalar ve endüstriler içinde geçerlidir. Ancak küreselleşen dünyada firma ve 
endüstrilerin dış ticarete açık olması ve bağlı oldukları ülkeleri temsil etmeleri nedeniyle ulusal 
rekabet gücü daha fazla önem kazanmıştır. Rekabet gücü, ülkelerin temel ekonomik hedeflerini 
gerçekleştirirken özellikle dış ticaret bilançosunda herhangi bir problem yaşamadan gelir ve 
istihdam oranında büyümeyi sağlayabilmesidir.  Dünya ekonomisindeki rolü giderek artan ve 
Asya’nın önemli ekonomilerinden biri olan Çin, tamamen merkezi planlamaya dayalı olan 
ekonomisini 1978 Ekonomik Reformlarıyla birlikte dışa açmaya başlamıştır. Ekonomik 
reformlarında etkisiyle birlikte Çin ekonomisi son yıllarda dünyanın en hızlı büyüyen ve en 
fazla ticaret yapan ülkesi konumuna gelmiştir. Çin’in artan ticareti yanı sıra uluslararası 
piyasalarda rekabet gücünün de hızla arttığı görülmektedir. 

Bu çalışmada Çin’in sektörel rekabet gücünün ölçümü amaçlanmaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda SITC Rev.3’e göre mallar tarımsal (birincil) ve imalat (ikincil) malları olarak 
sınıflandırılmıştır. Ardından imalat malları teknolojik düzeylerine göre düşük, orta ve yüksek 
teknolojili olarak sınıflandırılmıştır. Çalışmada Balassa tarafından geliştirilmiş olan 
Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi kullanılarak Çin’in sektörel rekabet gücü 
ölçülmüş ve sonuçlar değerlendirilmiştir.  

2. REKABET GÜCÜ KAVRAMI  
Rekabet gücü, literatürde oldukça sık kullanılan ancak tanımı üzerine tam bir anlaşma 
sağlanamayan bir kavramdır. Bunun çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bunları şu şekilde 
sıralamak mümkündür (Atik, 2005: 14): 

•   Rekabet gücü ele alınmak istenen alana göre değişmekle birlikte firma, sektör ve ülke 
bazında ele alınmakta ve her bir düzeyde rekabet gücü farklı tanımlanmaktadır. 

•   Rekabet gücünü belirlemede kullanılan ölçütler farklı olabilir. Bir ülkenin sadece dış 
ticaret açısından rekabet gücü belirlenebilirken, çok sayıda gösterge alınarak ülkenin 
bütün olarak rekabet gücü de belirlenebilir. 

•   Rekabet gücüne farklı açılardan yani mikro ya da makro açıdan bakılabilir. 
Rekabet gücü, firmaların, endüstrinin, bölgenin, ülkenin ya da birliklerin uluslararası 
rekabette göreli olarak daha yüksek gelir ve istihdam seviyesindeki üretim gücü olarak 
tanımlanabilir. Diğer bir ifadeyle rekabet gücü, bir ülkenin ürettiği mallarda diğer ülkelerin 
malları ile fiyat, kalite, tasarım, güvenilirlik ve zamanında teslim gibi unsurlarda yarışabilir 
düzeyde olmasıdır (Kelleci, 2009: 11). Rekabet gücü esasında yaşam standartlarında kabul 
edilebilir artışlar sağlanırken, ülkenin dış ticaret bilançosunun denge de olma durumudur. 
Rekabet gücü kavramı, çalışılmak istenen alana göre firma, endüstri ve ülke (ulusal-uluslar 
arası) düzeyinde farklılık göstermektedir. Bu çerçevede ele alınan her düzeyde rekabet gücü 
ile ilgili olarak farklı bir tanımlama yapılmaktadır. Bununla birlikte her bir rekabet düzeyinin 
farklı bileşenlerin olduğu görülmektedir. 
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Firma rekabeti; eğitim sistemi, motivasyon sistemi ve harcamaların rasyonelliğinden 
oluşurken; endüstri rekabeti; politik ve ekonomik şartlar, teknik ve teknolojik gelişme, üretim 
düzeyinde gelişmeden; ülke rekabeti ise altyapı gelişmelerinden ve ekonomik-politik 
pozisyondan oluşmaktadır (Misztal, 2009: 22).  
Genel olarak firma düzeyinde rekabet gücü mal ve hizmetlerin üretimi için firmaların 
kaynakları etkin kullanımı olarak tanımlanmaktadır (Verschelde vd., 2014: 4). Firma 
açısından rekabet gücü kavramı maliyet ve fiyat avantajlarının yanı sıra fiyat dışı rekabet 
üstünlüğünü de içermektedir. Bu açıdan bakıldığında firmanın rekabet gücünü etkileyen 
faktörler; ürün fiyatı, kalite ve fonksiyonellik, piyasa payı ve karlılık olarak sıralanabilir. 
Firmaların var olabilmeleri rakiplerine karşı ortaya koyabilecekleri rekabet gücü ile doğrudan 
ilişkilidir. Belirli bir rekabet gücüne ulaşamayan firmalar piyasadan çekilmek zorunda 
kalırken; rekabet gücü yüksek firmalar iç ve dış piyasaya daha ucuz çeşitli mal ve hizmet 
sunmaktadır.  

Endüstri düzeyinde rekabet gücü ise bir endüstrinin rakipleri ile aynı ya da daha ileri seviyede 
bir verimlilik düzeyine ulaşması, bu verimlilik düzeyini sürdürme yeteneği ya da rakipleri ile 
aynı ya da rakiplerinden daha düşük maliyetle üretme ve satma yeteneğidir (Markusen, 1992: 
8). Bir endüstrinin rekabet gücü, ticaretin söz konusu olduğu diğer bölge veya ülkelerdeki 
endüstrilerle karşılaştırılabilir. Bu nedenle rekabetçi bir endüstri, bölgesel düzeyde veya 
uluslararası düzeyde rekabetçi firmalara sahip olan endüstri olarak ifade edilebilir. 
Ülke düzeyinde rekabet gücünü açıklamak ve değerlendirmek firma ve endüstri düzeyinden 
çok geniş ve kapsamlıdır. Çünkü rekabetin ülke düzeyindeki yapısı firma ya da endüstri 
düzeyindeki rekabetin aksine daha çok ulusal refah kavramından hareketle makroekonomik 
ve politik yapının gücüne odaklıdır.  
Ülke düzeyinde (ulusal) rekabet, bir ekonominin sürdürülebilir temelde, ülke nüfusuna yüksek 
ve artan yaşam standardı sağlamasıdır (Bedir, 2009: 12). Diğer bir ifadeyle ülke düzeyinde 
rekabet, temel ekonomik politika hedeflerini gerçekleştirmede, gelir ve istihdamı artırmada 
ödemeler dengesinde bozulmaya yol açmaksızın hedefe ulaşma yeteneğidir. Ülke düzeyindeki 
rekabet gücü, yüksek verimlilik performansına ve ekonominin üretimini, sonuçta yüksek reel 
gelirlere yol açacak yüksek düzeyde verimli faaliyetlere kaydırma yeteneğine dayalıdır.  
Ülkelerin rekabet gücü, tek tek firmaların ortalama rekabet gücünün yanı sıra, ülke 
ekonomisinin sahip olduğu çok sayıda kurumsal yapı, ülkenin üretim yapısı, teknolojik 
altyapısı, teknoloji üretme kapasitesi ve dinamiğini ile yakından ilişkilidir (Adıgüzel, 2011: 
3). Ülke düzeyinde rekabetin belirleyicilerini tablo 1’de görüldüğü üzere ekonomik 
performans, teknolojik gelişme, beşeri kaynaklar, yönetim kabiliyeti ve verimlilik olarak 
sınıflandırmak mümkündür. 
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Tablo 1. Ülke Düzeyinde (Ulusal) Rekabetin Belirleyicileri 

Ekonomik 
Performans 

Teknolojik Gelişme Beşeri Kaynaklar Yönetim Kabiliyeti Verimlilik 

•   Yurtiçi 
ekonomik bilgi 

•   Hükümet 
etkinliği 

•   Uluslararası 
ticaret 

•   Finans 

•   Temel altyapı 
•   Bilgi teknolojisi 
•   Enerji 
•   Araştırma-

Geliştirme 
•   Teknoloji yönetimi 
•   Teknolojik çevre 
•   Patent ve telif 

hakları 

•   İnsan gücü 
kullanımı 

•   Ücret maliyeti 
ve emeklilik 

•   İşgücü devir 
hızı 

•   İşçi 
anlaşmazlıkları 
ve sendikal güç 

•   İnovasyon 
kapasitesi 

•   Finansal kapasite 
•   Kurum 

sorumluluğu 
•   Yönetici 

yeterliliği 
•   Kültür 
•   Endüstriler arası 

entegrasyon 
•   Uluslararası 

çalışma 

•   Tarımsal 
ticaret 

•   Maden 
sanayi 

•   İmalat sanayi 
•   Bilgi 

teknolojileri 
sanayi 

•   İnşaat 
sektörü 

•   Hizmet 
sektörü 

Kaynak: Hsieh vd., 2004: 362. 

3. DIŞ TİCARET YAPISINI VE REKABET GÜCÜNÜ ÖLÇMEYE YÖNELİK 
ENDEKSLER 

Dış ticaret rekabet gücünü ölçmeye yönelik ilk endeks Balassa tarafından geliştirilen 
“Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Endeksi”dir. Ancak günümüzde dış ticaret yapısını ve 
rekabet gücünü ölçmeye yönelik çok sayıda endeks bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda 
özetlenmiştir: 

Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi (AKÜ): Balassa’nın Açıklanmış 
Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi, karşılaştırmalı üstünlükleri ticaret sonrası verilere dayalı 
olarak ölçmektedir. Bu endeks şu şekilde ifade edilmektedir (Balassa, 1965): 

AKÜj
kt =(Xj

kt/Xj
t)/(Xw

kt/Xw
t)              (1) 

Endeksin pay kısmı malın (sektörün) ulusal ihracattaki % payını; payda kısmı ise malın 
(sektörün) dünya toplam ihracatındaki payını temsil etmektedir.  Endeks değerinin 1’den 
büyük olması sektörel rekabet avantajının bulunduğunu; 1’den küçük olması ise sektörel 
dezavantajın bulunduğunu ifade etmektedir.  

Balassa (1965) tarafından geliştirilen AKÜ endeksinin “Göreli İhracat-İthalat Oranları 
Ölçütü” şeklinde yazılması mümkündür. Söz konusu bu endeks şu şekilde yazılmaktadır: 
  AKÜij=(Xij)/(Xit)/(Mij)/(Mit)                                                                     (2) 

Bu eşitlikte (2) de yer alan AKÜij, i ülkesinin j mal grubundaki açıklanmış karşılaştırmalı 
üstünlük katsayısını; (Xij) i ülkesinin j mal grubundaki ihracatını; (Xit) i ülkesinin toplam 
ihracatını; (Mij) i ülkesinin j mal grubundaki ithalatını, (Mit) ise i ülkesinin toplam ithalatını 
göstermektedir. Bir ülkenin farklı mal grupları için hesaplanan AKÜ endeksi ne kadar 
büyükse (küçükse), ülkenin o mal grubundaki ticaret performansı o kadar büyüktür 
(küçüktür). 
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Ticarette Yoğunlaşma Endeksi (TII): Dünya ticaretinde iki ülkenin ticari ilişkisinin 
yoğunluğunu ifade etmekte kullanılan bu endeks şu şekilde ifade edilmektedir (Erkan, 2009: 
27-28): 

TII= (Xj
mt/Xj

t)/ (Mm
t/Mw

t)               (3) 

Bu eşitlikte, Xj
mt  t döneminde j ülkesinin m ülkesine ihracatını; Xj

t  t döneminde j ülkesinin 
toplam ihracatı, Mm

t  t döneminde m ülkesinin toplam ithalatını;  Mw
t  t döneminde dünya 

toplam ithalatını göstermektedir. Endeks değeri 1’den büyük ise, dünya ticaretinde k ülkesi ile 
j ülkesinin ticari ilişkilerinin yoğun olduğunu ifade etmektedir. Endekste zaman içinde 
görülen değişiklikler, iki ülke arasında gerçekleşen ticaret eğiliminin arttığını ya da azaldığını 
gösterir. 

Ticaret Tamamlayıcılık Endeksi (TCI): Ticaret tamamlayıcılık endeksi karşılaştırmalı 
üstünlüğe dayanılarak hesaplanmaktadır. Bu endeks şu şekilde gösterilmektedir: 

Ck
ij= ∑(RCAk

xi x RCAk
mj)x(Xk

w/Xw)                                                       (4) 

Bu eşitlikte, RCAk
xi = (Xk

i/Xi)/ (Xk
w/Xw)  i ülkesinin k malının ihracatının karşılaştırmalı 

üstünlüğünü; RCAk
mj = (Xk

j/Xj)/(Xk
w/Xw)  j ülkesinde k malının ithalatının karşılaştırmalı 

üstünlüğünü göstermektedir.  Ck
ij> 1 ise tamamlayıcılık düzeyi yüksektir.  

İhracat Uzmanlaşma Endeksi (IS): Bu endeks ilk olarak Finger ve Kreinin tarafından 1979 
yılında iki ülke arasındaki ihracatın benzerlik derecesini ölçmek amacıyla kullanılmıştır. 
Endeks şu şekilde gösterilmektedir: 

ISnkr=[∑min(Xrk/Xr).(Xnk/Xn)                (5) 

Bu eşitlikte;  ISnkr  r bölgesinin   n yılı için k malı ihracat benzerlik endeksi, Xrk r bölgesinin k 
malı ihracatı, Xr r bölgesinin toplam ihracatı, Xnk  n ülkesinin k malı ihracatı, Xn  n ülkesinin 
toplam ihracatını göstermektedir. Endeks 0 ile 1 arasında değer almaktadır.  Endeksin 0 
değerini alması ihracat profilinde eşleşme olmadığı 1 değerini alması ise tam bir eşleşmenin 
olduğunu göstermektedir. 

Ticaret Açıklık Endeksi:  Bir ülkenin toplam dış ticaretinin GSYH’ya oranını göstermektedir. 
Oranın yükselmesi ülkenin daha fazla dışa açıldığını göstermektedir. Ayrıca oran yükseldikçe 
ülkenin ithalat ve ihracata olan bağımlılığı artmaktadır. 

Bu endeks şu şekilde ifade edilmektedir (Marelli ve Signorelli, 2011: 153): 

TOI= (İhracat(X)+İthalat(M)) /GDP               (6) 

Kalite Endeksi: Kalite endeksi, ihraç edilen malların genel fiyat endeksinin birim fiyat 
endeksine oranlanması ile bulunur. Eğer ihraç edilen malların kalite endeksi yükseliyor ise, bu 
ihraç edilen malların katma değerinin yükseldiğini diğer bir ifadeyle uluslararası piyasalarda 
kalite rekabetinin arttığını göstermektedir. Kalite endeksi şu şekilde hesaplanmaktadır (Yu 
vd., 2015: 3):  

QXTN=(PXTN/PXON)/(PWTN/PWON)               (7) 
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Bu eşitlikte; QXTN, t yılında x bölgesinde n ürününün ihracatının kalite endeksini; PXTN, t 
yılında x bölgesinin n ürününün ihracat fiyatını; PXON, baz yılda x bölgesinin n ürününün 
ihracat fiyatını; PWTN, t yılında n ürününün ihracat fiyatını;  PWON baz yılda n ürününün 
ihracat fiyatını göstermektedir.  

Uluslararası Piyasa Payı Endeksi: Bu endeks şu şekilde gösterilmektedir (Li vd., 2014: 272): 

MSij=Xij/Xwj                    (8) 

Bu eşitlikte; MSij  j ülkesinin i malında uluslararası piyasa payını, Xij i ülkesinin j malı toplam 
ihracatı, Xwj j malının toplam dünya ihracatını göstermektedir.  

Nispi Fiyat Endeksi: Nispi fiyat endeksi uluslararası piyasalarda bir malın rekabet 
pozisyonunu etkileyen temel belirleyicilerden biridir. Bu endeks aşağıdaki gibi 
gösterilmektedir (Torayeh, 2013: 142): 

Paj=Pc/Pe                   (9) 

Bu eşitlikte Paj nispi fiyat endeksini, Pc ele alınan ülkenin ihracat fiyatı,  Pe ise rakip ülkenin 
ihracat fiyatını göstermektedir. Eğer bu endeks azalıyorsa bir ülkenin ihraç ürünlerinde fiyat 
avantajına sahip olduğunu göstermektedir.  

Karşılaştırmalı İhracat Performans Endeksi: İhracat rekabetinin belirlenmesinde kullanılan 
bir endekstir. Bu endeks şu şekilde ifade edilmektedir (Torayeh, 2013: 142): 

CEP: ln(Xib/Xb)/(Xiw/Xw)                         (10) 

Bu eşitlikte Xib b ülkesinin i malı ihracatını, Xb b ülkesinin toplam ihracatını; Xiw, i malının 
dünya ihracatını, Xw toplam dünya ihracatını göstermektedir. Endeks değeri 0’dan büyükse 
ilgili ülke ihracatta karşılaştırmalı üstünlüğe sahipken endeks değeri 0’dan küçük ise o 
ülkenin ihracatta karşılaştırmalı dezavantaja sahip olduğunu ifade etmektedir. 

Michaely Endeksi: Dış ticarette uzmanlaşmayı ölçmek amacıyla Michaely endeksi 
kullanılmaktadır. Bu endeks şu şekilde gösterilmektedir (Kagochi ve Jolly, 2010: 64):  

12𝑖𝑛[𝑋𝑖𝑗𝑖𝑋𝑖𝑗−𝑀𝑖𝑗𝑖𝑀𝑖𝑗]             (11) 

Bu eşitlikte; Xij, j ülkesinin i malı ihracatını, Mij ise j ülkesinin i malı ithalatını 
göstermektedir.  Endeks 0 ile 1 arasında değer almaktadır. Endeksin 1’e yaklaşması dış 
ticarette daha fazla uzmanlaşma olduğunu göstermektedir. 

Reel Döviz Kuru Endeksi: Uluslararası rekabet gücünü ölçmede kullanılan diğer bir yöntem 
olan reel döviz kuru ticarete konu olan ve olmayan malların göreli fiyatıdır. Reel döviz kuru 
iki farklı şekilde tanımlanmaktadır. Bunlardan birincisi geleneksel olarak kullanılan ve satın 
alma gücü paritesine göre yapılan tanımdır. İkinci tanımda ise reel döviz kuru dış ticarete 
konu olan ve olmayan mallar ayırımına göre yapılmaktadır. Buna göre reel döviz kuru (RDK) 
şu şekilde hesaplanmaktadır: 

RDK: 	   +,
+-,

= /+,0
+-

                (12) 
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Bu eşitlikte Pt dış ticarete konu olan malların ülke içindeki fiyatını, Pnt dış ticarete konu 
olmayan malların fiyatını, Ptd dış ticarete konu olan malların dünya fiyatını ve e düzeltilmiş 
döviz kurunu göstermektedir. 

4. ÇİN’İN DIŞ TİCARET PERFORMANSI 

Çin’in son yıllarda sürekli artan dünya ekonomisine entegrasyonu, dünya ticaretindeki 
ağırlığını da artırmıştır. Özellikle ihracattaki yüksek artışın etkisiyle dış ticaret hacmi yüksek 
rakamlara ulaşmıştır. Şekil 1, Çin’in ihracatının ve ithalatının yapısını göstermektedir. 2013 
yılında Çin’in ihracatının %1,65’i hammaddeden, %15,72’si ara malından, %36,29’u tüketim 
malından, %44,8’i ise sermaye malından oluşmaktadır. Çin’in ithalatının yapısına 
bakıldığında %27,62 hammaddeden, %18,2’si ara malından, %10,99’unun tüketim malından 
ve %37,35’nin sermaye malından oluştuğu görülmektedir. Bu durum bize Çin’in ihracatının 
ağırlıklı olarak sermaye ve tüketim malından oluştuğunu; ithalatının ise hammadde ve 
sermaye malından oluştuğunu göstermektedir. 

Şekil 1. 2013 yılında Çin’in ihracatının ve İthalatının Yapısı (%) 

 

Kaynak: World Bank Database, http://www.worldbank.org/. 

Çin’in dış ticaretinin mal bileşimine bakıldığında ise, Çin’in temel ihraç kalemleri arasında 
tekstil ürünleri gibi düşük katma değerli ürünlerin göreli payının giderek azaldığı, makineler 
ve elektronik ekipmanlar gibi kalemlerin payının ise giderek arttığı görülmektedir. Çin 
ihracatında 2013 yılında en büyük pay %25,4 ile elektrikli makinelere aitken, ikinci sırada 
%17,3 ile diğer makineler almaktadır. Örme (4.4) ve dokuma (3.1) tekstil ürünlerinin toplam 
ihracat içindeki payının ise %7,5 civarında olduğu görülmektedir. Bu durum bize Çin’in 
düşük katma değerli üretim yapısından orta derecede katma değerli üretime geçişi başardığını 
ve üretim yapısının ağırlığını tekstil ürünlerinden makinelere doğru kaydırdığını 
göstermektedir. Dış ticaretin mal bileşimine ithal malları kapsamında bakıldığında ise (2013 
yılı), Çin’in en çok ithal ettiği ürünler arasında; elektrik, elektronik cihazlar (% 22,53), 
mineral yakıtlar, yağlar, damıtma ürünleri, vb. (% 16,16), nükleer reaktörler, kazanlar, 
makineler, vb. (8,74), metal cevherleri, cüruf ve kül (%7,62),  optik, fotoğraf, teknik, tıbbi, 
vb. cihaz (% 5,51) yer almaktadır. 

5. LİTERATÜR TARAMASI VE ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ 

Literatürde rekabet gücünün ölçümü ile ilgili yapılan çalışmalardan bazılarını aşağıdaki gibi 
özetlemek mümkündür: 
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Amighini (2005), bilgi ve iletişim teknolojileri sanayilerinde Çin’in dünya piyasasındaki yeri 
araştırılmıştır. Çalışmada Balassa’nın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi ve net 
ticaret endeksi kullanılarak 1991 ve 2001 yılı için analiz yapılmıştır. Çalışmada SITC 5 haneli 
ürün sınıflandırması kullanılmıştır. Sonuç olarak, Çin 1991-2001 yılları arasında niteliksiz 
emek yoğun sektörlerde uzmanlaşmıştır. Teknoloji yoğun sektörlerde Çin halen 
karşılaştırmalı dezavantaja sahip olmakla birlikte, seçilen bazı alt sektörde rekabet gücü 
yükselmektedir. 1990’lardan itibaren teknoloji yoğun sektörlerde rekabet gücü artmakta 
özellikle de son on yılda elektronik makine, bilişim, telekom ve ofis ekipmanları ve elektrikli 
eşyalarda rekabet gücü yükselmektedir.  Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerde 
ülkeye giren yabancı sermaye yatırımları ve ülkenin küresel üretim ağlarındaki rolü etkin 
olmuştur. 

Kösekahyaoğlu ve Özdamar (2011), Türkiye, Çin ve Hindistan’ın rekabet güçleri, 1990-2009 
dönemi dikkate alınarak hammadde yoğun mallar, emek yoğun mallar, sermaye yoğun mallar, 
kolay taklit edilen ve zor taklit edilen araştırma bazlı mallar olarak beş farklı mal grubu için 
ayrı ayrı incelenmiştir. Ülkelerin rekabet güçlerinin ölçütü olarak Açıklanmış Karşılaştırmalı 
Üstünlük, İhracat Uzmanlık İndeksi ve Karşılaştırmalı İhracat Performans İndeksi 
kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular incelenen üç ülkenin rekabet gücünün 
beklendiği üzere temelde emek yoğun mallara dayandığı ancak son yıllarda Hindistan için 
özellikle sermaye yoğun malların öneminin daha da arttığı görülmüştür. Ayrıca Türkiye’nin 
Çin karşısında özellikle emek yoğun ve kolay taklit edilen mallarda dezavantajlı olduğu; 
Hindistan karşısında ise hammadde ve kolay taklit edilen mallarda dezavantajlı olmasına 
rağmen sermaye yoğun mallarda daha iyi bir ihracat uzmanlığına sahip olduğu görülmektedir 

Yalçınkaya vd. (2014), Çin ekonomisinin dünya ticaretindeki yerini belirlemek ve ticari 
ilişkileri kapsamında Türkiye ekonomisi üzerine etkilerini analiz etmek amaçlanmıştır. 
Çalışmada önemli AKÜ yöntemlerinden biri olan Balassa Endeksi yardımıyla Türk 
endüstrilerinin Çin pazarında 2002-2013 yılları arasında karşılaştırmalı üstünlük avantajına ve 
dezavantajına sahip olduğu endüstri ve ürün grupları incelenmiştir. Bu kapsamda çalışmada 
ISIC Rev.4 kapsamında yapılan sınıflandırma kullanılmıştır. Çalışmada Türkiye’nin tarım, 
hayvancılık ve balıkçılık sanayinde bitkisel ve hayvansal üretim endüstrisinde 2004 yılından 
itibaren karşılaştırmalı üstünlüğün azaldığı gözlenmektedir. Aynı sanayi kolunda balıkçılık ve 
su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisinde endeks değeri giderek artmaktadır. Madencilik ve taş 
ocakçılığı sektöründe Türkiye’nin Çin ile olan karşılaştırmalı üstünlüğü giderek artmaktadır. 
İncelenen dönem açısından Türkiye’nin rekabet gücü en yüksek olan endüstrisi metal cevheri 
madenciliği olarak saptanmıştır. İmalat sanayinde Türkiye hesaplanan 30 endüstri kolundan 
sadece 5’inde rekabet gücüne sahiptir. Bu durumunda Türkiye’nin Çin karşısında en düşük 
rekabet gücüne sahip olduğu sanayi kolunun imalat sanayi olduğunu söylemek mümkündür. 
Bu sanayide yer alan kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı, yayıncılık faaliyetleri endüstrisi ve 
sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı alanlarında 2004-2013 yılı 
itibariyle Türkiye’nin en düşük rekabet gücüne sahip olduğu endüstrileridir. Diğer ulaşım 
araçlarının imalatı, bilgisayarların elektronik ve optik ürünlerin imalatı endüstrilerinde 
Türkiye’nin rekabet gücünün çok zayıf olduğu ve Çin’in söz konusu sektörlerde giderek 
rekabet gücünü arttırdığı gözlenmektedir. Tekstil ürünleri imalatı, kimyasallar ve 
kimyasalların imalatı, kauçuk ve plastik ürünler imalatı ve ana metal sanayinde Türkiye’nin 
karşılaştırmalı üstünlüğünün marjinal sınırda olduğu ve Çin ile aynı düzeyde ihracatta 
uzmanlaştığı söylenebilir. Su temini, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sanayisinde 
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Türkiye’nin önemli ölçüde rekabet gücüne sahip olduğu görülmüştür. Bilgi ve iletişim 
sanayinde Çin’in Türkiye’ye göre önemli ölçüde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu 
görülmüştür. Sanat, eğlence ve rekreasyon sanayinde Türkiye’nin karşılaştırmalı üstünlüğe 
sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Genel olarak, 2002-2013 yılları arasında ISIC Rev.4 
sınıflanmasında yer alan imalat sanayi alt sektörleri için hesaplanan Türkiye ve Çin Balassa 
endeks değerine göre Türkiye 5 endüstri dışında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip değildir. 
Şahin (2015), Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim sektörünün rekabet gücü Çin ile 
karşılaştırılmıştır. Çalışma 1995-2013 yıllarını kapsamaktadır. Rekabet gücü göstergesi 
olarak, Balassa tarafından geliştirilmiş olan açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler yaklaşımı 
esas alınmıştır ve SITC Rev.3 iki ve üç haneli ürün grupları açısından hesaplama yapılmıştır. 
Sonuç olarak Türkiye ve Çin’in tekstil ve hazır giyim sanayinde rekabet gücünün yüksek 
olduğu görülmüştür. Ancak Türkiye’nin Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük katsayısının 
Çin’e göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu çalışmada kullanılan ürün grubu SITC Rev.3’e dayanmakta ve mallar tarımsal mallar 
(birincil ürünler) ve imalat malları (ikincil ürünler) olarak ikiye ayrılmaktadır. 

 Tarımsal mallar grubunda;  SITC 0 (Canlı Hayvanlar ve Gıda Maddeleri),  SITC 1 (İçki ve 
Tütün),  SITC 2 (Akaryakıt Hariç Yenilmeyen Hammaddeler),  SITC 3 (Mineral yakıtlar, 
Yağlar ve Alkali Ürünler), SITC 4 (Hayvansal, Bitkisel katı ve sıvı yağlar, mumlar); 

İmalat malları grubunda; SITC 5 (Başka Yerde Belirtilmeyen Kimya Sanayi Ürünleri), SITC 
6 (Başlıca Sınıflara Ayrılarak İşlenmiş Mallar), SITC 7 (Makine ve Ulaştırma Araçları), SITC 
8 (Çeşitli Mamul Eşya) yer almaktadır. 
Çalışmada ikinci olarak imalat ürünleri teknoloji düzeylerine göre düşük teknoloji, orta 
teknolojili ve yüksek teknolojili sektörler olarak sınıflandırılmış, alt sektörler olarak ele 
alınarak rekabet gücü ölçülmüştür. Bu sınıflandırmada kullanılan alt sektörler şu şekildedir: 

Düşük teknolojili sektörler:  SITC 651 (Tekstil iplikleri), SITC 652 (Pamuklu 
mensucat),SITC 611 (İşlenmiş deri ve köseleler), SITC 511 (Hidrokarbonlar), SITC 531 
(Sentetik organik boyayıcı maddeler), SITC 532 (Debagat-boyacılıkta kullanılan bitkisel ve 
hayvansal meşeli hulasalar), SITC 664 (Cam), SITC 663 (Mineral maddelerden mamul eşya 
ve cihazlar), SITC 851 (Ayakkabılar ve aksamı),  SITC 821 (mobilya aksam ve parçaları), 
SITC 894 (Çocuk arabaları, oyuncaklar, spor malzemeleri). 

Orta teknolojili sektörler: SITC 781 ( Motorlu yolcu taşıtları), SITC 782 (Eşya taşımaya 
mahsus motorlu taşıtlar), SITC 783 (Diğer motorlu karayolu taşıtları), SITC 784 (Motorlu 
taşıtların aksam ve parçaları), SITC 785 (Motosikletler, tekerlekli koltuklar), SITC 512 
(Alkoller, fenoller, fenol-alkoller), SITC 513 (Karboksilik asitler), SITC 562 (Gübreler), 
SITC 671 (Dökme ve aynalı demir), SITC 672 (Demir veya çelikten külce),   
Yüksek teknolojili sektörler: SITC 716 (Elektrik motorları ve jeneratörler), SITC 718 (Diğer 
güç motorları),  SITC 751 (Büro makineleri), SITC 752 (Otomatik bilgi işlem makineleri), 
SITC 759 (Büro makinelerinin aksam ve parçaları),  SITC 764 (Telefon ve telgraf),   SITC 
778 (Elektrikli makinelerin aksam ve parçaları),  SITC 792 (Hava taşıtları, uzay araçları), 
SITC 871 (Optik aletler ve aksamı),  SITC 874 ( Ölçü, kontrol, analiz alet ve cihazları). 

Çin’in sektörel rekabet gücünün ölçümü amacıyla, yukarıda açıklanan rekabet gücünü 
ölçmeye yönelik endekslerden AKÜ endeksi kullanılmıştır. Bu endeksi hesaplayabilmek için 
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gerekli olan ticaret verilerine Birleşmiş Milletlerin (UN) Comtrade veri tabanından 
ulaşılmıştır. Çalışmada 2000-2013 dönemi arası verileri analiz edilmiştir. 
6.BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER 

Tablo 2’de  Çin’in tarım ve imalat sanayi ürünleri için hesaplanan AKÜ endeks değerleri yer 
almaktadır. Tablo 2’de görüldüğü üzere tarımsal ürünlerde Çin’in rekabet gücünün yüksek 
olduğu sektör SITC 0 (Canlı Hayvanlar ve Gıda Maddeleri)’dır. SITC 1 (İçki ve Tütün) 
sektöründe ise rekabet gücünün giderek azaldığı görülmektedir. SITC 2 (Akaryakıt Hariç 
Yenilmeyen Hammaddeler),  SITC 3 (Mineral yakıtlar, Yağlar ve Alkali Ürünler), SITC 4 
(Hayvansal, Bitkisel katı ve sıvı yağlar, mumlar) sektörlerinde ise rekabet gücü düşüktür.  

İmalat sanayi ürünlerinde ise Çin’in SITC 6 (Başlıca Sınıflara Ayrılarak İşlenmiş Mallar), 
SITC 7 (Makine ve Ulaştırma Araçları), SITC 8 (Çeşitli Mamul Eşya) sektörlerinde rekabet 
gücünün yüksek olduğu görülmektedir. SITC 5 (Başka Yerde Belirtilmeyen Kimya Sanayi 
Ürünleri) sektöründe rekabet gücü düşük olmakla birlikte ele alınan dönemlerde AKÜ endeks 
değerinin yükselmeye başladığı dikkat çekmektedir. 

Tablo 2. Çin’in Sektörel Rekabet Gücünün Ölçümü: AKÜ Endeksi (2000-2013) 

Sektör 
Kodu 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

0 2,37 2,16 2,22 2,18 1,82 1,74 1,59 1,55 1,35 1,18 
1 1,87 1,36 0,99 0,81 0,62 0,66 0,65 0,54 0,54 0,51 
2 0,20 0,09 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
3 0,34 0,24 0,17 0,16 0,14 0,13 0,10 0,10 0,09 0,09 
4 0,10 0,07 0,08 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 
5 0,36 0,41 0,44 0,45 0,52 0,43 0,49 0,56 0,58 0,55 
6 0,93 1,43 1,74 1,74 1,91 1,35 1,58 1,88 2,09 2,16 
7 0,82 1,09 1,10 1,14 1,19 1,14 1,18 1,26 1,35 1,29 
8 6,23 2,88 2,89 2,77 2,69 2,78 2,78 3,18 3,61 3,72 

Kaynak:  UN Comtrade veri tabanından hareketle tarafımızca hesaplanarak düzenlenmiştir.  

Çin’in tarımsal ve imalat ürünlerine ait AKÜ değerleri şekil 2 ve şekil 3’de detaylı bir şekilde 
görülmektedir. Genel itibariyle değerlendirildiğinde Çin’in imalat ürünlerinde rekabet 
gücünün tarım ürünlerine nazaran daha yüksek olduğu görülmektedir.  
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Şekil 2. Tarımsal (Birincil) Ürünlerde Rekabet Gücü: AKÜ Endeks Değeri (2000-2013) 

 

Kaynak: Tablo 2’den hareketle tarafımızca oluşturulmuştur.  

Şekil 3. İmalat (İkincil) Ürünlerinde Rekabet Gücü: AKÜ Endeks Değeri (2000-2013) 

 

Kaynak: Tablo 2’den hareketle tarafımızca oluşturulmuştur.  

Çin’in imalat ürünlerinde rekabet gücünün yüksek olması nedeniyle uygulamanın ikinci 
kısmında imalat ürünleri teknolojik olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre 
sektörler düşük teknolojili, orta teknolojili ve yüksek teknolojili olarak sınıflandırılmış ve 
AKÜ endeks değerleri hesaplanarak tablo 3, tablo 4 ve tablo 5’de gösterilmiştir.  

Tablo 3’de görüldüğü üzere, Çin’in düşük teknolojili sektörlerde rekabet gücünün yüksek 
olduğu sektörler arasında; SITC 651 (Tekstil iplikleri), SITC 652 (Pamuklu mensucat), SITC 
531 (Sentetik organik boyayıcı maddeler), SITC 664 (Cam), SITC 663 (Mineral maddelerden 
mamul eşya ve cihazlar), SITC 851 (Ayakkabılar ve aksamı),  SITC 821 (mobilya aksam ve 
parçaları), SITC 894 (Çocuk arabaları, oyuncaklar, spor malzemeleri) yer almaktadır.  
Rekabet gücünün düşük olduğu sektörler arasında ise; SITC 611 (İşlenmiş deri ve köseleler), 
SITC 511 (Hidrokarbonlar), SITC 532 (Debagat-boyacılıkta kullanılan bitkisel ve hayvansal 
meşeli hulasalar) yer almaktadır. 
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Tablo 3. Düşük Teknolojili İmalat Sanayi Ürünlerinde Rekabet Gücü: AKÜ Endeks Değeri 
(2000-2013) 

Düşük Teknolojili 
Sektörler 

Yıllar 
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

651 0,86 1,12 1,27 1,46 1,64 1,26 1,39 1,67 1,37 1,12 
652 1,58 2,81 3,03 3,13 3,81 3,92 5,50 6,77 6,62 7,70 
611 0,20 0,40 0,36 0,22 0,08 0,06 0,08 0,09 0,09 0,08 
511 0,10 0,12 0,15 0,10 0,13 0,12 0,14 0,18 0,12 0,07 
531 2,13 2,02 1,97 2,24 2,41 2,39 2,71 3,22 3,50 3,63 
532 0,24 0,46 0,47 0,35 0,19 0,13 0,12 0,12 0,16 0,17 
664 0,53 1,46 1,61 2,07 2,11 1,76 1,48 1,32 1,20 1,18 
663 1,07 1,30 1,33 1,36 1,57 1,51 1,72 2,12 2,45 2,68 
851 28,25 31,76 31,06 28,50 22,93 25,18 26,66 23,76 24,08 23,03 
821 24,70 24,31 23,74 21,05 21,50 19,40 19,84 18,41 23,29 21,77 
894 40,54 30 27,24 18,06 22,30 21,11 24,85 22,15 24,26 24,89 

 
 

Kaynak:  UN Comtrade veri tabanından hareketle tarafımızca hesaplanarak düzenlenmiştir. 
Tablo 4’de Çin’in orta teknolojili sanayilerde AKÜ endeks değerleri yer almaktadır. Çin’in 
orta teknolojili sektörlerde rekabet gücünün yüksek olduğu sektörler; SITC 782 (Eşya 
taşımaya mahsus motorlu taşıtlar), SITC 783 (Diğer motorlu karayolu taşıtları), SITC 785 
(Motosikletler, tekerlekli koltuklar) iken; rekabet gücünün düşük olduğu sektörler; SITC 781 ( 
Motorlu yolcu taşıtları), SITC 784 (Motorlu taşıtların aksam ve parçaları), SITC 512 
(Alkoller, fenoller, fenol-alkoller), SITC 513 (Karboksilik asitler)’dır. Rekabet gücü yıllar 
itibariyle yükselen sektör SITC 562 (Gübreler)’dır. Rekabet gücü yıllar itibariyle düşen 
sektörler ise; SITC 671 (Dökme ve aynalı demir), SITC 672 (Demir veya çelikten külce)’dır. 
Tablo 4. Orta Teknolojili İmalat Sanayi Ürünlerinde Rekabet Gücü: AKÜ Endeks Değeri 
(2000-2013) 

Orta 
Teknolojili 
Sektörler 

Yıllar 
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

781 0,03 0,16 0,19 0,23 0,16 0,07 0,06 0,08 0,09 0,08 
782 0,34 2,02 2,63 2,97 4,13 2,53 1,90 2,27 3,15 4,44 
783 0,29 2,58 4,48 8,78 7,45 5,43 4,11 6,07 10,64 10,02 
784 0,48 0,88 0,85 0,94 1,05 0,74 0,77 0,85 0,94 0,93 
785 9,43 23,24 26,78 24,19 23,49 23,63 23,59 22,98 20,18 19,46 
512 0,14 0,09 0,16 0,10 0,10 0,08 0,08 0,07 0,08 0,09 
513 0,26 0,21 0,22 0,26 0,36 0,33 0,45 0,49 0,65 0,98 
562 0,16 0,29 0,40 1,04 0,97 1,01 1,76 2,02 1,64 1,63 
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671 12,31 3,12 2,08 1,25 1,51 0,22 0,51 0,76 0,47 0,34 
672 0,83 3,37 4,92 3,47 1,96 0 0,11 0 0 0 

Kaynak:  UN Comtrade veri tabanından hareketle tarafımızca hesaplanarak düzenlenmiştir. 

Tablo 5’de görüldüğü üzere, Çin’in yüksek teknolojili sektörlerde rekabet gücünün yüksek 
olduğu sektörler; SITC 716 (Elektrik motorları ve jeneratörler), SITC 751 (Büro makineleri), 
SITC 752 (Otomatik bilgi işlem makineleri), SITC 759 (Büro makinelerinin aksam ve 
parçaları),  SITC 764 (Telefon ve telgraf),   SITC 778 (Elektrikli makinelerin aksam ve 
parçaları) iken; rekabet gücünün düşük olduğu sektörler; SITC 718 (Diğer güç motorları),  
SITC 792 (Hava taşıtları, uzay araçları), SITC 871 (Optik aletler ve aksamı),  SITC 874 ( 
Ölçü, kontrol, analiz alet ve cihazları)’dır. 
Tablo 5. Yüksek Teknolojili İmalat Sanayi Ürünlerinde Rekabet Gücü: AKÜ Endeks Değeri 
(2000-2013) 

Yüksek 
Teknolojili 
Sektörler 

Yıllar 
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

716 1,00 0,98 1,20 1,27 1,43 1,29 1,77 2,02 2,25 2,34 
718 0,07 0,22 0,28 0,33 0,38 0,38 0,44 0,46 0,83 0,83 
751 3,95 9,64 11,60 6,74 5,76 5,68 5,83 5,91 5,87 6,24 
752 2,23 3,82 4,04 4,31 3,98 3,89 4,50 4,76 4,42 5,06 
759 0,93 1,54 1,48 1,40 1,46 1,37 1,22 1,35 1,37 1,32 
764 0,92 2,04 2,25 2,64 2,77 2,82 3,18 3,26 3,22 3,02 
778 1,16 1,11 1,09 1,12 1,21 1,16 1,26 1,49 1,72 1,73 
792 0,22 0,10 0,10 0,10 0,12 0,07 0,08 0,10 0,08 0,07 
871 1,05 0,34 0,33 0,37 0,38 0,42 0,45 0,52 0,63 0,61 
874 0,27 0,29 0,30 0,35 0,34 0,34 0,34 0,35 0,41 0,40 

Kaynak:  UN Comtrade veri tabanından hareketle tarafımızca hesaplanarak düzenlenmiştir. 
Genel itibariyle değerlendirildiğinde Çin’in özellikle düşük ve orta düşük teknolojili 
sektörlerde rekabet gücünün daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca yüksek teknolojili 
sektörlerde de rekabet gücünün yükseldiği dikkat çekmektedir.  

7. SONUÇ  
Rekabet gücü, bir firmanın rakipleri karşısında ve rekabet ortamında kaynakların kullanımı 
veya faaliyet alanı nedeniyle elde ettiği üstünlük durumudur. Günümüzde rekabet gücü 
kavramı sadece ülkeler için değil aynı zamanda firma ve endüstriler içinde söz konusudur. 
Rekabet gücünün küreselleşen dünyada artan önemi nedeniyle gerek belirleyicileri gerekse 
ölçümü son dönemlerde önemli hale gelmiştir. Bu nedenle bu çalışmada öncelikle rekabet 
gücü kavramı ve ölçüm metotlarından bahsedilmiştir. Ardında son dönemde gerek ekonomik 
büyüme seviyesi gerekse dış ticaret hacmi bakımından adından sıkça bahsedilen ülke olan 
Çin’in dış ticaret performansı hakkında bilgi verilmiştir. 
Çalışmanın uygulama kısmında SITC Rev.3’e göre mallar tarımsal ve imalat malları olarak 
sınıflandırılmıştır ve rekabet gücü ölçülmüştür. Bu ölçüm sonucunda elde edilen bulgular 
şöyle özetlenebilir:  



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   255	  

Tarımsal ürünlerde Çin’in rekabet gücünün yüksek olduğu sektör, SITC 0 (Canlı Hayvanlar 
ve Gıda Maddeleri)’dır. SITC 1 (İçki ve Tütün) sektöründe ise rekabet gücünün giderek 
azaldığı görülmektedir. SITC 2 (Akaryakıt Hariç Yenilmeyen Hammaddeler),  SITC 3 
(Mineral yakıtlar, Yağlar ve Alkali Ürünler), SITC 4 (Hayvansal, Bitkisel katı ve sıvı yağlar, 
mumlar) sektörlerinde ise rekabet gücü düşüktür.  İmalat sanayi ürünlerinde ise Çin’in SITC 6 
(Başlıca Sınıflara Ayrılarak İşlenmiş Mallar), SITC 7 (Makine ve Ulaştırma Araçları), SITC 8 
(Çeşitli Mamul Eşya) sektörlerinde rekabet gücünün yüksek olduğu görülmektedir. SITC 5 
(Başka Yerde Belirtilmeyen Kimya Sanayi Ürünleri) sektöründe rekabet gücü düşük olmakla 
birlikte ele alınan dönemlerde AKÜ endeks değerinin yükselmeye başladığı dikkat 
çekmektedir. Sonuç olarak Çin’in imalat mallarında tarımsal mallara nispeten rekabet 
gücünün daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle de imalat malları teknolojik 
yapıya göre sınıflandırılarak rekabet gücü ölçülmüştür. Bu ölçüm sonucunda elde edilen 
bulgular şöyle özetlenebilir: 

Çin’in düşük teknolojili sektörlerde rekabet gücünün yüksek olduğu sektörler arasında; SITC 
651 (Tekstil iplikleri), SITC 652 (Pamuklu mensucat), SITC 531 (Sentetik organik boyayıcı 
maddeler), SITC 664 (Cam), SITC 663 (Mineral maddelerden mamul eşya ve cihazlar), SITC 
851 (Ayakkabılar ve aksamı),  SITC 821 (mobilya aksam ve parçaları), SITC 894 (Çocuk 
arabaları, oyuncaklar, spor malzemeleri) yer almaktadır.  

Çin’in orta teknolojili sektörlerde rekabet gücünün yüksek olduğu sektörler arasında; SITC 
782 (Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar), SITC 783 (Diğer motorlu karayolu taşıtları), 
SITC 785 (Motosikletler, tekerlekli koltuklar) yer almaktadır.  
Çin’in yüksek teknolojili sektörlerde rekabet gücünün yüksek olduğu sektörler arasında; SITC 
716 (Elektrik motorları ve jeneratörler), SITC 751 (Büro makineleri), SITC 752 (Otomatik 
bilgi işlem makineleri), SITC 759 (Büro makinelerinin aksam ve parçaları),  SITC 764 
(Telefon ve telgraf),   SITC 778 (Elektrikli makinelerin aksam ve parçaları) yer almaktadır. 
Sonuç olarak Çin’in düşük ve orta teknolojili sektörlerde rekabet gücünün yüksek olduğu 
görülmüştür. Yüksek teknolojili sektörlerde ise rekabet gücünün artmaya başladığı sonucuna 
ulaşılmıştır.  
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KOBİ’LERİN AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK DOĞRUDAN VE DOLAYLI 
TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ: BURSA ÖRNEĞİ* 

 
Simla Güzel** 

 
 

Öz 

Küreselleşme süreci ile birlikte özel sektör Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin önemi artmıştır. Ar-Ge 
faaliyetleri, uzun dönemli büyüme ve rekabet edebilirliğin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu 
durum özellikle tüm ekonomilerde anahtar rol oynayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) 
açısından önemlidir. KOBİ’ler Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması için çeşitli destek araçlarına ihtiyaç 
duymaktadırlar. Birçok ülke de Ar-Ge faaliyetlerini doğrudan ve dolaylı kamusal teşviklerle desteklemektedir. 

Bu çalışma da KOBİ’lerin doğrudan ve dolaylı teşviklerden yararlanma düzeylerini ve bunu etkileyen faktörleri 
belirlemeyi amaçlamaktadır. Bunun için Bursa’da faaliyet gösteren 600 KOBİ’ye bir anket uygulanmıştır. 
Anketten elde edilen sonuçlar neticesinde ki kare, korelasyon ve lojistik regresyon analizleri yapılmıştır. Elde 
edilen sonuçlar şunlardır: Ar-Ge faaliyetleri özellikle büyümekte olan KOBİ’ler için önemli olup bu işletmelerin 
doğrudan teşviklerden yararlanma olaslıkları yüksektir.  Ancak KOBİ’lerin çok az bir kısmı dolaylı teşviklerden 
yararlanmaktadır. İşletmelerin hem doğrudan hem de dolaylı teşviklerden yararlanma düzeyini belirleyen en 
önemli faktör; işletmenin daha önceden lisans, telif veya patent almış olmasıdır.  

 

THE USING LEVEL OF DIRECT AND INDIRECT PUBLIC INCENTIVES TO R&D OF SMEs: 
APPLICATION IN BURSA 

Abstract 

Globalization process has increased the importance of research and development (R&D) activities of enterprises. 
R&D activities are very important for long-term growth and global competitiveness. This case is valid especially 
for small and medium sized enterprises (Smes). This enterprises are taken place a crucial role in all of the 
economies. And they needs to supported to increase their R&D activities by various tools. In recent years most 
of the countries exerting efforts to increase this enterprises’ R&D activities by direct and indirect public 
supports. 

This paper is aimed to determine the using level of direct and indirect public supports of Smes and determining 
factors. For this purpose a questionnaire conducted to 600 Smes in Bursa. Chi-Square, correlation and logistic 
regression analysis are carried out to the obtained results of surveys.The obtained results are; R&D activites are 
important for especially growing Smes and Smes are benefit from direct incentives. But only few smes are 
benefit from indirect R&D incentives. The most important determiner factor of using level of direct and indirect 
public supports of Smes is the fact that Smes achieve license and patent. 

 

I. GİRİŞ 
20. yüzyıla damgasını vuran küreselleşme ile çeşitli değişimler yaşanmıştır. Bu dönemle 
birlikte bilgi ekonomisine girilmiş ve ülkelerin öncelikli amaçları arasında, uluslararası 
piyasalarda rekabet güçlerinin artırılması yer almaya başlamıştır. Yaşanan tüm bu gelişmeler 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Bu çalışma yazarın “Avrupa Birliği ve Türkiye’de KOBİ’lere Yönelik Ar-Ge Teşvikleri: Bursa Uygulaması” 
isimli doktora tezinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 
** Araş.Gör. Dr., Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Maliye Bölümü, Türkiye. 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   259	  

ülkeleri yenilikler üretebilmenin önceliklerinden biri ve en önemlisi olan Ar-Ge faaliyetlerine 
yönlendirmiştir. 
Yeni ürünlerin geliştirilmesinin önem kazandığı günümüz koşullarında ekonomilerin temel 
itici gücünü oluşturan işletmelerin gerçekleştirdiği Ar-Ge yatırımları tüm ülkeler için önem 
taşımaktadır.Genellikle büyük işletmeler tarafından yapılan bu faaliyetlerin, ülke düzeyinde 
artırılması için ekonomilerin yaklaşık % 99’unu oluşturan hem de ekonomiye önemli katkılar 
sağlayan KOBİ’lerin de desteğine ihtiyaç vardır.  

Ar-Ge yapma konusunda başta finansal olmak üzere birçok kısıtlamaları olan KOBİ’lerin Ar-
Ge faaliyetlerinin artırılmasında teşvikler önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda da özel sektör 
Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ülkelerin politika öncelikleri arasında yer almaya 
başlamıştır. 

Bu çalışmada Türkiye’de KOBİ’lerin Ar-Ge’ye yönelik doğrudan ve dolaylı teşviklerden 
yararlanma düzeyleri ve bunları etkileyen faktörler Bursa’da faaliyet gösteren KOBİ’lere 
yönelik oluşturulmuş bir anket uygulaması ile belirlenmeye çalışılmıştır.  
Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde KOBİ’lerde Ar-Ge 
faaliyetleri üzerinde durulmuş, üçüncü bölümde KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetlerine yönelik 
teşvikler anlatılmıştır. Dördüncü bölümde data ve ampirik sonuçlar verilmiştir. Beşinci bölüm 
de sonuç kısmından oluşmaktadır.  

 
2. KOBİ’LERDE AR-GE 

Ekonomilerin çok büyük bir kısmını oluşturan KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetleri, 1980’lerden 
itibaren ilgi çeken bir konu haline gelmiştir.  

Dünyada bilgi çağına girilmesi ve teknolojik gelişmelerin yaşanması sonucunda bazı 
değişimler yaşanmıştır. Bu değişimler; toplumların üretim kapasitelerinin genişlemesi, 
bilişim, iletişim ve ulaşım alanlarının ön plana çıkması, bireylerin ve toplumların ihtiyaç ve 
beklentilerinin farklılaşması, teknolojik yenilikleri takip edebilme gerekliliğinin artması ve 
yeni teknolojiye dayalı ürün üretebilmektir (Güzel, 2009: 30-31). Yaşanan bu değişimler 
işletmelerin Ar-Ge faaliyetlerinin ön plana çıkmasına neden olmuştur.  

KOBİ'ler dünyadaki ülkelerin hemen hemen hepsinde ekonomide çok önemli bir yere 
sahiptirler. Bu sebeple de her çeşit ekonomide temel itici güç olarak nitelendirilirler. 
KOBİ'lerin istihdam yaratma, ekonomik büyüme ve üretim artışına sağladıkları katkıların 
yanında, teknolojik yenilik ve yeni ürünlerin geliştirilmesinde de temel kaynaklar olarak 
görülmesi ekonomideki rollerini artırmaktadır (KOSGEB, 2012: 3).  
Küçük işletmeler yeni fikirler geliştirme ve uygulama açısından başarılıdırlar. Ancak bu 
potansiyellerinin aksine Ar-Ge faaliyetlerinin miktarı büyük işletmelerden daha düşük 
seviyede gerçekleşmektedir. İşletme büyüklüğü Ar-Ge faaliyetlerinde önemli bir dezavantaj 
haline gelmiştir (Taymaz vd., 2009: 109). 
KOBİ’lerin yenilik yapmasının önünde bazı engeller vardır. Bunlar; KOBİ’lerin organizasyon 
yapısı (Thorpe vd., 2009: 187), Ar-Ge faaliyetlerinin riskinin yüksek olması (Audretsch, 
2004: 177), Ar-Ge maliyetlerinin yüksek oluşu, Ar-Ge’ye yönelik programlara ilişkin 
prosedürlerin işletmelere getirdiği zorluklar, küçük işletmelerin yenilikçi düşünce yapıları 
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olarak sayılabilir. Bu engeller, KOBİ’lerin Ar-Ge’ye ilgileri olsa bile yenilik faaliyetlerinden 
uzaklaşmalarına neden olabilir ( Baldwin vd., 2003: 35). 
KOBİ’lerin karşılaştığı bu engeller gelişmekte olan ülkelerde daha derin bir şekilde 
yaşanmaktadır (Baldwin vd., 2003: 109). Bu doğrultuda KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetlerini 
artırmak için verilen teşvikler etkili olabilecektir. 

 
3. KOBİ’LERİN AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK TEŞVİKLER 

KOBİ’lerin yeni ekonomi sürecine girilmesi ile birlikte karşı karşıya kaldıkları rekabet baskısı 
onları piyasaya yeni ürün ve hizmetler sunmaya yönlendirmiştir. Bunun için, KOBİ’lerin Ar-
Ge faaliyetlerinin artması gerekmektedir. Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde KOBİ’lerin 
ülke ekonomileri içindeki yeri ve önemi göz önünde bulundurulduğunda, Ar-Ge 
faaliyetlerinin yeterli düzeyde olmaması önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Esnek ve dinamik yapılarının yanı sıra başta finansman olmak üzere birçok sorunu ve 
dezavantajı olan KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi gereğini ortaya koymaktadır 
(Türkoğlu vd., 2011:4). 

Ülkeler özel sektör Ar-Ge faaliyetlerini artırmak için çeşitli teşvik araçları kullanmaktadırlar. 
Bunlar doğrudan ve dolaylı (vergisel) teşviklerdir.  
Ar-Ge’ye yönelik doğrudan teşvikler, doğrudan veya dolaylı olarak yenilik faaliyetleri sonucu 
pazarlanabilir yeni ürünler, süreçler ve hizmetler üretilmesi için verilmektedirler 
(Cunningham vd. 2013: 9). Dünyada genel olarak dolaylı teşvikler, hibeler, krediler, kredi 
garantileri, risk sermayesi, melek finansmanı gibi araçlarla verilmektedir. Dolaylı teşviklerle 
ise devlet doğrudan finansal destekte bulunmak yerine birtakım vergisel ayrıcalıklar ile 
işletmelerin daha az vergi ödemesini sağlamaktadır. Ar-Ge’ye yönelik dolaylı teşvik araçları 
olarak da hızlandırılmış amortisman, vergi tatili ve vergi ertelemesi, vergi indirimi ve kredisi 
gibi araçlar kullanılmaktadır.  
 

3.1. Kamu Teşviklerinin Etkinliğine Yönelik Literatür 
Ar-Ge’ye yönelik kamu teşviklerinin etkinliğine yönelik pek çok çalışma yapılmıştır. 
Çalışmaların çoğu bu teşviklerin özel sektör Ar-Ge yatırımlarını artırdığını belirtmekte iken, 
bazıları da; özel sektör Ar-Ge yatırımlarının kamu Ar-Ge yatırımlarının yerini aldığının altını 
çizmektedir. Yapılan çalışmalarda kamu teşviklerinin işletme büyüklüklerine göre etkinliğinin 
farklılık gösterebildiği şeklinde bir diğer sonuca da ulaşılmıştır. 

Çalışmaların bazıları kamusal teşvikleri genel olarak ele alırken bazıları da teşviklerin 
etkilerini dolaylı veya dolaysız teşvik türü olup olmamalarını göz önünde tutarak 
değerlendirmiştir. Bazı çalışmalar ise dolaylı teşviklerin sonuçlarını girdi veya çıktı temelli 
olmaları açısından incelemiştir.  

Lach (2002) çalışmasında, İsrail’deki Ar-Ge’ye yönelik verilen kamu sübvansiyonlarının 
işletmelere olan etkisini ölçmüştür. Yapılan analiz sonucunda, sübvansiyonların, küçük 
işletmelerde büyük işletmelere göre daha fazla olumlu etkiye sahip olduğu belirlenmiştir 
(Lach, 2002: 369-72). 
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Corchuela ve Martinez-Ros (2011) de çalışmalarında, İspanya’daki işletmelerin Ar-Ge 
faaliyetleri üzerinde vergi teşviklerinin etkilerini, parametrik ve parametrik olmayan 
yöntemler ile analiz etmişlerdir. Öncelikle, daha önceden Ar-Ge faaliyeti tecrübesi olan büyük 
işletmelerin daha çok vergi teşviklerinden yararlandığı ve bu teşvik aracının KOBİ’ler 
tarafından nadiren kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. İkinci olarak, Ar-Ge vergi teşviklerinin 
genel olarak Ar-Ge harcamaları üzerindeki etkisi olumlu olsa da bu etkinin derecesi büyük 
işletmelerde daha yüksektir (Corchuela vd., 2011: 1). 

Busom, Corchuela ve Martinez-Ros (2012) İspanya’da kamu teşviklerinin türleri açısından, 
özel sektör Ar-Ge faaliyetlerine olan etkisini ölçmüşlerdir. Yapılan çalışma sonucunda bu 
etkinin KOBİ’ler ve büyük işletmeler açısından farklılık gösterdiği bulunmuştur. Finansman 
sıkıntısı çeken KOBİ’lerin daha çok doğrudan teşvikleri tercih ettiği belirtilmiştir. Büyük 
işletmeler için ise, daha farklı bir sonuç ortaya çıkmıştır. Büyük ve ileri teknoloji ile faaliyet 
gösteren işletmeler vergi teşviklerinden faydalanmaktadır. Ancak finansal sorunları olan 
büyük işletmeler her iki teşvik türünü de kullanma konusunda çok istekli değildirler. Bununla 
birlikte tüm büyük işletmelerde, beşeri sermayenin ve daha önceden Ar-Ge deneyiminin olup 
olmamasının teşvik araçlarının seçiminde bir etkiye sahip olduğu belirtilmiştir. Ar-Ge 
deneyimi olan işletmeler daha çok vergi teşviklerini, deneyimi olmayan işletmeler de 
doğrudan teşvikleri tercih etmektedir (Busom vd., 2012: 4). 

Kaufman ve Tödtling (2002) çalışmalarında, Avusturya’daki KOBİ’lerin özellikle 
üniversitelerle olmak üzere bilgi edinebilecekleri özel sektör kuruluşları ile işbirliği 
yapmadıklarını, Ar-Ge konusunda yetersiz kaldıklarını ve kamu teşviklerinden yeterli bir 
şekilde faydalanamadıklarını belirtmişlerdir. Bu durumun nedenleri olarak; Ar-Ge konusunda 
danışma eksikliklerinin olması, teknolojik altyapılarının güçsüzlüğü ve özellikle uluslararası 
işbirliğine yönelik olarak düzenlenmiş kamu teşviklerinden haberdar olmamaları şeklinde 
açıklanmıştır (Kaufmann vd., 2002: 147) . 
Hottenrott ve Bento (2012), KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetleri üzerindeki etkisini belirlemişlerdir. 
Kamu tarafından sübvansiyon verilen Ar-Ge projelerinin daha başarılı olduğu sonucuna 
varmışlardır (Hottenrott vd., 2012: 1).  

Koga (2003), 904 Japon işletmesinde (1989-1998) vergi kredilerinin etkinliğini belirlemeye 
çalışmıştır. Tüm işletmeleri analize dahil ettiğinde verginin fiyat elastikiyetini – 0.68 olarak 
bulmuştur. Bu Hall (1993) ve Bloom vd. (1999)’nin daha önce yaptıkları çalışmalarda 
buldukları sonuçtan daha düşüktür. Bununla birlikte işletmelerin ölçek düzeyine göre analiz 
yaptığında büyük işletmeler için sonuç – 1.03 olarak bulunmuştur. Bu da vergi kredilerinin 
büyük işletmelerin Ar-Ge faaliyetlerini artırmada daha etkili olduğunu gösterir (Koga, 2003: 
643).  
Lokshin ve Mohnen (2007) ise çalışmalarında, Hollanda’da işletme düzeyinde Ar-Ge 
maliyetlerinin talep etkeni yaklaşımı kullanılarak, 1996-2004 yılları arasında vergi teşvikleri 
karşısında nasıl etkilendiğini belirlemeye çalışmışlardır. Çalışmada özellikle küçük 
işletmelerin Ar-Ge maliyetlerinin, Ar-Ge teşviklerinden olumlu bir şekilde etkilendiği sonucu 
elde edilmiştir (Lokshin vd. 2007: 21-22).  

Bloom, Griffith ve Van Reenen (2002), 1979-1996 yılları arasında vergi kredileri ile özel Ar-
Ge harcamaları arasındaki ilişkiyi panel veri analizini kullanarak, dokuz OECD ülkesi için 
incelemişlerdir. Sonuçta vergi teşviklerinin, Ar-Ge yoğunluğunu artırmada pozitif yönlü bir 
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etkiye sahip olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca vergi kredilerinin uluslararası açıdan Ar-Ge 
yatırım yeri kararları üzerindeki etkisinin varlığı da elde edilen sonuçlardan bir diğeridir 
(Bloom vd., 2002: 2-3). 

Duguet (2010) çalışmasında, Fransa’da işletme düzeyinde artan oranlı Ar-Ge vergi 
kredilerinin, Ar-Ge faaliyetlerinin gelişimi üzerine olan etkisini analiz etmişlerdir. 
Araştırmanın ilk adımında, vergi kredilerinin Ar-Ge/satış oranlarını artırdığı ancak doğrudan 
Ar-Ge teşviklerinin azalttığı bulunmuştur. İkinci adımda artan oranlı vergi kredilerinin özel 
Ar-Ge harcamaları üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Buna göre; her 1 Avroluk vergi kredisi, 
toplam Ar-Ge harcamalarını 1 Avrodan fazla artırmaktadır. Ayrıca vergi kredileri araştırma 
alanında çalışan kişi sayısını da artırmaktadır (Duguet, 2010: 1). 
Mccutchen Jr. (1993), ilaç sanayinde faaliyet gösteren işletmelerde vergi teşviklerinin Ar-Ge 
faaliyet düzeylerine olan etkisini ölçmüştür. İlaç sanayinde faaliyet gösteren dört stratejik 
grup üzerinde yapılan çalışmada grupların her birinin Ar-Ge faaliyet düzeyleri ve bu 
faaliyetler sonucu gerçekleşen satış miktarları farklı bulunmuştur. Yapılan analiz sonucunda 
vergi kredilerinin Ar-Ge faaliyetlerini artırdığı ve işletmeler arasında da Ar-Ge harcamaları 
konusunda rekabeti artırdığı sonuçlarına varılmıştır (Mccutchen , 1993: 337). 
Bond ve Güçeri (2012) İngiltere’de 2000 yılında KOBİ’lere yönelik olarak uygulanmaya 
başlanan ve 2002 yılında genişletilerek büyük işletmelere de verilen vergi kredilerinin, üretim 
endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin Ar-Ge yoğunluğuna olan etkisini ölçmüştür. Vergi 
kredilerinin Ar-Ge yoğunluğu üzerinde yol açtığı artış daha önce Bloom, Griffith ve Van 
Reenen (2002) tarafından yapılan çalışmanın sonuçları ile aynı doğrultuda olsa da, bu 
çalışmada işletmelerin Ar-Ge yoğunluklarının daha fazla artış gösterdiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu artışta vergi kredilerinin etkisi olduğu ancak artışın sadece bu teşvikten 
kaynaklandığını söylemenin doğru olamayacağı belirtilmektedir. 2000’li yıllardan itibaren 
İngiltere’de üretim endüstrisinin payının azalması ve Ar-Ge yoğunluğunun özellikle sadece 
yüksek teknolojiye dayalı alanlarda artış göstermiş olması da elde edilen sonuçlardandır 
(Bond vd., 2012: 1-14). 
Haegeland ve Moen (2007) çalışmalarını, Norveç’te Ar-Ge faaliyetlerine yönelik teşviklerin 
etkinliğini ölçmek üzere gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada, ülkede teşvik aracı olarak, daha 
çok doğrudan teşviklerin kullanıldığı ve bunların Ar-Ge yatırımlarını olumlu bir şekilde 
etkilediği belirtilmiştir. Ancak ülkede az da olsa kullanılan Ar-Ge’ye yönelik vergi 
teşviklerinin, yönetim açısından uygulanmasının daha basit olduğu ve özellikle KOBİ’lere 
yönelik olarak kullanıldığının altı çizilmiştir. Adaletli bir şekilde uygulanan vergi 
teşviklerinin işletmelere, doğrudan teşviklere göre daha fazla olumlu etkisinin olduğunu 
söylemek mümkündür (Haegeland  vd., 2007:10-11). 
Lööf ve Heshmati (2005) çalışmalarında, İsveç’teki işletmeler arasında Ar-Ge’ye yönelik 
vergi teşviklerinin etkinliğini belirlemeye çalışmışlardır. Sonuç olarak da kamu teşviklerinin 
Ar-Ge faaliyetlerini olumlu etkilediğini ancak bu faydayı elde edenlerin sadece küçük 
işletmeler olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca Lööf ve Heshmati; endüstriyel açıdan gelişimini 
tamamlamış olan ülkelerde, düzeyi ülkeden ülkeye değişmekle beraber, kamu tarafından 
desteklenen Ar-Ge faaliyetlerinin önemli miktarda sosyal fayda sağlayıcı yönü olduğunu 
düşünmektedirler (Lööf vd., 2005: 17-18). 
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Ernst ve Spengel (2011) çalışmalarında, 1998-2007 yılları arasında Avrupa Ülkelerinde Ar-
Ge’ye yönelik vergi teşvikleri ve kurumlar vergisi yükünün patent sayıları üzerindeki 
etkilerini incelemişlerdir. Avrupa Patent Enstitüsü’nden elde edilen veriler neticesinde Ar-Ge 
faaliyetlerine yönelik vergi teşviklerinin, Ar-Ge yatırımlarını olumlu bir şekilde etkilediği ve 
patent sayılarını da artırdığı sonucuna varılmıştır. Kurumlar vergisi oranının yüksek olması 
ise, patent başvuru sayılarını azaltmaktadır. Büyük işletmeler kurumlar vergisi oranına karşı 
daha duyarlıdır (Ernst vd., 2011: 4) 

Czarnitzki, Hanel ve Rosa (2004) yaptıkları çalışmada, Kanada’da üretim alanında faaliyet 
gösteren işletmelerde, Ar-Ge faaliyetlerinde vergi kredilerinin yenilik faaliyetlerine olan 
etkisini ölçmüşlerdir. Çalışmada 1997-1999 yıllarında vergi kredilerinden üretim sanayisinde 
faaliyet gösteren işletmelerin 1/3’inden daha fazlasının yararlanmış olduğu ve bu işletmelerin 
yaklaşık 2/3’sinin de yüksek teknolojiye sahip işletmeler olduğu tespit edilmiştir. Ar-Ge 
faaliyetlerinde vergi kredilerinin; yeni ürün sayısı, yeni ürünlere bağlı satışlar, yeniliğin 
orijinalliği gibi yenilik göstergeleri açısından etkisi incelenmiştir ve vergi kredilerinin yenilik 
faaliyetlerini olumlu etkilediği belirtilmiştir (Czarnitzki vd., 2004: 1). 

 
3.2. Türkiye’de KOBİ’lerin Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Doğrudan ve Vergisel 
Teşvikler 

 
Türkiye’de özellikle son yıllarda KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetlerinin artırılmasına yönelik 
teşviklere verilen önem artmıştır. 
KOBİ’lere başta Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
olmak üzere çeşitli kuruluşlar tarafından doğrudan teşvikler verilmektedir.  

Ülkemizde KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetlerine yönelik özel vergisel teşvikler 
uygulanmamaktadır.  

KOBİ'lerin 5746 sayılı Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 
kapsamındaki teşvikten yararlanılabilmesi için istihdam edilmesi gereken Ar-Ge personeli 
sayısı ve yeterli Ar-Ge yeteneği ve birikimi olan Ar-Ge merkezlerine sahip olma mecburiyeti 
getirilmesi KOBİ’lerin bu destekten genellikle yararlanamamasına neden olmaktadır. Ar-Ge 
merkezi belgesine sahip işletmeler genellikle büyük ölçeklidirler (TÜSİAD, 2012: 1). 
İstihdam edilmesi gereken Ar-Ge personeli sayısı daha önce 50 iken 30’a indirilmiştir (19 
Şubat 2014 tarihli 28918 sayılı Resmi Gazete) Yapılan değişiklik KOBİ’ler açısından önemli 
bir gelişme olmuştur. Ancak KOBİ’lerin Ar-Ge merkezi kurabilmeleri için yeterli bir önlem 
olup olmadığı tartışma konusudur. 
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4. DATA VE AMPİRİK SONUÇLAR 

4.1 Data 
Türkiye’deki KOBİ’lerin Ar-Ge teşviklerinden yararlanma düzeylerini belirleyebilmek için 
Marmara Bölgesinde yer alan ve Türkiye’nin dördüncü büyük ili olan Bursa’da KOBİ’lere 
yönelik 51 sorudan oluşan bir anket uygulanarak analiz yapılmıştır. Anketler Bursa’da 
faaliyet gösteren yaklaşık 32.0001 KOBİ’den, inşaat, tekstil giyim, bilişim, gıda, metal, 
mobilya, otomotiv, plastik ve kauçuk ile sağlık alanında faaliyet gösteren 600 KOBİ’ye 
uygulanmıştır.  
Anket formu üç kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda faaliyet gösteren KOBİ’lere ilişkin genel 
bilgiler sorulmaktadır. Burada temel amaç, KOBİ’lere ilişkin betimsel bilgilerin elde 
edilmesidir. İkinci kısımda işletmelerin Ar-Ge faaliyetlerinin durumu ve Ar-Ge faaliyetlerine 
bakışları yer almaktadır. Üçüncü kısımda ise, KOBİ’lerin Ar-Ge teşviklerinden yararlanma 
düzeyleri ve Ar-Ge teşviklerinin etkinliği belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anket formu Bursa’da faaliyet gösteren KOBİ’lere gidilerek yüz yüze görüşme tekniği ile 
uygulanmıştır. Anket formunda temel bilgiler dışındaki her bir soru için beşli likert tipi ölçek 
kullanılmıştır. Burada 5 aşamalı likert tipi sorular 1=Kesinlikle Katılıyorum, 2= Katılıyorum, 
3=Kararsızım, 4=Katılmıyorum, 5=Kesinlikle Katılmıyorum şeklindedir. Ayrıca anket 
formunun sağlıklı bir şekilde doldurulup doldurulmadığını anlamak amacıyla bazı sorular ters 
skor şeklindedir. Sağlıklı olmayan anketler çıkarıldıktan sonra 600 anket ile analizler 
gerçekleştirilmiştir.  

 
4.2 Güvenilirlik Analizi 

Uygulanan anket formunun içsel güvenilirliğini belirlemek amacıyla çalışmada Cronbach’s 
Alpha değeri kullanılmıştır. Anket formu temelde iki kısımdan oluşmaktadır. Birincisi, Ar-Ge 
faaliyetlerinin durumunu ve işletmelerin Ar-Ge faaliyetlerine bakışlarını, ikincisi ise, 
KOBİ’lere yönelik Ar-Ge teşviklerinden yararlanma düzeylerini ve bu teşviklerin etkinliğini 
değerlendirmeye yöneliktir. Bu nedenle Cronbach’s Alpha değeri her bir kısım için 
uygulanmıştır. Güvenilirlik analizi sonuçları tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1: Güvenilirlik Analizi Sonuçları 
 Cronbach's Alpha Soru 

Sayısı 
Birinci Kısım 0.949 20 
İkinci Kısım 0.904 17 

 
Anket formunun birinci kısmı için yapılan güvenilirlik analizi sonucunda elde edilen 
Cronbach’s Alpha değeri 0.949’dur. Bu sonuca bağlı olarak ölçeğin çok yüksek derecede 
güvenilirliğe sahip olduğu ifade edilebilir (Özdamar, 2004: 633). 

Benzer şekilde anket formunun ikinci kısmında ise, Cronbach’s Alpha değeri 0.904’tür. 
Sorulara verilen yanıtların yüksek içsel güvenilirlik düzeyine sahip olduğu görülmektedir.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  Bu sayı Bursa KOSGEB Bölge Müdürlüğü’nden elde edilmiştir. 
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4.3 Ampirik Sonuçlar 

4.3.1 Demografik Profil 
Ankete katılan 600 KOBİ çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir.Tablo 2 ankete katılan 
KOBİ’lerin sektörel dağılılmını vermektedir. 
 

Tablo 2: Sektörel Dağılım 
Sektörler Frekans Yüzde 
İnşaat 30 5,0 
Tekstil ve Giyim 300 50,0 
Bilişim 14 2,3 
Gıda 6 1,0 
Metal 61 10,2 
Mobilya 46 7,7 
Otomotiv 92 15,3 
Plastik ve Kauçuk 15 2,5 
Sağlık 8 1,3 
Tarım 0 0 
Diğer 28 4,7 
Toplam 600 100,0 

 

Tablo 2’den görüldüğü gibi ankete katılan ve Bursa’da faaliyet gösteren KOBİ’lerin % 50’si 
tekstil ve giyim alanında, % 15,3’ü otomotiv, % 10,2’si de metal alanında faaliyet 
göstermektedir.  
Yine tablo 3’de ankete katılan KOBİ’lerin çalışan sayılarına göre dağılımları verilmiştir. 
Çalışan sayısı 11-49 kişi arasında olan yani küçük ölçekli olarak değerlendirilen işletmeler 
toplam işletmelerin % 49,7’sini, çalışan sayısı 1-9 arasında olan mikro ölçekli işletmeler % 
42,3’ünü, çalışan sayısı 50 ve üzerinde olan orta ölçekli işletmeler % 8’ini oluşturmaktadır.  
 

Tablo 3: KOBİ’lerde Çalışan Sayısı 
Çalışan Sayısı Frekans Yüzde 
1-9 254 42,3 
11-49 298 49,7 
50 ve üzeri 48 8,0 
Toplam 600 100,0 

 

Tablo 4: Ayrı Bir Ar-Ge Departmanına Sahip Olan KOBİ’lerin Bu Departmanda Çalışan 
Sayıları  

 Frekans Yüzde 
1-3 36 6,0 
4 ve üzeri 26 4,4 
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Hayır 535 89,6 
Toplam 597 100 

 
Tablo 4’de ayrı bir Ar-Ge departmanına sahip olan KOBİ’ler ve bu departmanlarda çalışan 
kişi sayıları verilmiştir. KOBİ’lerin çok büyük bir kısmı olan % 89,6’sının kendilerine ait bir 
Ar-Ge departmanı yoktur. Ar-Ge departmanı olup 1-3 kişi arasında çalışanı olan KOBİ’ler % 
6’lık, 4 ve üzeri çalışanı olan KOBİ’ler de % 4,4’lük bir orana sahiptirler.  
Tablo 5’den KOBİ’lerin aldıkları patent, lisans ve teliflerin oldukça sınırlı olduğu 
görülmektedir.  
 

Tablo 5: KOBİ’lerin Aldıkları Patent, Lisans ve Telif Sayıları 
 Frekans  Yüzde 
0 513 85,4 
1 54 9,0 
2 19 3,2 
3 4 0,7 
4 10 1,7 
5 ve üzeri 0 0 
Toplam 600 100,0 

KOBİ’lerin % 85,4’ü patent, lisans ve telif almamıştır. % 9’u 1 adet, % 3,2’si 2 adet, % 0,7’si 
1 adet, % 1,7’si de 4 adet aldıklarını belirtmiştir (Tablo 5). .  

Tablo 6’da KOBİ’lerin Ar-Ge departmanı kurmak için yeterli bilgi ve donanıma sahip 
olmaları konusundaki düşünceleri yer almaktadır. 

 
Tablo 6: KOBİ’lerin Ar-Ge Departmanı Kurmak İçin Yeterli Bilgi ve Donanıma Sahip Olma 
Durumları 

 Frekans Yüzde 
Kesinlikle Katılıyorum 75 12,5 
Katılıyorum 269 44,9 
Kararsızım 214 35,7 
Katılmıyorum 41 6,8 
Kesinlikle Katılmıyorum 0 0 
Toplam 599 100,0 

 
KOBİ’lerin önemli bir kısmı olan % 57.4’ü bu soruya kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum 
cevapları vererek Ar-Ge departmanı kurmak için yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadıklarını 
belirtmiştir. Sadece % 6,8’i bu konuda yeterli bilgi ve donanıma sahip olduğunu söylemiştir.  

Tablo 7’de KOBİ’lerin son üç yılda piyasaya yeni ürün ve hizmet sunup sunmamalarına 
ilişkin hesaplanan frekans ve yüzdeler verilmiştir. 
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Tablo 7: KOBİ’lerin Son Üç Yılda Piyasaya Yeni Ürün ve Hizmet Sunma Durumları 
 Frekans Yüzde 
Kesinlikle Katılıyorum 101 17,0 
Katılıyorum 292 49,2 
Kararsızım 179 30,1 
Katılmıyorum 28 3,7 
Kesinlikle Katılmıyorum 0 0 
Toplam 600 100,0 

 

Verilen cevaplara göre KOBİ’lerin % 66,2’si son üç yılda piyasaya yeni ürün ve hizmet 
sunduklarını belirtirken % 3,7’si böyle bir faaliyeti olmadığını söylemiştir.  

 
4.3.2. Lojistik Regresyon Analizi Sonuçları 

4.3.2.1 Doğrudan Teşvikler 
KOBİ’lerin doğrudan Ar-Ge teşviklerinden yararlanma olasılıklarını belirlemek amacıyla 
tahmin edilen lojistik regresyon tahmin sonuçlarına ilişkin oluşturulan modelin 
uygulanabilirliğini ve doğru sınıflama oranına sahip olup olmadığını belirlemek amacı ile 
Tablo 8’de Hosmer ve Lemeshow testi ve Tablo 9’da da sınıflama tablosu verilmiştir. 
Tablo 8: Hosmer and Lemeshow Testi 

Step 
Chi-
square df Sig. 

1 10.509 8 .231 

 

Tablo 8’den görüldüğü üzere hesaplanan ki-kare değeri 10.509’dur. Bu değer istatistiksel 
olarak anlamlı olmadığından sıfır hipotezi ret edilemez. Yani dolayısıyla modelde uyumun 
iyiliğinin olduğunu belirlenmiştir. 
Tablo 9: Sınıflama Tablosu 

	   Observed	   Predicted	  
	  	   dtesvik	   Percentage	  Correct	  
	  	   .00	   1.00	   	  
Step	  1	   dtesvik	   .00	   344	   33	   91.2	  
	  	   	  	   1.00	   68	   144	   67.9	  
	  	   Overall	  Percentage	   	   	   82.9	  

 

Tablo 9’da modelin doğru sınıflama oranına bakıldığında gözlenen birimlerin % 82.9’unun, 
model tarafından doğru sınıflandığı görülmektedir. Dolayısıyla modelin doğru sınıflama 
oranının yüksek bulunması modele olan güveni artırmaktadır. 
Tablo 10’da model tahmin sonuçları verilmiştir.  
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Tablo 10: Model Tahmin Sonuçları 
	   B	   S.E.	   Wald	   Df	   Sig.	   Exp(B)	  
Step	  
1(a)	  

s4	   	  	  	  .469	   	  	  .099	   22.614	   1	   .000	   	  	  1.599	  
s2	   	   	   16.159	   9	   .064	   	  
s2(1)	   	  	  	  .988	   	  	  .979	   	  	  1.020	   1	   .313	   	  	  2.687	  
s2(2)	   	  2.094	   	  	  .852	   	  	  6.041	   1	   .014	   	  	  8.118	  
s2(3)	   	  	  	  .859	   1.165	   	  	  	  	  .543	   1	   .461	   	  	  2.360	  
s2(4)	   	  2.641	   1.327	   	  	  3.958	   1	   .047	   14.025	  
s2(5)	   	  2.540	   	  	  .896	   	  	  8.031	   1	   .005	   12.681	  
s2(6)	   	  2.093	   	  	  .938	   	  	  4.976	   1	   .026	   	  	  8.112	  
s2(7)	   	  1.677	   	  	  .893	   	  	  3.524	   1	   .060	   	  	  5.350	  
s2(8)	   	  2.004	   1.173	   	  	  2.918	   1	   .088	   	  	  7.422	  
s2(9)	   	  	  	  .800	   1.517	   	  	  	  .278	   1	   .598	   	  	  2.225	  
s13	   	  1.772	   	  	  .180	   97.202	   1	   .000	   	  	  5.883	  
s9	   	  -‐,631	   	  	  .230	   	  	  7.522	   1	   .006	   	  	  	  .532	  
s16	   	  	  	  .473	   	  	  .167	   	  	  8.054	   1	   .005	   	  	  1.604	  
S39	   	  	  -‐.245	   	  	  .151	   	  	  2.639	   1	   .104	   	  	  	  .783	  
s40	   	  	  	  .308	   	  	  .163	   	  	  3.583	   1	   .058	   	  1.360	  
s11	   	  	  	  .324	   	  	  .127	   	  	  6.500	   1	   .011	   	  1.382	  
Constant	   -‐5.432	   1.166	   21.692	   1	   .000	   	  	  	  .004	  

 

Tablo 10’a göre model tahmin sonuçları incelendiğinde tahmin edilen parametrelerin büyük 
bir kısmının (faaliyet alanı sorusunun kategorileri dışında) istatistiksel olarak en azından % 10 
düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Model tahmin sonuçlarına göre, işletmelerin 
doğrudan Ar-Ge teşviklerinden yararlanmasında (yararlanmamasında) en önemli faktörler 
arasında işletmede çalışan kişi sayısı ve işletme tarafından lisans, telif ve patent alınması 
değişkenlerinin olduğu görülmektedir. Lojistik regresyon modeline göre, işletmelerin 
doğrudan Ar-Ge teşvikinden yararlanmasını etkileyen önemli diğer faktörler de işletmelerin 
faaliyet alanı ve işletme tarafından son üç yılda piyasaya yeni ürün ve/veya hizmet 
sunulmasıdır. 
Lojistik regresyon modeli kullanılarak belirli özelliklere sahip işletmelerin doğrudan 
teşviklerden yararlanma olasılıkları belirlenmiştir. Örneğin tekstil ve giyim alanında faaliyet 
gösteren, çalışan sayısı 51 ve üzeri, orta ölçekli olan, Ar-Ge faaliyetlerinden sorumlu ayrı bir 
departmanı olmayan, son üç yılda kârı önemli ölçüde düşen, lisans, telif ve patent almayan, 
son üç yılda piyasaya yeni ürün ve/veya hizmet sunmayan, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik 
teşvikler ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmayan (kesinlikle katılıyorum), Ar-Ge faaliyetleri 
için başvurabileceği uygun bir destek türü bulunmadığını düşünen bir işletmenin Ar-Ge 
teşviklerinden yararlanma olasılığı şu şekilde hesaplanmaktadır.  
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O halde ilgili özelliklere sahip işletmenin Ar-Ge teşviklerinden yararlanma olasılığı yaklaşık 
% 32 olacaktır. Bu sonuç ilgili özelliklere sahip işletmenin Ar-Ge teşviklerinden büyük 
olasılıkla yararlanmayacağı anlamına gelmektedir.  

Alternatif olarak tekstil ve giyim alanında faaliyet gösteren, çalışan sayısı 51 ve üzeri, orta 
ölçekli olan, Ar-Ge faaliyetlerinden sorumlu ayrı bir departmanı olan (1-3 çalışanı olan), son 
üç yılda karı önemli ölçüde artan, lisans, telif ve patent alan (1 adet), son üç yılda piyasaya 
yeni ürün ve/veya hizmet sunan (kesinlikle katılıyorum), Ar-Ge faaliyetlerine yönelik 
teşvikler ile ilgili yeterli bilgiye sahip olan (kesinlikle katılmıyorum), Ar-Ge faaliyetleri için 
başvurabileceği uygun bir destek türü bulunduğunu (kesinlikle katılmıyorum) düşünen bir 
işletmenin Ar-Ge teşviklerinden yararlanma olasılığı şu şekilde hesaplanacaktır.  
   

5*324.05*308.05*245.0473.0631.0772.1988.06*469.0432.5Zi ++−+−+++−=  
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Bu durumda ilgili özelliklere sahip işletmenin Ar-Ge teşviklerinden yararlanma olasılığı 
yaklaşık % 87’ye çıkmaktadır. Bu sonuç ilgili özelliklere sahip işletmenin Ar-Ge 
teşviklerinden büyük olasılıkla yararlanacağı anlamına gelmektedir. Burada dikkat edilmesi 
gereken bir diğer husus lisans, telif ve patent almanın Ar-Ge teşviklerinden yararlanma düzeyi 
üzerinde oldukça güçlü bir etkisi olduğudur. Nitekim lisans, telif ve patent almayıp diğer 
özellikleri aynı olan bir işletmenin Ar-Ge teşviklerinden yararlanma olasılığı yaklaşık % 54 
iken, bir lisans, telif ve patent alan işletmenin Ar-Ge teşviklerinden yararlanma olasılığı % 
87’ye çıkmaktadır.  
 

4.3.2.2. Dolaylı Teşvikler  
KOBİ’lerin dolaylı Ar-Ge teşviklerinden yararlanma olasılıklarını belrilemek amacıyla da 
lojistik regresyon analizi gerçekleştirilmiştir.  
Öncelikle modelin uygulanabilirliğini ve doğru sınıflama oranına sahip olup olmadığını 
belirlemek amacı ile Tablo 11’de Hosmer ve Lemeshow testi, Tablo 12’de de sınıflama 
tablosu verilmiştir. 

Tablo 11’den görüldüğü üzere hesaplanan ki-kare değeri 9.590’dır. Bu değer istatistiksel 
olarak anlamlı olmadığından sıfır hipotezi red edilemez. Yani dolayısıyla modelde uyumun 
iyiliğinin olduğunu belirlenmiştir. 
 

Tablo 11: Hosmer and Lemeshow Testi 

Step 
Chi-
square df Sig. 

1 9.590 8 .295 
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Tablo 12’de modelin doğru sınıflama oranına bakıldığında gözlenen birimlerin % 92.4’ünün, 
model tarafından doğru sınıflandığı görülmektedir. Dolayısıyla modelin doğru sınıflama 
oranının yüksek bulunması modele olan güveni artırmaktadır. 

Tablo 12: Sınıflama Tablosu 
 Observed Predicted 

  

Firmanız Ar-Ge 
faaliyetlerinde bulunmak için 
Maliye Bakanlığı 
desteklerinden yararlanıyor 
mu? 

Percentage 
Correct 

  Evet Hayır  

Step 1 
Firmanız Ar-Ge faaliyetlerinde 
bulunmak için Maliye Bakanlığı 
desteklerinden yararlanıyor mu? 

Evet 6   43 12.2 

    Hayır 2 538 99.6 
  Overall Percentage   92.4 

Gerçekleştirilen lojistik regresyon tahmin sonuçları tablo 13’de verilmiştir.  
Tablo 13: Model Tahmin Sonuçları 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 
1(a) 

s4    -.247          .116   4.513 1 .034                .781 

  s2     9.233 9 .416  
  s2(1)    -.691         1.062     .423 1 .515                 .501 
  s2(2)    -.325           .910     .128 1 .721                 .723 
  s2(3) 18.407 10411.308     .000 1 .999 98641637.316 
  s2(4) 18.061 16242.906     .000 1 .999 69821960.949 
  s2(5)     .480          

1.033     .215 1 .643               1.615 

  s2(6)  -1.167           .975   1.434 1 .231                 .311 
  s2(7)     .399         1.021      .153 1 .696               1.490 
  s2(8)  -1.318         1.224    1.159 1 .282                 .268 
  s2(9) 18.105 15781.345      .000 1 .999 72914605.148 
  s13   -.549           .133 17.113 1 .000                  .578 
  s9    .284            

.293      .940 1 .332                1.329 

  s16    .836            
.248  11.371 1 .001                2.306 

  S39   -.489            
.206    5.660 1 .017                  .613 

  s40    .044            
.210      .043 1 .835                1.045 

  s11   -.072            
.170      .180 1 .672                  .931 

  Constant   2.628          
1.433     3.363 1 .067              13.851 
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Tablo 13’deki model tahmin sonuçları incelendiğinde tahmin edilen parametrelerden faaliyet 
alanına, işletmenin lisans, patent ve telif almasına, işletmenin son üç yılda piyasaya yeni ürün 
ve/veya hizmet sunmasına ve Ar-Ge faaliyetlerine yönelik teşviklerle ilgili bilgilendirme ve 
iletişim eksikliği bulunmasına dair yöneltilen soruların istatistiksel olarak en azından % 10 
düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. İşletmenin dolaylı teşviklerden yararlanmasındaki 
en önemli faktörün işletmenin lisans, telif ve patent alması (1 adet) olduğu görülmektedir. 
Yine lojistik regresyon modeli uygulanarak belirli özelliklere sahip bir işletmenin doğrudan 
teşvikler olarak nitelendirilen Maliye Bakanlığı teşviklerinden yararlanma olasılığı 
bulunabilir. Buna göre; 51 ve üzerinde çalışanı olan, lisans, telif ve patent alan (1 adet), son 
üç yılda piyasaya yeni ürün ve/veya hizmet sunmuş olan ayrıca Ar-Ge faaliyetlerine yönelik 
teşviklerle ilgili bilgilendirme ve iletişim eksikliği bulunmayan işletmelerin bu teşviklerden 
yararlanma olasılığı şu şekilde hesaplanmıştır.  
 

5*072.05*044.05*489.0836.0284.0549.0691.06*247.0628.2Zi −+−++−−−=  

1738.0
7541.41
1

e1
1

e1
1P 5590.0Zi i

=
+

=
+

=
+

=
−

 

Buna göre; ilgili özelliklere sahip işletmenin Maliye Bakanlığı teşviklerinden yararlanma 
olasılığı % 17 olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre; Maliye Bakanlığı teşviklerinden 
yararlanma olasılığının oldukça düşük olduğu görülmektedir. 
 

5. SONUÇ 
 

Bilgi ekonomisine girilmesiyle birlikte ülkeler yenilik ve Ar-Ge’nin önemini anlamaya 
başlamışlardır. Bu dönemde işletmeler uluslararası piyasalara girebilmek için rekabet 
baskısıyla karşılaşmışlardır. Ülkelerin rekabet edebilirliklerini güçlendirmesinde, ekonomik 
büyüme sağlamasında Ar-Ge önemli bir araç olarak görülmektedir. İşletmelerin Ar-Ge 
faaliyetlerinin artması bir zorunluluk haline gelmiştir. Ancak işletmeler için Ar-Ge 
faaliyetlerini gerçekleştirmek oldukça maliyetlidir. Bu işletmeler içerisinde de sayıları ve 
ekonomiye olan katkıları yüksek olan KOBİ’ler Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmek 
konusunda çok daha fazla dezavantaja sahiptir. Bu dezavantajlar; başta finansal yetersizlikler 
olmak üzere istihdam yapılarındaki eksiklikler, yönetimsel yetersizlikler şeklinde sayılabilir. 
Sayılan bu dezavantajlar Ar-Ge faaliyetlerinin yeterli düzeyde gerçekleştirilmemesine sebep 
olmaktadır. Esnek ve dinamik bir yapıya sahip olan KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetlerinin 
artırılması için verilen teşvikler ülkeler tarafından önem verilen bir konu haline gelmiştir.  

Bu çalışamda Türkiye’de KOBİ’lerin Ar-Ge’ye yönelik doğrudan ve dolaylı teşviklerden 
yararlanma düzeylerini belirleyebilmek için ülke ekonomisindeki gelişmiş sanayisi ve ticaret 
alanları bakımından önemli bir yere sahip olan  Bursa’da, faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik 
bir anket yapılmış ve elde edilen verilerle lojistik regresyon analizi yapılmıştır.  

Elde edilen sonuçlar şunlardır: Ar-Ge’ye yönelik doğrudan teşvikler KOBİ’lerin Ar-Ge 
faaliyetlerini olumlu bir şekilde etkilemektedir. KOBİ’lerin doğrudan Ar-Ge teşviklerinden 
yararlanma olasılığını etkileyen en önemli faktör işletmenin daha önceden lisans telif veya 
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patent almış olmasıdır. İşletmelerin bu teşviklerden yararlanma olasılıkların etkileyen diğer 
faktörler de işletmenin çalışan sayısı, işletmelerin faaliyet alanı ve işletme tarafından son üç 
yılda piyasaya yeni ürün ve/veya hizmet sunulması şeklinde bulunmuştur.  

Yine yapılan analiz sonucunda KOBİ’lerin dolaylı teşviklerden yararlanma olasılıkları 
oldukça düşük bulunsa da bu olasılığı etkileyen en önemli faktör olarak; KOBİ’lerin daha 
önceden lisans, telif veya patent almış olması bulunmuştur. 
Ülkemizde son yıllarda Ar-Ge’ye verilen önem artırılmış ve bu konuya yönelik düzenlemeler 
hızlandırılmıştır. Ancak çalışmamızdan elde edilen sonuçların da gösterdiği gibi KOBİ’ler Ar-
Ge teşviklerinden yeterli düzeyde yararlanmamaktadır. 

Türkiye’de KOBİ’lere yönelik Ar-Ge vergi teşvikleri bulunmamaktadır. Sadece KOBİ’lere 
özel olarak getirilebilecek Ar-Ge vergi teşvikleri gerekmektedir. Yine mevcut doğrudan Ar-
Ge teşviklerinin de yeterli olmadığı görülmektedir. Bu teşviklerin de hem nicel olarak 
artırılması hem de niteliklerinin gözden geçirilerek geliştirilmesi gerekmektedir. İşletmelerin 
Ar-Ge vergi inidiriminden yararlanabilmesi için işletme bünyesinde Ar-Ge merkezi kurma 
şartının olması ve bu merkezde daha önceden 50 olan şimdi 30’a düşürülen personel 
çalıştırılması gerekliliği bu indirimden yararlanılmasını güçleştirmektedir. Bu doğrultuda 
yapılacak düzenlemeler KOBİ’lerin Ar-Ge’ye yönelik teşviklerden yararalanarak bu 
faaliyetlerini artırmasını sağlayabilecektir. 
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STRATEGIES USED IN TRANSLATION OF ENGLISH IDIOMS INTO TURKISH IN 
JOHN STEINBECK'S 

"OF MICE AND MEN" NOVEL∗ 
Mehmet İLİ** 

Abstract        

This study aims to analyze especially the strategies used in translation of English idioms into Turkish in John 
Steinbeck's "Of Mice And Men" novel. The study covers translation model which consists of four strategies for 
idiom and provebs that were offered by Mona Baker. This strategies are; 1. Using an idiom of similar meaning 
and form, 2. Using an idiom of similar meaning but dissimilar form, 3. Translation by paraphrase, 4. Translation 
by ommission. Also, in this study it is aimed to research which strategy was the most frequently used, and 
whether there were any significant changes in their use. And of course it is aimed to study the theories needed in 
translation of idioms in the languages from different origins, and whether having a good command of elements 
of both cultures needed in translation of novel is important or not. 

Key words: Idiom, translation, translation strategies, novel, culture 

 
 

JOHN STEINBECK' İN "OF MICE AND MEN" İSİMLİ ROMANINDAKİ İNGİLİZCE DEYİMLERİN 
TÜRKÇE’ YE ÇEVİRİSİNDE KULLANILAN İZLEMLER 

 

Öz 

Bu çalışma özellikle John Steinbeck'in "Of Mice And Men"  adlı romanında kullanılan İngilizce deyimlerin 
Türkçeye çevirisinde kullanılan izlemleri analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma Mona Baker'ın Deyimler ve 
Atasözleri için önerdiği dört izlemden oluşan bir çeviri modelini içermektedir. Bu izlemler; 1. Benzer anlam ve 
benzer biçimle çeviri, 2. Benzer anlam farklı biçimle çeviri, 3. Açımlama yoluyla çeviri ve 4. Çıkarma yoluyla 
çeviri. Ayrıca bu çalışmada kullanılan izlemlerin kullanım sıklıkları, kullanımlarında kayda değer değişikliklerin 
yapılıp yapılmadığının araştırılmasının yanında kökü aynı olmayan dillere ait deyimsel ifadelerin çevirisinde 
ihtiyaç duyulan çeviri kuramları ve roman çevirisinde gerekli olan her iki kültüre ait ögelere hakimiyetin önemli 
olup olmadığının irdelenmesi hedeflenmektedir.     

Anahtar Sözcükler: Deyim, çeviri, çeviri izlemleri, roman, kültür 

 
INTRODUCTION 

If natural language had been designed by a logician, idioms would not exist.   
                                                                               Philip Johnson-Laird, 1993 

As Professor Laird’s thought about idiom above, they do not have logic and they differ from 
the other fixed expressions here. There is not any discernable relation between their idiomatic 
meanings and their linguistic meanings. Idioms are usually transparent to native language 
speakers, but for those who are not native speakers of that language it will be confusing and 
difficult to understand.  For instance, a semantic and syntactic analysis of an idiom such as 
kick the bucket would never connote the meaning to die.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
∗  This paper  is an extended version of the paper which was presented in International Research Conference,  
   Bangkok, Tailand,  21-22.05.2015 
** Assistant Professor, Cankırı Karatekin University, Faculty of Letters, Western Languages and Literatures     
   Department, mehmetili68@gmail.com 
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According to Baker, (1992: 63) flexibility of patterning and transparency of meaning is not 
possible for idioms. They are frozen patterns of language which allow little or no variation in 
form and, often carry meanings which cannot be deduced from their individual components.    

Based on the opinions of Gairns and Redman (1986: 36) we can talk about two main features 
of idioms. First, the meaning of an idiom can not generally be derived from the individual 
meanings of the elements that make up the idiom. Because the words forming the idioms are 
used in a metaphorical sense. For example, the meaning of the English idiom it's raining cats 
and dogs does not arise from the words rain, cats and dogs forming the idiom. The meaning 
that the idiom expresses has no direct relationship with rain, cats, or dogs. In the idiom, heavy 
rain is expressed in a very striking narrative language. When mentioned idiom is translated 
into Turkish word by word, something meaningless will emerge like cats and dogs are 
raining. However, this English idiom, while preserving the idiomatic meaning,  may be 
transfered into Turkish as bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Another feature of 
idioms is that they are restricted considering grammar and syntax. For example, we can 
translate the idiom jump out of frying pan into the fire as yağmurdan kaçarken doluya 
tutulmak in Turkish. If the speaker does not aim to joke or pun deliberately, he /she should not 
subject to change these idioms as jump out of the fire into frying pan or doludan kaçarken 
yağmura tutulmak or of the fire into frying pan, kaçarken yağmura tutulmak or jump out of the 
balcony into the frying pan,  yağmurdan kaçarken kara tutulmak under normal conditions.  
A native user of a language can decide which structure of an idiom is acceptable in his/her 
language. As Baker (1992: 64) states a person’s competence in actively using the idioms and 
fixed expressions of a foreing language hardly ever matches that of a native speaker. The 
majority of translators working into a foreign language cannot hope to achieve the same 
sensitivity that native speakers seem to have for judging when and how an idiom can be 
manipulated. 
Lawrence Venuti (1995: 17) defines translation as ” a process by which the chain of signifiers 
that constitutes the source-language text is replaced by a chain of signifiers in the target 
language which the translator provides on the strength of an interpretation.”  

According to John Cunnison Catford (1965: 20) translation is "the replacement of textual 
material in one language (SL) by equivalent textual material in another language (TL)". He 
defines translation as a process, uni-directional: it is always performed from a given source 
language to a given target language.  

Hans Vermeer (1992: 40) thinks that translation involves linguistic as well as cultural 
phenomena and processes and therefore is a cultural as well as linguistic procedure, and as 
language, now understood as a specific language, is part of a specific culture, translation is to 
be understood as a cultural phenomenon dealing with specific cultures: translation is a culture 
transcending process. 
Gideon Toury (2000:200) who considers translation and culture inseparably defines 
translation as a kind of activity which inevitably involves at least two languages and two 
cultural traditions.  

As for translation, of course, there are definitions of translation made by many scientists. 
However, in terms of being concerned with the content of this article, the most approprite one 
is the definition made by Kuran; Translation is to find what the indicator in source language 
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expresses and to use the indicator through which it can be expressed in target language 
(Baykan, 2005:180).  
It is not easy to understand and translate the idioms among the languages and cultures of 
remote origins. Between English and Turkish which we are going to examine in this study, 
there are many linguistic and cultural differences. Thus, idioms are the kinds of expressions 
that most makes the translation difficult. It may not always be possible to translate an idiom in 
source language into target language through a similar way of thinking and approach. In such 
a case, the translator may have to find different ways of translation in order to convey the 
meaning of the idiom in source language into target language. 

In order to examine and identify the various ways of translation, in this study, it is intended to 
focus on the translation of idioms which is the most interesting and open to innovation aspect 
of the translation. The aim of this study is to examine the strategies which can be used in 
idiom translation between source and target languages through Mona Baker approach. 

 
THE IMPORTANCE OF CULTURE IN IDIOM TRANSLATION    

Each national-linguistic communitiy has its disposal a series of habits, value judgments, 
classification systems, etc. which sometimes are clearly different and sometimes overlap. This 
way, cultures create a variability factor the translator will have to take into account (Aixela, 
1996: 53).  
And Venuti (1995: 18) clarifies the aim of translation as; to bring back a cultural other as the 
same, the recognizable, even the familiar; and this aim always risks a wholesale domestication 
of the foreign text, often in highly self conscious projects, where translation serves an 
appropriation of foreign cultures for domestic agendas, cultural, economic, and political.  
Culture is not a frozen but dynamic system, and it’s consistently changing as the individual 
joins or leaves a given social group. The characteristic of culture has an important 
consequences on translation act. 

Mary Snell-Hornby (2001: 42) who emphasizes the importance of culture states that; If 
language is an integral part of culture, the translator needs not only proficiency in two 
languages, he must also be at home in two cultures. In other words, he must be bilingual and 
bicultural.  

The cultural aspect of translation cannot be ignored. Idioms we use in daily life reflect 
characteristics of the language, the community's way of life and culture. The community's 
way of life that idioms belong to has an important place in the formation process. Cultural 
characteristics also play a considerable role in Daily use of linguistic expressions. As long as 
culture and language are in existence there is always an inevitable interaction between them. 
And of course, English and Turkish are spoken by people who are geographically, culturally, 
and religiously different. And the people speak different languages have different ways of 
looking on things which, of course, creates cultural differences. Due to the lack of knowledge 
of cultural differences, we can fail to understand each other in communication activities. 
Idioms can not be separated from culture.       
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DIFFICULTIES IN IDIOM TRANSLATION  

Translation is a functional interlingual transfer of meaning with the goal of communication. 
And translator is a mediator that helps individuals in two different language communities 
make contact with each other on the language platform, too. So a heavy responsibility rests on 
the translator. Because he/she is expected to transfer the source text message to the target 
language community as much as possible without distorting. 
In particular, the fact that Turkish and English have different lexical and grammar structures 
makes translation more difficult between these two languages. Each language has its own 
structure and while translating a message in the source language into the target language, the 
elements of the source language message may not fully or partially match the elements in the 
target language because of different rhythms, therefore there may be losses in expression. The 
more linguistic, cultural and social differences there are between languages, the more 
inavitable information losses become in translation. Due to the arrangement of meaning of the 
verbal signs, phrases and sentences we need to know that it is not possible to mention about 
an equivalence in translation between languages from different origins, and because of that 
reason loss of meaning is inevitable.  
According to Baker (1992: 68), once an idiom has been recognized and interpreted correctly, 
the next step is to decide how to translate it into the target language. The difficulties involved 
in translating an idiom are totally different from those involved in interpreting it. Here, the 
question is not whether a given idiom is transparent, opaque, or misleading. An opaque 
expression may be easier to translate than a transparent one. 
Idioms are not always clear. There are many types of idioms and some of them are easily 
noticed. It is possible to cite idioms, bir taşla iki kuş vurmak, dişlerini göstermek, which can 
be noticed although they have not a lexical meaning.  

The main difficulties faced in translating idioms are identified by Baker (1992: 68-71) as 
follows: 

a) An idiom or fixed expression may have no equivalent in the target language. 
b) An idiom or fixed expression may have a similar counterpart in the target language, but its    

    context of use may be different. 
c) An idiom may be used in the source text in both its literal and idiomatic senses at the same  

    time. Unless the target language idiom corresponds to the source language idiom both in  
    form and in meaning, the play on idiom cannot be successfully reproduced in the target  

    text. 
d) The very convention of using idioms in written discourse, the contexts in which they can be  

     used, and their frequency of use may be different in the source and target languages. 
 

 
 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   278	  

STRATEGIES FOR IDIOM TRANSLATION 

The way in which an idiom or a fixed expression can be translated into another language 
depends on many factors. It is not only a question of whether an idiom with a similar meaning 
is available in the target language. Other factors include, for example, the significance of the 
specific lexical items which constitute the idiom, i.e. whether they are manipulated elsewhere 
in the source language, as well as the appropriateness or inappropriateness of using idiomatic 
language in a given register in the target language. The acceptability or non-acceptability of 
using any of the strategies described below will therefore depend on the context in which a 
given idiom is translated. The first strategy described, that of finding an idiom of similar 
meaning and similar form in the target language, may seem to offer the ideal solution, but that 
is not necessarily always the case. Questions of style, register, and rhetorical effect, must also 
be taken into consideration (Baker, 1992: 71-72).  
Baker emphasizes that Fernando and Flavell are correct in warning us against the strong 
unconscious urge in most translators to search hard for an idiom in the receptor-language, 
however inappropriate it may be (1992: 72). 

Baker (1992: 72-78) suggests the following strategies for translating idioms: 
1. Using an Idiom of Similar Meaning and Form 
This strategy involves using an idiom in the target language which conveys roughly the same 
meaning as that of the source-language idiom and, in addition, consists of equivalent lexical 
items. This kind of match can only occasionally be achieved.  

2. Using an Idiom of Similar Meaning But Dissimilar Form 
It is often possible to find an idiom or fixed expression in the target language which has a 
meaning similar to that of the source idiom or expression, but which consists of different 
lexical items.  

3. Translation by Paraphrase 
This is by far the most common way of translating idioms when a match cannot be found in 
the target language or when it seems inappropriate to use idiomatic language in the target text 
because of differences in stylistic preferences of the source and target languages. 

4. Translation by Omission 
As with single words, an idiom may sometimes be omitted altogether in the target text. This 
may be because it has no close match in the target language, its meaning cannot be easily 
paraphrased, or for stylistic reasons. 

 
DATA AND DISCUSSION 

John Steinbeck's Of Mice And Men novel and its translation in Turkish Fareler ve İnsanlar by 
Ayşe Ece were selected as the corpus of study for the process of data analysis, and 54 idioms 
which were found in the book were analyzed. The procedure of analysis was first carried out 
with separate tables under the strategies used in translation mentioned above. English idioms 
used in the novel and their Turkish equivalents were listed in each table. Then, the use 
frequency of each strategy applied during translation into turkish were listed.     
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Table 1. Using an Idiom of Similar Meaning and Form  

English Idioms Turkish Translation 

be in heat kızışmak 
sell someone out birini satmak 

 
Table 2. Using an Idiom of Similar Meaning But Dissimilar Form 

English Idioms Turkish Translation 
bust a gut canını çıkarmak   

pound  someone’s tail kapısını çalmak 
keep someone in hot water başını belaya sokmak 
have a stake in something avantası olmak 

give a damn gözünün yaşına bakmamak 
pants is full of ants siniri tepesinde olmak 

give someone the eye yanaşmak  
feel someone out birini tartmak 

take the rap başını belaya sokmak 
get the eye birine iş atmak 

set someone back patlamak(mal olmak) 
pass the time takılmak 

swing someone for gözünü boyamak 
make it stick Becermek 

yellow as a frog belly süt dökmüş kedi gibi 
lit intil your fren (light into someone) sataşmak 

crazy as a wedge kaçık 
roll your hoop oyuncaklarınla oyna 

put nothing over on me yuttuğumu sanma 
ain’t worth a greased jack-pin beş paralık değerin yok 

eat someone canı sıkkın 

 
Table 3. Translation by Paraphrase 

English Idioms Turkish Translation 
jungle-up kamp kurmak 
go nuts Çıldırmak (tepesi atmak) 

work up a stake para kazanmak 
blow someone’s stake para harcamak  

blow in  someone’s jack burnunu viski bardağına sokmak 
(para harcamak) 

live off the fatta the lan ihtiyacımız olan her şey kendi toprağımızda 
olacak (bir eli yağda bir eli balda) 
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be burned sinirden çıldırmak 
I ain’t got the poop no more eski halim yok artık  

bum steer yanlış bilgi 
poke someone’s big ears into someone’s 

business 
koca kulaklarını içeri dikmek 

put something over saklamak 
get nosey meraklı olmak 

what the hell’s he got on his shoulder? bu adamın nesi var böyle? 
get licked yenilmek 

get canned işini kaybetmek 
not to be set up havası iyi olmamak 

get the can kovulmak 
hit the pocket para denkleştirmek 
tangle with kavga etmek 
give a damn ilgilenmek 

roll up a stake para biriktirmek 
kick someone out göndermek 

yellow jackets in someone’s drawers gergin 
pants is crawling with ants sinirlenmek 
what’s eating on curley? niye gelsin ki?(endişelendiren nedir?) 

set on the trigger of the hoosegow adamı hapse sokar 
flat busted hiç parası yok (cebi delik) 

kick off Vasiyetname (dünyadan göçmek) 
lay off someone bir şey sorma 
take a powder uzaklara gitmek (toz olmak) 

give a hoot düşünmek(takmak) 

 

Table 4. Translation by Omission 

English Idioms Turkish Translation 

_ _ 

 

Table 5. Frequency of Strategies Used in Of Mice and Men 

Strategies Frequency 

Using an Idiom of Similar Meaning and Form  3,7 % 

Using an Idiom of Similar Meaning but 
Dissimilar Form  

38,85 % 

Translation by Paraphrase  57,35 % 
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Translation by Omission  0 % 

Total 100 % 

 

Figure 1. Percentage of Used Strategies 

 
 
CONCLUSION 

It can be concluded from this study that there is a mismatch between two languages which 
causes one of the important problems in idiom translation. The greater mismatch between 
source and target languages is, the more difficult transference of a message is. Differences 
between the source and target languages and variations between the cultures they belong are a 
great challenge in translation procedure. Cultural featured idioms have to be considered not in 
the context of source text and culture but target culture. 

Translator should interpret the idiom belonging to the source language carefully before 
transfering it to the target language. When idiom in the source language is similar to idiom in 
the target language as a form, there is a risk of interpretation.  
It was concluded in the study that translation by paraphrasing was the most frequently used 
strategy among the strategies mentioned. This may be due to the fact that the translator was 
probably reluctant in finding an equivalent idiom in the target language or he/she did not have 
a full command of Turkish idioms. 

The second most frequently used strategy was using an idiom of similar meaning but 
dissimilar form. Using an idiom of similar meaning and form was the least referenced strategy 
since English and Turkish are from different (Indo-European languages, European group: 
English, Ural-Altaic languages, Altay group: Turkish) language families. Since paraphrasing 
was the most frequently used strategy, both violation of maxims on translation and failure in 
keeping the original illocutionary meaning high in the target language novel is inevitable.   
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Consequently, because of the high frequency of idioms in English and Turkish novels, 
translators need to do their best to equip themselves with idioms so that the readers in the 
target language do not sense any abnormality in the text. 

 
REFERENCES 

Aixela, J.F. (1996). Culture-specific Items in Translation. In Alvare R. & Vidal C.A. (Ed.),  
      Translation Power Subversion. (pp.52-77). WBC Book Manufacturers Ltd. Clevedon  

Baker, M. (1992). In other words: A Coursebook On Translation. London and New York:  
      Routledge. 

Baykan, A. (2005). The Role of Socio-cultural Factors in Translation. Selcuk University,  
      Journal of Faculty of Science and Literature,  No 14. 

Catford, J.C. (1965). A linguistic theory of translation. An Essay in Applied Linguistics.      
      Aylesbury, Buckinghamshire: Oxford University Press. 

Gairns, R. and Redman, S (1986). Working with words, A Guide to Teaching and Learning  
      Vocabulary. Cambridge: Cambridge University Press.  

Johnson-Laird, P. N. (1993). Foreword to C. Cacciari & P. Tabossi (Eds.), Idioms:    
      Processing, Structure, and Interpretation (pp. vii-x). Hillsdale, NJ: LEA. 
Snell-Hornby, M. (2001). Translation Studies: An Integrated Approach. Shanghai: Shanghai   

      Foreign Language Education Press. 
Toury, G. (2000). The nature and role of norms in translation. In Venuti, L. (Ed.), The  

      Translation Studies Reader. (pp.198-211). Routledge, London.  
Venuti, L. (1995) The Translator's Invisibility. A history of translation, London and New  

      York: Routledge. 
 

INTERNET RESOURCES 
Vermeer, H. (1992), Itha do.Desterro 28, 1992, pp 37-49,      

        https://periodicos.ufsc.br/index.php/desterro/article/view/8750/8112 ( cited, 16.09.2015) 
	  



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   283	  

TEMADAN YOLA ÇIKARAK GİYSİ TASARIMINDA DRAPE TEKNİĞİ İLE 
SANATSAL UYGULAMALAR 

Hilal BALCI*,   Naile Rengin OYMAN** 

 

Öz 

 Üç boyutlu bir kalıp çıkarma ve giysi tasarlama tekniği olan drapaj, kumaşın canlı ya da cansız manken üzerinde 
şekillendirilmesi ile uygulanmaktadır. Bu yöntem tasarımcıya birebir kumaşla çalışma şansı tanıdığından dolayı 
yaratıcılığı yüksek seviyelere çıkartmaktadır. Ayrıca, doğrudan vücut üzerinde uygulanmasından ötürü giysinin 
vücut ile ilişkisi mükemmel uyum içerisinde olmaktadır. 

Çalışmada giysi tasarımında drape tekniğiyle sanatsal uygulamaları yapıldı. Sanatsal uygulamaların temasına 
göre tasarlanan özgün giysinin yapım sürecine ve bu süreçte karşılaşılan problemlere yer verilmiştir. Karşılaşılan 
problemler sonucunda çözüm önerileri geliştirilmiştir ve seçilen materyallerin uyumu üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Giysi Tasarımı, Drape, Sanatsal Uygulamalar,Drape Tekniği 

 

Artistic Practices And Techniques For Designing Clothes Draped Based On Theme 

Abstract 

 Draping is a three dimensional pattern making and designing method that is manupulated by shaping the fabric 
on a live model model or an a dummy. Since designers have the chance to work with the fabric directly, this 
method increases the level of creativity in designs. Also, since the method is directly practiced on the dummy, 
the relationship between the body and garment is in perfect harmony. 

 Study in the clothes drape technique and design work was artistic practices. The construction process of the 
original garments designed according to the theme of artistic practice and is devoted to the problems encountered 
in this process. As a result of problems encountered and developed solutions focused on the compliance of the 
selected materials. 

Keywords : Fashion Design , Drape, Artistic Practices, Draper Technique 

 

1.Giriş 

Bir giysi modelinin manken üzerinde modelin orijinaline uygun bir kumaş ile hazırlanması 
işlemine ‘drape’ denir. İki boyutlu hazırlanan bir modelin manken üzerinde üç boyutlu olarak 
hazırlanmasıdır. Drapeyi kullanan ilk insanlar avladıkları av hayvanlarının derilerini, 
postlarını doğal halleri ile vücutlarına sararak giysi yapmışlar. İki boyutlu olan hayvan derisi 
kişi üzerinde üç boyutlu hale getirilmiştir (Gener,1996). 

Vücuda uyumu mükemmel olan giysi kalıplarının çıkartılmasının yanı sıra üç boyutlu bir 
giysi tasarım tekniği olarak da yaratıcılığa katkıda bulunan drape yönteminin önemine, 
kumaşın tasarımcı tarafından şekillendirildiği bu yöntem sayesinde, tasarımcının üç boyutlu 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Süleyman Demirel Üniversitesi,Tekstil Mühendisliği Bölümü,hilal.balci.32@gmail.com 
** Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, GSF,Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı, 
renginoyman@sdu.edu.tr 
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sanatsal bir ürün yaratarak estetik doyuma ulaşmasını sağlamaktır. Ayrıca drape, kumaşın 
sahip olduğu tüm potansiyeli (dökümü, yumuşak düşüşü, kumaşın sarımı, dayanıklılığı, 
yumuşaklık-sertliği, kumaşın gramajı) tasarıma aktararak, kâğıt üzerinde çizerek 
oluşturulamayacak tasarımların yapılmasını sağlamaktadır. 

2.Giysi Tasarımının Tanımı 

İlkçağlarda insanlar, sadece kar, yağmur, soğuk, sıcak gibi tabiatın değişik etkilerinden 
korunmak için giyinirdi. Giyinmenin amacı, bu anlamda ihtiyaçların giderilmesidir (Gürsoy, 
2010).Bayraktar giyimi; “Vücudu tabiatın etkilerinden koruyan, medeniyetin ilerlemesiyle 
değişiklik gösteren, insan vücuduna göre şekil alan giysilerin tümü” olarak tanımlamaktadır 
(1990). 

Tasarım, göze ilk çarpan görsel algının zihinde bıraktığı etkidir. Giysiyi satın alan kişi, daha 
sonra giysi ile ilgili diğer teknik ayrıntılara bakmaktadır. Bu giysi de görsel ve estetik olarak 
tasarım unsurları ve ilkelerinin yerinde kullanılmasıyla mümkün olmaktadır (Çivitçi, 2004). 

Giysi tasarımına bakıldığında, insan gereksinimini karşılamaya yönelik, modaya uygun, geniş 
halk kitlelerinin beğenisini sağlayabilecek bir ürünün yaratılmasıdır. Giysi tasarımında en 
önemli öğe, insanın kendisidir. 

Giysi tasarımcısı, pratik yönü kuvvetli olması gereken bir sanatçıdır. Tasarım, bir düzlemden 
üç boyutlu bir eser yaratma becerisidir. Hiçbir ifadesi olmayan bir kumaş, renk, malzeme 
seçilerek bir araya getirilir ve buna bir boyut kazandırıp, insanlara giydirilir. 

 

3.Temadan Yola Çıkarak Giysi Tasarımda Drape Tekniği Ve Sanatsal Uygulamalar 

Tema seçimine karar verme sürecinde doğa olayları, doğal afetler ve soma faciası düşünülmüş 
ve ön araştırmalar yapılmıştır. sanatsal uygulamaları oluşturulacak özgün giysi tasarımlarının 
konsept/ tema’sını “tsunami” olarak seçilmiştir.  

Deniz dibindeki depremlerden, deniz tabanındaki büyük çamur bölgelerinin ani kaymalarla 
yer değiştirmesinden, kıyı bölgelerindeki yamaçlardan kayan kaya ve moloz benzeri büyük 
kütlelerin düşmesinden, deniz dibindeki volkanik faaliyetlerden, meteor düşmesinden ve buna 
benzer nedenlerden dolayı denizde oluşan su dalgalarına tsunami denmektedir 
(Şeşeoğulları,2006). 

Tsunaminin bu oluşum sürecinden ve sonrasında bıraktığı etkiden etkilenerek çalışmanın 
konusunu oluşturan, tasarım etütleri yapılmıştır. Yapılan tasarım etütlerinin arasından özgün 
tasarım seçilmiştir. Tasarımı yapılmış özgün giysi tasarımlarında kalıp elde etme 
tekniklerinden olan ve haute couture’de sıklıkla kullanılan drape/drapaj ile kalıp elde etme 
tekniği ile giysiler uygulanmıştır. Çalışmanın bu bölümünde konunun anlaşılabilmesi için 
süreç analizi şema şeklinde sunulmuştur. 
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Çizelge 1: Süreç Analiz Çizelgesi 

Giysi Tasarım Süreci 

 

Giysi Kalıp Süreçleri 

 

 

Kesim Süreci 

 

 

 

 

Temanın Belirlenmesi

Tasarım Etütlerinin 
Yapılması

Uygulama Modelinin 
Belirlenmesi

Hikaye Panosu

Artistik Çizim

Prototip Ürün dikimi

Manken Ölçü  Ve 
Oranlarının Tespit Edilmesi

Drapaj Kalıbının Elde 
Edilmesi

Kalıbı Kumaşa Yerleştirme



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   286	  

 

Dikim Süreci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drape Tutturma

Biye Dikimi

Temizleme 
Teknikleri

Kapanma 
Tekniği



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   287	  

Çizelge 2: Süreç Analizi 

 

Hikaye Panosu            Artistik Çizim 

 

   

       

Prototip Dikim                                                                   Modelin Bitmiş Hali 
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Bitmiş Giysi Formu 

3.1. Tasarım Etütlerinin Yapılması 

Belirlenen temayla ilgili araştırmalar yapılarak özgün modeller tasarlanmıştır. 

 

Şekil 1: Eskiz Çalışmaları 

3.2.Uygulama Modellerinin Seçilmesi 

Tasarlanan özgün modeller arasından temaya uygun uygulama modeli seçilmiştir.  

 

Şekil 2: Seçilen Modelin Artistik Çizimi 
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3.3. Hikâye Panosu 

Giysi tasarımında drape tekniği ve sanatsal uygulamaları modellerini oluşturan özgün giysi 
tasarımları için hazırlanan hikaye panosu, esin kaynağı olarak seçilen doğal afetlerden biri 
olan tsunami ile ilgili görseller, videolar, drapajla ilgili çalışma yapan modacıların görselleri, 
literatür taramalarından sonra tsunaminin oluşumu ve sonrasında bıraktığı etkiden hareketle 
elde edilen bilgiler ışığında oluşturulmuştur. Hikâye panosu oluşturulurken tsunamiyi 
yansıtan renkler araştırılmış, kullanılan tsunami görselleri ve araştırılan renklere uygun 
seçilen kumaşlarla tsunami etkisi verilmeye çalışılmıştır. 

 

Şekil 3: Hikaye Panosu 

3.4. Artistik Çizim 

Hikâye panosuna ilham kaynağı olan kumaşın, rengin, giysi sürecini yansıtan materyaller göz 
önüne alınarak artistik çizimler yapılmıştır. Belli ölçü ve oranların kullanıldığı artistik 
çizimlerde tasarlanan özgün modeli yansıtmalıdır. Esin kaynağı olan “tsunami” yi yansıtacak 
renkleri kullanarak bütünlük sağlanmaya çalışılmıştır.  

 

Şekil 4:Seçilen Modelin Artistik Çizimi Ön-Arka 

3.5 Prototip Ürün Dikimi 

Tasarlanan özgün ürünün Amerikan bezinden prototip çalışması yapılmıştır. Yapılan 
çalışmalarda karşılaşılabilecek sorunlar, modelin nasıl görüneceği ve hangi aşamalarla 
yapılacağı belirlenmiştir.   
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Şekil 5: Seçilen Modelin Ön Prototip Dikimi 

 

Şekil 6:Seçilen Modelin Arka Prototip Dikimi 

 

3.6. Giysi Kalıp, Kesim ve Dikim Süreci 

Giysi tasarımında drape tekniği ve sanatsal uygulamaları örneğini oluşturan özgün tasarımı 
hazırlama sürecinde tasarlanan model uygulanmıştır. Özgün tasarımın kalıp aşamasında, 
modelin beden hatları krogren kurdele ile gösterilmiştir.  

 

Şekil 7: Manken Üzerinde Beden Hatlarının Belirlenmesi 
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Özgün giysi tasarımı asimetrik olarak tasarlanmıştır. Modelin sol göğüs tarafında drapelerin 
tutturulması için sol göğüs kumaşla kaplanır. Kaplanan göğsün üzerine tsunaminin dalgalarını 
anlatmak için verevden kesilen kumaşlarla dalganın derinliğini vermek için göğse drapeler 
yerleştirilmiştir. 

 

Şekil 8: Amerikan Ve Asıl Kumaştan Sol Göğse Uygulanan Drapeler 

Biyelerin verevden kesilip içlerine tela yapıştırılıp karton kalıpla biyeleri 1,5 cm den 
katlayarak biyeler oluşturuluyor.  

 

Şekil 9: Kumaşın Verevden Kesilip Karton Kalıpla Biyelerin Katlanması 

Doğal afet “tsunami”nin konu olduğu tasarımda hazırlanan biyelerin sağ omuz kısmından sol 
bel hattına gelen biyelerin örülmesiyle tsunaminin sular altında bıraktığı binalar anlatılmıştır. 
Modelin arka tarafında öndeki asimetrikliği devam ettirilmiştir. 
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Şekil 10: Modelin Ön Ve Arka Görüntüsü 

Ürünün kol, etek ucu ve beden kısmını temizlemede modelde bütünlük sağlamak amaçlı 
biyelerle temizlenmiştir. Kapanma tekniği olarak yan dikişte agraf kapama tekniği 
kullanılarak özgün giysi tasarımı tamamlanmıştır. 

 

Şekil 11: Modelin Etek Ucunun Biyeyle Temizlenmesi, Beden Hattının Biyesinin Dikimi 

 

4. Araştırma Bulguları  

Çalışmada seçilen özgün tasarımı uygulamadan konuya (tsunami) uygun renkler ve 
kullanılabilecek kumaşlar araştırılmıştır.  
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Şekil 12: Araştırılan Kumaşlardan Örnekler 

 

Şekil 13: Seçilen Model 

 

Seçilen tasarım manken üzerinde uygularken tasarlanan modelin prototip uygulamasında 
değişiklikler yapılması ihtiyacı duyulmuştur. Çünkü biyeler beden kısmına oturtturulurken 
göğüs tarafında potluklar oluştuğu için kol altından göğsü kapatacak şekilde örüldükten sonra 
model etek ucuna doğru gelişine göre kavis verilerek bitirilmiştir.  

Prototip uygulamasında Amerikan bezi kullanıldığı için biyeler rahatlıkla biye aparatı ile 
yapılabilmiştir. Ancak modeli asıl kumaş olan satenden biyeleri hazırlarken biye aparatı 
kullanıldığında verevden kesilen biyeler istenilen şekilde elde edilememiştir. Verevden 
kesilen biyelerin esnemesini önlemek için biyelerin içine tela yapıştırılarak bir daha biye 
aparatı ile elde edilmeye çalışılmıştır ancak biyeler istenilen şekilde elde edilememiştir. 
Verevden kesilen biyelerin istenilen şekilde elde edilebilmesi için biyelere tela yapıştırılıp 
karton kalıpla istenilen kalınlıktaki biyeler elde hazırlanmıştır. 

 

Şekil 14: Biye Aparatı İle Hazırlanan Amerikan Bezinden Ve Saten Kumaştan Biye 
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Modelin sol göğüs tarafına verevden kesilen saten kumaştan drapeler uygulanırken esnemeyi 
önlemek için kesilen parçaların içine tela yapıştırılarak tokluk verilmek istenmiştir. Ancak 
göğüs kısmına kumaşları yerleştirirken göğüsün alt kısmına doğru daralırken telalı 
kumaşlarda potluklar oluşmuştur. İstenilen şekilde göğse oturtmak için drapeleri içine tela 
yapışmadan verevden kesilen kumaşları göğse tekrar yerleştirilmiştir. Bu modelin prototip 
uygulamasında kumaş tok olduğu için potluk gibi sorunla karşılaşılmamıştır. 

 

Şekil 15: Modelin Sol Göğüs Kısmına Drape Uygulaması 

Modelin sağ tarafını biyelerle örerken sağ göğüs altından bele doğru biyeler geldikçe bedene 
oturmamaya başladığı görülmüştür. Onun için bedenin sağından soluna doğru bedene 
oturacak şekilde biyeler örülmüştür. Etek ucu, kol evi ve beden tarafı biyelerle temizlenirken 
örülen biyelerin kendini salmaya başladığı görülmüştür. Bunu önlemek için kol evine, etek 
ucuna ve bedenin olduğu tarafa biyelerin salmasını önlemesi için tela yapıştırılmıştır. 

 

Şekil 16: Etek Ucuna Tela Yapıştırılıp, Form Verme 

 

5. Tartışma ve Sonuç 

Çalışmada, literatür taramasından, araştırılan çalışmalardan elde edilen bulguların drapaj 
yönteminin tasarım sürecinde teknik gerekliliğini ve tasarım kalitesine katkılarını ortaya 
koyduğu gibi tasarımcının sanatsal yaratıcılığının dışavurumuna katkıda bulunduğunu da 
göstermektedir. 

Kâğıt üzerinde tasarlanan giysilerin üç boyutlu etkisi iki boyutlu etkisinden çok farklı 
olduğundan dolayı, tasarımcının önce hayalinde sonra kâğıt üzerinde çizimiyle yarattığı özgün 
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giysi tasarımına üç boyutlu olarak cansız manken üzerinde form vermesi, tasarımın bitmiş 
halini görerek karar verebilmek açısından tasarımcılara fayda sağlamaktadır. Bir tasarımcı, 
manken üzerinde oranları ve dengeyi aynen kullanıcının üzerinde duracağı şekliyle 
görebilmektedir. Aynı zamanda sadece tasarımcının yaratıcılığının kağıt üzerinde illüstrasyon 
olarak çok usta bir şekilde sergilenmesi, o tasarımın gerçekleştiğinde aynı mükemmellikte bir 
görüntüye sahip olacağı anlamına gelmemektedir.  

Yapılan çalışmada, saten kumaştan yapılan biyelerin kendini salması, kumaşın kaygan oluşu, 
kumaşın dokumasından ve biyelerin verevden kesilmesinden kaynaklanmaktadır. Oysaki 
Amerikan bezinden yapıldığı zaman böyle bir problemle karşılaşılmamıştır. Amerikan 
bezinden biye aparatı kullanılabilirken saten kumaşta kayganlığından dolayı 
kullanılamamıştır. Biyelerin kendini salmaması için beden astarı yapılarak biyeler astara 
tutturulabilirdi. 

Sonuç olarak drapaj çalışması yapacak kişinin giysinin vücutta iyi durması için kumaşın 
yapısını bilmesi gerekmektedir. Drapaj tekniği ile yapılan pratikler kişiye kumaş ve vücudun 
üç boyutlu formu ile tanışma fırsatı sunar, yeni fikirler geliştirmesine ve uygulamasına olanak 
sağlar. Modele bitmiş giysi görünümü verip bütünü görebilme,  prova yapma yeteneğini 
artırma ve araştırma yeteneğini geliştirme gibi özellikler kazandırması açısından drapaj,  kalıp 
hazırlama tekniklerinin en önemlilerinden birisidir. Drapaj yönteminin yaratıcılığına, 
tasarlanan ürünü oluşturma sürecinde karşılaşılan problemlere alternatif çözümler üretmeyi 
sağlamaktadır. 

Ülkemizde giysi tasarımı, giysi tasarımı tarihi, giysi kalıp uygulama teknikleri ve drapaj 
tekniği ile ilgili yeterli araştırma yapılmamıştır. Bu alanlarda doğru bilgi almak için 
kullanılabilecek Türkçe kaynaklar son derece sınırlı ve yetersizdir. Giyim sektöründe çalışan 
çoğu modelistler ve tasarımcılar yaptıkları tasarım ve uygulamalarda drapaj yöntemi ile 
problem çözmeyi bilmemektedirler. Eğitim kurumlarında yurtdışındaki moda okullarında bu 
konuya büyük önem verilirken ülkemizde bu alandaki eğitim yetersiz kalmaktadır.  
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TOPLUMSAL BİR OLGU OLARAK YOKSULLUK  
 

Muammer AK* 
 
Özet:Yoksulluk günümüzün en büyük sosyal sorunlarından biridir ve gerek gelişmiş gerekse az gelişmiş 
ülkelerin karşı karşıya olduğu temel sorunların başında gelmektedir.Yoksulluğun literatürde, herkes tarafından 
kabul edilen, net bir tanımı yapılamamakta ve yoksulluk zamana ve mekâna göre farklı şekillerde 
tanımlanmaktadır. İnsanların temel gereksinimlerini karşılama olanağına sahip bulunmaması ve kişilerin 
yaşayabilecekleri minimum yaşam standartlarına sahip olamaması şeklinde tanımlanabilecek yoksulluk olgusu, 
işsizlik, yoksunluk, ayrımcılık, sosyal dışlanma gibi olgularla hem iç içe hem de etkileşim içindedir. Yoksulluğa 
karşı mücadele çok boyutlu bir çabayı gerektirir; bu yüzden ekonomik ve sosyal politikaların uyum içinde olması 
gerekmektedir. Bu çalışmada, yoksulluk olgusu, yoksulluk kavramı ve kapsamı ele alınmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, yoksulluk teorileri, yoksulluk türleri, mutlak yoksulluk, göreli yoksulluk.  

 
POVERTY AS A SOCIAL PHENOMENON 

 
Abstract	  :	  Poverty is one of the biggest social problems of the world today and it is one of the leading problems 
that both developed and underdeveloped countries face. There is not a clear definition of poverty that is accepted 
by everyone in the literature and it is defined in different ways depending on place and time. The phenomenon of 
poverty which can be defined as not having opportunities to get basic needs and minimum living standards is 
both intertwined and in interaction with the concepts of unemployment, deprivation, discrimination, and social 
exclusion. The struggle against poverty requires a multidimensional effort; therefore economic and social 
policies should be in coordination with each other. In this study the phenomenon and concept of poverty and its 
elements are evaluated. 

Keywords: Poverty, theories of poverty, types of poverty, absolute poverty, relative poverty 
 

Giriş 
 
Tarihinin her döneminde üretim güçsüzlüğü biçiminde ortaya çıkan yoksulluk, bütün 

toplumların karşı karşıya olduğu sorunların başında gelmekte ve dünyanın neresinde olursa 
olsun her ülke yoksullukla savaşmak zorunda kalmaktadır. Aslında küresel bir sorun olan 
yoksulluk, hemen hemen bütün ülkeleri yakından ilgilendiren bir konudur. Bu sorunu gelişmiş 
ülkeler dahi tamamen ortadan kaldırabilmiş değildir. Ancak, bu ülkelerde sosyal politika 
araçlarının etkin bir şekilde uygulamaya konulması ile yoksulların en azından daha da 
yoksullaşmasına mani olunmakta ve kendilerine asgarî seviyede de olsa sosyal yönden kabul 
edilebilir bir hayat standardını yakalama fırsatı verilmektedir.  

Yoksulluğun kavramsal mahiyeti ve boyutu toplumların farklı sosyoekonomik 
gelişmişlik düzeylerine göre değişebilmekte ise de hayatî sosyal risk taşıması açısından onun 
bütün toplumların en önemli ortak sosyal sorunlarından biri olduğu söylenebilir. Yoksulluk 
denilince aklımıza çoğu zaman zenginliğin karşıtı olan fakirlik, yani sefalet, açlık, yokluk, 
muhtaçlık, hayatla sürekli mücadele, hayatta kalabilme savaşı, temel ve zorunlu ihtiyaçları 
yeterince karşılayamama, yeterli varlığa sahip olamama ve gelirden mahrum olma 
gelmektedir.  

Yoksulluğu sadece maddî kriterler çerçevesinde açlık/fakirlik sınırının altında 
sürdürülen bir hayat olarak algılamamak gerekmektedir. Geniş anlamda düşünüldüğünde 
yoksulluk; kişi başına düşen milli gelirin azlığının yanında, ortalama ömür, okuma yazma 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*  Yrd.Doç.Dr.,Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü, akmuammer@hotmail.com  
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oranı, beslenme, sağlık hizmetlerinden yararlanma ve temiz içme suyundan mahrum olma 
durumları da göz önünde tutulmalıdır. 

Küreselleşme olarak adlandırılan dünyadaki değişim sürecinin belki de en önemli 
sorunlarından birisi yoksulluk ve gelir eşitsizliğidir. Bu bağlamda gelişmişlik sorunu, bir 
yoksulluk sorunudur ve gelişemeyen/azgelişmiş ülkelerin en temel özelliği onların yoksul 
olmalarıdır denilebilir. Yoksulluk sorunu, ekonomik büyüme ve kalkınma ile doğrudan ilişkili 
görülmekle birlikte, ekonominin büyümesi yoksulluk sorununun kendiliğinden çözülebileceği 
anlamına da gelmemektedir. Çünkü dünya üzerinde ekonomik büyümenin gerçekleştiği bazı 
bölge veya ülkelerde yoksullaşmanın da arttığı durumlarla karşılaşılabilmektedir.  
 Toplumların ekonomik ve sosyal yapılarında sanayileşme ile beraber birtakım 
değişiklikler olmaktadır. Bu değişmenin hızı ve oluş biçimi ülkeden ülkeye, toplumdan 
topluma ve hatta bölgeden bölgeye değişmektedir. Bu değişimde; toplumların kültürel 
zenginlikleri, zihin dünyası, ekonomik yapısı, doğal kaynaklara sahipliği, gelişmişlik seviyesi, 
insan gücü nitelikleri, toplumsal potansiyeli, dinsel inançları, etnik yapıları vb. gibi toplumsal 
özellikleri önemli belirleyici etkenler olmaktadır.  

 
Yoksulluk Olgusu 
 Toplumsal bir olgu olarak yoksulluğun çok yönlü boyutunun olması onun net 
sınırlarının belirlenebilmesini zorlaştırmaktadır. Bu olgunun tanımı ve sınırları toplumların 
gelişme düzeyleri ve tüketim ölçeklerine göre değişebildiği için ortak bir tanıma varmak 
güçleşmektedir. Örneğin herhangi bir toplum için kabul edilen yoksulluğun sınırı bir başka 
toplum için zenginliğin ölçütü olarak kabul edilebileceği gibi, yoksul bir toplum için zenginlik 
ölçütü, zengin toplumların yoksulluk sınırlarının bile çok altında kalabilmektedir. Bu 
bağlamda Simmel, yoksulu bir toplumsal tip olarak ele alır; yoksulluğu ise nicel bir durum 
olarak kendi içinde tanımlanamaz, ancak özgül bir durumdan kaynaklanan toplumsal tepki 
açısından tanımlanabilir benzersiz bir sosyolojik fenomen olarak kabul eder (Erdoğan, 
2001:9). 
 Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü’nde yoksullaşmayı ekonomik krizden 
kaynaklanan bir sorun olmanın ötesinde toplumdan soyutlanmayı ve toplum dışına itilmeyi 
içeren bir kavram olarak açıklamıştır. Yoksullaşmayı, mutlak ve göreli olmak üzere iki 
şekilde izah eden yazar, mutlak yoksullaşmayı günlük olarak harcanması gereken kalori 
miktarının karşılanmasının yanı sıra bir insanın çağdaş gereksinimleri olan barınma, eğitim, 
sağlık gibi temel kültürel ve toplumsal isteklerin getirdiği ihtiyaçlardan mahrum kalmak; 
göreli yoksullaşmayı ise başkaları ile karşılaştırıldığında onlarda bulunan herhangi bir şeyden 
yoksun olma olarak ifade etmiştir (Marshall, 1999:825). 
 Yoksulluk yeni bir konu değildir ve konuya ilginin kökeni 17. yüzyılın başlarına kadar 
gitmektedir. Fakat kitlesel yoksulluk olarak nitelendirilen yoksulluğun yaygınlaşması ve 
süreklileşmesi 18. yüzyılın ortalarından itibaren gözle görülür biçimde artmıştır (Şenses, 
2006:32). 20.yüzyılın sonlarında yoğun olarak yaşanan ekonomik, siyasal ve toplumsal krizler 
ile birlikte yoksulluk, giderek daha da yaygınlaşmıştır. Küreselleşmenin diğer bazı etkileri ile 
birlikte yaşam standartları ve fırsatlarında yaşanan gerilemeler yoksulluğu küreselleştirmiş, 
insan hak ve gereksinimlerindeki yoksunlukları çeşitlendirerek artırmıştır (Burkett, 1990:22). 

Çok boyutlu bir kavram olan yoksulluk zamana ve mekâna göre değişebilen bir 
durumdur. Yoksulluk, yalnız gelire veya başka bir değişkene göre tanımlanır veya 
değerlendirilirse varılacak yargı eksik kalacaktır. Yoksulluk, ekonomik bir kategori olmanın 
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ötesinde, kişilerin içinde yaşadığı, anlamlandırdığı, başa çıkmak için çeşitli yollara 
başvurduğu toplumsal bir durumdur (Erdoğan, 2002: 9-10).  

Yapılan çalışmalar incelendiğinde yoksulluğun on bir tane anlam kümesini içerdiği 
görülmektedir. Bunlar ihtiyaç, yaşam standardı, kaynak yetersizliği, temel güvenlik eksikliği, 
yetki eksikliği, çoklu yoksunluk, yoksun bırakma, eşitsizlik, sınıf, bağlılık ve kabul edilmeyen 
ekonomik güçlüktür (Gordon ve Spicker, 1999:150-157). Bu anlamlandırmaların her birinin 
yoksulluğa bakışta farklı yaklaşımlara gönderme yapmakta olduğu görülmektedir. 

 Maddi ve çoklu yoksunluk (mahrumiyet) olarak ele alınan diğer bir tartışma alanı, 
yoksulluğun maddi olarak tanımlanıp tanımlanamayacağıdır. Bazı sosyologlar (Haralombos 
ve Halborn, 1995: 124-125) yoksulluğu sadece maddi yoksunlukla (mahrumiyetle) 
sınırlandırırlarken, bazıları ise çoklu yoksunluğu (mahrumiyeti) dile getirmektedirler. Çoklu 
mahrumiyeti ele alırken eğitim başarısı, uygun olmayan çalışma ortamı ya da güce sahip 
olmamanın yoksulluğun görünüşleri olabileceği ve bu durumların hiçbirinin bireyin geliri ile 
doğrudan ilişkili olmadığı belirtilmektedir. 

Yoksulluğun, genel olarak tüm ülkelerde var olan bir ekonomik hastalık olmakla 
beraber, azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha ciddi boyutlarda olduğu söylenebilir. 
Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan yoksulluğun iki temel özelliği gözlenmektedir. Birincisi, 
bu ülkelerdeki milyonlarca insan yoksul doğmakta, yoksul yaşamakta, yoksul ölmekte ve 
yoksulluğu çocuklarına devretmektedir. İkincisi, bu ülkelerde yaşanan yoksulluğu aşmak çok 
zordur. Çünkü bu ülkelerdeki yoksullar ya coğrafi olarak ya da fiziksel güvenlik anlamında 
ulaşılabilmesi çok zor olan bölgelerde yaşarlar. Ayrıca bu insanların diğer insanlarla bir araya 
gelmelerini engelleyen güçlü akrabalık bağları gibi sosyal kurumlar vardır (Hulme ve 
Shepherd, 2003:417). Bu durum onların ekonomik alternatifleri ve diğer fırsatları 
değerlendirmelerini engellemektedir. 
 Hobsbawm’a  göre,  yoksul toplumun temel görünümü, insanların büyük bir oranda ve 
belirsiz şekilde “kayıt dışı” ya da “paralel” ekonomiye kaymaları olarak ifade edilmektedir. 
Böyle bir ekonomik yapı içinde yer alan erkekler, kadınlar ve çocuklar, kimse nasıl olduğunu 
tam olarak bilmese de, küçük işler, hizmetler, geçici işler, küçük çaplı ticari faaliyetlerle 
yaşamlarını sürdürmeye çalışırlar. (Hobsbawm, 1996:470) 
 19. yüzyıldan itibaren üç tarihsel yoksulluk sürecinin yaşandığını belirtmek yerinde 
olacaktır. Bu yoksulluk süreçleri şöyle sıralanabilir: 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında 
işçi sınıfı yoksulluğu, daha sonra 1945-70 döneminde yükselen refah düzeyinden pay 
alamayan (daha çok azınlıklar olmak üzere) “yoksulluk cepleri” ortaya çıkmıştır ve son olarak 
küreselleşmeyle bağlantılı olan günümüzdeki yoksulluk görülmeye başlamıştır (Cheal, 
1996:26). 
 Yoksulluğun ölçümünde tek ölçüt ve yaklaşımın bulunmaması, yoksulluk olgusunun 
kavranmasını güçleştirmektedir. Yoksulluğun ölçümünde başlıca iki yaklaşımdan söz etmek 
mümkündür (Aktan ve Vural, 2002): Doğrudan yaklaşım (temel ihtiyaçlar yaklaşımı) ve 
dolaylı yaklaşım. Doğrudan yaklaşım, ihtiyaçların karşılanıp karşılanmadığı saptanarak 
gözlemlenen durum ile normatif durumun her bir ihtiyaç ya da kişi açısından kıyaslanmasıdır. 
Dolaylı yaklaşımda ise, hane halkının sahip olduğu kaynakların temel ihtiyaçların 
karşılanmasında kaynakların bileşimi ve büyüklüğüyle karşılaştırılması esas alınmaktadır. 
Hane halkı ya da bireyin yoksul olup olmadığının belirlenmesine ilişkin değişik ölçüm 
yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemlerden bazısı alınması gereken kalori miktarına, temel 
gereksinmelere ve gıda harcamaları gibi temel zorunlu ölçütlere, bazısı ise toplumun ortalama 
gelirinin altında kalınmasına, hane halkının ve bireylerin tükettikleri kalori karşılaştırılarak 
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belirlenen oranın altında bulunmasına ve bireylerin kendilerini yoksul gördükleri yoksulluk 
sınırının altında saymalarına dayandırılmaktadır (Ökten ve Kale, 2009:64-67). TÜİK, 2002 
yılından itibaren yoksulluk sınırı yöntemlerine göre, bireylerin yoksulluk oranlarını 
değerlendirmekte ve sonuçlarını açıklamaktadır. Bu analizlerde yoksulluk sınırı ve oranları, 
tüketim harcamaları üzerinden belirlenmekte ise de, yoksulluk analizlerinde dikkate alınan 
refah seviyesi ölçütü, tüketim harcamaları kadar bireylerin gelir düzeylerine dayanmaktadır 
(Kızılgöl, 2008: 82). 

 
 

Yoksulluk Teorileri 
Yoksulluğun genel olarak üç şekilde ele alınması yaygındır. Bunlardan ilki, kalkınma 

projeleri içerisinde Dünya Bankası’nın yoksulluğu azaltma girişimleri; ikincisi, daha çok 
siyasi boyutta yoksulluğu eşitsizlik sorununa kaydırarak gelir dağılımındaki eşitsizlik 
vurgusu; üçüncüsü ise, sosyolojik ağırlıklı bir yorum çerçevesinde yoksulluğun nedeninin, 
yoksulların kendilerinde aranması gereken bir kimlik sorunu olduğunu öne süren yaklaşımdır 
( Lautier,1998:111-112). 

Bu bağlamda, yoksulluğun incelenmesine yönelik yaklaşımlar genel olarak aşağıdaki 
başlıklar altında toplanabilir. Bunlar: a) Bireysel ve kültürel teorilerde yoksulluk yaklaşımı: 
Bu yaklaşım 19. yüzyılda oldukça popüler olmuştur ve yoksulluğu yoksulun kusuru olarak 
görmektedir. b) Underclass (sınıf bile olmayanlar) ve yoksulluk yaklaşımı: Son yıllarda 
kullanılan tabakalaşma ile ilgili bir yaklaşımdır. Sınıf dışı’nın (underclass) üyeleri sadece 
toplumun en yoksul üyeleri değillerdir, aynı zamanda yaşam tarzları bir yoksulluk tipi 
içermektedir. Bu grupta, daha ziyade gelişmiş toplumlardaki dışlanmış ve marjinal kalmış 
gruplar ele alınmaktadır. c) Çatışmacı ve fonksiyonalist teorilerde yoksulluk: Eşitsizlik ve 
yoksulluğun fonksiyonalist modeli izlendiğinde, toplum içinde bireylerin sosyal rolleri 
üzerinde yoğunlaşıldığı görülmektedir. Buna göre, bazı hünerli insanlar oldukça önemli roller, 
prestij, yüksek gelir ve arzu edilen kaynaklara sahipken, bazı bireylerin üstlendikleri roller 
toplum genelinde bilgi gerektirmeyen ve prestiji olmayan, daha az ekonomik geliri olan 
rollerdir. Çatışmacı teorisyenler için ise yoksulluk ve eşitsizlik, çoğu toplumda diğer birçok 
sosyal problem gibi, güç yapısının sonuçlarıdır. Tüm toplumlarda, güç kontrolüne sahip grup 
ya da kısımlar ekonomik, politik ve diğer önemli tüm aktivite kaynaklarını kullanmaktadırlar 
(Soroka ve Bryjak, 1995:186-187).  

Townsend daha ayrıntılı olarak şu teorilerden söz etmektedir: a) Azınlık grupları 
teorisi: Yoksul insan gruplarının karakteristiklerini tanımlayan bu teori, yoksulluk 
konusundaki ilk ampirik çalışmaların orijinini oluşturur. b) Yoksulluk alt kültürü ve 
mahrumiyet devri: Meksika, Porto Rico ve New York’ta Oscar Lewis’in çalışmalarıyla 
gelişmiş olan bu teori, özellikle antropolojik ve sosyolojik çalışmalar tarafından 
kullanılmaktadır. Toplumun en yoksul kesiminin alt-toplum ya da alt-kültür olduğunu ileri 
süren Lewis, aile ve birey düzleminde konuyu ele alırken yaşam döngüsünü irdelemektedir. 
Bu kültür, yoksulluğu yeniden üreten ve içinde yaşadığı toplumsal formasyondan ayrı olarak 
düşünülebilecek değer, anlam ve pratiklere gönderme yapmakta olup, yoksulluğu kadercilik, 
tembellik ve şiddet gibi patolojilerle ele almakta ve bu durumdan yoksulların kendilerini 
sorumlu tutmaktadır. Diğer taraftan yoksulluktan kurtulmak için geliştirilen kültürel savunma 
mekanizmalarına da değinmektedir (Townsend,1993:96-98)  

Yoksulluğun incelenmesinde Townsend, ‘Alternatif Bir Yapısal Yaklaşım’ ortaya 
koymaktadır. Ona göre alternatif bir yaklaşım küresel, kurumsal ve sınıf temelli olmalıdır. 
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Yine ona göre, eğer farklı ülkeler arasında yoksulluk çeşitliliği açıklanabilirse, sadece gelir 
eşitsizliği oldukça kapsamlı olarak açıklanmış olmaz. Çünkü ulusal kültür ya da yaşam 
tarzlarının kuruluşunun gelişimi devam etmektedir. Burada yaşam tarzları ve kültürel 
farklılıklara yapılan vurgu, o toplumun ya da topluluğun yapısını anlamak için önemlidir 
(Townsend, 1993:101)  

Ayrıca yoksulluğa makro ve mikro boyutta da bakılabilir. Ritzer, yoksulluğun mikro 
düzeyde etkileri olarak, sosyal psikoloji, psikoloji ve yoksulluk psikolojisini ele alırken; 
sosyolojik düzlemde yoksulluğun kapitalizmin temel yapısı içinde inşa edildiği vurgusunu 
yapmaktadır (Ritzer, 1986:68).  

Amartya Sen ise, yoksulluğu “genel kabul gören bir hayatın gerektirdiği asgari 
ihtiyaçlar için gerekli gelir düzeyine sahip olmamak” şeklinde tanımlayan geleneksel 
görüşlerin aksine, yoksulluğu anlamak için insanların “ne yapıp yapamadıkları ve ne olup 
olamadıklarına”

 
bakılması gerektiğini savunarak“yapabilirlikten yoksunluk teorisi”ni 

geliştirmiş ve yoksulluğun anlaşılmasında yeni bir çerçeve ortaya koymuştur (Amartya, 
1982:28). Bu yaklaşımda yoksulluk, standart yoksulluk ölçütü olan gelir düzeyi yerine “kabul 
edilebilir bir hayat düzeyine ulaşmak için gerekli temel yapabilirliklerden yoksun olma” 
(Amartya,1992:109)

 
olarak tanımlanmaktadır. Gelir düzeyinin temel odak noktası olarak 

kabul edilmemesi, gelirin yoksulluk üzerindeki etkisinin yadsındığı anlamına gelmez. Ancak 
gelir düzeyi, yapabilirlikten yoksunluk yani gerçek yoksulluk üzerinde etkin olan faktörlerden 
sadece biridir. Yapabilirlik yaklaşımının gücü, gelir ve servet düzeyinin, kişinin refahını 
anlamak için yeterli olmadığı fikrinde yatmaktadır. Sen, yoksulluğun doğasının 
anlaşılabilmesi için eylemlilik ve aktivite fikrine odaklanan bir yaklaşımı benimsemektedir. 
Bu görüş, gelirin kendi içinde bir amaç olamayacağı, kişinin refahı için ancak bir araç 
olabileceğini savunan Aristotelesçi bir perspektifi benimser: “Servet sadece başka bir amaca 
hizmet eder, her zaman başka bir şey için yararlıdır” (Amartya, 2000:14).

  

Bir başka yaklaşım ise, çağdaş sosyal yaşam içinde yeni doğan durumlara cevap 
vermeye teşebbüs etmekte olan “Eleştirel Modern Teori” dir. Cheal’e göre eleştirel modern 
teori, insanların bugün nasıl yaşadıkları ve çalıştıkları sorusundan hareketle, risklerin artarak 
yayıldığı modern sosyal yaşamı betimlemektedir. Eleştirel modern teorinin yoksulluğa 
bakışında önemli iki alan fırsatlar ve riskler alanıdır. Hiç kimse yaşamı içerisinde karşılaştığı 
durum ve koşulların tamamını kontrol edemez. ‘Risk toplumu’nda emek piyasası içerisinde 
yoksulluk problemi işsizlik tehlikesiyle ilişkilendirilmektedir (Cheal,1996:178-179). 

Çok genel olarak ele alınan yoksulluk üzerine geliştirilen teorilerin, sosyal gerçekliğe 
bakış tarzlarındaki farklılık çerçevesinde yoksulluğu irdeledikleri görülmektedir. Sosyolojik 
bağlamda yoksulluğu ele alacak olan yaklaşım ya da yaklaşımların, bütüncül bir bakış açısıyla 
makro ve mikro boyutları ve bunlar arasındaki ilişkiyi gözden kaçırmayacak olan eleştirel bir 
çerçevede olmasının, sosyal gerçekliği daha iyi açıklayacağı düşünülmektedir.  

 
Yoksulluk ve Kaynağı 

Lewis, yoksulluğun kaynağına ilişkin kuramlardan en etkililerinden birisini ortaya 
atarak, yoksulların “yoksulluk kültürü”ne sahip bulunduklarını ileri sürmüştür. Ona göre 
yoksulluk, bireysel yetersizliklerden değil, daha geniş bir toplumsal ve kültürel atmosferden 
kaynaklanmakta; “yoksulluk kültürü” ise, kuşaktan kuşağa aktarılan ve azla yetinilen bir 
davranış biçimi olarak görülmektedir (Giddens, 2005: 314). 

Yoksulluk tek başına bir sorun veya bir sorunun sonucu da değildir. Bauman’a göre; 
“geçmişten miras alınan, bir nesilden diğerine aktarılan, “klasik sefalet”in, sanayileşmiş 
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ülkelerdeki güçlü ekonomik büyümeye karşın devam etmesi ve buna, içinde yaşadığımız hızlı 
değişim çağına mahsus olan ve eşi benzeri görülmemiş boyutta yeni fenomenler eklendi. 
Bunlar, bireyleri ya da tüm aileleri sefalete ve sık sık sokaklara savuran talihsizlikler zinciri, 
birikimleri oldular: iş ve gelir kaybı, boşanma, ayrılık, evsizlik. Bu zincirin sonucu toplumdan 
dışlanmadır; sosyal etkileşim ve ilişkilerden soyutlanma, referans noktalarının yokluğu, 
insanın geleceğe dönük proje yapamaması...” (Bauman, 1999:135) yoksulluğun beraberinde 
getirdikleridir. 
 İktisat ağırlıklı yoksulluk değerlendirmeleri, yoksulluğun nedenlerine ilişkin olarak 
cari gelirin ötesinde siyasal ve sosyolojik unsurlar olan hane halkının servet durumuna ve 
üretim faktörlerinin mülkiyet yapısındaki eşitsizliklere büyük ölçüde duyarsız kalmaktadır. 
Oysa bu tür olanaklara başvurma imkânından yoksun olanların gelir ve istihdam 
dalgalanmaları, şiddet, doğal afetler gibi dışsal etmenlerin etkisi ile yoksullaşma olasılıkları 
oldukça yüksektir (Şenses,2002:207). 
 Yoksulluk kaynakları arasında; adaletsiz bir vergi sistemi, yüksek faiz ve rant 
ekonomisi, doğal afetler, çalışamayacak durumdaki çok sayıda özürlü, bireyler arasındaki 
yetenek farklılıkları, miras yoluyla elde edilen gelirler, piyasada tekelleşmenin olması, devlet 
teşvikleri, enflasyon, işsizlik vb. gibi faktörler de bulunmaktadır (Aktan, 2002). Hızlı nüfus 
artışı, yaşanan göçler, kentleşme, yaşlı nüfusun artması, ayrımcılık gibi demografik ve 
toplumsal nedenler; iklim koşulları, doğal yıkımlar gibi coğrafi nedenler; savaşlar gibi siyasal 
nedenler ayrık tutulacak olursa, yoksulluk, çoğu kez ekonomik yapının işleyişindeki 
aksaklıktan kaynaklanmaktadır (Altan, 2004: 148). Adalet sorunu paylaşım sorunu kadar 
eskidir... Adalet, paylaşma gereksiniminin fark edilmesiyle başlar. En eski yasa paylaşmayı 
düzenleyendir; bugün hâlâ en önemli yasa budur ve odağında faaliyet gösteren insan 
cemaatini ve genel olarak da insanın varoluşunu taşıyan bütün hareketlerin temel ilgi alanı 
olarak kalmıştır. Adalet herkesin yeterince yiyeceğinin olmasını gerektirir. Ama aynı 
zamanda herkesin üretimine katkıda bulunmasını da gerektirir (Canetti,1998:189). 
 Dünya’da yoksulluğu etkileyen en önemli etkenler olarak şunlar verilmektedir.  
Malzeme yoksunluğu (gıda, yiyecek ve içecek maddeler, yakacaklar, elbise vb. hayatın 
idamesi için gerekli olan ihtiyaçlar); ücretsiz veya ikame edilmiş kamu hizmetlerinden 
yoksunluk (sağlık, yol, eğitim, altyapı, ulaşım, konuta katkı hizmetleri gibi); servet ve gelir 
yoksunluğu. (Wallace ve Wolf, 2004:103) 
 Yoksulluğun başlıca nedenleri; (1) sel baskını, fırtına, dışlanmışlık, yönetişim kalitesi, 
mülkiyet hakları ve bu hakların yürütülmesi ile ilgili bölgesel düzeydeki özelliklere; (2) yol, 
su, elektrik gibi altyapı hizmetleri ile eğitim, sağlık gibi klasik hizmetlerin sunumu, 
piyasalarla etkileşim ve toplumsal ilişkilerden kaynaklanan toplumsal düzeydeki özelliklere; 
(3) hane halkının büyüklüğü, yaş yapısı, cinsiyet oranı, çalışma durumu, çalışma yoğunluğu 
ve mülkiyete sahiplik, beslenme, eğitim ve barınma durumu ile ilgili hane halkı ve bireysel 
özelliklere dayanmaktadır (Haughton ve Khandker, 2009: 145).  
 Lewis ise “yoksulluk kültürünü kendi başına bir alt kültür” ve “kendisini çevreleyen 
ulusal kültürü etkileyen dinamik bir faktör” olarak değerlendirmekte, yoksulların yaşam 
biçiminin kendi içinde bir değeri olduğunu ortaya koymaktadır. Lewis, yoksulluk kültürünün 
kuşaktan kuşağa aktarıldığından yola çıkarak, umutsuzluk, bağımlılık ve alt sınıfa ait olma 
gibi duyguların çocuklara devredildiğini, dolayısıyla yoksulların, koşulların değişmesiyle 
ortaya çıkan olanaklardan tam olarak faydalanamadığını belirtmektedir. (Wedel, 2001:15-16)  
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Yoksulluk Türleri                                                                            
Yoksulluk türleri, yoksullara bakış açılarına göre farklı değer yargılarına sahip 

toplumsal yapılar ve zamanlar içinde oluşabilecek çok sayıda kavramı ve buna dönük 
tanımları barındırsa da asıl zorluk, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri ortaya 
çıkarmakta yaşanmaktadır (Şenses, 2006:146). Yoksulluğun tanımına ilişkin çeşitli 
yaklaşımlar mevcut olmasına rağmen mutlak yoksulluk ve göreli yoksulluk kavramlarının 
biraz daha öne çıktığı görülmektedir. Mutlak yoksulluk, herhangi bir kişinin varlığını 
sürdürebilmesi ve en temel gereksinimlerini karşılayabilmesi için gerekli gelir düzeyine sahip 
olmaması olarak; göreli yoksulluk ise, herhangi bir bireyin belirli bir yaşam düzeyine sahip 
olarak yaşamını sürdürebilmesi için gerekli toplu taşıma, içme suyu, sağlık, eğitim ve kültürel 
etkinlikler gibi mal ve hizmetleri karşılayacak gelir düzeyinin altında gelire sahip olması 
durumunda, üstündekilere göre yoksul kabul edilmesi şeklinde tarif edilebilir (Sallan Gül, 
2002:108-109).  

Dünya Bankası günde iki doların altında gelir elde edenleri göreli yoksul, bir doların 
altında geliri olanları mutlak yoksul (açlık sınırının altında) olarak nitelendirmektedir (World 
Bank, 2001:17). Bugün yaşam beklentisi, bebek ölüm oranı, açlık, kötü beslenme, kişi başına 
düşen toprak, okuryazarlık oranı, eğitim düzeyi gibi göstergeler, refah/yoksulluk göstergeleri 
olarak öne çıkmıştır (Şenses, 2002:97).  
 “Mutlak” ve “göreli” yoksulluk türlerinin gelire, diğer yoksulluk türlerinin ise gelir 
yanında bireylerin ihtiyaç duydukları toplumsal eksikliklere dayandıkları 
söylenebilir.“Mutlak Yoksulluk”, hane halkı ya da bireyin yaşamını sürdürebilecek asgari bir 
gelire sahip olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli mal ve hizmetten 
yararlanamaması ya da asgari tüketim düzeyinden mahrum kalması durumudur. “Göreli 
Yoksulluk” ise, bireylerin toplumun ortalama refah düzeyinin altında kalması ya da diğer 
bireylere göre ortalamanın altında bir gelire sahip olması durumuyla açıklanabilir. Bununla 
bireyin ya da hane halkının içinde bulunduğu bir toplumsal ortam içinde diğerlerine göre 
ortalamanın altında kalması, tartışılabilir bir görelilik taşımaktadır. Halbuki, “Mutlak 
Yoksulluk”ta birey ya da hane halkının temel gereksinmeleri karşılanamazken; “Göreli 
Yoksulluk”ta birey ya da hane halkının, toplumda yaratılmış refahtan yeterince 
yararlanamaması söz konusudur. 
 Mutlak ve göreli yoksulluk yanında çok sayıda yoksulluk türleri ve buna bağlı 
tanımların olması, yoksulluğun anlaşılmasını giderek güçleştirmektedir. Bu tanımlardan 
bazıları şunlardır: (1) “İnsani Yoksulluk”, geliri tek başına esas almayan, temel insani 
ihtiyaçlardan yoksun kalınması durumudur. BM Kalkınma Programına (UNDP) göre 
yoksulluk, yalnız kişilerin gelir düzeyindeki azalma değil; hastalık, cehalet, temel sosyal 
hizmetlerden mahrum kalma; kısaca insan yaşamını etkileyen çok boyutlu bir kavram 
(UNDP, 2008) olarak kabul edilmiştir. (2) “Küresel Yoksulluk”, dünyada liberal politikalar 
çerçevesinde, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yoksulluğunun giderek 
artması, ülkeler ve kişiler arasındaki gelir dağılımı uçurumunun sürekli artmaya devam etmesi 
olarak tanımlanmıştır. Küresel yoksulluk, Birleşmiş Milletler tarafından da önemli bir sorun 
olarak algılanmakta ve BM’ye bağlı bazı örgütlerin bu yönde çalıştıkları bilinmektedir. BM 
New York’ta üye 189 ülkenin devlet ya da hükümet başkanlarının katılımı ile 6-8 Eylül 2002 
tarihinde “Milenyum Zirvesi” (Binyıl Zirvesi) adı ile bir zirve düzenlemiş ve 2015 yılına 
kadar ulaşılması hedeflenen sekiz amaç belirlemişlerdir. Birinci ve öncelikli amaç “yoksulluk 
ve açlığın azaltılması” olarak belirlenmiştir. Bildirge ile adeta insanların yaşadığı, aşırı 
yoksulluktan kaynaklanan onur kırıcı ve insanlık dışı koşulların ortadan kaldırılması taahhüdü 
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yapılmaktadır.  (3) “Öznel Yoksulluk”, toplumun kendisinin yoksulluğu belli asgari yaşam 
koşullarının altında kabul etmesi konusundaki değer yargılarından oluşan bir yaklaşımdır. (4) 
“Kentsel Yoksulluk” ise, genel anlamda kentte yaşayan bireylerin kentteki eğitim, sağlık, 
barınma, güvenlik gibi kentsel hizmetlerden yeterince yararlanamaması ve kentin belli 
kaynaklarından yoksun kalınmasıdır. (5) Bireyler ya da aileler belli dönemlerde yaşamın her 
alanında, yoksunluğu değişik boyutlarıyla tecrübe etmektedirler. Bu çerçevede yoksulluk, tüm 
yaşam alanlarında yaşanılabilen karışık bir ağ gibi oluşan çoklu yoksunluk olarak ifade 
edilmektedir (Gordon ve Spicker, 1999:153-154). (6) Dünya Sağlık Örgütü’nün tespitine 
göre; olağanüstü yoksulların durumlarının beş yıldan daha fazla devam etmesi ve 
durumlarının düzeltilmesinin imkânsız olması halinde bu yoksulları “kronik yoksul” olarak 
tanımlanmıştır (DTP,2001:106). Kronik yoksullar ne kadar çalışırsa çalışsın, bunların yaşam 
standartlarını yükseltmek bir yana değiştirmeye hatta iyileştirmeye hiç olanak 
bulunmamaktadır. 
 Townsend (1993:93) mutlak/maddesel yoksunluk olarak beslenme, giyinme, barınma, 
fiziksel ve zihinsel sağlık, ev gereçleri, çevre, yerleşim, ücretli ve ücretsiz çalışmayı; 
göreli/sosyal yoksunluk olarak çalışma hakları, aile faaliyetleri, topluluk içinde bütünleşme, 
sosyal kurumlardan faydalanma, eğlence ve eğitimi almaktadır. Çoklu yoksunlukta ise, 
sayılan tüm bu göstergelerin birlikte ve ilişki içersinde nesnel boyutlarını ele almaktadır. 
Townsend çoklu yoksunluktan bahsederken, yoksul alanlara da gönderme yapmaktadır. 
Yoksunluğun birçok görünümünün sergilendiği bu alanlarda, düşük gelirlilerin, olumsuz 
koşullarda çalışanların ve işsizlerin yaşadıklarını, bununla birlikte oturdukları evlerin ve 
çevrenin olumsuz koşullarda olduğunu belirtmektedir. 

“İnsani yoksulluk”, yoksulluk türleri/biçimleri ele alınırken ortaya konan diğer bir 
kavramdır. Bu kavramın temel çıkış noktası, yoksulluğun sadece bir mal ve mülk yokluğu 
olmaması; bunun yanında yaşanabilir hayat imkânlarının da mevcut olmamasıdır (Şenkal, 
2005: 395). Yoksulluğun bir diğer türü, “çalışan yoksulluk”tur. Çalışan yoksulluk, kalkınma 
hızı sonucunda yoksulluğun kendiliğinden azalmasının söz konusu olmamasının bir göstergesi 
olarak ortaya konmaktadır (İnsel, 2001: 63). Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre 
çalışan yoksulluk, “çalışan ancak çalışması karşılığında elde ettiği gelir, kendisini ve ailesini 
günlük 1 dolar ya da 2 dolar olarak belirlenen yoksulluk sınırının üzerine çıkarmaya yetecek 
düzeyde bulunmayan insanları” kapsamaktadır (Aldemir, 2007: 760).  
 Diğer bir yoksulluk türü, yaşanan yerlere göre yapılan bir değerlendirme olarak “kır–
kent yoksulluğu” kategorisinde ele alınmaktadır. Kır yoksulluğu özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde ekonomik dönüşümlerin bir ürünü olarak tarım sektöründeki çözülme sonucu gizli 
issizliğin açık issizliğe dönüşümüne dayanmaktadır (DPT,2001: 105). Kentsel yoksulluk ise, 
kentleşmenin yaygınlaşması ve bireyselciliğin hakim hale gelmesi ile tarif edilen sanayi 
toplumlarının gelişimi ile ortaya çıktığı belirtilen yoksulluk sorununun (Mingione,2006: 261) 
kent ayağı konumundadır. Buna göre kent yoksulluğu, sadece kent ve bölgesinin belirli 
kaynaklarından yoksun olma olarak ifade edilmemekte, ayrıca kentin göreli dengesizliği, 
düzensizliği ve bozulmuş işlevselliği olarak anlaşılmaktadır (Özcan ve Karakılçık, 2007:441). 
 Kır–kent denklemi çerçevesinde değerlendirilebilecek fakat kendine has bir yapısı olan 
diğer bir yoksulluk yaklaşımı, “nöbetleşe yoksulluk” kavramsallaştırması ile ifade 
edilmektedir. Nöbetleşe yoksulluk, “her türlü yerel kaynaktan beslenen ilişki ağları sayesinde, 
kent yoksullarının yasama stratejileri oluşturmaları, bu stratejilerin kendilerinden sonra 
gelenlerin sırtında yürütülmesi ve yoksulluğun bir şekilde onlara devredilmesi”  olarak tarif 
edilmektedir. Başka bir ifade ile nöbetleşe yoksulluk, kente göç edenlerin kendi aralarında 
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kurmuş oldukları bir ortaklıktır (Pınarcıoğlu ve Işık, 2001:32-37). Kırsal yoksulluk, nüfus 
artışını ve kentlere göçü besleyen bir kaynaktır. Diğer yandan kentsel yoksulluk, çoğu kez 
kırsal yoksulluğu azaltma stratejilerinin bir sonucudur. Piyasada sapmalara, tarım kesiminin 
ve kırsal alandaki insani ve fiziksel altyapının göz ardı edilmesine yol açan kamu politikaları; 
hem kırsal, hem de kentsel yoksulluğun ortaya çıkmasına neden olan etkenlerin başında gelir. 
 Kırsal yoksulluğun insan kaynağı, topraksız ve herhangi bir mesleğe yönelik becerisi 
olmayan işçilerdir. Nüfus arttıkça ve kentleşme süreci hızlandıkça bu kesimin sayısı hızla 
artmaktadır. Kırsal yoksulluğu artıran temel etkenlerin başında; siyasal dalgalanmalar ve iç 
çatışmalar, kırsal alanlardaki ikilik, kötü yönetim, kırsal kesimi dışlayan ekonomi ve 
toplumsal politikalar gelmektedir (Khan, 2000:8). 
 Yoksulluğa bir diğer yaklaşım biçimi de kendisini “objektif–subjektif yoksulluk” 
şeklinde göstermektedir. Bu yaklaşımın objektiflik ayağında, yoksulluğun neyin ürünü olduğu 
ve kişileri yoksulluktan kurtarmak için nelerin gerektiği konusu, önceden belirlenen 
(normatif) değerlendirmeleri içermekteyken, subjektiflik ayağında ise yoksulluk tarifinde 
kişilerin tercihleri önem taşımaktadır (Aktan ve Vural, 2002:23). Başka bir ifade ile asgari 
temel ihtiyaçların karşılanıp karşılanamadığı konusunda, yoksulların kendi algılarının ön 
plana çıkması gerektiğini ortaya koyma amacıyla geliştirilen bir yaklaşım olarak subjektif 
yoksulluk ifade edilmektedir (Tutar ve Demiral, 2007:334). 
 Yoksulluk türlerini ifade ederken değinilmesi gereken son tür ise, “gelir 
yoksulluğu”dur. Gelir yoksulluğu (income poverty), “yaşamı sürdürmek ya da asgari yaşam 
standardını karşılamak için kişi veya hane halkının ihtiyaç duyduğu temel gereksinimlerin 
karşılanabilmesi bakımından yeterli miktarda gelirin elde edilememesi durumu olarak” (Aktan 
ve Vural, 2002:27) tanımlanmaktadır. 

 
Sonuç    
Yoksulluk çalışmaları literatüründe yoksulluğu ele alıştaki ilk problem, mutlak 

yoksulluk yaklaşımının mı, yoksa göreli yoksulluk yaklaşımının mı seçildiğinin 
belirlenmesidir. Mutlak yoksulluk kavramına ve sınırına göre, bir toplumda hiç kimse yoksul 
olmayabilir ve burada yoksulların görüşlerinin önemi yoktur. Bu yaklaşım yoksulların dışında 
yapılan değerlendirmelere dayanır. Ancak, yoksulluğu bir eşitsizlik olgusu olarak ele alan ve 
yoksulların kendini nasıl değerlendirdiklerini öne çıkaran göreli yoksulluk kavramına göre, 
toplumda her zaman yoksul olan bir kesim olacaktır.  

Çok boyutlu bir sorun olan yoksulluk sorunuyla mücadelede yine çok boyutlu bir 
yaklaşıma ihtiyaç bulunmaktadır. Bu boyutların en önemlisi de istihdamdır. Yoksulluğun 
nedenleri araştırıldığında, istihdam sorunlarının bu nedenler arasında ilk sıralarda yer aldığı 
görülmektedir. Yoksul insanların kendilerini yoksulluk kıskacından kurtarabilecekleri yegâne 
varlıkları sahip oldukları emekleridir. Bu önemli değeri emek piyasalarında gereği gibi 
değerlendirebilmeleri ancak uygulanacak isabetli istihdam politikalarıyla mümkün olabilir. 

Yoksulluk sorununun ekonomik büyüme ve kalkınma ile çözüleceği şeklinde bir ön 
kabulden hareket edilmekte, ekonomi alanında gerçekleştirilecek atılım ve gelişmelerin 
zenginleşme ve refah artışı sağlayacağı, böylece yoksulluk sorununun kendiliğinden 
çözüleceği varsayılmaktadır. Oysa yoksulluk yaratılan ulusal değerin azlığı kadar, bölüşüm ve 
dağıtım mekanizmaları ile doğrudan ilgilidir ve tek başına ekonomik gelişme, sorunu 
çözememektedir. Son derece karmaşık ve çok boyutlu olan yoksulluk, ancak bu çok 
boyutluluğu dikkate alan politika ve yaklaşımlarla çözülebilir.  
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Türkiye’de yoksulluk ve yoksunluğun uzun yıllardır devam etmesi bireylerde azla bile 
değil, adeta yokla yetinmek ve olumsuz şartlara dayanmak için savunma tepkisi 
geliştirilmesine ve fakirliğin yüceltilmesine, daha sonraları da zenginliğin insanları 
kötüleştirdiği fikrinin hâkim olmasına sebep olmuştur. Bu mahrumiyetlerin süreklilik 
kazanması “yoksulluk ve yoksunluk kültürü”nün bir çeşit alt kültür oluşturmasına ve bu 
kültürün kurumlaşmasına sebep olmuştur.  
 Türkiye vakit kaybetmeksizin yoksulluk ve gelir dağılımı adaletsizliği sorunlarının 
büyüyen önemini kabul etmek ve bütüncül, kapsamlı bir yaklaşımla yoksullukla mücadele 
konusunda etkin, verimli politikalar üretmek, bu alanda hizmet sunan kurum ve kuruluşlarının 
kurumsal kapasitesini artırmak durumundadır. 
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İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI EĞİLİMLERİNİN 
VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE 

İNCELENMESİ 

 

Saffet Burak BAYRAM*,   Gufran GÜNDOĞMUŞ** 

Öz 

Bu araştırmanın amacı; “İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Eğilimlerinin Ve Yalnızlık 
Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi”dir. Bu nedenle bu araştırma betimsel ilişkisel modelde 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde bulunan tüm ilköğretim okullarıdır. 
Araştırmanın verileri random olarak seçilen 3 okuldan araştırmaya gönüllü olarak katılan 300 öğrenciden elde 
edilmiştir. Araştırmada “İnternet Bağımlılığı Ölçeği” ve “Ucla Yalnızlık Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin 
analizinde Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre erkek 
öğrenciler, kız öğrencilerden; 7. ve 8. sınıf öğrencileri 5. ve 6. sınıf öğrencilerinden; internette 3-4 saat zaman 
geçirenler, 1-2 saat zaman geçirenlerden; interneti eğlence amaçları kullananlar, bilgi sağlama amaçlı 
kullananlardan daha fazla internet bağımlısı olma riski taşımaktadırlar. Bununla birlikte dışadönük kişilik tipine 
sahip olan öğrencilerin daha fazla yalnızlık içinde oldukları bulunmuştur. Sonuç olarak; internette fazla zaman 
geçirme, interneti eğlence amaçlı kullanma internet bağımlılığını arttırdığı gibi; sınıf düzeyi artışı da internet 
bağımlısı olma riskini arttırmaktadır. Bunlara ek olarak erkek öğrenciler kız öğrencilere göre daha fazla risk 
altındadır. 

Anahtar Kelimeler: İnternet Bağımlılığı, Yalnızlık, İlköğretim, İnternet, Bağımlılık 

 

THE RESEARCH OF TENDENCIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS'  INTERNET ADDICTION 
AND THEIR LONELINESS LEVELS ACCORDING TO A VARIETY OF FACTORS  

Abstract 

The purpose of this study is to determine the primary school students’ internet addiction tendencies and 
loneliness levels in terms of different variables. Therefore, this research was carried out in descriptive relational 
model. The research sample consists of all primary schools in the province of Istanbul Küçükçekmece District. 
Research data obtained from 300 students randomly selected from 3 schools. In the study, "Internet Addiction 
Scale" and "UCLA Loneliness Scale" are used. For the data analyses, Mann-Whitney U test and the Kruskal-
Wallis tests are used. According to the findings, male students  more than female students; 7th and 8th grade 
students more than 5th and 6th grade students; students spending 3-4 hours of time on the internet  more than 
students spending1-2 hours; students using the internet for entertainmental purposes more than students using it 
for knowledge are have more tendency for internet addiction. Also, students with extroverted personality type 
were found to be in more loneliness. As a result, spending more time on the Internet, using the Internet for 
entertainment purposes are increasing internet addiction as the class level increases the risk of being addicted to 
the internet. In addition, boys are have greater risk than girls. 

Keywords: Internet Addiction, Loneliness, Primary Education, Internet, Addiction 
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Giriş 

20. yüzyılın son on yılı insanlık tarihini daha önce şahit olmadığı bir buluş ile karşı 
karşıya bırakmıştır. Bu buluş dünyayı küresel olarak sarmalayan içinde her türlü bilgi 
birikimini barındıran ve insanlara hayal edilmesi güç kapılar açan bir teknolojidir. Bu 
teknolojiye her bilgisayar, her telefon anında ulaşabilmektedir. Bu sayede dünyadaki her bir 
bilgi insanlığın ayaklarının altına serilmiştir. Artık her birey bu teknoloji ile diğer bireylere ve 
gereksinim duyduğu bilgilere kolayca ulaşabilmektedir.  Tüm bunlar internet adı verilen bir 
ağ sistemi ile mümkün olmuştur. 

Hızlı bir şekilde günlük yaşantımızın vazgeçilmezi olan internet, hayatımıza birçok 
kolaylığı getirdiği gibi ondan birçok şeyi de götürmüştür. İnsanlar arasındaki samimi iletişime 
zarar vermiş, onları asosyal bir varlık haline getirmiş ve gerçek hayattan koparmıştır. Bu 
gerçek hayattan kopuş insanları kalabalıklar içinde yalnızlığa sürüklemiş ve birçok insanın 
sadece sanal arkadaşları olmuştur. Öyle ki bu sanal arkadaşlıklarda taraflar birbirinin yüzünü 
görmemelerine rağmen birçok şeyi paylaşmaktadırlar. Ancak bu durum sanılanın aksine 
sosyalleşmekten çok bir yalnızlık durumuna dönmektedir. 

Kavram olarak yalnızlık, bireyin mevcut durumunda veya gelecekte doyurucu 
anlamda iletişime geçebileceği kimselerin olmayacağı endişesi, yaşamında karşılaştığı hoş 
olmayan bir durumdur (Kızıldağ, 2009). İnsanların en temel ihtiyaçlarından olan sevgi, saygı, 
ait olma, paylaşımda bulunma, bağlanma ve güven duyma gibi gereksinimlerin karşılanması 
gerekir (Koçak, 2003). 

Bireylerin yalnızlık duygusuyla ilişkili birçok faktör vardır. Bunlardan bir tanesinin de 
internet bağımlılığı olduğu düşünülmektedir. İnternet bağımlılığını ilk olarak 
kavramsallaştıran İvan Goldberg’tir. Ona göre internet bağımlılığı, insanların sosyal ve 
mesleki faaliyetlerinin internet kullanımı ile engellenmesi ve internet hakkında sürekli 
düşünmesidir (Öztürk, 2007: 36). Bir başka tanıma göre de internet bağımlılığı kullanıcının 
internet kullanımını, kontrol becerisini, ilişkisel, mesleki ve sosyal becerisini problemlere 
sebep olacak derecede etkileyen yeni ve çoğunlukla tanınmamış klinik bir bozukluktur 
(Young, 2007; akt.Esen, 2010). 

Küreselleşen dünyada çok önemli bir hal almış olan internet özellikle de ergenlerin 
hayatının vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. İnternet bir taraftan hayatımızı daha kolay 
kılarken bir taraftan da bağımlılık ortaya çıkarabilmektedir. İnternet bağımlılığının her yaş 
grubunda ortaya çıkma olasılığına karşın en fazla risk barındıran grup 12-18 yaş grubunu 
içine alan ergenlerdir. Bu risk grubunda internet bağımlılığının görülme sıklığı üzerine 
yapılan çalışmalara baktığımızda %1.1’den %8.2’ye uzanan bir aralık görülmüştür (Bayhan, 
2011: 917). 

Bilindiği gibi ergenlik dönemi fırtına çağı olarak adlandırılan bir dönemdir. Dönem 
özellikleri gençten gence değişiklik göstermektedir fakat genel olarak bu dönemde ergenler 
kimlik arayışı, çelişkili tutumlar, diğer insanların onlar hakkındaki görüşlerini fazlaca 
önemseme gibi özellikler sergilerler. Bunun sebebi hızlı fiziksel ve ruhsal değişimdir 
(Yörükoğlu, 2000: 38). Bu hızlı geçiş ergenlerde sosyal ve psikolojik olarak bazı 
dengesizliklere yol açar. Bu dengesizlikler uygun bir biçimde atlatılamadığında ergende 
sosyal ve psikolojik olarak bir yoksunluk meydana gelecek, bu yoksunluksa internet ile 
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doldurulacaktır (Bayhan, 2011: 917). Sorununu paylaşamayan, sorunuyla ilgili aradığı çözüm 
yollarında yalnızlık hissi yaşayan ergen, bu durumu aşmak için internet üzerinden oynanan 
çeşitli oyunlara ve tanımadığı insanlarla girdiği sanal iletişimlere yönelmektedir (Taçyıldız, 
2010). Bu dönemde aşırı internet kullanımına bağlı olarak yalan söyleme davranışı, uygun 
olmayan arkadaşlıklarda artış gözlenebilir. Tüm bu sebeplerden dolayı ergenler internet 
kullanımına daha fazla yönelmekte ve mutluluğu sanal ortamda aramaktadırlar. 

Ergenler uygun sosyal destek ağı kurmak yerine, yaşadıkları tüm sorunları 
uzaklaştırmak için interneti bir imkân olarak görmektedirler. Böylesi bir durumda kendilerini 
yalnız hissetmelerine sebebiyet veren yetersiz sosyal destek ağı iyi kurulursa, internet 
bağımlısı olan ergenlerin güven duygusu artacaktır (Taçyıldız, 2010). 

İnternet kullanımının artması, neredeyse her evde bir internet ağının oluşu interneti 
popüler kılmıştır. Buna bağlı olarak da internete yönelik bağımlılık veya yanlış internet 
kullanımı araştırma alanı haline gelmiştir. Ülkemizde ergen nüfus yoğunluğunun fazla oluşu 
ve buna paralel olarak da internet kullanımı ve bunun yarattığı yalnızlık duygusunun artışı 
internet bağımlılığı üzerine yapılacak çalışmaları gerekli kılmıştır. Bu sebeple internet 
bağımlılığı ve yalnızlık duygusu üzerine farklı yaş gruplarına yönelik çalışmaların 
yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın da söz konusu ihtiyaca katkıda bulunacağı 
öngörülmektedir.  

İnternet bağımlılığının ergenleri hızlı bir şekilde yalnızlık duygusuna götürmektedir. 
Bu sebeple sorunun erken fark edilmesi önem arz etmektedir. Dolayısıyla internet 
bağımlılığının ve bağımlılığın sebep olduğu yalnızlık duygusunun incelenmesinin okul 
psikolojik danışma ve rehberlik servislerinin geliştirilmesinde katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalara istinaden bu araştırmanın temel problemi; internet 
bağımlılığının ve yalnızlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Bu 
bağlamda araştırmanın diğer alt amaçları aşağıda verilmiştir. 

1.   Öğrencilerin internet bağımlılığı eğilimleri cinsiyete, kendini tanımlama biçimine 
ve bilgisayara sahip olup-olmama durumuna göre gruplar arasında anlamlı farklılık 
gösteriyor mu? 

2.   Öğrencilerin yalnızlık algıları cinsiyete, kendini tanımlama biçimine ve bilgisayara 
sahip olup-olmama durumuna göre gruplar arasında anlamlı farklılık gösteriyor 
mu? 

3.   Öğrencilerin internet bağımlılığı eğilimleri sınıf düzeyine, yaşa, internete girme 
süresine ve interneti kullanım amacına göre gruplar arasında anlamlı farklılık 
gösteriyor mu? 

4.   Öğrencilerin yalnızlık algıları sınıf düzeyine, yaşa, internete girme süresine ve 
interneti kullanım amacına göre gruplar arasında anlamlı farklılık gösteriyor mu? 

Yöntem 

Bu araştırmanın amacı; “İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Eğilimlerinin 
Ve Yalnızlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi”dir. Bu nedenle bu 
araştırma betimsel ilişkisel modelde gerçekleştirilmiştir. 
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Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni İstanbul Küçükçekmece Belediyesi sınırları içindeki tüm 
ortaokullardır. Araştırma verileri seçkisiz olarak belirlenen 3 okulda öğretim gören 300 
öğrenciden elde edilmiştir. Öğrencilere öncelikle araştırmanın amacı açıklanmış ve 
araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen öğrenciler araştırmaya alınmıştır. Öğrencilerin 
cinsiyet ile sınıf düzeyleri dağılımlarına Tablo 1’de yer verilmiştir. 

 

 

 

Tablo 1. Öğrencilerin Sınıf Düzeylerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 

                                 6.Sınıf                     7.Sınıf                    8.Sınıf              Toplam 

 

ERKEK                        20                      93                               32                   145 

KIZ                               17                      94                               44                   155 

 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi 6.sınıf düzeyinden 37 (%12.3) , 7.sınıf düzeyinden 187 (% 62.3) , 
8.sınıf düzeyinden 76 (%25.3) öğrenci araştırmaya katılmıştır. Örnekleme alınan öğrencilerin 
145’i (% 48.3) erkek, 155’i (%51.6) kızdır. 

 

Verilerin Toplanması 

Ergenlerde internet bağımlılığının yordayıcısı olarak İnternet Kullanım Özellikleri Ölçeği, 
yalnızlık algısının etkisini belirlemek içinse Ucla Yalnızlık Ölçeği kullanılmıştır. Bunun 
dışında demografik özellikleri belirlemek içinde Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. 

İnternet Kullanım Özellikleri Ölçeği 
 
Young (1996) tarafından, DSM-4’ün “Patalojik Kumar Oynama” ölçütlerinden 
uyarlanarak oluşturulan “Tanı Anketi” daha sonra geliştirilip, 20 soruluk bir “İnternet 
Bağımlılık Ölçeği” meydana getirilmiştir. Likert tipi bir ölçek olan İnternet Bağımlılık 
Ölçeği’nde katılımcılardan “hiçbir zaman”, “nadiren” ,“arada sırada”, “çoğunlukla”, 
“çok sık” ve “devamlı” seçeneklerinden birini işaretlemesi istenmekte, bu seçeneklere 
sırasıyla 0,1,2,3,4 ve 5 puan verilmektedir. 80 ve üzeri puan alanlar “İnternet 
bağımlısı” olarak tanımlanmakta, 50-79 puan arası alanlar “Sınırlı Semptom 
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gösterenler”, 50 puan ve altı alanlar “Semptom Göstermeyenler” olarak tanımlanmıştır 
(Bayraktar, 2001; Akt. Esen, 2010). 
 
Bayraktar (2001)’in araştırması sırasında İngilizce’den Türkçe’ye çevrilen ölçek, Ege 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Anabilim dalındaki beş öğretim görevlisi 
tarafından incelenmiş ve ölçek maddeleri anlam bütünlüğünü bozmayacak şekilde 12-
17 yaş grubu ergenlerin anlayabileceği şekilde uyarlanmıştır. Çeviri testin standardize 
edilmiş Alpha değeri açısından güvenirliği, .91, Spearman – Brown değeri açısından 
da .87’dir. Bu sonuçlar testin güvenilir olduğunu düşündürmektedir (Esen, 20109. Bu 
çalışmada se ölçeğin güvenirlik için Cronbach’s alpha katsayısı. 955 olarak 
hesaplanmıştır. 

UCLA Yalnızlık Ölçeği  

 
Bireylerin genel yalnızlık düzeylerini ölçmek amacıyla Russell, Peplau ve Ferguson 
tarafından 1978 yılında geliştirilen UCLA Yalızlık Ölçeği’nin tüm maddeleri olumsuz 
ifadeler içeren bir ölçekken, Russel, Peplau ve Cutrona tarafından 1980’de tekrar 
gözden geçirilmiş ve ölçeğin maddelerinin yarısı olumlu, yarsı olumsuz yönde olacak 
şekilde düzenlenmiştir. (Demir, 1989; Akt. Esen, 2010). Ülkemizde ölçeğin geçerlik 
ve güvenirlik çalışmaları Demir (1989) tarafından yapılmıştır (Esen, 2010). 
 
 
UCLA Yalnızlık Ölçeği’ni oluşturan 20 maddenin 10 tanesi ters yönde, diğer 10 tanesi 
ise düz yönde kodlanmış, ölçeğin her bir maddesinde sosyal ilişkilerde ilgili duygu ve 
düşünce sunulmakta yaşadıklarını Likert tipi dörtlü bir derecelendirme ölçeği üzerinde 
işaretlemeleri istenmektedir (Koçak, 2008). 
 
Bireylerin tüm maddelerden elde ettikleri toplam puanlar “Genel Yalnızlık Puanını” 
oluşturmaktadır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 80, en düşük puan 20’dir. 
Puanın yüksek olması yalnızlık düzeyinin yüksek olduğunun göstergesi olarak kabul 
edilmektedir (Koçak, 2008). 
 
Ölçeğin orijinali için yapılan geçerlik çalışmasında Russell, Peplau ve Fergusan, Beck 
Depresyon Envanterini ölçüt olarak kullanarak benzer ölçekler geçerliğini tespit 
etmişler ve geçerlik katsayısını .67 olarak bulmuşlardır (Esen, 2010). 
 
Ülkemizde ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Demir (1989) tarafından 
yapılmış, Demir (1989)’in yaptığı çalışmada ölçeğin iç tutarlılığı ile ilgili analizler 
toplam 72 kişi üzerinde hesaplanmış ve cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .96 olarak 
hesaplanmış, ölçeğin beş hafta ara ile yapılan test tekrar test güvenirlik katsayısı .94 
olarak bulunmuştur. Dünyada ve ülkemizde yalnızlıkla ilgili yapılan pek çok 
çalışmada UCLA Yalnızlık ölçeğinin için Cronbach’s alpha katsayısı .886 olarak 
hesaplanmıştır. 
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Kişisel Bilgi Formu 
 
Ergenlerin sosyo-demografik özellikleri, cinsiyet, yaş, ailelerinin gelir düzeyleri, 
internet kullanım süreleri, internete bağlanma nedeni, nereden bağlandığı, evde 
bilgisayar olması durumu ile ilgili toplam 9 sorudan oluşmaktadır. 
 
 

Verilerin Analizinde Kullanılan İstatiksel Teknikler 

İnternet bağımlılığı eğilimi ve yalnızlık algısının araştırılan değişkenlere göre 
incelenmesinde iki ortalama arasındaki farkın anlamlılığı için Mann-Whitney U Testi, ikiden 
fazla ortalama arasındaki farkın anlamlılığı için ise Kruskal-Wallis Testi kullanılmıştır. 

Bulgular 

Araştırma sonucunda toplanan veriler analiz edilmiş ve elde edilen bulgular aşağıdaki 
belirtilmiştir.  

 

Tablo 2.Öğrencilerin İnternet Bağımlılığı Ölçeği Puanlarının Cinsiyete, Kendini 
Tanımlamaya, Bilgisayara Sahip Olup-Olmamaya Göre U Testi Sonuçları 

Değişkenler  N Sıra 
ortalaması 

Sıra toplamı U p 

Cinsiyet  Kadın 155 140,66 21803.00 9713.00 .042 
Erkek 145 161,01 2333.47 

Kendini 
Tanımlama 

İçe 
Dönük 

126 136,32 171176.50 9175.50 .019 

Dışa 
Dönük 

173 159,96 27673.50 

Bilgisayara 
Sahip Olma 

Evet 213 156,81 33400.00 7922.00 .049 
Hayır 87 135,06 11750.00 

 

Öğrencilerin “İnternet Bağımlılığı Ölçeği” puanları cinsiyete göre anlamlı farklılıklar 
göstermektedir U=9713.00, p<.05. Sıra ortalamaları dikkate alındığında erkek öğrencilerin 
internet bağımlılığı eğilimlerinin kadın öğrencilerden yüksek olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin “Yalnızlık Ölçeği” puanları cinsiyete göre anlamlı şekilde farklılaşmamıştır. 

Öğrencilerin “Yalnızlık Ölçeği” puanları kendilerini tanımlama biçimlerine göre anlamlı 
farklılıklar göstermektedir U=9175.50, p<.05. Sıra ortalamaları dikkate alındığında 
kendilerini dışa dönük olarak tanımlayan öğrencilerin yalnızlık eğilimlerinin kendilerini içe 
dönük olarak tanımlayan öğrencilerden yüksek olduğu görülmektedir. 
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Öğrencilerin “İnternet Bağımlılığı Ölçeği” puanları kendilerini tanımlama biçimlerine göre 
anlamlı şekilde farklılaşmamıştır. 

Öğrencilerin “İnternet Bağımlılığı Ölçeği” puanları kendilerini tanımlama biçimlerine göre 
anlamlı farklılıklar göstermektedir U=7922.00, p<.05. Sıra ortalamaları dikkate alındığında 
evlerinde bilgisayar bulunan öğrencilerin internet bağımlılığı eğilimlerinin evlerinde 
bilgisayar bulunmayan öğrencilerden yüksek olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin “Yalnızlık Ölçeği” puanları kendilerini tanımlama biçimlerine göre anlamlı 
şekilde farklılaşmamıştır. 

Öğrencilerin “Yalnızlık Ölçeği” ve ‘’İnternet Bağımlılığı Ölçeği’’ İnternete bağlanma 
yerlerine göre anlamlı şekilde farklılaşmamıştır. 

 

Tablo 3.Öğrencilerin İnternet Bağımlılığı Durumlarının Sınıf Düzeylerine, Yaşa, İnternete 
Girme Süresine, İnterneti Kullanma Amacına Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

Değişkenler N Sıra 
ortalaması 

sd Ki kare p Anlamlı 
fark 

Sınıf Düzeyi A.6 37 156.49  
2 

11.57 .003 A-B 
A-C 

 
B.7 187 153.13 
C.8 76 141.11 

Yaş A.11 4 118.13  
3 

11.49 .009 B-C 
B-D 

 
B.12 39 114.90 
C.13 172 149.64 
D.14       85 170.10 

İnternete 
Girme 
Süresi 

A.İnternet 
Kullanmıyo
rum 

51 115.33  
3 

22.34 .000 A-B 
A-C 
A-D 
B-C 
B-D 

 

B.1-2 saat 
arası 

 144 141.41 

C.2-3 saat 
arası 

 59 183.30 

D.3 saat ve 
üzeri  

    46 175.87 

İnterneti 
Kullanma 
Amacı 

A.Ödev-
araştırma 

126 118.40  
2 

 
 
 

29.78 
 
 
 
 

.000 
 
 
 
 

A-B 
A-C 

 B.Sosyal 
ağlar 

80 172.71 

C.Chat-
oyun 

94 174.62 
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Öğrencilerin  “İnternet Bağımlılığı Ölçeği” puanları sınıf düzeylerine bağlı olarak anlamlı 

farklılıklar göstermektedir =(sd=2, n=300)=11.57, p<.05. Gruplar arasındaki farkın hangi 
gruplar arasında olduğunu ortaya koymak amacıyla Mann Whitney U Testi yapılmış elde 
edilen bulgulara göre sınıf düzeyleri 7 ve 8 olan öğrencilerin 6 olan öğrencilere göre internet 
bağımlılığı eğilimlerinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir.  

Öğrencilerin “Yalnızlık Ölçeği” puanları sınıf düzeylerine göre anlamlı şekilde 
farklılaşmamıştır. 

Öğrencilerin  “İnternet Bağımlılığı Ölçeği” puanları yaşlarına bağlı olarak anlamlı farklılıklar 

göstermektedir =(sd=3, n=300)=11.49, p<.05. Gruplar arasındaki farkın hangi gruplar 
arasında olduğunu ortaya koymak amacıyla Mann Whitney U Testi yapılmış elde edilen 
bulgulara göre yaşları 13 ve 14 olan öğrencilerin, yaşları 12 olan öğrencilere göre internet 
bağımlılığı eğilimlerinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir.  

Öğrencilerin “Yalnızlık Ölçeği” puanları yaşlarına göre anlamlı şekilde 
farklılaşmamıştır. 

Öğrencilerin yalnızlık ve internet bağımlılığı düzeyleri sosyo-ekonomik düzey ve aile 
tutumları değişkenlerine göre de incelenmiş ve hem yalnızlık hem internet bağımlılığı 
düzeylerinin bu değişkenlere göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmüştür. 

Öğrencilerin  “İnternet Bağımlılığı Ölçeği” puanları internete girme sürelerine bağlı olarak 

anlamlı farklılıklar göstermektedir =(sd=3, n=300)=22.34, p<.05. Gruplar arasındaki farkın 
hangi gruplar arasında olduğunu ortaya koymak amacıyla Mann Whitney U testi yapılmış 
elde edilen bulgulara göre internete girme süreleri 2-3 saat ve 3-4 saat olan öğrencilerin 
internete girme süresi 1-2 saat arası olan ve internet kullanmayan öğrencilere göre internet 
bağımlılığı eğilimlerinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir.  

 

Öğrencilerin “Yalnızlık Ölçeği” puanları internete girme sürelerine göre anlamlı şekilde 
farklılaşmamıştır. 

Öğrencilerin  “İnternet Bağımlılığı Ölçeği” puanları interneti en çok hangi amaçla 

kullandıklarına bağlı olarak anlamlı farklılıklar göstermektedir =(sd=2, n=300)=29.78, 
p<.05. Gruplar arasındaki farkın hangi gruplar arasında olduğunu ortaya koymak amacıyla 
Mann Whitney U Testi yapılmış elde edilen bulgulara göre interneti daha çok sosyal paylaşım 
sitelerine girmek ve arkadaşlarıyla chat yapmak-haberleşmek-oyun oynamak amaçlı kullanan 
öğrencilerin, interneti daha çok ödev ve araştırma yapma amaçlı kullanan öğrencilere göre 
internet bağımlılığı eğilimlerinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir.  

Öğrencilerin “Yalnızlık Ölçeği” puanları interneti daha çok kullanma amaçlarına göre anlamlı 
şekilde farklılaşmamıştır. 

 

2χ

2χ

2χ

2χ
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Tartışma 

Araştırma bulgularına göre internet bağımlılığı toplam puanlarına bakıldığında erkek 
öğrencilerin, kız öğrencilerden daha fazla puan aldıkları görülmüştür. Bu durum erkek 
öğrencilerin, kız öğrencilere göre daha fazla internet bağımlısı olma eğilimi içinde olduklarını 
göstermektedir. Literatür incelendiğinde araştırma sonuçlarına paralel olarak erkeklerin 
kızlardan daha fazla internet bağımlısı oldukları görülmektedir (Vaizoğlu, 2004: 737; Balta ve 
Horzum, 2008: 185). Yurt dışında yapılan çalışmalarda erkekler öğrencilerin kız 
öğrencilerden daha fazla internet bağımlılığı eğiliminde olduklarını göstermiştir (Chou, 
2004:65 ; Willoughby 2008: 195). 

Araştırmaya katılan ilköğretim öğrencilerinin internet bağımlılığının sınıf düzeyine 
göre farklılaşıp farklılaşmadığına değişimine baktığımızda 7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören 
öğrencilerin internet bağımlısı olma riskini daha fazla taşıdıkları görülmüştür. Bu durumun 
ergenlik dönemiyle ilişkisinden söz edilebilir. Söz konusu sınıflarda okuyan öğrencilerin 
ergenlik dönemde oldukları için daha fazla yalnız kalma eğilimi sergileyebilirler. Buna bağlı 
olarak da daha fazla internet bağımlısı olma eğilimi gösterdikleri söylenebilir.  

İnternet kullanım süresi arttıkça internet bağımlılığı eğilimi de artmaktadır. Buna göre 
internette 1-2 saatten daha fazla zaman geçirenlerin internet bağımlısı olma riski daha 
fazladır. Ayas ve Horzum (2013: 46) tarafından yapılan bir araştırmada sınıf düzeyi arttıkça 
internette geçen zaman artmakta ve buna bağlı olarak da internet bağımlısı olma eğilimi 
yükselmektedir.  Aynı araştırmada 7. ve 8. sınıfa devam eden öğrencilerin bağımlılık 
düzeylerinin 5. ve 6. sınıf öğrencilerine göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. 
Söz konusu bulgular yapılan bu araştırmadaki verileri de destekler niteliktedir. 

Öğrencilerin interneti kullanım amacına baktığımızda; sohbet etmek, haberleşmek ve 
eğlenmek için kullananların ödev yapmak ya da bilgi elde etmek için kullananlara göre fark 
olduğu görülmüştür. Yani interneti salt eğlence amaçlı kullananların daha fazla internet 
bağımlısı olma eğilimi içinde oldukları bulunmuştur. Bu durum beklenen bir sonuç olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilerin internete ulaşım amaçları bilgi bulmak ya da ödev 
yapmak olduğunda kullanım süresi daha sınırlı olabilmektedir. Ancak söz konusu eğlence için 
internete girmek olduğunda kullanım süresi daha esnek olabilmektedir. Bireyler zaman 
konusunda daha esnek oldukça internette daha fazla zaman geçirebilmektedirler. Araştırmanın 
sonuçlarından olan fazla internette kalma süresinin daha fazla internet bağımlılığı yarattığı 
düşünüldüğünde bu iki sonucun araştırma bulgularında tutarlı veriler ortaya koyduğunu 
göstermektedir. Literatür incelendiğinde ilk ve orta öğretim öğrencilerinin müzik dinlemek 
(%67) , gezinmek (%56) ve elektronik posta(%55) göndermek için internet kullandıkları 
göstermiştir (Madell ve Muncer, 2004: 229). Yani araştırmaya katılan öğrencilerden sadece 
%28'i interneti bilgiye erişim için kullandıklarını, geri kalanların ise eğlence için interneti 
kullandıkları görülmüştür. 

Araştırma sonucuna göre evinde bilgisayar bulunanların daha fazla internet bağımlısı 
olduğu görülmüştür. Bu durum internete kolay erişim sağlandığında bağımlı olma riskinin 
arttığını gösterebilir. Cengizhan (2005:83 ) tarafından yapılan bir araştırmada evinde 
bilgisayar bulunanların bulunmayanlara göre daha fazla internet bağımlısı olma riski 
taşıdıklarını göstermiştir.  
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Araştırmada yalnızlık algısının cinsiyete göre farklılaşmadığı gözlenmiştir. Bu bulgu 
yalnızlık algısının cinsiyet bağlamından çok kişilik tipleriyle alakalı olduğunu düşündürebilir. 
Bu duruma ek olarak araştırma örneklemini oluşturan yaş grubunun ergenlik döneminde 
olmasından dolayı genel bir yalnız kalma duygusu içinde olduklarından cinsiyete bağlı 
anlamlı bir fark görülmemiş olabilir. Bilindiği üzere ergenlik dönemindeki bireyler 
çoğunlukla yalnız kalma eğilimi sergilerler (Brennan 1982: 269 ; Williams 1983: 51). Duyan 
ve arkadaşlarının (2008) yaptığı bir çalışmada erkeklerin kızlardan daha fazla yalnız kalma 
eğilimi içinde olduklarını rapor etmiştir. Literatürde yalnızlık algısı ile sınıf düzeyi arasında 
ilişki inceleyen bir araştırmaya rastlanmamıştır. Araştırmada yalnızlık algısının; sınıf düzeyi 
ve yaş değişkenine göre anlamlı farklılaşmadığı bulunmuştur. 

Araştırmada ilginç bir sonuç olarak yalnızlık ölçeğinde yüksek puan alanların daha 
dışa dönük çıkmalarıdır. Yani yalnız kalma eğilimi yüksek olanlar daha dışa dönük iken, 
yalnız kalma eğilimi düşük olanlar ise daha içe dönük kişilik tipi tanımlamışlardır. İlgili 
literatür incelendiğinde bu bulguyu destekleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
Araştırma sonucunda böyle bir sonucun çıkmasında iki sebep olabilir. Birincisi örneklemi 
oluşturan grubun içe dönük ve dışa dönük kişilik tiplerini tam olarak anlamamış olmasından 
kaynaklanabilir. İkinci sebep ise; gerçek arkadaşlıklar yerine internette sanal arkadaşlıklar 
kuranların kendilerini dışa dönük olarak görmelerinden kaynaklanıyor olabilir. 

Araştırma bulgularından bir diğeri olan kendini yalnız algılama ile internette kalma 
süresi arasında anlamlı bir fark yoktur. Literatür incelendiğinde söz konusu ikili durumu 
araştıran herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

Yalnızlık toplam puanlarının ve internet bağımlılığı toplam puanlarının aile tutumları 
ve sosyo-ekonomik düzey arasındaki ilişkiye bakıldığında, söz konusu bağımsız değişkenlerin 
yalnızlık ve internet bağımlılığı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamıştır. İlgili alan yazın 
incelendiğinde genel olarak ailelerini demokratik olarak algılayan bireylerin kendilerini daha 
az yalnız hissettikleri bulunmuştur (Çeçen, 2008: 19). Demokratik tutum sergileyen ailelere 
sahip olan bireylerin yalnızlık düzeylerinin düşük olduğu belirtilmektedir (Bullock, 1998). 

İnternet bağımlılığının aile tutumuna ilişkin yapılan bir çalışmada ilgisiz ya da 
ihmalkâr ailesi olan bireylerin daha fazla internet bağımlısı olma riski taşıdığı rapor edilmiştir 
( Ayas ve Horzum, 2013: 46). Bununla birlikte internet bağımlılığı ve yalnızlık düzeylerinin 
sosyo-ekonomik düzeyle ilişkisini inceleyen herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır.  

Öneriler 

  Öğrencilerin içinde bulundukları ergenlik dönemimin ihtiyaçları ve özellikleri 
hakkında (yalnız kalma ihtiyacı vb.) rehberlik servisi tarafından öğrencilere bilgi verilebilir. 
Böylece hangi evrelerden geçtiklerinin, bir nevi ne ile başa çıktıklarının bilincinde olarak bu 
dönemi daha sağlıklı olarak atlatabilirler.  

İnternet bağımlılığını önleyici çalışmalar yapılmalı. Okullarda ilgili bulgular gereği 
özellikle 7. Ve 8. Sınıflarla çalışmalar yapılmalı. İnternetin de bir tür bağımlılık türü 
olabileceği ve internetin doğru kullanımı ile ilgili seminerler verilerek farkındalık ve 
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bilinçlendirme oluşturulabilir. Diğer araştırmacıların da bu ve benzeri konularda çalışma 
yapmalarına ihtiyaç vardır. 
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TERÖRİZM: KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA 
Murat ŞİMŞEK* 

 

Öz 

Terörizm, bireyler veya ulusaltı gruplar tarafından,  siyasi ve sosyal amaçlar elde etme gayesi ile geniş kitleleri 
etkilemek ve sindirmek için önceden tasarlanmış şiddet ve tehdit eylemleridir. Terörizm insanlığı tehdit eden, ne 
zaman ve nerede geleceği belli olmayan bir taktik olmasına rağmen uluslararası hukukta terörizme verilmiş ortak 
bir tanım bulunmamaktadır.  Terörizmi kimisi faillerine göre, kimisi amaçlarına göre, kimisi de terörizmde 
kullanılan yöntemlere göre tanımlamıştır. Terörizmde amaçların, yöntemlerin ve faillerin farklı olmasının sonucu 
olarak değişik tanımlar yapılmış ve uluslararası hukukta terörizmin ne olduğu hakkında bir konsensüs 
sağlanamamıştır. Bu çalışmada terörizmin çeşitli organlarca yapılan tanımı,  amaçları, çeşitleri, terörizmin 
kullandığı yöntemler ve terörizme sebep olan faktörler incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Terörizm, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Terörizm, İdeoloji, Şiddet,  

 

TERRORISM: A CONCEPTUAL STUDY 

Abstract 

Terrorism is premeditated actions of violence and threat by individuals or sub-national groups to influence and 
intimidate masses in order to reach political or social objectives. Terrorism, which is threatening the humanity, is 
a tactic happening at unanticipated times and places, however, there is no common definition of it in 
international law. Some define it based on perpetrators, others on their objectives and others on their methods. 
Due to the differing definitions based on objectives, methods and the perpetrators, a consensus could not be 
reached in international law, regarding what terrorism really is. In this study, different definitions of terrorism 
made by various organs, its varying objectives and methods, and factors that give rise to terrorism will be 
examined.  

Key Words: Terrorism, International Law, International Terrorism, Ideology, Violence. 

 

1.   GİRİŞ 
11 Eylül 2001’de ABD’de dünya ticaret merkezine yapılan terörist saldırılar, 

terörizmin ne denli yıkıcı olabileceğini ve sınır tanımadığını tüm dünya devletlerine açıkça 
göstermiştir. Bütün devletlerin terörle mücadele yaklaşım politikalarını değiştiren 11 Eylül 
saldırıları,  devletlerin terörle mücadeleyi uluslararası gündeme taşımalarını sağlamıştır. 11 
Eylül, terörizme yeni bir boyut getirmiş ve terörizmin uluslararası politikanın merkezine 
yerleşmesini sağlamıştır. 

Terörizm, yüzyıllardan beri toplumlar ve devletler için en büyük tehlikelerden birisi 
olmuştur. Devletler, terörizm ile mücadele etmek için çeşitli yollara başvurmuş ve her türlü 
tedbiri alma yoluna gitmişlerdir. Terörizmin ülke içinde kalmayıp sınır aşan bir yapı haline 
gelmesi, devletleri daha etkin çözümler üretmek için teşvik etmiştir. 

Terör ve terörizmin birçok uluslararası sözleşmede tanımı yapılmasına (ya 
çalışılmasına) rağmen, şu ana dek, salt bu konuda yapılmış herhangi bir evrensel anlaşma 
bulunmamaktadır. Yapılan tanımlamaların neredeyse tamamı,  yapılmış olduğu konu içinde 
terörü ve terörizmi ele almıştır. Örneğin, diplomatik temsilciler ile ilgili suç işleyenler bu 
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yönü ile ele alınmış; fakat sadece bu konu ile sınırlı kalmış, bazıları da terörizmi finansman 
yönünden tanımlamış ve sadece finanse etme yönünden terörizmi suç saymıştır. 

 Bu çalışmanın ilk bölümünde, terörizmin tanımı yapılacak ve bu bağlamda değişik 
örgütlerin terörizmi nasıl tanımladığı ele alınacaktır. İkinci bölümde ise, terörizmin çeşitleri 
ele alınacaktır. Ulusal, uluslararası devlet, devlet destekli, siber, etnik terörizm gibi çeşitleri 
olan terörizm, bu noktada gerek içerik gerekse kullandıkları yöntem bakımından 
farklılaşmaktadır.  Üçüncü bölümde ise, terörizmin neden, başka bir deyişle hangi amaç ile 
ortaya çıktığı, arkasında yatan etkenlerin ne olduğu ele alınacaktır. Terörizmin ortaya çıkışına 
bakıldığı zaman politik, ekonomik, dini ve ideolojik gibi birçok faktörün neden olduğu 
gözlemlenmektedir. Durum böyle olunca, kullanılan yöntemler ve istekler de farklı 
olmaktadır. Dördüncü bölümde terörizmin rehin alma, bombalama, intihar saldırısı, suikast 
gibi kullandığı bazı yöntemler; beşinci ve son bölümde ise, terörizmin amaçları kısaca 
incelenecektir. 

 
2.   GENEL OLARAK TERÖRİZM 

Terörizm, günümüz dünyasında uluslararası güvenliğe yönelik en ciddi tehditler 
arasında değerlendirilmektedir. Uluslararası barış ve güvenliğe ilişkin uzun yıllar boyunca bir 
tehdit olarak varlığını sürdüren terörizm, Soğuk Savaş sonrası yaşadığı dönüşümle 
uluslararası alanda devletler ve uluslararası toplum açısından en önemli güvenlik tehditleri 
arasında ön sıralarda yer almaya başlamıştır (Kanat, 2014: 196). Evrensel bir olgu olan 
terörizm kavramı, özellikle 11 Eylül 2001’de ABD’ye yapılan saldırının ardından uluslararası 
toplumun gündemini daha sık bir şekilde meşgul etmeye başlamıştır.  

Günümüzde uluslararası hukukta terörizm konusunda iki önemli hukuksal sorun 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki, terörizmin henüz kabul görmüş bir tanımının bulunmamasıdır. 
Yürürlüğe girememiş 1937 tarihli Terörizmin Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin 
Cenevre Sözleşmesinin dışında henüz kabul gören genel bir tanım mevcut değildir. İkinci 
sorun ise, giderek artan terör eylemlerine karşı hukuksal alanda nasıl mücadele edileceğidir 
(Pazarcı, 2012: 209-210). 

1920’lerden itibaren, uluslararası toplum, önleme ve suç olarak sayma amacı ile 
terörizmin geçerli ve kapsamlı bir tanımını yapmak için çeşitli teşebbüslerde bulunmuştur 
(Saul, 2005: 58). Uluslararası hukukta, terörizmin ne olduğu konusunda günümüze dek 
verilmiş kesin bir cevap bulunmamaktadır. Bu çerçevede uluslararası toplumun terörizm 
karşısında karşılaştığı temel problemlerden birisi, terörizmin üzerinde ortak bir tanım 
yapamamaktır. Bazıları faillere, bazıları teröristlerin amaçlarına, bazıları da teröristlerin 
kullandıkları yöntemlere odaklanmıştır (Lawless, 2008: 147). Her bir disiplin, terörizmi, 
disiplinin parametreleri tarafından şekillenmiş dar bir perspektiften ele almaktadır (Amos ve 
diğerleri, 1982: 70). Bu nedenle ortak bir tanım yapılamamaktadır.  

Hem evrensel hem de bölgesel çapta, terörizmi tanımlama ile ilgili bir çabanın olduğu 
görülmektedir. Günümüzde terörizmi önlemeye yönelik olarak yapılmış 13 evrensel sözleşme 
bulunmaktadır. 1373 sayılı Birleşmiş Milletler genel kurulu kararına göre devletlere bir an 
önce bu sözleşmelere taraf olma yükümlülüğü getirilmektedir1  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 1. Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere İlişkin Sözleşme(1963) 
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(http://www.mfa.gov.tr/terorizmle-mucadele-konusundaki-uluslararasi-anlasmalar_.tr.mfa , 
15.09.2015).  Bunların yanı sıra terörizm ile mücadele ve terörizmin önlenmesi ile ilgili 
birçok bölgesel sözleşme yapılmıştır. Bu noktada, terörizmin ne olduğunu daha iyi anlamak 
için değişik birkaç örgütün terörizmi nasıl tanımladığına bakmak faydalı olacaktır.  

Uluslararası hukukta, terörizm kavramını tanımlamaya yönelik ilk girişim Milletler 
Cemiyeti tarafından yapılmıştır. 1937 tarihli Terörizmin Önlenmesi ve Cezalandırılmasına 
İlişkin Cenevre Sözleşmesinin md.1/1’de devletlerin bir başka devlete karşı yöneltilen terörist 
faaliyetleri teşvik etmekten kaçınması ve bu tür faaliyetleri önleme konusundaki uluslararası 
hukuk yükümlülüğü yeniden teyit edilmekte; md. 1/2’de terörizm “Bireylerin ya da bir 
bireyler grubunun ya da umumi halkın zihninde bir terör hali yaratmak için tasarlanmış ya 
da planlanmış, bir devlete karşı yöneltilen kriminal eylemler” olarak tanımlanmakta ve 
kriminal suç teşkil edecek eylemler ayrıntılarıyla sayılmaktadır. Bu sözleşme yürürlüğe 
girmemesine rağmen; kapsamlı ve çok taraflı ilk anti terörizm sözleşmesi olması açısından 
önemlidir (Galicki, 2005: 744). Bu tanım her ne kadar terörizmi tanımlamaya yönelik ilk 
girişim olsa da asla yürürlüğe girmemiştir. 

Konu ile ilgili bakıldığında en kapsamlı tanımı İslam Konferansı Örgütünün yaptığı 
görülmektedir. Teşkilata göre terörizm (Kaya,2005: 63): 

“Saik ve kastına bakılmaksızın halkı terörize etmek veya ona zarar verme 
tehdidinde bulunmak veya halkın yaşamları, onurları, özgürlükleri, güvenlikleri veya 
haklarını tehlikeye atmak veya çevreyi, bir kamu hizmetini veya kamu veya özel mülkü 
zarara maruz bırakma veya onları işgal etme veya onlara el koyma veya bir ulusal 
kaynağı veya uluslararası hizmetleri tehlikeye atma, ya da bağımsız devletlerin istikrar, 
ülke bütünlüğü, siyasal birliği veya egemenliklerini tehdit etme amacıyla bir bireysel 
veya toplu suç planını gerçekleştirmek için işlenen her türlü şiddet eylemi ile bu tür 
eylem tehdidinde bulunmadır.” 

Terörle mücadelede üyeler arasında tekdüzeliği sağlamak ve terörle mücadelede 
etkinliği sağlamak için bir “Çerçeve Karar” alan Avrupa Birliği ise terörizmi şu şekilde 
tanımlamıştır (Kaya, 2005: 12-13): 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2. Uçakların Yasadışı Olarak Ele Geçirilmesinin Önlenmesi İlişkin Sözleşme (1970) 
3. Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşme (1971) 
4. Sivil Havacılığa Hizmet Veren Hava Alanlarında Yasadışı Şiddet Eylemlerinin Önlenmesine İlişkin Protokol 
(1988) 
5. Diplomatik Temsilciler Dâhil Uluslararası Koruma Altındaki Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve 
Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme(1973) 
6. Rehine Almalara Karşı Uluslararası Sözleşme (1979) 
7. Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunmasına İlişkin Sözleşme (1980) 
8. Deniz Yolculuklarının Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşme (1988) 9. Kıta 
Sahanlığı Üzerindeki Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Protokol 
(1988) 
10. Plastik Patlayıcı İmal Etme Amacının Tespitine İlişkin Sözleşme(1991) 
11. Terörist Bombalamaların Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme(1998) 
12. Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme(1999) 
13. Nükleer Terörizm Eylemlerinin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme (2005) 
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    “Her Üye Devlet, kendi ulusal hukukuna göre tanımlanmış olan doğaları ve 
bağlamları  gereği 

- halkı ciddi şekilde sindirme veya 

- bir devleti veya uluslararası örgütü bir eylemi işlemeye veya işlemekten 
kaçınmaya gayri meşru olarak zorlama veya 

- bir ülkenin veya uluslararası örgütün temel siyasi, anayasal, ekonomik veya 
sosyal yapılarını ciddi şekilde istikrarsızlaştırma veya yıkma amacıyla işlenen bir 
ülkeye veya uluslararası örgüte ciddi şekilde zarar verebilecek olan aşağıda (a) dan (i) 
ye kadarki fıkralarda belirtilen kasti eylemlerin terörist suçlar olarak sayılmasının 
sağlanması için gereken önlemleri alacaktır: 

(a) Ölüme sebebiyet verebilecek şekilde bir kişinin yaşamına saldırılar; 

(b) Bir kişinin fiziksel bütünlüğüne saldırılar; 
(c) Adam kaçırma ya da rehin alma; 

(d) Devlet ya da kamu imkânlarını, taşıma sistemlerini, bilgi sistemi de dâhil 
olmak üzere altyapı imkânlarını, kıta sahanlığı üzerindeki sabit platformları, insan 
yaşamını tehlikeye atma veya büyük ekonomik kayba yol açma ihtimalinde kamusal 
mekânı veya özel mülkiyeti geniş çaplı yok etmeye neden olma; 

(e) Uçaklar, gemiler ya da başka insan ve mal nakil araçlarını kaçırma; 

(f) Nükleer, biyolojik ya da kimyasal silahları ya da silah ve patlayıcıları 
üretme, bulundurma, edinme, nakil, sağlama ya da kullanma ile biyolojik ve kimyasal 
silahlara yönelik araştırma ve geliştirme; 

(g) İnsan hayatını tehlikeye atacak şekilde tehlikeli maddeleri ortama salma ya 
da yangın, sel baskını veya patlamalara neden olma; 

(h) İnsan hayatını tehlikeye atacak şekilde su, enerji veya diğer temel doğal 
kaynakların sunulmasına müdahale etme ya da bunu engelleme; 

(i) (a)’dan (h);ye kadarki fıkralarda sıralanan eylemlerden birini işleme 
tehdidinde bulunmak.” 

Bağımsız Devletler Topluluğu da terörizmi şöyle tanımlamıştır (Kaya, 2005: 10-11): 

“Kamu güvenliğine zarar veren, otoriteler tarafından karar alınmasını etkilemek 
ya da halkı terörize etmek amacıyla işlenen ceza hukukuna göre cezalandırılan ve 
aşağıdaki şekillerde gerçekleşen hukuka aykırı fiiller: 

- Gerçek ya da tüzel kişilere karşı şiddet veya şiddet tehdidi; 

- Kişilerin hayatını tehlikeye atacak şekilde mülk ve diğer maddi nesneleri yok 
etme ve bunları yok etme tehdidinde bulunma; 

- Mülkiyete ciddi zarar verme ve topluma zararlı neticelere yol açma; 
- Bir devlet adamı veya kamu yetkilisine görevini sona erdirme amaçlı veya 

ondan öç almaya yönelik tehditte bulunma; 
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- Bir yabancı devlet temsilcisine veya uluslararası örgütün uluslararası korunan 
personeline ve bunların işyerleri veya araçlarına saldırma; 

- Taraf devletlerin ulusal hukuklarında veya terörle mücadeleyi amaç edinmiş 
evrensel olarak tanınan hukuki enstrümanlarda terör olarak nitelenen diğer eylemler.” 

Ulusal hukukumuza baktığımızda ise, mevzuatta terörün tanımının 3713 Sayılı Terörle 
Mücadele Kanununda yapıldığı görülmektedir. Kanunun 1.maddesine göre “Terör; cebir ve 
şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, 
Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni 
değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve 
Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak 
veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu 
düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından 
girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.” 
(http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3713.pdf , 11.10.2015). 

ABD Federal Ceza Kanunu 18.başlık/113. bölüm/2331.maddesi ise terörizmi bazı 
suçlar ile ilişkilendirerek tanımlamaktadır. Söz konusu maddeye göre terörizm, “şiddet içeren 
aktiviteler… yaşamı tehdit eden eylemler... Birleşik Devletler ya da herhangi bir eyaletin 
ceza yasalarının ihlal edilmesi… Sivil halkın tehdit edilmesi ve korkutulması, baskı ve tehdit 
ile hükümet politikalarını etkileme, kitle imha, adam kaçırma ve suikast yolu ile yönetimi 
etkileme…  maksatları ile ortaya çıkma olarak tanımlamıştır” (https://www.fbi.gov/about-
us/investigate/terrorism/terrorism-definition , 07.10.2015). 

Görüldüğü gibi terörizm üzerinde yapılan tanımlar benzer olmasına rağmen değişiklik 
göstermektedir. Tanımlara bakıldığı zaman hepsinin üzerinde hemfikir olduğu nokta 
terörizmin “cebir ve şiddet” içeren bir eylem olduğudur. Tüm bu tanımlara bakarak terörizmi, 
cebir ve şiddet kullanarak hedef gözetmeksizin, adam kaçırma, suikast, silahlı eylem gibi 
değişik yöntemlere başvurarak gerek yönetimleri gerek halkları baskı altına alarak güdülen 
amaçlara ulaşma eylemleridir. 

 

3.   TERÖRİZMİN ÇEŞİTLERİ 
Terörizm günümüz dünyasında farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Terörizmin 

çeşitleri; gerek kullandıkları yöntemler, gerek aldığı destekler bakımından değişiklik 
göstermektedir. Terörizm, sadece belli bir devlet içinde ya da belli bir devlete yönelik değil, 
ulusaşan bir şekilde birkaç devleti de tehdit eden, kullandıkları yöntemler açısından da 
birbirinden ayrılmaktadır. Dahası, terörizm artık sadece ateşli silahlar ile yapılmanın 
ötesinde, internet gibi teknolojinin diğer unsurları ile de yapılmaktadır.  Bu açıdan doktrine 
bakıldığı zaman, terörizmin değişik tasnifleri yapılmaktadır. Bunlar genel olarak; ulusal (ülke 
içi) terörizm, uluslararası terörizm, devlet terörizmi, devlet destekli uluslararası terörizm, 
etnik terörizm ve siber terörizm gibi birçok şekilde ortaya çıkabilmektedir. Konuyu daha net 
anlamak için bu bölümde terörizm çeşitleri tek tek ele alınacaktır. 

3.1.   Ulusal (Ülke İçi)  Terörizm 

Ulusal ya da ülke içi terörizm, tek bir devlet içinde sınırlı kalan, yabancı bir unsur, 
ilişki veya katılımın söz konusu olmadığı sistematik şiddettir. Bu yönü ile ulusal terörizm, 
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uluslarötesi terörizme çok benzerdir. Bu ikisi arasındaki en önemli farklılık, ulusal 
teröristlerin eylemlerini bir ulusun vatandaşlarına karşı yöneltmeleridir. Ülke içi terörizm 
herhangi bir hükümet tarafından doğrudan desteklenmez (Taşdemir, 2006: 34). Ulusal 
terörizm, sadece belli bir ülke içinde var olan ve o ülkenin ceza yasalarını ilgilendiren bir 
terörizm çeşidi olup, dış kaynaklı herhangi bir yere mensup değildir. Ayrıca ulusal terörizmin 
hedefleri arasında başka bir devletin ya da yabancı bir şahsın varlığına yönelik herhangi bir 
şey yoktur. Bu tarz salt bir terörizm çeşidi sadece teoride kalmaktadır. Çünkü terörizm 
günümüzde sivil vatandaş ayrımı yapmadan herkese ve her devlete karşı şiddet içeren 
eylemlerde bulunabilmektedir. Ülke içi terörizm de suçu işleyenler de, kurbanlar da,  hedef 
kitle de, başka bir söylem ile tüm aktörler, suçun işlendiği ülkeye aittir ve başka etkilenen bir 
ülke ya da vatandaş yoktur. 

3.2.    Devlet Terörizmi 
Hükümet terörü olarak ortaya çıkan devlet terörizmi, en eski ve en tehlikeli terörizm 

şeklidir. Devlet terörü, bir devletin kendi ülke sınırları içinde kendi vatandaşlarına karşı 
uyguladığı şiddet eylemleridir. Şiddet kullanımı doğrudan devletin kendi nüfusuna karşı 
kullanılmakta, hükümete muhalif olan grupları yok etmeyi ve ortadan kaldırmayı 
amaçlamaktadır  (Kastanidou, 2004: 18-19). Genelde devlet terörizminde, hükümet 
kaynakları şiddet eylemlerini kendi askeri birlikleri ile değil, destekledikleri değişik gruplar 
üzerinden uygulamaya çalışırlar. 21. yüzyılda Sudan’ın,  Güney Sudan’da yaşayan Fur, 
Masalit ve Zaghawa diye adlandırılan, Arap olmayan muhalif gruplara karşı Cancavid Arap 
militanlarını desteklemesi ve akabinde binlerce Güney Sudanlının ölmesi ve milyonlarcasının 
ise bulunduğu yerlerden göç etmek zorunda kalması devlet terörizmi olarak nitelendirilebilir. 
Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 
yakalama kararları çıkarılması bunun göstergesidir. Devlet teröründe, hükümetlerin teröre 
destek vermelerinin amacı, rejimi korumak ve otoriter yapıyı devam ettirmektir. 

3.3.   Devlet Destekli Terörizm 

Devlet destekli uluslararası terörizm, devletlerin, amaçlarına ulaşmak için kendi 
içindeki veya başka devletlerdeki ulusaltı grup ya da bireylere her türlü desteği vererek 
otoritesine karşı gelen grupları yok etme, rakip ülkeyi zayıflatma ve toplum üzerinde korku 
yaratma gibi eylemleri içeren bir terörizm şeklidir.  

Devlet destekli uluslararası terörizm, özellikle soğuk savaş döneminde yaşanmıştır. Bu 
dönemde karşı bloğu zayıflatmak ya da parçalamak amacı ile devletler, kendine yakın 
gruplara destek vermiş, onları iktidara getirmeye çalışmış, hatta terör örgütlerini kullanmış ve 
bunlardan faydalanmışlardır. Örneğin, 1961’de Amerika, “Domuzlar Körfezi Fiyaskosu” 
olarak da adlandırılan bir olayda, Castro’yu iktidardan düşürmek amacı ile Kübalı gönüllü 
mültecilere destek vermiş; fakat bu plan başarılı olamamıştır (Arı, 2004: 552-553). 

Devletlerin terörizmi desteklemesi, bu manada iki farklı şekilde olmaktadır. İlki, bir 
devlet, ülke içindeki grupları, kendi otoritesini korumak ve rejimi devam ettirmek amacı ile 
terörizmi destekliyor ise bu “ülke içi devlet destekli terörizm” olmaktadır. İkincisi, eğer 
devlet, rakip devletleri zayıflatmak amacı ile o devlet içindeki muhalif grup ve teröristleri 
siyasi ve ekonomik olarak destekliyorsa, olay artık sınıraşan bir hale geldiği için “uluslararası 
devlet destekli terörizm” kategorisine girmektedir. 

3.4.   Uluslararası Terörizm 
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Uluslararası terörizm, bir devletin ülke hudutları dâhilinde meydana gelen ve diğer 
devletlerin veya diğer devletlere mensup fertlerin haklarını ihlal eden, birbiriyle bağlantılı 
yürütülen şiddet hareketleridir. Yapılan eylemin sonucundan muhtelif milletlere mensup 
fertlerin çıkarları olursa veya bu eylemden etkilenirse, terörizm o zaman "uluslararası" 
vasfını kazanmış olur (Cora, 2008: 24).  Başka bir tanım ile uluslararası terörizm, egemen 
devletler ya da aktörler tarafından kontrol edilen bireyler ya da gruplar tarafından yapılan ve 
sınıraşan şiddet eylemleridir.  

Uluslararası terörizmin ana özelliği, takip edilen gayenin siyasi olmasıdır. Siyasi 
birtakım amaçlara ulaşmak, birtakım siyasi değişiklikler yaratmak amacı güdülmektedir. 
Bütün milletleri ürküten uluslararası terörizm, nasıl ve nereden geleceği belli olmayan bir 
düşman gibi devletlerin huzurunu kaçırmaktadır.  

3.5.   Uluslarötesi (Transnasyonel) Terörizm 
Uluslarötesi terörizm, herhangi bir şekilde devletin bir müdahalesi olmaksızın, devlet-

dışı aktörler tarafından gerçekleştirilen terörist eylemleri ifade etmektedir. Bu çerçevede, 
uluslarötesi terörizmi uluslararası terörizmden ayıran en önemli fark, terörist örgütler 
tarafından gerçekleştirilen operasyonların her hangi bir devlet tarafında yönetilmemesi ya da 
kontrol edilmemesidir  (Taşdemir, 2006: 334-37). 

Uluslarötesi terörizme bakıldığı zaman, olaylar birden fazla ülkede cereyan etmekte, 
olayın bir ülkede başlayıp başka bir ülkede sonlanması görülmektedir. Örnek vermek 
gerekirse,  A ülkesinden kalkan bir uçağın, kaçırıldıktan sonra B ülkesine yönlendirilmesi bir 
uluslarötesi terörizm şeklidir (Rosendorfy ve diğerleri, 2005: 172).  Daha farklı bir tanımlama 
ile, eğer faillerin uyrukları, kurbanların uyruklarından farklı ise, bu terörizm uluslarötesi bir 
terörizmdir.  Dahası, eğer kurbanların kimlikleri, terörist eylemlerin olduğu ülkede farklı ise 
uluslarötesi bir terörizm var demektir. Uluslarötesi terörizme 11 Eylül 2001 olaylarını örnek 
verebiliriz.  Şöyle ki,  olayın yaşandığı yer Amerika Birleşik Devletleri, olayın failleri 
Amerikalı olmayan şahıslar, olayın kurbanları ise 80 farklı ülkeden vatandaş.  Ayrıca, 
yabancı diplomatlara karşı yapılan saldırılar, uluslararası bir örgüte ya da uluslararası 
arabuluculuk yapan kişilere karşı yapılan saldırılar uluslarötesi terörizme örnektirler (Ender 
ve diğerleri, 2011: 321). 

3.6.   Siber Terörizm 

Siber terörizm, belirli bir politik ve sosyal amaca ulaşabilmek için bilgisayar veya 
bilgisayar sistemlerinin bireylere ve mallara karşı, bir hükümeti veya toplumu yıldırma, baskı 
altında tutma amacıyla kullanılmasıdır  (Yıldız, 2011: 163). Siber terörizmde, ulusal 
bankacılık sistemlerinin çökertilmesi, insanlara ait hesapların ele geçirilmesi, devlete ait gizli 
bilgilerin bu yolla elde edilmesi,  resmi ve sivil internet sitelerinin çökertilmesi gibi birçok 
faaliyet icra edilebilmektedir. 

Siber terörizm, psikolojik, sosyal, siyasi ve dini güdülere/ saiklere sahip ya da bu 
güdüler ile hareket eden, bilgisayar ağı ve teknolojisi kullanarak ulusal savunma sistemlerine, 
hükümete ait varlıklara saldırarak, bireylere ya da değişik gruplara yönelik olarak zarar verici 
faaliyet içinde bulunan bir terörizm şeklidir. Siber terörizmde altı çizilmesi gereken beş nokta 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki, siber terörizmin yöneldiği hedeftir. Bu hedefler, ülkenin 
askeri gücü, hükümet, bireyler, şirketler, ülkenin önemli altyapı tesisleri gibi birçok şey 
olabilir. İkinci nokta ise, siber terörizmin hangi saiklerle hareket ettiğidir. İleride de 
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görüleceği gibi bu saikler ya da güdüler dini, politik, sosyal, kültürel ve ideolojik vb. olabilir. 
Üçüncü nokta,  siber terörizmde hangi vasıtaların kullanıldığıdır. Buna göre siber terörizmde 
kullanılan araçlar; bilgisayar, iletişim ağı ve teknolojisidir.  Dördüncü önemli nokta ise, alt 
yapının yok edilmesi,  askeri ve önemli bilgilerin ele geçilip sızdırılması,  insanlara ya da 
şirketlere ait varlıların teröristlere ait hesaplara geçirilmesi gibi verilen zararla oluşturdukları 
etkidir. Son nokta ise, elde edilmek istenen amaçtır. Bu amaçlar her türlü politik, dini, askeri 
amaçlar olabilir (Mazari ve diğerleri, 2015: 12).  

Bilgisayar ağlarında birçok sistem birbirine bağlı ve bağımlı olduğundan dolayı, 
sistemde ortaya çıkan zaaflar, kötü niyetli insanlar ya da gruplar tarafından, illegal amaçlar 
için kullanılabilir. Birçok insan, bilgi devriminin, toplumda çok riskli bir elektronik zafiyet 
ortaya çıkardığını söylemektedir.  Bu tehdit ve riskler, “Elektronik Pearl Harbour” olarak 
adlandırılmış ve bu kavram literatüre geçmiştir (Heickerö, 2014: 555). 

3.7.   Modern Terörizm 

Son yıllarda terörizmin gerek kullandığı yöntemler gerekse sahip olduğu araçlara 
bakıldığında, bunlar modern terörizm olarak adlandırılmaktadır. Modern terörizm bir kanıya 
göre şu özelliklere sahiptir: Terörizm her yerde ortaya çıkabilen yeni ve benzeri olmayan bir 
fenomendir. Terörizm bugün insanlığın karşılaştığı en önemli ve tehlikeli problemlerinden 
birisidir.  Terörizm adaletsizliğe karşı bir cevaptır. Bu noktada, eğer politik ve sosyal bir 
adalet olsa idi terörizm olmayacaktı. Teröristler, tahammül edilmez koşullar tarafından 
umutsuzluğa sürüklenmiş, fakir ve fikirleri son derece ideolojik olan fanatik kimselerdir. 
(Laqueur, 2002: 5). Ayrıca modern terörizm, Tayyar Arı’ya göre 1979’li yıllardan itibaren 
sık ve sürekli hale gelmiş ve birçok insanın hayatına mal olmuş bir yapıdır. Modern 
terörizmde, iyi korunan hedeflerden ziyade istasyonlar, tesisler ve insanlar hedef 
alınmaktadır. Modern terörizmin başka bir özelliği de, yapılan eylemlerin hazırlık 
aşamalarında yüksek miktarda para, silah ve patlayıcıya gereksinim duyulmasıdır. Diğer bir 
özellik ise, modern terörizm yüksek bir örgütsel desteğe dayanmaktadır (Arı, 2004, 545). 

Terörizm, savaşların hem tarafı olan hem de tarafı olmayan devletlere mensup masum 
insanların mustarip olduğu ideolojik bir savaştır. Geçmişte teröristler, düşman hükümet ile 
doğrudan ilişkisi bulunan kişi ve mekânlara sınırlı saldırılar yaparlardı. Modern terörizmde 
ise, teröristler düşman olan yönetimin masum vatandaşlarına saldırmaktadırlar (Bowen, 
1987: 153-154). 

 

4.   TERÖRİZME NEDEN OLAN FAKTÖRLER 
İnsanların niçin teröre başvurduğu ya da neden terörü amaçlarına ulaşmak için bir araç 

olarak kullandıkları,  terörizmin haksız bir eylem olduğunu bile bile neden bu yola 
başvurdukları,  insanları bu tarz şiddet içeren eylemlere başvurmaya iten faktörlerin neler 
olduğu gibi birçok soru sorulabilir. Esasında terörizm dini, ideolojik, sosyo-ekonomik, siyasi,  
psikolojik, kültürel nedenlerin yanı sıra, tarihi etmenler, liderlerin baskıları ve devlet 
zulümleri, uluslararası hukuk ihlalleri, temel haklardan mahrumiyet gibi birçok nedenden 
ötürü çıkabilir. Bu kısımda sadece belli başlı faktörler incelenecektir. 

4.1.   Dini faktörler 
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11 Eylül 2001’de ABD’de bulunan dünya ticaret merkezine yapılan saldırı ve bununla 
binlerce insanın ölmesi ile birlikte  “dini terörizm” ya da “din motifli terörizm” olarak 
adlandırılan terörizm tartışmaları yeniden alevlenmiştir. Tüm dinlerin barış mesajı verip 
şiddeti yasaklamalarına rağmen,  nasıl olur da insanların inandıkları din adına şiddet 
eylemlerine başvurdukları ve masum insanları öldürdükleri zihinlerde soru işaretlerinin 
oluşmasına sebep olmuştur. 

Din eksenli terörizmi anlamak için terörizmin amaçlarına bakmak gerekmektedir. Bu 
amaçların ilki ve en tehlikeli olanı, yeni ve daha iyi bir dünya düzeni kurmak amacı ile dünya 
düzenini yıkmak, rasyonel düşünce ve müzakereleri ortandan kaldırmak için başvurulan 
“kıyamet terörizmidir”. Bu terörizm, hem geleneksel dinlerde hem de değişik mezheplerde 
görülebilmektedir.  İsrail’deki aşırı sağ Gush Eminium,  Japonya’daki Aum Shinrikyo tarikatı 
bu tarz terörizme örnek verilebilir ( Gregg, 2014:  39-40). 

Din eksenli terörizmin ikinci amacı ise, dini bir yönetim kurmaktır. Genellikle kutsal 
kitapları temel alan ve bunun için mücadele eden bu tarz gruplar, mevcut yönetimi yıkıp 
yerine din temelli bir yönetim kurmayı amaçlamaktadırlar. Bunu yapmak için laik düzeni 
yıkmak, şeri hukuk ve doktrinler ile yönetilen bir sistem inşa etmek gerekmektedir. Lübnan 
Hizbullahı, Hristiyan Kimlik Birliği,  bunlardan birkaçıdır (Gregg, 2014: 40-41). 

Din eksenli terörizmin bir diğer amacı ise,  pür bir şeriat devletinin kurulması için 
diğer dinlerin yok edilmesi, şeriatın kurulduğu din içindeki diğer mezheplerin ve inançların 
ortadan kaldırılmasıdır (Gregg, 2014: 43). 

Yukarıda da belirtildiği gibi tüm dinler barış mesajı vermelerine rağmen bu tarz 
eylemlere nasıl olurda başvurdukları hep tartışılmıştır. Bunu anlamak için İslam dinindeki 
cihat kavramına bakmak yeterli olacaktır. Cihat kavramının yanlış yorumlanması ve akabinde 
radikal ve extremist grupların ortaya çıkması, dinin yanlış yorumladığını göstermektedir. 
Cihat genel anlamda, çalışmak, gayret etmek,  dini insanlara ulaştırmak için yapılan 
faaliyetlerdir. Bu faaliyetler savaş dışındaki her şey olabilir. Savaş, Kur’an’ı Kerim’de belli 
şartlara bağlanmıştır.  Bunu sadece savaş olarak algılayan radikal gruplar, şiddete başvurma 
yolu ile amaçlarına ulaşmaya çalışmaktadırlar.  

4.2.   Sosyoekonomik Faktörler 
Yoksulluk,  demografik yapı, eğitim eksikliği,  şehirleşme, işsizlik gibi birçok etmen 

sosyoekonomik faktörler içinde gösterilebilir. Bu bölümde sadece ekonomi, demografik yapı 
ve şehirleşme faktörleri ele alınacaktır. 

Terörizm aslında ekonomik değil politik bir problemdir. Ancak, politika, ekonomik 
politikaların yapımı vasıtası ile ekonomiyi etkilemektedir. Eğer bu politikalar, adaletsizliği, 
gelir eşitsizliğini ve yoksulluğu ortaya çıkartır ya da arttırsa, insanlar bu politikalardan 
etkilendikleri için, bu insanların politikacılara karşı sesleri daha yüksek çıkmaya 
başlayacaktır. Bundan dolayı, doğrudan bir etki olmamasına rağmen, ekonomik koşullar ile 
terörizm arasında bir ilişki bulunmaktadır (Çınar, 2009: 106). Somali, Afganistan gibi fakir 
ülkelerde yoksulluk fazla olduğu için terörizm ortaya çıkabilmektedir. Nitekim son yıllarda 
Somali’deki Aden körfezinde ortaya çıkan Somalili korsanlar, yoksulluk ve ekonomik 
faktörlerin insanların terörizme başvurmalarına sebep olan etmenlere örnek gösterilebilir. 
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İkinci olarak, şehirleşme ve demografik yapıyı beraber ele almak gerekmektedir.  Hızlı 
nüfus artış oranı, özellikle genç erkeklerin daha fazla olması, beraberinde birçok problemi 
beraberinde getirmektedir. Demografik patlama,  olağanüstü bir şehirleşmeye sebep olmakta 
ve beraberinde işsizliği doğurmaktadır.  Başka bir ifade ile, hızlı nüfus artışı, şehirlere olan 
göçü arttırmakta ve işsizlik artmaktadır. Şehirleşme sonucunda ortaya çıkan işsizlik ve 
yoksulluk, asi bir nüfusun ortaya çıkmasına neden olmakta ve bu da terörist aktivitelerin 
ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Şehirleşmenin sonunda çıkan eşitsizlik, işsizlik ve 
fakirlik gibi etmenler insanları suça itmekte, bunun akabinde terörist eylemler 
görülebilmektedir (Newman, 2006: 752). 

4.3.   İdeolojik Faktörler 
İdeolojik terörizm, politik hedeflerini başka gruplara empoze etmek amacı ile terörize 

edilmiş gruplardır. Genelde terörizm, politik amaçların gerçekleştirilmesi için başvurulan bir 
yöntemdir.  Fakat bazı terörist gruplar, ideolojilerinden dolayı diğer gruplardan ayrılırlar. 
İdeoloji, bu grupların seçtiği hedefler ve kullandığı yöntemlerden dolayı diğer gruplardan 
ayrılmakta ve bu faaliyetlerin sınırlarını çizmektedir.  

Terörizm bir ideoloji değildir. Bilakis, terörizm spesifik,  aşırı ve yıldırıcı şiddet 
eylemleri içeren bir taktiktir. Bu taktik, farklı ideolojik yapıları içinde barındıran terörizm 
tarafından meşrulaştırılmaktadır. Teröristler, onları yönlendiren ideolojilere samimiyetle 
inanabilirler. Bu ideolojiler onlara aşılanır ya da beyinleri yıkanır ve hatta teröristler eylem 
için yaşamlarını kurban etmek için gönüllü olurlar. (Stepanova, 2008: 29). 

Terörizmin ideolojik yönüne bakıldığı zaman değişik ideolojiler görülmektedir. 
Literatürde genel olarak bu ideolojiler dörde ayrılmaktadır. Bunlardan ilki, devlet rejimini 
yıkarak yerine Marksist-Leninist bir yapı kurmak isteyen ideolojilerdir. Marksist ideolojiden 
beslenen bu ideoloji aşırı sol olarak adlandırılmakta, etnik milliyetçilik ve sınıf mücadelesi 
gibi kavramlardan ilham almaktadır (Martin, 2013: 34).  İkincisi, Marksizm ve anarşizmin 
tam tersi,  aşırı milliyetçi, aşırı sağcı ve ırklarına son derece bağlı olan faşist gruplardır 
(Martin, 2013:  28). Üçüncüsü ise, ilerde de görüleceği gibi etnik kökene bağlı olan ve bölücü 
bir yapıya sahip olan etnik ideolojidir. Dördüncüsü ise, yukarıda da görüldüğü gibi dini 
kendine referans alan gruplardır.  

4.4.   Politik Faktörler 

Ülkedeki rejimin oturmamış olması, hükümet otoritesinin yetersizliği, eski rejimin 
özleminin çekilmesi, hükümet otoritesinin bazı grupların çıkarları için kullanılması, mevcut 
siyasal partilerin ideolojileri arasındaki mesafenin açıklığı, siyasi partiler arası çekişmelerin 
uzlaşmazlığa dönüşmesi, yasama, yargı ve yürütme erkleri ve devlet organları arasında 
kuvvetli fikir ayrılıklarının doğması, hükümet bunalımlarının kronik hale gelmesi, devlet 
kuruluşlarının yozlaşması, yolsuzlukların çoğalması, iktidarın çağın gereklerine göre 
kendisini yenilememesi ve devletin yeteneksiz, inançsız, cesaretten uzak ve faziletten yoksun 
bir siyasal kadro ile yönetilmesi terörizme başvurulmasını kolaylaştıran nedenler olarak 
saptanmaktadır (Türkiye Barolar Birliği, 2006: 142-143). 

Devletler iç siyasette bazen beğendikleri ve destekledikleri grupların görüşlerini 
olumlu karşılayıp meşru görürken, beğenmedikleri ve desteklemedikleri grupları ise 
görüşlerinden dolayı terörist ilan etmekte ve bu grupların eylemlerini ise terörizm eylemleri 
olarak nitelendirmektedirler (Akça, 2014: 33).   Bir ülkede siyasi sebeplerden dolayı halkın 
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değişik talepleri olabilir. Bu siyasi talepleri elde etmek için çeşitli mücadelelere 
başvurulabilir. Örneğin, halkın bir kesimi uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hak olarak 
self-determinasyon hakkını kullanmak isteyebilir; azınlık gruplar bağımsızlık elde etmek için 
çeşitli eylemlerde bulunabilirler. Bu durumda bu tarz eylemler karşısında istekte bulunan ve 
çeşitli eylemlere başvuran grupların ne olarak nitelendirileceği konusunda sorunlar 
yaşanmaktadır. Uluslararası hukukta üzerinde konsensüs sağlanmış bir tanım bulunmadığı 
için bu tarz eylemlerde mücadele verilen gruplar kimisine göre direnişçi, kimisine göre 
özgürlük savaşçısı, bazılarına göre ise terörist olabilmektedir. Bu meşhur bir tanımlama ile; 
'One man's terrorist is another man's freedom fighter' olarak ifade edilmektedir. Öyle ki 
Filistin’de verilen mücadelelerde ve yaşanan çatışmalarda Filistinliler, İsrail için terörist iken 
İslam dünyası için bağımsızlık mücadelesi veren ve özgürlüklerini arayan direnişçi ve 
özgürlük savaşçılarıdır.  

4.5.  Etnik Faktörler 

Etnik terörizm, bir örgütün ya da bireylerin, bir etnik kimlik kastı ile şiddet kullanma 
ve şiddet tehdidi ile kendisini destekleyip desteklememesine bakılmaksızın sivillere ya da 
savaşmayan diğer gruplara karşı korku verme ve onları etkileme olarak tanımlanabilir 
(Boylan, 2014: 3). Başka bir tanımlama ile etnik terörizm, ulusaltı gruplar tarafından 
amaçlarına ulaşmak için kasıtlı olarak yapılmış şiddet eylemleridir. Bu şiddet eylemleri ya 
farklı bir devlet kurma amacı ile ya da ülke içindeki diğer azınlıklardan daha farklı ve üstün 
bir statüye kavuşmak için yapılmaktadır. Standart diğer siyasi amaçla ulaşmanın yanı sıra bir 
kimlik inşasına teşvik etmek için, etnik teröristler genellikle sembolik hedeflere yönelirler 
(Byman, 1998:  153). 

Etnik terörizm ideolojik, ekonomik ve dini motifli diğer terörizm gruplarından bir 
hayli farklılaşmaktadır.  Diğer terörizm faktörlerinde olduğu gibi, etnik teröristler, muhalif 
grupları ve düşman yönetimi etkileme çabası içindedirler. Fakat diğer grupların aksine, etnik 
terörizm faklı bir etnik kimlik oluşturmaya ve etnik bir hareketliliği teşvik etmeye 
odaklanmaktadır.  Devlet tarafından sunulan bir kimliğin tersine, toplumsal bir kimlik inşa 
etmek için mücadele etmektedirler. Bu kimliğin inşası için de terörizme başvurulmaktadır 
(Byman, 1998:  150). 

Etnik terörizm, eski ve dünyanın her yerinde görülebilen bir terörizm şeklidir. 
Türkiye’de PKK, Sri Lanka’da Tamil, İspanya’da ETA, Kuzey İrlanda’da IRA ve Türk 
diplomatlara saldıran ve birçoğunu öldüren Ermeni ASALA etnik terörizme örnek olarak 
gösterilebilir. Bu tür terörizm faaliyetlerine bakıldığı zaman, etnik kimlik aidiyeti ile 
saldırılar yapılmakta ve hedef pek gözetilmemektedir. Örnek olarak PKK’yı ele alırsak, PKK 
terör örgütü eylemlerini yaparken sadece Türk vatandaşlara karşı değil ayrıca Kürt 
vatandaşları da hedef almakta, bu şekilde bir korku oluşturarak hedeflerine ulaşma gayesi 
gütmektedirler. 

 

 
5.   TERÖRİZMİN KULLANDIĞI YÖNTEMLER 

Terörizm yukarıda da belirtildiği üzere şiddet kullanımı, korku ve panik yaratmak 
üzere her türlü eylemi yapabilen, bunu yaparken de ayrım gözetmeyen yapılardır. Terörizm 
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hedeflediği amaçlara ulaşabilmek için çeşitli eylemlere başvurmakta ve istediklerini elde 
etmeye çalışmaktadır. Esasında terörizmde bombalama,  rehin alma, uçak, gemi ve kara 
araçlarını kaçırma, adam kaçırma, pusu, sabotaj, kundaklama gibi birçok yöntem 
kullanılmaktadır. Aşağıda en çok kullanılan yöntemlere kısaca değinilecektir.  

Rehin alma, terörist eylemleri arasında, en etkili ve güncel terör saldırı türlerinden 
birisi olarak terörizme katkısını sürdürmektedir (Gaibulloev ve diğerleri, 2009: 739). 17 
Aralık 1979’da imzalanan ve 3 Temmuz 1983’te yürürlüğe giren  “Rehine Alınmasına Karşı 
Uluslararası Sözleşme”  madde 1’de rehine almayı şu şekilde tanımlamıştır: “Bir başka 
şahıs, bir üçüncü tarafı, yani bir devleti, uluslararası bir kuruluşu, bir hakikî veya hükmî 
şahsı veya bir kişi grubunu; rehinenin serbest bırakılmasının kesin veya dolaylı bir şartı 
olarak, herhangi bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlamak için cebren tutan veya 
hapseden ve 'öldürmek, yaralamak veya hapsetmeye devam etmekle tehdit eden herhangi bir 
şahıs, bu Sözleşmeye göre «rehine alma» suçunu işlemiştir.” 
(https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc071/kanuntb
mmc071/kanuntbmmc07103442.pdf , 07.10.2015 ) 

Rehine alma olayları, devletler ve rehine alma işlemini yapan teröristler arasında, 
zaman baskısı altında direkt olarak müzakerelerin yapıldığı, terörizmin benzersiz ve kendine 
özgü eylem türlerinden biridir (Lee, 2013: 235). Rehin alma ve adam kaçırma eylemleri derin 
bir tarihe sahip olmasına rağmen, son yılarda uluslararası alanda bir endişe kaynağı haline 
gelmiştir. 1990’lardan ortalarından beri, rehine alma ve adam kaçırma eylemleri siyasal 
terörizmin bir taktiği olarak ciddi manada artmıştır (Yun ve diğerleri, 2008: 736). 

Rehine alma olayları dört farklı şekilde meydana gelmektedir: Adam kaçırma 
(kidnapping), uçak kaçırma (skyjacking), barikat kurma (bir binayı rehineler ile birlikte 
alıkoyma-barricade) ve gemi, tren ve otobüs gibi kara bazlı ulaşım araçlarını alıkoyma (non-
aerial hijacking). Adam kaçırma eylemi diğer rehine alma eylemlerinden farklılık 
göstermektedir ve riski en az olan rehine alma çeşididir; çünkü rehineler ve onları 
kaçıranların bulunduğu yer hemen bulunamamaktadır. Adam kaçırma, rehine alma 
olaylarının üçte ikisini oluşturmaktadır  (Brandt ve diğerleri, 2009: 759). 

Suikast ise hemen hemen tüm terörist gruplar tarafından kullanılan bir yöntemdir. 
Suikast bir ülkedeki devlet görevlileri ve diplomatları ile politika, ekonomi, ordu, kolluk,  
din, sosyal, kültürel ve medya gibi birçok alanda etkili bireyleri öldürme hedefi ile 
başvurulan bir taktiktir. Bu eylemler ideolojik, dini, politik veya milliyetçilik gibi birçok 
faktörden dolayı yapılabilir. Birçok terörist grup, düşmanlarını bertaraf etmek, halkı 
korkutmak ve sindirmek,  kamuoyunu etkilemek, hükümetin etkinliğini yıkmak ya da 
azaltmak, medyanın dikkatini çekmek ya da basit bir intikam almak için suikast yapmaktadır 
(http://www.nctc.gov/site/technical/assassination_tactics.html, 29.09.2015). Nitekim ASALA 
terör örgütünün Türk diplomatlara karşı yaptığı eylemler bunlara örnek olarak gösterilebilir.  

Bombalama ya da bir yerleri patlatma, bu yöntemlerden en çok kullanılan ve en etkili 
olanıdır. Tipik olarak, el yapımı bombalar ucuz ve yapılması kolaydır. Modern araçlar daha 
küçük ve elde edilmesi daha zordur. Modern olanlar çok yıkıcı etkiye sahiptirler. Mesela, 7 
Ağustos 1998’de,  Afrika’da iki ABD elçiliği bombalandı. Bombalar sonucunda 200’den 
fazla insan ölmüş,  5000’den fazla insan yaralanmıştır. Bu da özellikle modern silahlar ile 
yapılan bombalı eylemlerin ne kadar tehlike arz ettiğini göstermektedir.   Teröristler, ayrıca 
bomba yapacak kadar malzemeyi her zaman hazır bulundururlar (http://www.terrorism-
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research.com/incidents/ , 30.09.2015). Teröristler ihtiyaç duydukları patlayıcı malzemeleri 
birçok yerde bulabilirler. Bu malzemeler kolaylıkla taşınabilmektedir.  Geleneksel bombalar 
sosyal, politik, dini ve finansal merkezlere zarar vermek ya da buraları yıkmak için 
kullanılmaktadır. Eylemler kamuya açık alanlarda ve onlarca insanın yaşadığı şehrin yoğun 
caddelerinde meydana gelebilmektedir (http://www.twp.howell.nj.us/index.aspx?NID=322 , 
30.09.2015). 

Diğer bir eylem şekli ise canlı bomba ya da intihar bombacılarıdır. Aslında bu eylem 
şekli genel olarak bombalamanın içinde yer alması gerekmektedir. Fakat son zamanlarda 
sıkça başvurulan bir eylem şekli olduğu için literatürde farklı bir eylem şekli olarak ele 
alınmıştır.  

İntihar bombacısı, bireylerin kişisel olarak, mümkün olabildiğince bir hasar verme ve 
başkalarını öldürme amacı ile kendilerini patlatma ve infilak ettirme eylemidir. Canlı bomba 
eylemleri, açıkça başkalarını öldürme ve zarar verme niyeti güdülerek yapılan, kurbanları 
daha çok masum sivillerden oluşan (oysa ana hedef genellikle siyasi figürler ya da askeri 
personellerdir) patlamalardır. 

1980’lerden beri, intihar bombacılarının birçok faktör tarafından motive edildiği ve bu 
faktörler yüzünden canlı bomba oldukları gözlemlenmiştir. Bu faktörler içinde kökten 
dincilik, ülkelerini bağımsızlığa kavuşturma arzusu içinde olma, ülkesindeki işgalcilere karşı 
intikam hırsı barındırma, maddi yokluktan kaynaklanan umutsuzluk ya da çaresizlik, 
psikopatolojik temelli mantıksız söylemler, gruplar arası rekabette destekçileri ve üyeleri 
çekmeyi amaçlama gibi birçok şey yer almaktadır (Brym ve Araj, 2012: 432). Bu yöntem 
özellikle son yıllarda Irak’ta sıkça başvurulan bir yöntemdir.  Mesela, 2001 ile 2014 yılları 
arası Global Terrrorism Database (GTD)’ye göre 1440 tane canlı bomba eylemi olmuştur 
(http://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?start_yearonly=2001&end_yearonly=201
4&start_year=&start_month=&start_day=&end_year=&end_month=&end_day=&country=9
5&asmSelect1=&sAttack=1&dtp2=all&success=yes&casualties_type=b&casualties_max= , 
02.10.2015). 

 

6.   TERÖRİZMİN AMAÇLARI 
Terörizmin birçok amacı olabilir. Bu konuda yapılan çalışmalara bakıldığı zaman terör 

ve terörizmin amaçları ile ilgili farklı yaklaşımlar olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, 
Ergil’e göre terörizmin en çok sözü edilen amaç ve işlevleri şunlardır:  Halkı veya hedef bir 
topluluğu korkutmak, dehşete düşürmek ve yerleşik otoriteyi tahrip etmek; onun, terörist ile 
masum kitle arasında ayrım yapmadan baskı yöntemlerine başvurmasını sağlamak; otoriteye 
veya düzene karşı olan güçleri harekete geçirmek; yerleşik otoritenin güçlerini ve 
kurumlarını etkisizleştirmek, işlemez kılmak; kamuoyunu olumlu (kendi lehinde) veya 
olumsuz (düzene karşı) yönde etkilemek, yönlendirmek; siyasal güç odaklarını ele geçirmek 
veya var olan yönetimi devirmek (Ergil, 1993: 43). 

Terörizmin nihai hedefleri zamanla değişmesine rağmen, bunlardan beş tanesi kalıcı 
bir öneme sahiptir. Bunlar, rejim değişikliği, territoryal değişiklik,  politika değişikliği, sosyal 
kontrol ve statükonun devamı gibi ilkelerdir.  Rejim değişikliği hükümeti devirip,  onun 
yerine teröristlerin liderliğinde ya da en azından destekledikleri birilerinin liderliğinde yeni 
bir rejim kurmaktır.  Peru’daki Shining Path dâhil olmak üzere birçok Marksist grup bu amaç 
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uğrunda mücadele etmişleridir. Territoryal değişiklik ise bir bölgeyi ya bir devletten yeni bir 
devlet kurmak için ayırma ( Sri Lanka’da ki Tamil Tigers grubunun bu ülkedeki Tamil 
bölgesini ayırmak istemesi gibi)  ya da bu bölgeyi başka bir devlete katma gayesi gütme 
olarak tanımlanmaktadır (Lashkar-e Tayyiba’nın Kashmir bölgesini Pakistan’a katmak 
istemesi gibi).  

Politika değişikliği ise, daha az talep içeren sınırlı bir kategoridir. Mesela, El 
Kaide’nin ABD’den talebi, İsrail’e ve kendilerine göre yozlaşmış Arap rejimlerine olan 
desteğini kesmesidir. Sosyal kontrol ise, devletlerden ziyade bireylerin davranışlarını 
sınırlamaktır. Örnek olarak, ABD’de iç savaştan sonra KU Klux Klanı Afro-Amerikanlara 
olan baskıyı arttırmak istemişlerdir.  Son olarak, statükonun devamı ise var olan rejimin 
devamı demektir.  Örneğin, Latin Amerika’da Kolombiya Birleşik Savunma Güçleri (United 
Self-Defense Force of Colombia ) gibi birçok yarı askeri sağcı grup bu amacı gütmüşleridir. 
Kuzey İrlanda’daki Protestan paramiliter bazı grupların IRA ’ya karşı olarak topraklarının 
ayrılmaması için mücadele etmişleri de yine statükonun devamı açısından örnek teşkil 
etmektedir (Kydd ve Walter, 2006: 52-53). 

 
7.   SONUÇ 
Geçen yüzyılda devletlerin sayılarının ve insan nüfusunun hızla artması, beraberinde 

birçok problemin doğmasına sebep olmuştur. Yaşanan problemlerin barışçıl yollar ile 
çözülememesi, insanların hatta devletlerin şiddete başvurması terör ve terörizm 
kavramlarının uluslararası politikanın gündemini daha da meşgul etmesine sebep olmuştur. 
Mücadelelerin yasal ve meşru bir şekilde yapılmaması, şiddet eylemlerinin doğmasına sebep 
olmuş, oluşan bu şiddetin sonucunda yalnızca çatışmaların tarafları değil, masum siviller ya 
da çatışmaların tarafı olmayan diğer kesimlerinde zarar görmesine sebep olmuştur. 

Terörizmin tavan yaptığı 2000’li yıllarda durum böyle iken terörizm konusunda iki 
önemli mesele çözülememiştir. Bunlardan ilki, terörizmin henüz kabul görmüş bir tanımının 
bulunmamasıdır. Yürürlüğe girememiş 1937 tarihli Terörizmin Önlenmesi ve 
Cezalandırılmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesinin dışında henüz kabul gören genel bir tanım 
mevcut değildir. İkinci bir sorun ise, giderek artan terör eylemlerine karşı hukuksal alanda 
nasıl mücadele edileceğidir. 

Terörizm tanımlanırken genel olarak şiddet ve tehdit gibi unsurlarına başvurulmasına 
rağmen, terörizm üzerinde konsensüs sağlanan bir tanım mevcut değildir. Terörizmin 
tanımını yapan tüm birey ya da örgütler, ya çok kısa şekilde ya da derin bir tanımlama 
yapmışlardır. Üzerinde ortak bir tanımlama yapılmaması, terörizm kavramını sadece 
tanımlama yönünde değil, ayrıca terörizmin çeşitleri, amaçları ve şekilleri yönünden de 
tartışmaya açmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi,  üzerinde bir konsensüs sağlanamaması, 
bazı grupların değişik devletlerce faklı şekillerde tanımlanmasına sebep olmaktadır. 
Uluslararası alanda terörizm üzerinde konsesus sağlanması, devletlerarasında ki ilişkiyi 
artırmak açısından faydalı olacaktır. 

Terörizmin farklı şekillerde, farklı amaçlar ile ortaya çıkması artık günümüzde 
kaçınılmaz bir hal almıştır. Değişik saikler ile hareket eden terörizm, artık nerden geleceği 
belli olmayan, toplum üzerinde korku oluşturmak ve devleti baskı altına almak için her türlü 
eylemi yapabilen bir oluşuma büründüğü için, önlenmesi zor bir hale gelmiştir. 
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Uluslararası arenada bakıldığı zaman, terörizm değişik şekillerde ortaya çıkmaktadır. 
Terörizme sebep olan ideolojik, politik, dini ve etnik gibi unsurlar, terörizmin, amaçlarına 
ulaşmak için, değişik yöntemlere başvurduğu görülmektedir. Sınıraşan bir yapı haline gelen 
terörizm, artık her ülkede kendine üye bulabilmekte, bu durum terörizmi daha tehlikeli hale 
getirmektedir. 

Terörizm, ülke içi ve ülke dışı, devlet tarafından desteklenen ve desteklenmeyen gibi 
bir sınıflandırmaya tabi tutulduğu zaman çeşitli terörizm şekilleri ortaya çıkmaktadır. Sadece 
bir devleti ilgilendiren ve başka devlet ve vatandaşları ile ilgisi olmayan terörizm ulusal  ya 
da ülke içi, bir devletin kendi vatandaşlarına uyguladığı şiddet devlet terörizmi, bir devletin 
kendi otoritesini korumak için kendi ülkesindeki ya da başka devlet ülkesindeki çeşitli 
ulusaltı grup ya da bireylere destek vermesi devlet destekli terörizm, egemen devletler 
tarafından kontrol edilen ve başka devletlerin zararına yol açan terörizm uluslararası 
terörizm, devlet dışı aktörler tarafından kontrol edilen ve bir çok devlet ya da vatandaşına 
yönelik eylemler içeren terörizm ulusötesi terörizm olarak adlandırılmıştır.  

Terörizm dinamik bir yapı arz etmektedir. Özellikle teknolojinin ilerlemesi, köyden 
kente göçlerin artması, yeryüzünde belirli alanlarda politik istikrarsızlıkların devam etmesi, 
kökten dinci ya da aşırı dinci grupların ortaya çıkması ile birlikte terörizm daha da artmakta 
ve şiddetlenmektedir.  

Terörizm şiddetlendikçe başvurulan yöntemler ve kullandıkları araçlar da çeşitlilik arz 
etmektedir. Terörizmin özelikle son yıllarda istedikleri araçları elde etmeleri basitleşmiştir. 
Bundan dolayı yapılan eylemler daha çok ses getirmektedir. Özellikle bombalı eylemlerin 
artması, daha çok can ve mal kaybına yol açmaktadır. Korku ve panik havası oluşturmak 
isteyen terörizm, bu yöntemler ile elde etmek istediği amaçlara ulaşmak için her yolu mubah 
görmektedir.  
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AB-ABD SERBEST TİCARET ANLAŞMASI VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİ 

 
Aslı Yılmaz* 

Öz 

AB ile ABD arasında müzakereleri yürütülmekte olan Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP), 
geleneksel Serbest Ticaret Anlaşması (STA) olmanın çok ötesinde daha derin ve kapsamlı bir işbirliğinin 
doğmakta olduğuna işaret etmektedir. Bu işbirliğinin gerçekleşmesi ile birlikte Atlantik’in iki yakası arasında 
yeni bir ekonomi ve pazarın doğacağı ve bu oluşumun tek başına dünya ekonomisine hükmetme gücüne sahip 
olacağı öngörülmektedir. Özellikle ihracata dayalı ekonomileri olan gelişmekte olan ülke ekonomilerinin önemli 
kayıplar yaşayacağı, Türkiye’nin de bu ülkelerin başında geleceği tahmin edilmektedir. 

Türkiye’nin AB ile imzaladığı Gümrük Birliği (GB) anlaşması dolayısıyla AB ile STA imzalayan ülkelerin 
ürünleri Türk pazarlarına serbestçe girebilmekte ancak Türk malları için mevcut gümrükler devam etmektedir. 
GB’nin getirdiği bu yükümlülüğün TTIP’in yürürlüğe girmesi ile birlikte Türkiye’nin yükünü daha da artıracağı 
tahmin edilmektedir.  

Bu makale çalışmasında AB-ABD Serbest Ticaret Anlaşması incelenecek ve Türkiye üzerinde ne gibi etkilere 
neden olabileceği açıklanacaktır. Makalenin birinci kısmında AB-ABD serbest ticaret anlaşması ve dünya 
ekonomisine etkileri anlatılacaktır. İkinci kısımda ise AB-ABD serbest ticaret anlaşmasının Türk dış ticaretine 
etkileri, Ab-Türkiye dış ticareti Türkiye-ABD dış ticareti, ve Türkiye için çözüm yollarına yer verilecektir. 
TTIP’in imzalanması ile birlikte sadece dış ticarette değil çevre, sağlık, istihdam, refah, kamu hizmetlerinin 
yürütülmesi gibi birçok alanda iki ticari ortağın piyasalarının birbirine açılması beklenmektedir. AB’nin STA 
imzaladığı her ülkenin ürünleri AB üzerinden Türkiye’ye gümrüksüz girerken Türkiye için aynı durum söz 
konusu değildir. Türkiye’nin de en çok kaybeden ülkeler arasında olacağı öngörülmektedir. Makale Türkiye’nin 
dış ticareti açısından bu nedenle önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Serbest Ticaret Anlaşması, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı, TTIP, Gümrük 
Birliği, Uluslararası Ticaret.  

FREE TRADE AGREEMENTS OF EU AND USA AND ITS EFFECTS TO TURKEY 

 

Abstract 

Ongoing negotiations between the EU and the US Transatlantic trade and investment partnership (TTIP), 
traditional free trade agreement (FTA) indicate that beyond being a more extensive collaboration was born. The 
realization of this cooperation between the two sides of the Atlantic with a new economy and the market will 
rise, and this formation alone, it is projected that the world economy will have the power to rule. Especially 
export-oriented economies with the economies of developing countries will experience significant losses, Turkey 
is predicted the future of this country.  

Turkey signed a Customs Union agreement with the EU, and consequently, the products of the countries that 
signed the FTA with the EU can freely enter the Turkish market, but the existing Turkish customs for goods 
continues. In conjunction of GB with the enactment of this obligation by TTIP, Turkey is estimated to increase 
the burden even more. 

This article describes the work of the EU-US Free Trade Agreement may cause effects on Turkey will be 
examined and will be announced. In first chapter, Usa-Eu Free Trade Agreement, and its impact on world 
economy is explained. In second chapter, the impact of Usa- Eu free trade agreement on Turkey’s foreign trade, 
Eu-Turkey foreign trade, Turkey-Usa foreign trade, the solution ways for Turkey are featured. With signing 
Transatlantic Trade Agreement, not only foreign trade but also environment, health, recruitment, prosperity, 
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public services of two trade copartners will be opened each other. The products are gained entrance to Turkey 
free of duty because of free trade agreement. However this situation is not same for Turkey. Turkey is seen 
among the most loser countries. Because of this reason, this article has an importance for Turkey’s foreign trade. 

Keywords: Free Trade Agreement, Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP, Customs Union, 
International Trade. 

 

INTRODUCTION 
Free Trade Agreement (FTA) is one of the most important concepts of  international trade and 
economical relations from the past on nowadays. Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP) between European Union (EU) and United States of America (USA) is 
one of the most important discussions of global economy for last year’s because TTIP points 
that FTA is more than a classical agreement and much more than the definitions of the 
traditional cooperation. According to draft agreement mutually custom tariffs were decreased 
and extensive partnership relations will be established (Şahin, 2015: 60). TTIP is the 
development which is applied because of needed regulatory reforms and protection in the 
investments in the international trade as liberalization model. In the way of extent and scale, 
TTIP represents a new development in the trade politics of Europe trade and regulatory 
reforms. The relation which is established based on FTA between USA and some European 
countries that validate all over the world through TTIP (Khan vd., 2015: 5-6). 
That increasing the shares of Chinese and rising economies in world economy and becoming 
serious competitors for Western economies and  Economic Crisis in 2008 is caused important 
perform loss in the Western economies made seeking for new cooperation. TTIP which was 
started its negotiations on July of 2013 and is been considering put into place in 2018 after 5-
Year-Negotiation-Calender has become one of the most important discussions in the global 
economy during last years  as objectified situation of quests (Çelebi, 2013: 219). Big renewals 
will happen to the direction of world trade within putting into place of agreement and firstly 
in Japan (- 5,90%) then many countries’ GDP will reduce (Peterson, 2013: 6). 
The cooperation structure which is USA and EU want to reach through this agreement, the 
environment which has not any improvement that World Trade Union (WTU) requires, 
intellectual properties, competition politics, investments, health, energy and raw material are 
not just standards of WTU , It is a temporization place.  In case of signing this agreement by 
EU and USA, they would have super power all over world trade and do whatever they want 
and many countries concern about the consequences of it (Akman, 2014: 3) 

This agreement has more wide-ranging than other free trade agreements until nowadays and 
will have big scale trade in it and they could make some effects in Turkey, such as; 
investments, quota, subventions, competition politics and trade conveniences (BİLGESAM, 
2014: 34).  Turkish markets will be free for products of USA but Turkish products will not be 
free as always, they will the barriers and the application which has been used for the recent 
years (Akman, 2013: 13). 

Economic Crisis in 2008 caused permanent economical losses all over the world, It also 
influenced EU also like all developed economies, the crisis started in the financial system. 
Firstly in Greece the other countries it has become a long-term real crisis. This crisis damaged 
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the countries a lot and it is obvious to see that it has become global money crisis (Euro crisis). 
Europe that challenges with the crisis from 2008 on materialized new structural reforms and 
used signed free trade agreements as a solution way (BİLGESAM, 2014: 8). 

It could be seen that there is no efficiency on Doha Development Round which was conducted 
from 2001 in WTU.  Besides developed countries are trying to have some  agreements each 
other to solve this problem because the completed liberalization in Uruguay was not that good 
in 1994 in the world trade (Güneş, Mavuş ve Oduncu, 2013: 2; Akman 3,7; Khan vd., 2015: 
6). In this direction there are a lot of attempts from USA and EU. Mainly this movement has 
become a current issue among two old joints in TTIP. The main factor which makes TTIP 
being a current issue is logrolling of USA and EU. While USA do not get good efficiency 
under the roof of WTU, EU challenges with the crisis which resumes with its sustainability. 
EU and USA want to make their markets bigger. On the other hand, USA associated foreign 
trade which was run all over the world with security after 11th of September, 2011 makes 
them enter to the reliable markets like European markets. With the reason of new politics, 
while USA sign FTA with many countries, EU start signing FTA to  stop inactivity and not to 
lose the market versus rising Asian economies (BİLGESAM, 2014: 37). 
TTIP was discussed social and political effects of it, not just economic effects. Confidentiality 
of negotiation documents of the agreement and its related regulations and tendency of parties 
are seen as threat from especially the point of European democracy. Arguments about the 
subject of agreement transparency are questioned. There are some thoughts: the agreements 
will bring a lot of benefits and the agreement will bring much economic loss (Hilary, 2015: 9-
10). 
In the studies, TTIP was emphasized often that it is not a classical FTA. Although 
nevertheless Turkey focus the effect of import and export in the studies about that, especially 
it was being discussed in the different perspective because this agreement is not just about 
foreign trade numbers, it could influence also about environment, public health, income 
distribution, salaries, employment, access to resources, the method of representing of public 
services and other subjects. So, this agreement would influence Turkey in the way of export 
effect, all studies in Turkish literature is about the foreign trade. In this study, the effects of 
the agreement were discussed between economies of USA-EU and Turkey broad brush 
strokes. 
 

CHAPTER I 
EU – USA FREE TRADE AGREEMENT 

1.1. EU-USA Free Trade Agreement 
There are some concerns which are created by rising Far East Asian economies at the heart of 
TTIP. It is one of orders of the day in the economy environments. Fast economic rising like in 
China and South Korea caused very hard competitive foreign market for EU and USA 
economies. Both of parties started to sign new free trade agreements with third countries to 
protect their markets. This situation made these two partners being competitor in many 
markets and having a new collaboration. While China’s market share was rising in both of 
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markets, the rates of export between EU and USA were decreasing. This important factor has 
accelerated the process (Akman, 2014: 6-7).  
It has been considering that the agreement which has regulatory reforms for both side makes 
depression effects decreased after 2008. TTIP which has mainly more different content than 
other FTAs and tariff reforms and the gains of them are seem obviously for the regulation of 
future structure and reforms. Liberalization scale has become bigger with the agreement and it 
is been expected that Rising growth will continue through new regulations. The connection 
between growth and public health would exist alongside of economical growth for both sides 
are been considering (Khan vd., 2015: 6-7, 17-18). Products of EU and USA have entrance 
difficulties to the markets and both sides have important protections in some markets. EU and 
USA markets would open each other within TTIP which is called more than typical 
agreements. Public procurement in USA has high-level protection and public procurement in 
EU is liberalized significantly. On the other hand, EU has high-level agriculture protection 
and USA products have difficulties to entry to the European agriculture market. Notably these 
things, cooperation between EU and USA would be bigger and the protections which are out 
of tariff could decrease then the relation would be much bigger as economical and social 
(Messerlin, 2015: 13-17). 

Office of the United States Trade Representative defines TTIP as partnership of investment, 
high-level standard and extensive trade between two partners. New staffing opportunities will 
born  by increasing the access to European markets within the agreement for American 
products and services  that is stated. Within agreement which has some expectations like 
international competition power, growth and staffing make new 13 million employment 
creating, harmony between partners would increase also by this. This agreement is seen as a 
strategic qualified partnership for both sides, too (www.ustr.gov, 01.08.2015). 
The partnership agreement which is sustained negotiations among two blocks was defined the 
cooperation which more than a classical FTAs by Kutlay and Keleş (2013: 25) and definition 
of geo-economic imagination was used by them. The agreement between two blocks aims that 
nullification of each custom taxation, removal of each obstacle of non-tariff, included 
agriculture, making the access to markets easier, to synchronize regulatory regimes, to 
strength of regulations about intellectual property and being transparency of public bidding 
process. In addition to these, liberalization is predicted high-level  in many areas. The 
agreement creates the biggest free trade zone all over the World by the reason of its index and 
scale of the market. 
TTIP is not just an agreement which provides liberalization of the trade between EU and 
USA, It must be considered as a widened commercial partnership because the trade between 
two parties from the past to nowadays is been conducted with quite low custom rates. 

By the reason of these, the agreement would make custom tariff zeroing and removal of 
obstacle of non-tariff. On the other hand, other focal point of the agreement is service trade 
and investments and this points that it is a new cooperation and more than a classical FTA 
(Akman, 2014: 8). 

The importance of the agreement is not just discount about tariffs and It makes the expenses 
of the relations lower than before. Mean custom tariff is around 3,5% in trade of EU-USA in 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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 
	  

	  
	  

	  

340	  

the existing situation. Main benefit of the agreement is not discount of tariffs, in recognition 
sectors, it has been calculated that the expenses of the trade would be considerably lower. 
Within the agreement, the expenses of many sectors’ export have been calculated to be lower 
around 50% (Hasanov ve Macit, 2015: 18). While being lower of the expenses in many areas 
means rising profitability and totally means rising prosperity. 

It is obviously seen that there is no monotony about the index of agreement in EU countries. 
For instance, France calls a spade a spade to veto the agreement If it is not suitable for 
national politics concerns about audio and visual services and cultural services. Other 
common politics problem is that environment, food security, agriculture products and 
geographical signs belonged agriculture products. Notably France, Spain, Italy and Greece 
and many countries have concerns about these. By the reason of this, negotiations maybe will 
not be completed and enter into force in expected time (5 years) (Öztrak ve Duvan, 2014: 17-
18). In case, when the agreement entries into force, it is clearly seen that the agreement would 
change many things in the World economy and national economies. 
 

1.2. Effects of Free Trade Agreement of EU and USA to World Economy  
EU is trying to sign FTAs with many countries from last years to nowadays. EU wants to 
widen its markets and increase the internal prosperity by these agreements (Atılal ve Erçevik, 
2013: 1). TTIP is one of these agreements; it was the first place of international trade agenda 
for past several years. EU and USA has started negotiations of TTIP in July of 2013 and these 
negotiations would be very important for World economy and without any doubt the created 
cooperation of two parties will reach the power to specify the game rules in World economy 
(Akman, 2013: 1). According to agreement, effect analysis shows that EU and USA took 
lesson from Economic Crisis in 2008 and started to look for seeking to economical growth 
leading up (Çelebi, 2013: 218-219). 

That TTIP would create trade and trade variation effects are predicted. Also it is predicted that 
trade variation affect by agreement influence especially third World countries in a negative 
way but trade would be created in notably USA, England and Sweden from EU side and other 
countries. According to analysis about this subject shows that trade liberalization by this 
agreement makes the prosperity of USA increased more than 13%, the rate is 10% in England, 
7% in Sweden and 5% in Germany. The agreements make the export of USA increased 
around 94% and notably China then India, Brazil, Russia and Turkey would lose prosperity 
significantly. Loss prosperity all over the World out of the agreement would be around 0,15 %  
(Çelebi, 2013: 222). 

Petersen (2013: 2-3) who examines the result of Transatlantic agreement in the way of other 
countries, he specifies that USA, notably England and EU counties will have gains in per 
capita national income in his research which has 126 countries. According to findings of the 
study, the most rising per capital national income countries are respectively that USA 
(13,4%), England (9,7%), Sweden (7,3%), Ireland (6,9%) and Spain (6,6%). On the other 
hand, the agreement would cause very important national income loss in other countries. 
According to the calculation of national income loss, the countries are that Canada (9,5%) 
where has close trade relation since the past, Australia (7,4%), Mexico (7,2%), Belize (6,0%), 
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Japan (5,9%) and Chile (5,6%). It is predicted that notably the export of  these countries and 
the export of other countries would have considerably loss to USA. According to calculation, 
the most decreasing countries and their export rates are that South Korea (-35,8%), Thailand 
(-34,2%), Indonesia (-34,2%), China (-33,4%), India (-30,8%) and Japan (-20,1%).  
There are some this agreement’s circumspect analysis and some scenarios available about 
possible effects by EU commission. This agreement belong tariffs provides a cooperation 
place and creates different effects. According to research of the Commission, If the agreement 
was signed like mentioned overall, It would contribute 68-120 billion Euros to national 
income of EU and 50-95 billion Euros to national income of USA. It is predicted that the 
agreement makes the disposable income increased 545 Euros in EU and 655 Euros in USA 
(Öztrak ve Duvan, 2014: 2). 

According to results of other research made by Europe Commission, within the agreements, 
while rising of total annual national income of EU is 95 billions Euros, it is 120 billions Euros 
in USA. The agreements will make two parties being glad, it is predicted that it makes the 
export of motor vehicles, metal and chemistry sectors increased much. According to 
calculation, 40% in motor vehicle export, 12% in metal products export, 9% in processed food 
and chemicals export would be increased with these percentages (Europe Commission, 2013: 
2-3). 
According to calculation of measuring the agreement’s gains by Francois vd. (2013: 47-52), 
the agreement brings liberalization and market growth and makes them having gains in 2027 
for two parties1. (Please check calculations according to two scenarios which are assertive and 
limited assertive: Francois, 2015.) While rising of national income of EU become 68-119 
billions Euros, rising of national income of USA become 49-94 billions Euros within the 
agreement. 
Income of household depends on the scope of the agreement. Within entering into force of 
agreement on the largest scale, rising of income of household would be 545 Euros in EU and 
it would be 655 Euros in USA. Annual rising of the exports of parties within agreement as 
from 2027 is 3,37-5,91% in EU and it is 4,75-8,02% in USA. 
It is possible to find these numbers in different resources but common opinion is that both of 
parties will have gains through the agreement. Also, it is predicted that the prices would be 
much higher than 0,5% in EU and 0,4% in USA based on economic potential by the 
agreement. The number of specific predictions would be more about this subject on upcoming 
period (Walker, www.bbc.com, 01.08.2015). 
According to the information of the research which is attributed by Güneş vd. (2013: 3-4), the 
agreement would be rising of business partnership of EU and USA, significant income and 
prosperity, besides the agreement influences to economies of many countries in different 
levels. Notably Canada, Mexico and Turkey are the leading of much loss. According to the 
analysis of the authors, TTIP conducts with different scenarios, the rising of prosperity of 
both sides will happen with different levels. If the agreement was entered into force on largest 
scale, annual rising of real GDP would be 0,280% in EU and it would be 0,304% in USA. As 
obviously seen in many resources, it is predicted that USA will have more gain than EU. 
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There are a lot of negative and positive scenarios which are mentioned and discussed on this 
study. According to one of the opinions which the agreement causes many and big losses in 
the progressive period, it is possible to sum up shortly the economic losses of TTIP in the 
long term (the losses could be seen after 10 years) (Capaldo, 2014: 2-3); 

•   Net export losses will be shown after 10 years in Northern Europe countries. These 
losses will be 2,07% as annual in Northern Europe countries, 1,9% in France, 1,4% in 
Germany and 0,95% in England. 

•   GDP of countries will be decreased. This decreasing will be 0,50% in Northern 
Europe countries, 0,48% in France and 0,29% in Germany. 

•   600.000 people will lose their job within agreement. Decreasing employment will be 
around 90.000 people in the Southern Europe, it will be 134.000 people in Germany 
and 223.000 people in France of Northern Europe. 

•   Labor income in total incomes will decrease and governments will support labor 
income. 

•   Income of taxation of all EU governments will decrease with TTIP. The rate of Public 
deficit will climb over the limit up of Maastricht Criterions all over Europe within 
decreasing income of the governments. 

•   Income of export, price shares and income of public will decrease within TTIP and 
because of these, demands and profits will decrease all over Europe and instability 
potential will increase in the economy. 

EU is seen the loser party in the table which Capaldo (2014: 14) made because there will be 
some negative things between the agreement and EU but USA will have gains like 
employment, net export, national income growth .According to the scenario, GDP growth will 
be 0,36% and annual net export growth will be 1,2% at the end of predicted period. Also, 
784.000 people will have new jobs and their income will increase around 699 Euros. 
There are also other researches as the agreement brings a lot of benefits and economical 
losses. According to information based on some resources by Hilary (2015: 10-11), TTIP will 
cause very serious export and income losses and around a million people will lose their jobs. 
Also, the agreement has notably democracy and freedom then index which like a threat for 
food security, environment, etc.  
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CHAPTER II 

EFFECTS OF FREE TRADE AGREEMENTS OF EU AND USA TO TURKEY 
2.1. Effects of Free Trade Agreement of EU and USA to Turkish Foreign Trade 

EU and USA make half of all world income (46,7%) and one of three of global trade(30,4%). 
By this reason, signing of this extensive FTA of these two partners would change many 
economic balances in very depth in all countries and it changes in Turkey, too. Within the 
economic partnership between USA and EU, they will have access capacity to guide to world 
economy themselves and several applications in this agreement will be an example for future 
agreements. On the other hand, within the reason of trade volume scale of these two parties, 
Turkey will be the first country most influenced from this agreement (Akman, 2014: 2; Şahin, 
2015: 59). 

If Turkey were out of TTIP, Turkey would have much damage in the foreign trade and 
economy. These opinions are started to be subject and other possible scenarios are being told. 
According to the research of Güneş vd. (2013: 8-10), If TTIP removes just the tariffs; it is 
possible to see that decreasing of GDP of Turkey would be 0,114% and its export would 
decrease 0,268%. According to the scope of the agreement, while the loss will increase, if 
removal of the tariffs and decreasing of handicaps of non-tariffs are applied, GDP loss of 
Turkey would be 0,561% and decreasing of the export would be 0,450%. If this agreement 
shows directly spillover effect, the losses of Turkey would be decreased significantly. If 
Turkey attends to this agreement, the scenario with Turkey seems positive and according to 
the depth of the agreement, the annual growth of GDP is calculated between 0,460% and 
4,001%, the annual increasing of the export would be between 1,303% and 6,974% 
The main problem of Turkey of sign the economic agreement by EU is that assuming of 
Customs Unions Agreement of EU. Therefore, the preferred trade system of the agreements 
which EU signs with third countries will oblige Turkey (Öztrak ve Duvan, 2014: 2) because 
Turkey has to open its market to the countries that signed free trade agreement with EU 
according to the articles of 16th and 54th of 1/95 numbered of Common Council Decision in 
Customs Unions Agreement (BİLGESAM, 2014: 33). 
If Customs Unions Agreement is executed in TTIP, USA products will come to Turkey as 
duty-free through USA. In case USA continues to apply the custom tariffs to Turkey. The 
foreign trade of Turkey with USA will influence very badly for Turkey. For example, the 
rates of tariffs of USA in textile sector are quite high. This situation causes some 
disadvantages of competition on the sectors. On the other hand, while goods of EU will enter 
to USA market duty-free and Turkish goods continue to enter with custom process; Turkish 
producers that suffer in this competition will not survive against EU goods in USA markets 
(Akman, 2014: 17). 

Main factor which caused this negative table for Turkey is that EU where sign FTA with third 
countries and level of development between Turkey and EU. Due to the level of development, 
obligation to obey the FTAs which signed by EU causes a new asymmetric market for Turkey 
(Güneş vd., 2013: 4-5). By the reason of this, while EU sign agreements with other countries 
where have developed economies or weak economies, they consider their market conditions 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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 
	  

	  
	  

	  

344	  

and specify the articles on the agreements. Competitive capacity of EU is stronger than 
competitive of Turkey because of being developed economy of EU and the agreements which 
are signed by competitive capacity of EU weakens the competitive capacity of Turkey. 
Turkey has a developing economy and many sector in Turkey must be protected and it is so 
hard to challenge with matured competitors for many sector in this duty-free environment of 
Turkey. 
2.2. External Trade of EU and Turkey  

Turkish economy has unfavorable balance of trade. By years, export figure increases 
considerably and import figure increases also and the rate of exports meeting imports is too 
low. From 1990 to nowadays, when the rate of export and import are checked, the rate of 
export meeting imports was seen less than 50 % at some years. Customs Union effectuated in 
1996, within new big opportunities and European markets entering to Turkey markets was 
expected but it did not work actually. 

Table 1. Figures of External Trade of Turkey (Thousand $) 

Years Export Import 
Balance of 
External 

Trade 

Volume of 
External 

Trade 

The rate of 
exports 
meeting 

import(%) 
1990 12.959.288 22.302.126 -9.342.838 35.261.413 58 
1991 13.593.462 21.047.014 -7.453.552 34.640.476 65 
1992 14.714.629 22.871.055 -8.156.426 37.585.684 64 
1993 15.345.067 29.428.370 -14.083.303 44.773.436 52 
1994 18.105.872 23.270.019 -5.164.147 41.375.891 78 
1995 21.637.041 35.709.011 -14.071.970 57.346.052 61 
1996 23.224.465 43.626.642 -20.402.178 66.851.107 53 
1997 26.261.072 48.558.721 -22.297.649 74.819.792 54 
1998 26.973.952 45.921.392 -18.947.440 72.895.344 59 
1999 26.587.225 40.671.272 -14.084.047 67.258.497 65 
2000 27.774.906 54.502.821 -26.727.914 82.277.727 51 
2001 31.334.216 41.399.083 -10.064.867 72.733.299 76 
2002 36.059.089 51.553.797 -15.494.708 87.612.886 70 
2003 47.252.836 69.339.692 -22.086.856 116.592.528 68 
2004 63.167.153 97.539.766 -34.372.613 160.706.919 65 
2005 73.476.408 116.774.151 -43.297.743 190.250.559 63 
2006 85.534.676 139.576.174 -54.041.498 225.110.850 61 
2007 107.271.750 170.062.715 -62.790.965 277.334.464 63 
2008 132.027.196 201.963.574 -69.936.378 333.990.770 65 
2009 102.142.613 140.928.421 -38.785.809 243.071.034 72 
2010 113.883.219 185.544.332 -71.661.113 299.427.551 61 
2011 134.906.869 240.841.676 -105.934.807 375.748.545 56 
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2012 152.461.737 236.545.141 -84.083.404 389.006.877 64 
2013 151.802.637 251.661.250 -99.858.613 403.463.887 60 
2014* 157.610.158 242.177.117 -84.566.959 399.787.275 65 

Resource: Risk Management and Audit General Management, Foreigner trade statistics by 
years, www.gtb.gov.tr, [Access: 01.08.2015]. 
* 2014 data is not certain data. 

 
Figure 1. Variation of Export and Import by years (1990-2014) 
Resource: Risk Management and Audit General Management, foreign trade statistics by 
years, www.gtb.gov.tr, [Access: 01.08.2015]. 
Greatest partner of Turkey is European Union. Turkey exports more than half of its export to 
EU for a long time. In the same way Turkey imports mostly from EU. Even though these 
trading relation would be high level within Customs Union, statistical data shows that trade 
with EU reduces considerably in all external trade at last years. While export to EU and 
import from EU in 1990s were more than 50 % of total rates, the rate of import and export 
were decreased to 36%. When checking the trade between Turkey and EU, Turkey has deficit 
always on trade with EU. Although the trade with EU was reducing fairly, the deficit has 
reached from 11,75 billions $ in 1996 to 31,25 billions $ in 2014 on trade with European 
Union. 

When checking the rates, the rates of export and import with EU increased significantly but it 
is clearly seen that EU trade in total trade decreased. It’s important reason is that Turkey has 
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established new partnership last years and trade with non-European countries increased more 
than trade with European countries. 
Table 2. Foreigner Trade of Turkey and EU By Years (Million $) 

Years Total 
Export 

Export 
to EU 

The Rate 
of  EU in 
Total 
Export 
(%) 

Total 
Import 

Import 
from EU 

The Rate 
of  EU in 
Total 
Import 
(%) 

The Deficit of 
the Trade 
with EU 

1996 23.224 12.590 54,21 43.627 24.349 55,81 -11.759 
1997 26.261 13.470 51,29 48.559 26.128 53,81 -12.658 
1998 26.973 14.837 55,01 45.921 25.297 55,09 -10.460 
1999 26.587 15.454 58,13 40.671 22.538 55,41 -7.084 
2000 27.774 15.688 56,48 54.503 28.552 52,39 -12.864 
2001 31.334 17.575 56,09 41.399 19.841 47,93 -2.266 
2002 36.059 20.458 56,73 51.554 25.698 49,85 -5.240 
2003 47.252 27.479 58,15 69.340 35.157 50,70 -7.678 
2004 63.167 36.699 58,10 97.540 48.131 49,34 -11.432 
2005 73.476 41.533 56,53 116.774 52.781 45,20 -11.248 
2006 85.534 48.148 56,29 139.576 59.448 42,59 -11.300 
2007 107.271 60.754 56,64 170.063 68.472 40,26 -7.718 
2008 132.027 63.719 48,26 201.964 74.513 36,89 -10.794 
2009 102.142 47.228 46,24 140.928 56.616 40,17 -9.388 
2010 113.883 52.934 46,48 185.544 72.391 39,02 -19.457 
2011 134.906 62.589 46,39 240.842 91.439 37,97 -28.850 
2012 152.461 59.398 38,96 236.545 87.657 37,06 -28.259 
2013 151.802 63.039 41,53 251.661 92.458 36,74 -29.419 
2014 157.610 57.524 36,50 242.177 88.783 36,66 -31.259 

Resource: Risk Management and Audit General Management, Foreigner trade statistics by 
years, www.gtb.gov.tr, [Access: 01.08.2015]. 

Deficit of foreigner trade of Turkey with EU was around 11 billions $ until 2008 Crisis but 
after that crisis, the deficit increased more and more. It has become 3 times bigger in a few 
years after the crisis, it has reached around 30 billions $ and it means that deficit of foreigner 
trade of Turkey will be permanently 30 billions $ that causes by EU each year in next years of 
trade. Also during this research, American products will enter easily to Turkey within TTIP 
factor and it will make the deficit higher and higher. 
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Figure 2. Direction of the Deficit of Trade between Turkey and EU by Years (Million $) 
Resource: Risk Management and Audit General Management, foreign trade statistics by 
years, www.gtb.gov.tr, [Access: 01.08.2015]. 
 

2.3. Foreign Trade of Turkey and USA 
USA got behind after EU countries on the gradation of trading partners of Turkey. When it is 
checked that rates of foreign trade for last 10 years, annual average of foreign trade of Turkey 
to USA is between 5 and 6 billions $. According to numbers, It is not possible to see some 
changes about export from Turkey to USA but there are some changes on the rates of import. 
The import increases from USA since 2008 like foreign trade to USA and foreign trade deficit 
to USA increases also. On the other hand, rate of USA of total export decreased from 6,68% 
to 4% and rate of USA of total import increased from 4,6% to 5,26%. Factors that cause these 
situations must be checked on these two partnerships. 
Table 3. Foreign Trade of USA and Turkey by Years (Thousand $) 

Years Total 
Export 

Export to 
USA 

Rate of 
USA of  
Total 
Export 
(%) 

Total 
Import 

Import from 
USA 

Rate of 
USA of 
Total 
Import 
(%) 

Foreign 
Trade 
Deficit of 
Turkey to 
USA 

2005 73.476.408 4 910 715 6,68 116.774.151 5.375.548 4,60 464.833 
2006 85.534.676   5 060 854 5,92 139.576.174 6.260.873 4,49 1.200.019 
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2007 107.271.750 4 170 688 3,89 170.062.715 8.166.068 4,80 3.995.380 
2008 132.027.196 4 299 941 3,26 201.963.574 11.975.929 5,93 7.675.988 
2009 102.142.613 3 240 597 3,17 140.928.421 8.575.737 6,09 5.335.140 
2010 113.883.219 3 762 919 3,30 185.544.332 12.318.745 6,64 8.555.826 
2011 134.906.869 4 584 029 3,40 240.841.676 16.034.121 6,66 11.450.092 
2012 152.461.737 5 604 230 3,68 236.545.141 14.130.546 5,97 8.526.316 
2013 151.802.637 5 640 247 3,72 251.661.250 12.596.170 5,01 6.955.923 
2014 157.610.158 6 341 841 4,02 242.177.117 12.727.562 5,26 6.385.721 

Resource: Risk Management and Audit General Management, foreign trade statistics by 
years, www.gtb.gov.tr, [Access: 01.08.2015]. 

 
Figure 3. Direction of Foreign Trade of Turkey to USA (Thousand $) 
Resource: Risk Management and Audit General Management, foreign trade statistics by 
years, www.gtb.gov.tr, [Access: 01.08.2015]. 
As the numbers explained clearly, foreign trade deficit of Turkey to USA grows up quickly 
since 2008. On the other hand, this deficit will be irrecoverable if USA products comes to 
Turkey easily through EU within entering into force of TTIP and the deficit will be much 
bigger. 
2.4. Solutions for Turkey 

When GB was signed, it was success for Turkey but after some time its effects to Turkish 
Economy become a subject for many resources. Regardless GB which is signed by Turkey 
with EU, it has no that return capacity to handle some changes of global economy. GB which 
has a lot of limitations and responsibility is reported many lacks nowadays. On the other hand, 
within Eastern Europe countries attending to EU, trading and economic relations between 
Turkey and EU need some changes. Also there is not any result from Doha Negotiations by 
WTU of EU because of this, Turkey try to sign new FTAs and the losses will be much bigger. 
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TTIP causes same asymmetric situation last years and Turkey has no power to say anything 
on the agreement and has much responsibility (Ateş, 2014: 1-2). 
TTIP has become concern before application starts, a serious problem about TTIP became to 
prevent damages. A lot of discussion about this subject and plenty of scenarios also made. 
Among these, outstanding scenario is that Turkey will have a FTA with USA and take a part 
of TTIP. Besides some opportunities are discussed that making relations with EU different 
and Turkey will take a part of TTIP (Akman, 2014: 18-21). 

If the agreement is signed, main exit for Turkey would be taking a part of the agreement or 
signing a different trade agreement with USA that agreed with EU and other countries. 
Turkey has to obey rules of trade agreements which EU signed with third countries because of 
GB. Turkey has responsibility within terms of sign of agreement of TTIP and American 
products can be exported to Turkey through tariffs of agreement without any problem. In 
case, export from Turkey to USA will have custom taxations as before. This situation will 
damage Turkish Economy, it is predicted that Turkish Economy can lose annual 20 billions 
dollars (Atılal ve Erçevik, 2013: 2). 

Signing of FTAs which will give responsibility to Turkey from EU and GB which is removed 
on application that make the application entering into force again. Application of origin rules 
has been removed at trade between EU and Turkey but as things stand, while goods belong to 
the countries which signed FTA with EU enter to Turkey through EU and Turkish goods 
cannot enter to those countries and custom will continue for Turkish goods. A solution is said 
that origin controls must be restarted to make balance of those countries that signed FTA with 
EU which makes customs to Turkish goods and enters to Turkish Market easily. Besides that, 
‘’Turkey’’ paragraph must strengthened on FTA that signed by EU that helps the solution 
(Ateş, 2014: 3). 
 

CONCLUSION 
Notably USA and other countries look for improvement of liberal trade because World Trade 
Union do not work properly. Beside economic crisis that started at 2008 was tough for all 
countries and caused the problem of their markets. USA and EU started to look for a new 
partnership in a different way for last terms within these two main factors’ effect. TTIP that is 
thought as a bridge of a new trading and economic of both coasts of Atlantic shows aiming to 
solve these problems as an agreement. 

Two trading partners open their markets each other, not just in foreign trade, in environment, 
health, employment, prosperity and public services within signing TTIP. Nowadays 30 % of 
trade all over world is between USA and EU and this partnership by TTIP dominates to world 
economy itself within entering into force this agreement. 

Although USA and EU will get a lot of profits, the agreement causes concern all over the 
world because several calculations makes trade variation and notably China, Japan, India, 
Malaysia, Indonesia, South Korea will lose of GDP and export. Turkey will be one of the 
most losing countries because 36% of foreign trade to EU and more than 5% to USA. By this 
reason, Turkish Markets will be custom without any custom within this agreement and  trade 
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gap will be much bigger than today’s. When data of this term after 2008 Crisis is checked, 
trade gap to both sides shows that growing more and more. These gaps will be bigger if 
American goods enter to Turkey without custom through this agreement. 

The main problem of foreign trade of Turkey to EU is that the conditions of Customs Unions 
Agreement. Accordingly Turkey will not apply any custom to goods that came through EU. 
On the other hand, GB forces Turkey obey the rules of FTAs which are signed by EU. Under 
these circumstances the goods of  any country that signed FTA of EU can enter easily to 
Turkey without any custom, same situation it is not available for Turkey. On the other hand 
same countries do not agree FTA which Turkey signed because the conditions of FTA that 
signed by Turkey is tough. 
There are several choices for Turkey under these circumstances. First thing is that 
reconsidering the conditions for Turkey.  Other choice is that origin rules which are not 
needed within GB. By the reason of GB, Turkey do not ask origin query to coming goods 
from EU. The goods enter to EU from some countries where FTA of EU signed and they 
become EU origin then enter to Turkey without any custom. In this point, Turkey must create 
an application of separation of EU goods and non-EU goods. This application would be 
beginning of solution of this problem. 
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TÜRKİYE’ DE ORGANİK ÜRÜN TÜKETİMİNİN MEVCUT DURUMU VE 
TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ 

 
Ebru ONURLUBAŞ*                        Hasan Gökhan DOĞAN** 

Öz 
Bu araştırmada da, Türkiye’ deki tüketicilerin organik ürünler konusundaki yaklaşımları ve onların organik ürün 
tüketimleri üzerindeki etkili faktörler araştırılmıştır. Bu amaçla, 7 coğrafi bölgedeki 7 büyük şehirde 1508 anket 
yapılmıştır. İl bazında frekans tabloları oluşturulmuş ve yorumlanmıştır. İstatistiksel analiz olarak logistik 
regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, organik ürün tüketme olasılığı üzerinde istatistiksel olarak 
anlamlı görülen değişkenler, tüketicilerin cinsiyeti, medeni durumu, mesleği, aylık geliri, organik ürün tanımını 
bilip bilmeme durumları, organik ürünlere ait sertifika olması gerektiğini bilip bilmeme durumu, organik ürünler 
konusundaki bilgi kaynakları ve yaşadıkları şehirler olarak belirlenmiştir. Ülkedeki organik ürün tüketme 
olasılığı yaklaşık % 92 olarak belirlenmiştir. Tüketicilerin, yaşadıkları yerler yani bölgesel ve kültürel 
farklılıkları dikkate alınarak, bütün tüketicilerin organik ürün konusunda bilgi sahibi olacak argümanların 
kullanılması, toptan ve perakende pazarlarda bu ürünlerin satışı ile tüketicilerde farkındalık yaratılması, kitle 
iletişim araçları ile tüketici bilincinin yeterli düzeye getirilmesi ve her gelir grubunda tüketicinin ulaşabileceği 
düzeyde bir fiyat istikrarının sağlanması için arz talep dengesi yönündeki çalışmalara hız kazandırılması organik 
ürünlerin yaygınlaştırılmasında ve sağlıklı tüketim olgusunda farklı yöntemler olarak değerlendirilebilir. 
Anahtar Kelimeler: Organik tüketim, Tüketici, Türkiye, Logistik regresyon, Tüketici tercihi. 
 

 
EXISTING STATE OF ORGANIC PRODUCT CONSUMPTION IN TURKEY AND THE CONSUMER 

TRENDS 
 
Abstract 
In this research, the approaches of the consumers to organic products in Turkey and the effective factors on their 
consumption of organic products have been researched. For this purpose, 1508 surveys have been conducted in 
the 7 biggest provinces of the 7 geographical regions throughout Turkey. On the basis of each province, 
frequency tables have been set and interpreted. Logistic regression analysis has been carried out as the statistical 
analysis. According to the results of the analysis, statistically significant variables on organic product 
consumption have been determined as gender, marital status, occupation, monthly income of consumers, whether 
they know the definition of organic product or they know the necessity of a certificate for the organic products, 
their information resources on organic products, and the province they live in. The probability of the organic 
product consumption in the country has been determined as 92%. By considering the places where the 
consumers live,  that is to say, the regional and the cultural differences, the use of the arguments that will help all 
the consumers to gain knowledge about organic products, the selling of these products in wholesale and retail 
markets in order to create awareness, raising consumer awareness to an adequate level through mass media and 
acceleration of the researches on the balance of supply and demand in order to  provide price stabilization for 
each income group can be considered as different methods to popularize organic products and the fact of healthy 
consumption.  
 
Keywords: Organic consumption, Consumer, Turkey, Logistic regression, Consumer preferences. 
 
JEL CODE: D12, P46 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*	  Trakya University, Keşan Yusuf Çapraz Applied Science College, Department of International Trade, 
Edirne/Turkey (ebruonurlubas@trakya.edu.tr) 
**	  Ahi Evran University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics, Kırşehir/Turkey 
(hg.dogan@ahievran.edu.tr ) 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   354	  

Introduction 
Organic food products are the food, which are offered to consumption for people 

without using any artificial, chemical, or unnatural substances or by allowing the usage of 
these substances with certain amounts through cultivation and in some phases of the process, 
which is called “from field to fork.” The marketing of organic products in Turkey is 
increasing and gaining importance day by day as it is throughout the world.The acceptance of 
organic products by consumers and their preference to use these products depend on many 
factors. Psychological and socio-economical factors have a very important place among the 
others.  (McEachern and McClean, 2002). 

Since the period, which is called green revolution starting in 1950s, agriculture has 
been transformed from intensive cultivation to extensive cultivation all over the world. In 
other words, a period of intense input had already started to be involved in agricultural 
production. This period, along with the ecological problems, has started to create negative 
effects on people’s health and brought along many problems in economical field such as 
surplus production (Gürler, 2012). By 2000s, the fact that this process disturbs the natural 
balance, devastates many things as well as the genetic codes of human beings has been 
understood and methods to combat this situation have been developed. These are the elements 
such as integrated pest management, biological warfare and organic production.  

Although the natural disturbance of the extensive cultivation has started an 
irremediable process on some issues, humans have become aware of the consumption 
substances. With this awareness, organic agriculture and organic consumption system aims to 
present a structure that is human and eco-friendly in order to construct the natural balance that 
has been disturbed ( Merey, 2008).  

Throughout the world, in most of the developed countries such as the USA, the EU 
Countries, the UK, the Netherlands, and Japan, susceptibility and preferences to consume 
healthy food are increasing day by day. The production fields and the number of producers 
are increasing in organic agriculture in order to satisfy this demand. On the other hand, the 
organic product market throughout the world is expanding and the most part of this market is 
located in EU and the USA. Consequently, the production and consumption of organic food, 
which is a subject to both domestic trade and foreign trade, is acquiring a different dimension 
day by day throughout the world. Among these countries, the consumption of organic 
products in Turkey has an uptrend and a range of organic products more than 250 are being 
consumed (Uygur, 2005, Demiryürek, 2004). Ecological markets, which have recently been 
founded, organic product aisles, and the expansion of organic production fields are the basic 
indicators of this situation. Scientists have done substantial amount of research about this 
situation in which supply and demand balance is tried to be maintained.  These can be listed 
as studies which include consumer behaviors, attitudes, tendencies and new trends about 
organic products (McEachern and McClean, 2002, Harrison et al.,2005, Shafie and Rennie, 
2009, Akın et al.,2010,  Dickson-Spillmann et al.,2011, Stolz et al.,2011, Van loo ve ark., 
2011, Guilebert and Wood, 2012, Marette et al.,2012, Manuela et al.,2013, Karaman et 
al.,2013, Aschemann-Witzel et al.,2013, Onurlubaş and  Yılmaz, 2013,  Goetzke et al.,2014, 
Vitterso andTangeland, 2014, Rödiger and Hamm, 2015, Yazdanpanah et al.,2015, Janssen et 
al.,2015). 

In this study, the attitudes and behaviours of the consumers on organic product 
consumption in Turkey have been researched and the regional differences have been 
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presented, as well. The findings have been interpreted quantitatively with the support of 
statistical methods.  
 

Material and Method 
The main material of the research consists of the survey forms carried out in the 7 biggest 
provinces in the 7 geographical regions of Turkey. It has been assumed that the 7 provinces at 
issue represent their own regions when they are considered separately and they represent 
Turkey when considered as a whole.  In the research, in order to determine the number of the 
surveys in each province, when the information about main population is available and it is 
more than 100.000, it has been based on the forecast that the margin of error can be calculated 
within a certain confidence interval  (Lajimi and Briz, 1992; Şengül et al, 1998). From this 
point of view, the total population of these 7 provinces has been determined as 29, 785. 499 
(Tuik, 2014). The formula to determine the sample size after determining the main population 
is shown below (Güneş and Arıkan, 1988); 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

N − 1 ∗ D + (p ∗ q)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (1)	  

                                                                   
N= Main Population (29 785 499) 

p=0,5 
q=0,5 
D=(e/z)2             (0, 02524/1,96)2 
D= Error Rate   (0,000165828) 
z= statistics value (1,96, %95 confidence interval) 
n=1508 As a result of the calculation, the sample size has been calculated as 1508 with the 
margin error of 0,02524.  The 1508 questionaires have been conducted in the 7 provinces 
randomly. It’s determined that eight respondents filled questionnaire wrong and incomplete 
from sample, thus data has evaluated as 1500 quastionnaire. The range of the surveys on the 
province basis has been applied relatively. The most part of the surveys has been conducted in 
Istanbul. This is due to the fact that Istanbul is the most populated province in Turkey.  After 
the surveys were conducted, the acquired data have been illustrated on tables by giving the 
frequency values on province basis.    

In the data analysis method of the research, Logit Model, which is one of the qualitative 
variables econometric models, has been used. In the Logit Model analysis, the order is as 
below: Firstly, the logit model was estimated, the probability ratio was determined and the 
coefficients and odds ratio were obtained. Then, marginal odds ratio was obtained and finally 
by calculating the % percentage changes, the results were interpreted. The logit model, which 
has been derived from normal independent distribution function, is stated in Equation 2;   

Pi = E(Yi = 2│Xi) 	  = 	  F(Ii)	  ) 	  = 	  F	  (β0	   + 	  β1Xi	  ) 	  =
1

1 + 𝑒=>? =
1

1 + 𝑒= @AB@CD? 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (2) 
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Whereas Ii has a value between -∞ and + ∞, Pi has a value between 0-1 and there is a 
nonlinear relationship between Pi and Ii. In this case, it can not be analysed with the OLS 
method. Yet, it can be transformed into a linear form with some transactions. 

𝑒>? =
𝑃𝑖

1 − Pi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3 	  
is obtained.  Pi/(1-Pi) is the odds ratio. In other words, it is the ratio of probability of 
occurrence to non-occurrence. Finally, when the natural logarithm of both parts of the 
equation is calculated, Equation 4 is obtained;  

Li = 	  Ln
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖 = 𝐼𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (4) 

is obtained (Kramer, 1991).  

Li, which is the logarithm of the probability ratio here, has been transformed into a linear 
form not only according to Xi but also according to the coefficients. However, an equation 
which shows the exchange ratio of  Pi according to Xi hinges on not only β1 but also the level 
of the change probability and which is described as marginal odds ratio can be shown as 
below;  

∂Pi/∂Xi = Pi (1-Pi) β1                                                 (5) 

The obtained marginal odds ratio presents the effect of 1 unit change in Xi on Pi. On the other 
hand, when the percentage change in probability ratio needs to be calculated, Equation 6 can 
be used (Özer, 2004); 

% (Pi/1-Pi) =(exp (βi)-1)*100                                       (6) 

The variables in the model and the codes of these variables can be defined as below.  

Table 1. The most suitable variables and their codes used in binary logistic regression 
analysis  

The Name Of The Variable The Code Of The 
Variable 

Gender Gen 
Age Age 
Marital Status Marstat 
Job Job 
Educational Status Educ 
Monthly Revenue Renev 
Knowing The Definition of Organic Plant Orgplant 
Being Informed about The Necessity Of The Certificate for Organic 
Products  

Sertif 

Information Resource about Organic Products Infres 
Province Prov 

 

Research Findings 
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The socio-demographical features of the consumers attended the research have been 
illustrated in Table 2 and Table. 

Table 2. The socio-demographical features of the consumers attended the research -I 

 Provinces Total İstanbul Ankara İzmir Erzurum Antalya Samsun Gaziantep 

Gender 

Woman N 211 87 134 96 86 101 105 820 
% 50,00 48,30 74,40 53,30 48,00 56,10 58,70 54,70 

Man N 211 93 46 84 93 79 74 680 
% 50,00 51,70 25,60 46,70 52,00 43,90 41,30 45,30 

Total N 422 180 180 180 179 180 179 1500 
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Age 

18-25 N 166 80 45 59 67 81 71 569 
% 39,30 44,40 25,00 32,80 37,40 45,00 39,70 37,90 

26-30 N 110 23 24 35 44 26 31 293 
% 26,10 12,80 13,30 19,40 24,60 14,40 17,30 19,50 

31-40 N 86 24 35 31 28 32 27 263 
% 20,40 13,30 19,40 17,20 15,60 17,80 15,10 17,50 

41-50 N 45 29 40 29 23 24 29 219 
% 10,70 16,10 22,20 16,10 12,80 13,30 16,20 14,60 

51-60 N 8 14 23 16 9 10 10 90 
% 1,90 7,80 12,80 8,90 5,00 5,60 5,60 6,00 

61-+ N 7 10 13 10 8 7 11 65 
% 1,70 5,60 7,20 5,60 4,50 3,90 6,10 4,30 

Total N 422 180 180 180 179 180 179 1500 
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
 
 
 
 

Marital Status 

Widow/er N 27 13 20 17 13 16 16 122 
% 6,40 7,20 11,10 9,40 7,30 8,90 8,90 8,10 

Single N 241 96 68 69 89 96 82 741 
% 57,10 53,30 37,80 38,30 49,70 53,30 45,80 49,40 

Married N 154 71 92 94 77 68 81 637 
% 36,50 39,40 51,10 52,20 43,00 37,80 45,30 42,50 

Total N 422 180 180 180 179 180 179 1500 
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Occupational 
Status of 

Husband/Wife 

No N 62 26 33 40 39 26 19 245 
% 40,26 36,62 35,90 42,60 50,60 38,24 23,46 38,46 

Yes N 92 45 59 54 38 42 62 392 
% 59,74 63,38 64,10 57,40 49,40 61,76 76,54 61,54 

Total  N 154 71 92 94 77 68 81 637 
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Occupation 
Groups 

Civil 
Servant 

N 60 29 45 39 35 34 19 261 
% 14,22 16,12 25,00 21,67 19,55 18,89 10,61 17,40 

Labourer N 114 14 19 34 23 21 45 270 
% 27,01 7,78 10,56 18,89 12,85 11,67 25,14 18,00 

Self-
employed 

N 56 26 20 17 18 22 21 180 
% 13,27 14,44 11,11 9,44 10,06 12,22 11,73 12,00 

Housewife N 40 26 34 23 18 17 27 185 
% 9,48 14,44 18,89 12,78 10,06 9,44 15,08 12,33 

Unemployed N 47 11 18 18 17 25 20 156 
% 11,14 6,11 10,00 10,00 9,50 13,89 11,17 10,40 

Retired N 15 11 15 13 17 16 14 101 
% 3,55 6,11 8,33 7,22 9,50 8,89 7,82 6,73 

Student N 84 63 29 36 51 44 33 340 
% 19,91 35,00 16,11 20,00 28,48 24,44 18,45 22,67 

Other N 6 0 0 0 0 1 0 7 
% 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,47 

Total  N 422 180 180 180 179 180 179 1500 
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

When the socio-demographical features of the consumers attended to the research are 
examined, it has been determined that 54,70% of the consumers are women 45,3% are men. 
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Female consumers are mainly in the province of İzmir with a percentage of 74,40%, whereas 
at the least they are in the province of Antalya with 48,00%. When the age groups of the 
consumers are examined, it has been seen that 37,90% of them is aged between 18 – 25. 
45,00% of the consumers aged between 18 – 25 is in the province of Samsun. When their 
marital status is examined, it has been seen that 49,90% of them are single, 42,50% are 
married. Husbands or wifes of 61,54% of the married consumers are working in a job. It has 
been determined that the highest percentage of working husbands and wifes is in Gaziantep 
with 76,54%.  When the occupation groups of the consumers are examined, it has been 
determined that 22,67% are students, 18,00% are labourers and 17,40% are civil servants. It 
has been determined that 35,00% of the student consumers are in the province of Ankara,  
27,01% of the labourer consumers are in Istanbul and 25,00% of the civil servant consumers 
are in Izmir.  

Table 3. The socio-demographical features of the consumers attended the research -II 

 Provinces Total İstanbul Ankara İzmir Erzurum Antalya Samsun Gaziantep 

The number 
of  People 

Living in the 
Same House 

1-3 N 208 86 92 109 87 102 73 757 
% 49,29 47,78 51,11 60,56 48,60 56,67 40,78 50,47 

4-6 N 202 85 86 68 88 72 96 697 
% 47,87 47,22 47,78 37,78 49,16 40,00 53,64 46,46 

7-9 N 12 7 2 3 4 6 5 39 
% 2,84 3,89 1,11 1,67 2,23 3,33 2,79 2,60 

10-+ N 0 2 0 0 0 0 5 7 
% 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2,79 0,47 

Total N 422 180 180 180 179 180 179 1500 
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Educational 
Status 

Illiterate N 0 5 2 6 0 5 7 25 
% 0,00 2,80 1,10 3,30 0,00 2,80 4,00 1,67 

Literate N 6 3 2 8 0 5 12 36 
% 1,40 1,70 1,10 4,40 0,00 2,80 6,70 2,40 

Elementary 
School 

N 49 26 31 37 33 19 43 238 
% 11,60 14,40 17,20 20,60 18,40 10,60 24,00 15,87 

Highschool N 160 46 44 46 37 49 40 422 
% 37,90 25,60 24,40 25,60 20,70 27,20 22,30 28,13 

Bachelor’s N 185 93 95 78 95 93 61 700 
% 43,80 51,70 52,80 43,30 53,10 51,70 34,10 46,67 

Master’s N 21 6 4 2 8 8 11 60 
% 4,90 3,40 2,20 1,10 4,50 4,40 6,10 4,00 

Doctorate’s N 1 1 2 3 6 1 5 19 
% 0,20 0,60 1,10 1,70 3,40 0,60 2,80 1,26 

Total N 422 180 180 180 179 180 179 1500 
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Status of 
Monthly 

Revenue(TL)  
 

0-1000 N 16 24 7 27 4 23 15 115 
% 3,80 13,30 3,90 15,00 2,20 12,80 8,40 7,70 

1001-2000 N 129 64 28 79 59 63 70 492 
% 30,60 35,60 15,60 43,90 33,00 35,00 39,10 32,80 

2001-3500 N 186 64 50 52 67 63 72 554 
% 44,10 35,60 27,80 28,90 37,40 35,00 40,20 36,90 

3501-5000 N 70 21 57 16 22 25 19 230 
% 16,60 11,70 31,70 8,90 12,30 13,90 10,60 15,30 

5001-7000 N 16 6 28 4 9 4 3 70 
% 3,80 3,30 15,60 2,20 5,00 2,20 1,70 4,70 

7001-+ N 5 1 10 2 18 2 0 38 
% 1,20 0,60 5,50 1,20 10,10 1,10 0,00 4,00 

Total N 422 180 180 180 179 180 179 1500 
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Montly mean food expenditure 
(TL) 678,59 629,61 867,78 527,50 489,27 611,42 565,95 633,12 
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When the number of people living in the same house with the consumers is examined, it is 
determined that 50,47% of consumers live with 1 – 3 people in the same house and 60,56% of 
them live in Erzurum. When the educational status of the consumers is examined, it has been 
observed that 46,67% are university graduates. 52,80% of the university graduates state that 
they live in Izmir.  When the monthly revenue of the consumers is examined, it is found that 
36,90% of them earn a revenue between 2001 – 3500 TL. It has been observed that 44,10% of 
the consumers in this group of revenue live in Istanbul 

Table 4. Factors that the consumers consider while purchasing fresh fruits and vegetables 
Factors	  that	  the	  consumers	  
consider	  while	  purchasing	  
fresh	  fruits	  and	  vegetables	  

Strongly	  Agree	   Agree	   Undecided	   Disagree	   Strongly	  
Disagree	  

N	   %	   N	   %	   N	   %	   N	   %	   N	   %	  
Delicious	   1073	   71,50	   364	   24,30	   45	   3,00	   16	   1,10	   2	   0,10	  
Product	  must	  be	  packaged	   542	   36,10	   409	   27,30	   315	   21,00	   185	   12,30	   49	   3,30	  
	  Freshness	   1148	   76,50	   305	   20,30	   32	   2,10	   11	   0,70	   4	   0,30	  
Price	   854	   56,90	   455	   30,30	   115	   7,70	   60	   4,00	   16	   1,60	  
Appearance	   875	   58,30	   414	   27,60	   149	   9,90	   49	   3,30	   13	   0,90	  

 
When the factors that the consumers consider while purchasing fresh fruits and vegetables are 
examined, it has been determined that the ratio of the consumers who strongly agree that the 
product must be delicious is 71,50%, the ratio of the consumers who strongly agree that the 
product must be packaged is 36,10%, the ratio of those who strongly agree on the factor of 
product freshness is 76,50%, the ratio of those who strongly agree on the factor of the 
product’s price is 56,90% and the ratio of those who strongly agree on the appearance of the 
product is 58,30%. It has been understood that consumers mostly agree on the criteria that 
must be considered while purchasing products.  

Table 5. The places where consumers shop for fresh fruits and vegetables and their 
knowledge level about organic products   

 Provinces Total İstanbul Ankara İzmir Erzurum Antalya Samsun Gaziantep 

The Places 
Where 

Consumers 
Shop For 

Fresh Fruits 
And 

Vegetables  

District 
Bazaar 

N 31 22 17 32 9 20 18 149 
% 7,3 12,2 9,4 17,8 5,0 11,1 10,1 9,93 

Greengrocer N 79 45 39 54 52 31 46 346 
% 18,7 25,0 21,7 30,0 29,1 17,2 25,7 23,07 

Superrmarket  N 312 113 124 94 118 129 115 1005 
% 73,9 62,8 68,9 52,3 66,0 71,7 64,3 67,00 

Total  N 422 180 180 180 179 180 179 1500 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

The 
Knowledge 

Status of The 
Definition of 

Organic 
Product 

They are 
branded 
products. 

N 31 9 3 14 5 3 14 79 

% 7,3 5,00 1,67 7,78 2,79 1,67 7,82 5,26 

They are 
plants that are 

highly 
productive. 

N 48 20 16 21 26 18 35 184 

% 11,4 11,1 8,9 11,7 14,5 10,0 19,6 12,27 

They are 
products that 

are well-
shaped and 

non-
perishable. 

N 17 9 7 13 14 12 16 88 

% 4,0 5,0 3,9 7,2 7,8 6,7 8,9 5,87 

They are 
products that 
fertilisers and 

N 20 6 1 9 6 4 16 62 

% 4,7 3,3 0,6 5,0 3,4 2,2 8,9 4,13 
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pesticides are 
used 

intensively 
while 

cultivating. 
They are 

products that 
pesticides, 

hormones and 
chemicals are 
not allowed or 
partly allowed 

to use in. 

N 306 136 153 123 128 143 98 1087 

% 72,5 75,6 85,0 68,3 71,5 79,4 54,7 72,47 

Total N 422 180 180 180 179 180 179 1500 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

When the places where consumers shop for fresh fruits and vegetables are examined, It is 
determined that most of the consumers shop in supermarket with 67,00% and 73,90% of those 
who shop in supermarkets live in Istanbul. When the consumers’ knowledge status of the 
definition of organic product is examined, it is observed that 72,47% of the consumers know 
the definition, as products in which pesticides, hormones and chemicals are not allowed or 
partly allowed to use. It is determined that 85,00% of the consumers who have this knowledge 
live in Izmir. 

Table 6. The Status of Knowing That Organic Products Must Have a Certificate and The 
Status Of Buying Organic Products  

 Provinces Total İstanbul Ankara İzmir Erzurum Antalya Samsun Gaziantep 

The Status 
of 

Knowing 
That 

Organic 
Products 

Must Have 
a 

Certificate 

No 
N 202 85 75 129 110 95 95 791 

% 47,87 47,22 41,70 71,70 61,50 52,70 53,00 52,73 

Yes 
N 220 95 105 51 69 85 84 709 

% 52,13 52,78 58,30 28,30 38,50 47,30 47,00 47,27 

Total 
N 422 180 180 180 179 180 179 1500 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

The Status 
Of Buying 
Organic 
Products 

No N 122 38 14 45 32 26 24 301 
% 28,90 21,11 7,80 25,00 17,90 14,40 13,410 20,07 

Yes N 300 142 166 135 147 154 155 1199 
% 71,10 78,89 92,20 75,00 82,10 85,60 86,59 79,93 

Total N 422 180 180 180 179 180 179 1500 
% 100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

*The 
Reason 

Why They 
Do not 

Buy 
Organic 
Products  

Expensive N 49 12 6 19 22 13 9 130 
% 40,20 33,30 42,90 42,20 68,80 50,00 40,90 43,80 

Low 
Revenue 

N 60 11 1 9 7 8 3 99 
% 49,20 30,60 7,10 20,00 21,90 30,80 13,60 33,30 

The Belief 
That 

Inorganic 
Products are 

not 
Unhealthy  

N 14 3 1 11 6 9 3 47 

% 11,50 8,30 7,10 24,40 18,80 34,60 13,60 15,80 

Lack of 
Confidence 

N 10 8 4 9 0 2 0 33 
% 8,20 22,20 28,60 20,00 0,00 7,70 0,00 11,10 

Lack of 
Knowledge 

N 24 16 2 10 10 7 5 74 
% 19,70 44,40 14,30 22,20 31,20 26,90 22,70 24,90 

Other  N 2 6 2 3 0 2 3 18 
% 1,60 16,70 14,30 6,70 0,00 7,70 15,00 6,10 

*It exceeds 100% due to the fact that consumers choose more than one answer.              
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When the consumers’ status of knowing that organic products must have a certificate is 
examined, it has been observed that 52,73% of them are unaware of such a certificate and it is 
determined that 71,70% of the consumers who are unaware of this certificate live in Erzurum. 
When the consumers’ status of buying organic products is examined, it has been determined 
that 79,93% of the consumers buy organic products and 92,20% of those who buy organic 
products live in Izmir. When the reason why consumers do not buy organic products is 
examined, the factors such as the costliness of the product and the low revenue come to the 
forefront. While the ratio of the consumers who think that the products are expensive is 
43,80%, the ratio of the consumers who cannot buy organic products because of low revenues 
is 33,30%. The consumers who think that they are expensive mainly live in Antalya with 
68,80% and the consumers who states that they cannot buy because of the low revenues 
mostly live in Istanbul with 49,20%. 

Table 7. Organic Products That are Consumed, The Place to Them and The Status Of 
Paying More For Them  

 Provinces Total İstanbul Ankara İzmir Erzurum Antalya Samsun Gaziantep 

Organic 
Products 

Consumed* 

Tomato N 243 122 135 118 124 121 116 979 
% 80,70 84,70 81,30 87,40 84,40 78,10 73,90 81,20 

Pepper N 195 101 116 95 105 91 88 791 
% 64,80 70,10 69,90 70,40 71,40 58,70 56,10 65,60 

Cucumber N 218 99 115 99 114 97 95 837 
% 72,40 68,80 69,30 73,30 77,60 62,60 60,50 69,50 

Watermelon  N 126 54 55 43 81 59 53 471 
% 41,90 37,50 33,10 31,90 55,10 38,10 33,80 39,10 

Hazelnut N 103 55 54 31 61 60 62 426 
% 34,20 38,20 32,50 23,00 41,50 38,70 39,50 35,40 

Olive Oil  N 119 72 75 54 86 89 96 591 
% 39,50 50,00 45,20 40,00 58,50 57,40 61,10 49,00 

Chick Pea N 52 36 60 16 32 36 57 289 
% 17,20 25,00 36,10 11,90 21,80 23,20 36,30 23,90 

Dried Grapes  N 73 22 55 28 32 30 67 307 
% 24,10 15,30 33,10 20,70 21,80 19,40 42,70 25,40 

Dried Fig N 84 26 54 27 35 29 60 315 
% 27,70 18,10 32,50 20,00 24,00 18,80 38,20 26,10 

Lentil  N 50 24 42 13 30 26 54 239 
% 16,60 16,70 25,30 9,60 20,50 16,80 34,40 19,80 

Honey N 126 62 72 59 101 107 97 624 
% 41,60 43,10 43,40 43,70 69,20 69,00 61,80 51,70 

Tomato Paste N 103 37 43 31 54 65 55 388 
% 34,00 25,70 25,90 23,00 37,00 41,90 35,30 32,20 

Egg N 134 73 64 72 55 85 53 536 
% 44,20 50,70 38,60 53,30 37,70 54,80 33,80 44,40 

Products That 
Are not Food  

N 50 18 35 11 12 18 30 174 
% 16,50 12,50 21,10 8,10 8,20 11,60 19,10 14,40 

Meat N 70 42 34 44 44 64 61 359 
% 23,10 29,20 20,50 32,60 30,10 41,30 38,90 29,80 

Milk N 115 74 49 60 41 92 65 496 
% 38,10 51,40 29,50 44,40 28,10 59,40 41,40 41,20 

*It exceeds 100% due to the fact that consumers choose more than one answer 

The Status 
of Paying 
More For 
Organic 
Products  

No  N 204 68 52 76 61 56 69 586 
% 48,30 37,80 28,89 42,20 34,10 31,12 38,50 39,07 

Yes N 218 112 128 104 118 124 110 914 
% 51,70 62,20 71,11 57,80 65,90 68,88 61,50 60,93 

Total N 422 180 180 180 179 180 179 1500 
% 100,00 100,00 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
The Place 

to get 
Ecological 

District Bazaar 
N 186 121 106 66 103 113 83 778 
% 44,1 67,22 58,9 36,70 57,50 62,80 46,40 51,87 
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Organic 
Products Supermarket N 230 55 73 107 74 63 88 690 

% 54,5 30,56 40,60 59,40 41,30 35,00 49,20 46,00 

Internet N 6 4 1 7 2 4 8 32 
% 1,4 2,220 0,60 3,90 1,10 2,20 4,50 2,13 

Total N 422 180 180 180 179 180 179 1500 
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

When the organic products that the people consume are examined, tomato (81,20%), 
cucumber (69,50%), and pepper (65,60%) rank among the top three. However, it has been 
observed that honey (51,70%), olive oil (49,00%), and egg (44,40%) are consumed 
considerably. It has also been determined that 60,93% of these consumers are eager to pay 
more for the organic products. İzmir comes to the forefront as the city in which 71,11% of 
people that are eager to pay more for organic products live.  It has been determined that 
51,87% of the consumers get the organic products from ecological district bazaar and 46,00% 
of them get from supermarkets. It has been determined that 67,22% of the consumers who buy 
the products from ecological district bazaar live in Ankara and 59,40% of the consumers who 
buy the products from supermarkets live in Erzurum.  

 
Table 8. The Thoughts About The Promotion Of Organic Products And Information 
Resources About These Products 

 Provinces Total İstanbul Ankara İzmir Erzurum Antalya Samsun Gaziantep 
The Status 
Whether 
Organic 

Agriculture is 
Advertised 

Adequately or 
Not 

No N 282 137 139 154 146 172 129 1159 
% 66,80 76,10 77,20 85,60 81,60 95,60 72,10 77,30 

Yes N 140 43 41 26 33 8 50 341 
% 33,20 23,90 22,80 14,40 18,40 4,40 27,90 22,70 

Total 
N 422 180 180 180 179 180 179 1500 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Information 
Resources 

about 
Organic 
Products 

Visual Media N 92 31 60 43 55 28 40 349 
% 21,80 17,20 33,30 23,90 30,70 15,60 22,30 23,30 

Friends and 
Relatives 

N 139 88 38 65 43 64 74 511 
% 32,90 48,90 21,10 36,10 24,00 35,60 41,30 34,10 

Printed 
Media 

N 77 27 21 24 33 27 26 235 
% 18,20 15,00 11,70 13,30 18,40 15,00 14,50 15,70 

Internet N 62 18 35 30 36 37 23 241 
% 14,70 10,00 19,40 16,70 20,10 20,60 12,80 16,10 

Experts N 52 16 26 18 12 24 16 164 
% 12,30 8,90 14,40 10,00 6,70 13,30 8,90 10,90 

Total  N 422 180 180 180 179 180 179 1500 
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

When the consumers’ thoughts whether organic products are advertised adequately or not are 
examined, 77,30% of them stated that they think that the advertising is not enough. It has been 
observed that 95,60% of the consumers who think so live in Samsun. It is also possible to see 
that 34,10% of the consumers’ information resources about organic products are through 
friends and relatives. It has been determined that 48,90% of the consumers whose information 
resources are friends and relatives live in Ankara.  
Empirical Findings 

In the research, logistic regression analysis has been done with the variables which are 
thought to affect the status of consuming organic products. Before proceeding to the analysis 
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phase, descriptive statistics related to the variables used in the model have been given and 
they are illustrated in Table 9.  

Table 9. Descriptive statistics related to the variables used in the model 
 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

Prov 1500 1 7 5270 3,51 2,138 
Gen 1500 1 3 2181 1,45 0,499 
Age 1500 1 21 3681 2,45 1,552 
Marstat 1500 1 3 3515 2,34 0,623 
Job 1500 1 7 3510 3,03 1,646 
Educ 1500 0 35 6529 4,35 1,320 
Renev 1500 0 9 4264 2,84 1,101 
Orgplant 1500 0 5 6387 4,26 1,310 
Sertif 1500 0 21 734 0,49 0,740 
Infres 1500 1 5 3860 2,57 1,299 

Before proceeding to the results of logistic regression analysis test, the goodness of fit test of 
the model which would be formed with the present variables has been carried out. Hosmer-
Lemeshow test has been used for the goodness of fit test and results are illustrated in Table 
10.  

Table 10. The Results of Hosmer-Lemeshow Test 
Chi-Square Df Significant 

14,938 8 0,060 

According to the results of Hosmer-Lemeshow test, Chi-Square value is 14,938 and 
significance level is obtained as p=0,060. This gives positive information about the model’s 
goodness of fit (p>0,05). After this phase, it is possible to proceed to the phase of forming 
logistic regression model. The most suitable results of logistic regression analysis are 
illustrated in Table 11.   

Table 11. The most suitable results of binary logistic regression analysis 
Variables β S.E Wald Sig. Odds ratio Marj. odds ratio  (Exp(β)-1)*100 

Constant -1,373 0,604 5,163 0,023** - - - 
Gen -0,462 0,155 8,844 0,003* 0,630 -0,035 -36,99 
Age 0,050 0,056 0,772 0,380 1,051 0,004 5,12 
Marstat 0,224 0,116 3,749 0,053*** 1,252 0,017 25,10 
Job -0,138 0,050 7,623 0,006* 0,871 -0,011 -12,89 
Educ 0,047 0,062 0,561 0,454 1,048 0,004 4,81 
Renev 0,175 0,082 4,575 0,032** 1,191 0,013 19,12 
Orgplant 0,317 0,053 36,104 0,000* 1,374 0,024 37,30 
Sertif 0,538 0,159 11,477 0,001* 1,713 0,041 71,26 
Infres 0,115 0,063 3,322 0,068*** 1,122 0,009 12,19 
Prov 0,194 0,038 26,646 0,000* 1,214 0,015 21,41 
*at % 1 level significant, ** at % 5 level significant, *** at % 10 level significant 

As a result of the logit model analysis, slope coefficients measure (Pi/1-Pi) change in the logit 
in return of one-unit change in the independent variable. However, for the certain values of 
the variables, it is necessary to estimate the event’s own probability (P) not the probability 
ratio of the event (Özer, 2004). Thus, coefficient estimators were obtained and then the 
analysis have been carried out. As a result of the analysis, 

𝑃 =
1

1 + 𝑒=N,PQCRS 

       P=0, 916 ≈ % 92 
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According to the “P” value, the probability of the consumers in Turkey to consume organic 
products has been calculated as 92%. Marginal effects of the factors, which are thought to be 
related with this consumption, have been calculated and illustrated in Table 10.  
 
According to this, it has been observed that the men’s probability to consume organic 
products is 0,035 times less than the women’s. When the age factor is considered, 1 unit 
increase in age increases the probability to consume organic products by 0,004 times. It has 
been determined that while the married individuals have a tendency to consume organic 
products 0,017 times more than the single individuals, in the job groups, the retired are 0,011 
times less likely to consume when compared to civil servants. On the other hand, when the 
monthly revenue averages are examined, 1 unit increase in the revenue increases the 
probability to consume organic products by 0,013 times. One – unit change in the status of 
knowing the definition of organic product increases the consumption by 0,024 unit.  While 
one – unit change in the status of knowing the product’s certificate increases the consumption 
by 0,041 unit, one-unit increase in the information resources from which they learn about the 
organic products increases the probability to consume organic products by 0,009 unit. 
Besides, one-unit increase in the provinces where the consumers live increases the probability 
to consume organic products by 0,015 unit.  
Another empirical finding that can be obtained from the research is the determination of the 
percentage change in the ratio of the probability (Pi/1-Pi) when there is a one-unit change in 
the variables.According to this, the change in the gender decreases the probability to consume 
organic products by 36,99%, whereas one-unit increase in age increases the probability by 
5,12%. The change in the marital status increases the probability by 25,10% and the change in 
the occupation decreases the probability by 12,89%. On the other hand, the change in the 
educational status increases the ratio of the probability by 4,81%. While one-unit change in 
the monthly revenue increases the ratio of the probability by 19,12%, the change in the status 
of knowing the definition of organic product increases by 37,30%.  Moreover, the change in 
the status of knowing that the organic products must have a certificate increases the ratio of 
probability by 71,26%. The change in the information resources about organic products 
increases the ratio of probability by 12,19% and the change in the provinces where the 
consumers live increases the ratio by 21,41%.  
 
 
Conclusion 
Along with the intense input production that started after 1950s, the production systems in 
agriculture sector have changed. Accordingly, the product markets have been reshaped and 
changes have been observed in marketing systems.  While this process was going on, 
consumers were able to realize some of the problems caused by the existing system. Firstly, 
the problems in ecological balance have emerged, and then the problems related to the 
humans’ health have come to the forefront. This situation has resulted with the need of 
reaching healthy food. Although the emerging cases, such as food security, ecological 
products and organic products in order to reach healthy food were not accepted in the 
beginning, today, they are among the issues, which are meticulously considered throughout 
the world.  In this research, the attitudes and behaviours of the consumers toward organic 
products in Turkey and the factors that effect their consumption of organic products have 
been examined. The main research material for this study is the surveys that have been 
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conducted in the biggest provinces of the 7 geographical regions throughout Turkey. The data, 
obtained from the surveys, has been transformed into frequency tables and interpreted. Then, 
statistical analysis has been done and quantitave findings are obtained through logistic 
regression analysis. According to this, statistically significant variables on organic product 
consumption have been determined as gender, marital status, occupation, monthly income of 
consumers, whether they know the definition of organic product or not, whether they know 
the necessity of a certificate for the organic products or not, their information resources on 
organic products, and the province they live in. As the results of the statistical analyses, apart 
from the socio-economical factors of the consumers, both the status of knowing the definition 
of organic product and the status of knowing the necessity of a certificate for the organic 
products have been determined as significant factors. Conveying this information to the 
consumers properly and effectively is thought to be important. Besides, the information 
resources must be considered well in this respect. Additionally, the provinces that the 
consumers live (geographical differences) have a direct effect on their organic product 
consumption. Some efforts, such as using media to provide information to all the consumers 
by considering the geographical differences, getting the consumers adopt the habit of buying 
organic foods by forming organic product departments in local bazaars and food markets, 
creating consumer awareness through visual and printed media and making price correction in 
order to have groups with different incomes reach the products can be considered as efficient 
methods to popularise the organic products. 
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TARİHSEL SÜREÇTE SAVAŞLARIN DEVLETİN OLUŞUMU VE 
DÖNÜŞÜMÜNDEKİ ROLÜ 

Hakan ŞAHİN* 

 

Öz 

Bu çalışmada siyasal örgütlenmelerin meşru zor kullanım aracı olarak orduların, rol ve 
örgütlenmelerinin toplumsal değişim sürecinde değiştiği öne sürülmüş ve endüstriyel-öncesi 
dönemden 20. yüzyılın ortalarına kadar olan süreçte devlet, toplum ve ordu üçlüsünün 
arasında gerçekleşen karşılıklı ilişkiler çerçevesinde bu değişim sürecinin ana izleği ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. Siyasal ve toplumsal örgütlenme biçimleri içinde ordunun rol ve 
örgütlenmesinin gerçekleşmesi bakımından Avrupa deneyimi bir örnek olarak ele alınmış ve 
söz konusu tarihsel süreç, modern kapitalist ulus-devletin gelişmesine de tanık olan Avrupa 
ağırlıklı olarak incelenmiştir. Tarihsel sosyolojinin olanaklarından yararlanarak, değişim 
sürecinin temel dinamiklerine, önemli toplumsal ve siyasal değişim dönemlerine dikkat 
çekilmeye ve buralarda orduya ilişkin değişimlerin neler olduğuna cevap aranmaya 
çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Ordu, Savaş, Devlet İnşası, Toplumsal Değişim, Zor 

 

The Role of War-making in Making and Tranforming the State in Historical Process 

 

Abstract 

Being the legal coercion/violance instrument of a given politicial organization, the role 
of the armies and wars have been significant through the social change process. The aim of 
this study is to identify the main pattern of this process through the historical period beginning 
from the pre-industrial times to mid-20th century, taking the entwined relationships between 
the state, the society and the army into consideration. Europe, which has experinced also the 
emergence of the modern capitalist nation-state in the given period, is accepted as a model for 
our discussions and is focused on. Benefiting from the abilities of macro-historical sociology, 
basic dynamics and the significant historical moments of this process is tried to be identified 
and the way the role and organization of the army is effected from and/or effects this social 
dynamics and historical process is tried to be undermined. 

Key Words: Military, War, State-making, Social Change, Coercion 
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1. Giriş 

Belirli bir toplumsal ve siyasal yapının askeri boyutu olarak orduların örgütlenmeleri ve 
toplumsal rolleri, içinde bulundukları bu çevreyle yakından ilişkilidir. Ordular, bu çevreden 
hem beslenirler hem de onun yeniden üretilmesine katkıda bulunurlar. Bu bakımdan devlet ve 
toplum zaman içinde evrildikçe, ordular da evrilmektedir. Tarihin herhangi bir anında, bu üçü 
–devlet, toplum ve ordu- birbirleriyle karşılıklı bir ilişki halindedir. Örneğin  erken bir yorum 
olarak, Aristoteles askeri yapı ile siyasal yönetim biçimi arasında doğrudan bir ilişki öngörür:  

 

“…Nüfus çiftçiler, tüccarlar, işçiler ve  zanaatkarlar olmak üzere dörde ayrıldığı 
gibi; ordular da süvari, ağır piyade, hafif zırhlı piyade ve donanma olmak üzere dörde 
ayrılır. Arazinin süvari için uygun olduğu ülkeler aynı zamanda güçlü bir oligarşi için 
uygun zemin oluşturmaktadır: Böyle bir ülkede yaşayanlar güvenlikleri için ağırlıklı 
olarak süvarilerden oluşan bir orduya gereksinim duyarlar ve bu gereksinimi de ancak 
bu kadar çok insanı ve atı besleyebilecek refaha sahip ülkeler karşılayabilirler. Arazinin 
ağır piyade için uygun olduğu ülkelerde oligarşinin etkinliği azalacaktır. Ağır piyadeden 
oluşan bir ordunun mensubu olmak fakirlerden çok bu kişisel donanımı sağlayabilecek 
zengin halk kesimlerine ait bir özelliktir. Hafif zırhlı piyade ve donanma tamamen 
demokrasi yanındadır ve ordunun ağırlıklı olarak donanmadan ve hafif zıhlı piyadeden 
oluştuğu günümüzde oligarşik yan tamamen ortadan kalkmış durumdadır.” (Aktaran: 
Finer, 1975). 

 
Aristoteles yukarıda yönetim biçimi, ekonomik yeterlilik ve ordunun örgütleniş biçimi 

gibi üç değişkeni birbiriyle ilişkilendirirken, aslında, orduların en ilkel biçimiyle ortaya 
çıktıkları zamandan bugüne ve geleceğe neden ve nasıl bir değişim 
gösterdiği/gösterebileceğiyle ilintili olarak bir fikir vermektedir.  

Modern devletin oluşum sürecinin en önemli alanlarından birini ordu, savaş ve diğer 
güvenlik pratikleri oluşturur. Tarihsel olarak ele alındığında savaşların ve güvenlik 
pratiklerinin, her zaman önceden öngörülmediği biçimde modern devleti kurduğu, politik 
iktidarı merkezîleştirdiği ve yeniden yapılandırdığı görülür. Bu bakımdan, savaş, ordu ve 
güvenlik pratikleri ile modern devletin temel yapısal özellikleri, kurumsal mimarisi ve devlet 
aygıtlarının inşa süreci, kurucu  iktidar ilişkileri ve devletin bu ilişkiler üzerinde yarattığı etki 
arasında doğrudan bir bağ bulunmaktadır.  

1970’li yılların sonlarında, savaşı sosyal bir süreç olarak görerek Weberci ve Marksist 
analizleri birleştiren sosyolojik çalışmalar, sözü edilen bu bağı incelemeye odaklanmıştır. 
Anılan çalışmalar devleti yalnızca özerk bir kurum olarak değerlendirmekle kalmayıp, 
devletin temel işlevinin tarihsel olarak ekonomik olmaktan ziyade askerî olduğu iddiasını öne 
sürer (Barkey, 1991). Bu bakımdan savaş ya da daha genel olarak savaş hazırlığı, ulus 
devletlerin oluşumu ve devletin merkezîleşmesinin önemli nedensel faktörlerinden birisi 
olduğunun altı çizilir. Zira, savaş teknolojisinin ve askeri aygıtın doğası ve büyüklüğünün 
değişmesi, yöneticiler ve toplum arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiyi değiştirmiştir. Savaş 
ve devletin vergi toplama kapasitesi, savaş ve bürokratikleşme, savaş ve teknolojik değişim 
arasında doğrudan bir ilişki vardır. Özellikle Batı Avrupa’da modern devletlerin oluşumunu 
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inceleyen yorumcular, devletlerin bir orduya sahip olmak ve savaşları sürdürmek için gereken 
para ve insan kaynaklarını yaratmak için giriştikleri çok çeşitli alanlarındaki kurumsal 
düzenleme ihtiyaçlarının devletin nüfuz alanını genişletip toplumsal görünürlüğünün artması 
konusunda çok önemli bir etkiye sahip olduğunu belirtirler. 

Sözü edilen etkinin ne olduğunun anlaşılabilmesi için 19. yüzyılda tüm Avrupa’da 
egemen savaş yapma biçimi haline gelecek olan zorunlu askerlik sistemi (vatandaş orduları, 
citizen-armies) örnek olarak verilebilir. Bu yeni ordu tipi, daha önceden üzerinde durulmayan 
düzenli bir nüfus kaydı ve takibini zorunlu kılmıştır. Çünkü askere alınacak nüfusun merkezi 
olarak tespit ve takip edilmesi ve bunun belirli bir düzende kurumsallaşması gerekmektedir. 
Tarihte ilk nüfus sayımlarının ve nüfus dairelerin kurulması bu gereksinmeye dayanır. Hemen 
ardından, o nüfusu hareketlendirebilecek hem yasal ve fiziksel bir yaptırım gücü hem de 
çeşitli ikna ve rıza mekanizmalarının gerekliliği ortaya çıkmıştı. Ek olarak, büyük ölçekli bu 
savaşları yapmak için gerekli olan finansal kaynağın toplanması, giderek artan oranlarda 
ekonominin kayıt altına alınmasını, nüfusun büyük bir oranının vergiler yoluyla devlet 
bütçesine katkı yapmasını gerektirir hale gelmişti (Ames ve Rapp, 1977). Savaş üzerinden 
yeniden biçimlenen vergi toplama kapasitesi ise devlet kurumlarının hem büyüklüğünü hem 
de toplum ve kurumlar arasındaki ilişki ile devletin alacağı biçimi etkilemiştir.  

Başka bir deyişle savaşın değişen doğası ve ortaya çıkardığı yeni ordu örgütlenmeleri, 
bütün yıkıcı etkilerine rağmen, devletin topluma nüfuz etme kabiliyetini ve altyapısal 
iktidarının artmasını sonuç vermiştir. Bu bakımdan, savaş yapma süreci ve bu süreci yöneten 
güvenlik aygıtlarının oluşumu, modern devletin oluşumunda kurucu unsurlardandır (Desch, 
1996). Ordu ve savaşlar, savaş yapmak için gereken organizasyon ve verimlilik üzerinden 
modern devletin bugün de büyük ölçüde geçerli olan kurumsal altyapısını oluşturmuştur. 
İlerleyen bölümlerde bu ilişkinin kuramsal ve pratik boyutları üzerinde durulacaktır. 

 

2. Ordu ve Savaş Kavramlarını Öne Çıkaran Kuramsal Yaklaşımlar 

Bu bölümde toplumsal ve siyasal analizlerde ordu ve savaş kavramlarını öne çıkaran 
kuramsal yaklaşımların belli başlı isimlerinin görüşlerine yer verilecektir.  Bu görüşlerin 
ayırıcı özelliği, iktisadî sınıf temelli analizlerde modern kapitalist devletin biçimsel 
karakteristiklerine ilişkin tespitlerin eksik olduğuna veya gözden kaçırıldığına yönelik 
eleştirilerdir. Sözü edilen bu eksik biçimsel karakteristikler arasında modern devletin askerî 
veçhesi önemli bir yer  tutar. Bu yorumcuların başında kuşkusuz Max Weber gelir. Weber, 
modern devletle ilgili olarak “meşru şiddetin tekelleşmesi” tanımını kullanır. Dikkat edileceği 
gibi bu tanımda devletin askerî niteliği öne çıkartılmaktadır. Weber’in yanı sıra askerî gücü ve 
savaşı devlet teorisinin merkezîne yerleştirenlerden biri olan Otto Hintze’ye göre de, bütün 
devlet örgütlenmeleri esasen askerî örgütlenmelerdir. Bu bakımdan devletlerarası ve 
milletlerarası çatışmalar iç toplumsal iktidar ilişkilerinden daha belirleyicidir. Dolayısıyla 
devlet, iktisadî ve toplumsal ilişkiler bağlamında değil, savunma için örgütlenmeler 
bağlamında ele alınmalıdır (Aktaran: Vergin, 2003). 

Batı Avrupa’da 990-1900 tarihleri arasında devletlerin oluşumunu inceleyen Charles 
Tilly (1990), bu oluşum sürecinin, sınıf çatışmaları ve ekonomik baskıların tek başlarına 
etkilediği bir süreç olduğu yönündeki argümanlara karşılık, savaş ve ordu olgusunu bu oluşum 
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sürecin merkezine koyan önemli yorumculardandır. Tilly’nin yaklaşımını paylaşan Michael 
Mann da savaşın, savaş hazırlığının ve ordunun modern toplumun temel kurum ve 
kavramlarından olduğunun altını çizer (Mann, 1993). Tilly ve Mann’ın bu iddiları özellikle 
tarihsel sosyologlar ve siyaset bilimcileri arasında hayli tarafar bulmuş ve 1980’lerin 
ortalarından itibaren savaş ve ordu, modern devletin inşası sürecinde yaşanan kurumsal 
değişimi etkileyen en önemli faktör olarak kabul edilir hale gelmiştir (Skocpol, 1993). 

Tilly, bir siyasal yöneticinin silahlı kuvvet yaratmasının aynı zamanda modern devlet 
yapısını ürettiğini; başka bir deyişle, modern devlet yapısını üreten şeyin yöneticilerin bir 
askeri kuvvet yaratma girişimi olduğunu ileri sürer (1990). Çünkü, bu şekilde hem ordunun 
devlet içinde örgütlenmesi gerçekleşmiş, hem de ordunun kurulması ve işletilmesinin 
tamamlayıcı örgütlerinin (hazine, iaşe hizmetleri,  nüfusun tespiti ve kontrolü, askere alma 
düzenlemeleri, vergi daireleri vb.) gerekliliği ortaya çıkmıştı. Bu çerçevede, büyük ölçekli 
savaşlar için yürütülen hazırlıklar devletlerin genişlemesi, pekişmesi için ana araçları 
oluşturmuş ve yeni siyasal örgütlenme biçimleri yaratmıştı. 

Aynı görüşün savunucularından olan Michael Mann, modern ulus devleti salt iktisadi 
etkenlere bağlı olarak, basit bir biçimde yerel pazarların zaman içinde ulusal ekonomiye 
entegre olması ve bu şekilde “Temsil yoksa vergi de yok!” (No Taxation without 
Represantation) sloganında olduğu gibi piyasanın çıkarlarını savunmak için devletin yeniden 
şekillenmesi şeklinde ele almaz. Ona göre bu iktisadi gelişmelere ilişkin tespitler doğru 
olmakla birlikte, bunlara aynı anda eşlik eden bir başka gelişmeyi gözden kaçırmamak 
gerekir. Bu, yeni ordu örgütlenmelerinin, askere alınan büyük hacimlerdeki nüfusun, sisteme 
entegre olmasını/edilmesini gerektirmesi gerçeğidir. Zira bu gelişmeyle birlikte, kimlik 
duygusu bir köye veya kasabaya ait olmak biçiminde şekillenmiş olan insanlar, kendilerinin 
artık aynı ulusun vatandaşı olduğunu bu yolla da anlamaya başlamışlardır (Mann, 1993). 

Yukarıda ifade edilen yaklaşımın içeriğini daha iyi anlamak için 16. yüzyıldan itibaren 
savaş yapma biçimlerindeki tarihsel kırılmayı akılda tutmak gerekir. Söz konusu tarihlerden 
itibaren savaş yapmak ya da savaşa hazır olmak demek, daimi/sürekli bir orduya sahip olmak 
demekti. Daimi bir orduya sahip olmaksa hem aşırı derecede pahalı bir işti, hem de toplumun 
çeşitli kesimlerden gelen direnişe karşı koymadan gerçekleştirilmesi mümkün değildi. 
İdarecilerin bu direnişe karşı iki seçeneği vardı: Mümkün olan yerlerde baskıyla cevap 
verdiler, gerekli yerlerde de işbirliği ve anlaşma yoluna gittiler. Her iki seçenekte de, daimi 
bir orduya sahip olmanın getirdiği güçlük ve maliyet, devletin sadece kendisine has yönetsel 
araçları geliştirmesine yol açtı. Böylelikle, gerek Avrupa’da gerekse dünyanın başka 
bölgelerinde ortaya çıkan devlet-inşası (state-building) deneyimleri daha hacimli, daha 
merkezî ve daha bürokratik olan bir devlet yapısına doğru doğrusal bir yol takip etti. Savaş 
için hazırlanmak ve savaşı sürdürmek için gerekliliğin derecesi arttıkça, merkezdeki 
bürokratik örgütlenme daha da ayrıntılandırılan ve kapsamlı olarak büyüyen bir yapıya 
büründü (Skocpol, 1993). 

Yukarıda sunulan yaklaşımlar, modern devletin inşasına giden yolda sürekli ordu 
örgütlenmesinin tetikleyici diyebileceğimiz rolüne dikkat çekmekte ve modern devletin 
doğasını olabildiğince açık biçimde kavrayabilmemiz için ordunun onun içindeki yer ve 
rolünün indirgemeci olmayan yöntemlerle ele alınmasının önemini ve zorunluluğunu 
hatırlatmaktadır. Bu bağlamda bir diğer önemli husus ise bir paradoksu içinde 
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barındırmaktadır: Süreç içinde ordu, devlet aygıtıyla kurumsal olarak gittikçe artan oranda 
bütünleşir ve ordunun kurumsal olarak merkezî rol oynadığı devlet biçimleri sahneden çekilip 
ulusal vatandaşlık kavramı gelişirken, paradoksal olarak,  askerlerin devlet ve toplum içindeki 
özerkliği ve güçleri de artmıştır (Mann, 1993). 

 

3. Kronolojik Bir Değerlendirme 

Savaş ve devlet örgütlenmesindeki değişikliklerin birbiriyle ilişkileri kronolojik olarak 
dört aşamada incelenebilir (Tilly, 1990). Bunlardan birincisi 1400’lere kadar geçerli olan 
Patrimonyalizm dönemidir. Bu dönem geleneksel askeri güçlerin savaşta ana rolü oynadığı ve 
monarkların savaş  ihtiyaç duydukları finansal kaynağı genellikle doğrudan denetimleri 
altındaki toprak ve nüfustan haraç ve kira olarak topladıkları dönemdir. Bu dönemde 
idareciler bir nüfusu ve istila ettikleri topraklardaki kaynakları istikrarlı biçimde denetlemek 
yerine, haraç peşinde koşmuşlardır. İmparatorluklar da, yönetim sistemlerine müdahale 
etmeden birçok ülkenin yöneticisinden kira ve hediye alma üstüne kurulmuştur.  

Tarihsel olarak ikinci dönem, 1400’den 1700’e süren Komisyonculuk dönemidir. Bu 
dönemde sözleşmeyle tutulan paralı askerlerin askeri faaliyetlerde egemen oldukları ve 
yöneticilerin borç, gelir getiren girişimlerin yönetimi, vergilerin belirlenmesi ve toplanması 
için bağımsız  sermaye sahiplerine dayandıkları dönemdir. Bu dönemde, doğrudan idare 
edilen toprak, uğruna savaşmaya değer bir kıymet haline gelmeye başlamış ve ancak böyle bir 
toprak silahlı kuvvet beslemeyi sağlayacak geliri üretmiştir. Üçüncü sırada, 1700’den 
1850’lere kadar Avrupa’nın çoğu yerinde süren Ulusallaşma dönemi yer alır. Bu dönem, 
devletlerin artan derecede kendi ulusal nüfuslarından kitlesel ordu ve donanmalar hazırlayıp, 
savaş için ihtiyaç duyulan mali araçların da doğrudan devletin idari yapısı içine alındığı, daha 
önceden bel bağlanan sözleşmecilerin (eşraf gibi) güçlü biçimde müdahaleden alıkonduğu  
dönemdir.  

Son aşama ise, 19. yüzyıldan yakın tarihe kadar süren Uzmanlaşma dönemidir. Bu 
dönemde askeri kuvvetlerin ulusal hükümetin uzmanlaşmış bir güç dalına dönüştüğü, mali 
faaliyetlerle askeri faaliyetlerin ayrıştığı, ordu ve polis arasında iş bölümünün keskinleştiği, 
parlamentoların askeri harcamalar konusunda önemli derecede etkili olmaya başladığı ve 
devletlerin dağıtım, düzenleme ve hüküm verme faaliyetlerinde fazlasıyla geniş bir rol 
yüklendikleri dönemdir. Bu dönemde devletten hak talep eden gruplar o kadar büyük hızla 
ortaya çıkmışlardır ki, savaş, başka devletlerin kaynaklarına ulaşmanın yolu olarak her 
zamankinden daha fazla yönetici koalisyonun ekonomik çıkarlarını tatmin etmenin aracı 
olmuştur. II. Dünya Savaşı’ndan beri, Avrupa devletler sisteminin bütün dünyaya yayılması 
ve ulusal sınırların değişkenliğinin azalmasıyla, daha güçlü olan devletlerin, diğer devletlerin 
topraklarını kendi topraklarına katmadan bunlar üzerinde fiilen artan oranda etkili olması 
mümkün hale gelmiştir.  

Tilly’nin yukarıda verilen saptamalarına ilaveten Mann, Uzmanlaşma dönemi 
hakkında, modern ulus-devletin gelişimi ve özellikle yönetsel kaynakların yoğunlaşmasıyla 
birlikte  ordunun iç düzeni sağlamada temel organ olma rolünün sona erdiğini, geleneksel 
devletin aksine modern devlette zor kullanımının azalmış ve/veya daha dolaylı hale gelmiş 
olduğunun altını çizer. Bu süreç üç tamamlayıcı yön içeriyordu: Birincisi çalışanların sahip 
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olabileceği muhtemel şiddet araçlarını ortadan kaldırmak, ikincisi, şiddetin açık kullanımı 
yerine yönetsel gücün yaygın ama örtük kullanımı, üçüncüsü de  iç yönelimli militarizmden 
dış-yönelimli militarizme evrilme. Sonuncu aşamada ordu, iç güvenliğin sağlanmasına ilişkin 
alanlardan çekilmiş ve gücünün potansiyel uygulamalarını diğer devletler üzerine 
yoğunlaştırmıştır (Mann, 1993). 

Yukarıda kısaca belirtilen gelişmelerin içeriğini kavrayabilmek, devlet ve bir zor aracı 
olarak ordu arasındaki ilişkinin tarihsel seyrine daha yakından bakmak gerekir. 

 

4. Devlet ve Zor (Coercion) Arasındaki İlişkinin Doğası 

“Zor, Sermaye ve Avrupa Devletleri” adlı kitabında devleti  esasen “zor kullanan 
örgütler” olarak tanımlayan Tilly, onun  bin yıldan fazla bir süredir dünyanın en geniş ve en 
güçlü örgütü olduğunu ve önemli toprak parçalarında, birçok açıdan, bütün öteki örgütlere 
göre açık üstünlüklere sahip olageldiğini belirtir (Tilly, 1990). Zor (coercion) ise, ister tehdit, 
ister eylem sonucu ortaya çıkmış olsun, fiilî veya potansiyel olarak, kişi veya kurumların 
kendilerine veya mallarına zarar veya yıkım getirebilecek her türlü uygulama olarak 
tanımlanabilir. Zor aracı olarak ilk akla gelen kuşkusuz silahlı güçtür. Bu bakımdan Tilly’e 
göre Avrupa, zor konusunda uzman iki ana grup ortaya çıkarmıştır: Bunlardan birincisi 
askerler, diğeri de büyük feodal beylerdir. Bu ikisi  ittifak halinde ortaya çıkıp devletlerden 
ünvan ve ayrıcalık şeklinde onay aldıklarında soyluluk biçiminde billurlaşmış ve sonrasında, 
yüzyıllarca Avrupa’nın önde gelen yönetici grubunu oluşturmuşlardır (Tilly, 1990). 

Zorun ele geçirmesi/satın alınması sürecinde belli başlı dört noktaya dikkat çekmek 
gerekir.(1) Zaman içinde savaş daha karmaşık ve sermeye-yoğun hale geldikçe, sivil halk 
içinde gittikçe azalan sayıda insan savaş araçlarına sahip olabilir hale geldi. Basit bir örnek 
olarak 13. yüzyılda, savaş aracı olarak her soylunun kılıcı olduğu ama yirminci yüzyılda 
uçaksavarı olan sivil olmadığı akla getirilebilir. (2) Yöneticiler kendi zor aygıtlarını 
silahlandırırken, halkı sistematik biçimde silahsızlandırdılar ve böylece savaş araçlarını 
kontrol edenlerle, savaş için ödemede bulunması istenen kesim (halk) arasındaki ayrımı 
güçlendirdiler. (3) Devletler gittikçe artan ölçüde, savaş araçları üretimiyle bizzat uğraşmaya 
başladılar.  (4) Halk, insan, yiyecek, silah, ulaşım gibi savaş araçlarına doğrudan el 
konmasına, bunlar için ödemede bulunmaktan çok daha etkin bir direnç gösterdi. Sonuçta 
Avrupa devletleri genel olarak nakdî vergi toplama, bu vergiyle zor araçlarını satın alma ve 
tekrar, bu zor araçlarıyla vergi toplama şeklinde özetleyebileceğimiz bir zor-döngüsü kurdular 
(Tilly, 1990). 

Aslında devletin iki tür gücünden söz etmek mümkündür. Bunlardan biri zor, diğeri de 
altyapısal gücüdür. Altyapısal gücü, sivil toplum güçlerinin kendi başlarına 
sağlayamayacakları toplumsal işlevlerden kaynaklanırken (örneğin karayolu yapımı), devletin 
zor gücü ise sivil toplumun topraksal (teritoryal) merkezîlik biçimlerini kontrol etme 
yeteneğinin mevcut olmamasından kaynaklanır (Mann, 1993). Dolayısıyla devletin zor 
gücünün gelişimi söz konusu olduğunda iki aşamadan söz edilebilir: Teritoryal 
merkezîyetçiliğin büyümesi ve ardından da, toplumun bu güç üzerindeki kontrolünün ortadan 
kalkması. Bir başka deyişle sivil toplum, gönüllü ya da gönülsüz, çeşitli işlevlerin merkezî 
olarak yerine getirilmesi için kaynakları devlete vermekte/devretmekte, ardından, bu 
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kaynaklar üzerindeki denetim ve kontrolü kaybetmekte ve bu kaynakları zor gücüne 
dönüştüren devlet tarafından baskıya maruza kalmaktadır. 

Giddens (1985), geleneksel devletle modern devleti karşılaştırırken geleneksel 
devletin sınırlı yönetsel/altyapısal otoriteye sahip olduğunu, bunun yanında zor araçlarını 
tekelleştirme iddiasının da sınırlı olduğunu, bu devlet tipinin egemenlik iddia ettiği bütün 
topraklarda düzenli bir yönetsel altyapısının da mevcut olmadığını belirtmektedir. Buralarda 
yönetilenlerle yöneticiler arasındaki temel ilişki biçimi, çoğunlukla zor kullanımına dayalı 
vergilendirme faaliyetidir. Geleneksel devletler, sınıf çatışmaları genellikle düzensiz ve 
gözetim teknikleri henüz gelişmemiş olduğundan, halk zor kullanarak idare edilmekte; askerî 
güç de bu sistemde merkezî bir rol oynamaktadır. 

Sermaye birikimi ve yoğunlaşması süreçleri şehirleri ortaya çıkarmakta ve şehirler de 
hem sermayedarların kendi adlarına örgütledikleri bir güç hem de diğer sermayedarların 
yerleşmek için tercih ettikleri mekanlar olarak ortaya belirmektedir. Sermaye bir bölgede 
birikip yoğunlaştığında şehirler de aynı bölgede yoğunlaşma eğilimindedir. Şehirlerin gelişme 
biçimi ise yoğunlaşma ile birikim arasındaki dengeye bağlı olarak gelişmektedir: Sermaye 
birikiminin genel olarak yoğunlaştığı fakat yoğunlaşmanın görece küçük kaldığı  yerlerde çok 
sayıda ama küçük merkez gelişirken; sermayenin yoğunlaştığı yer tek olduğunda, büyük bir 
şehir ortaya çıkmakta ve sermaye buraya yerleşmektedir (Giddens, 1985). 

Zor araçları da sermaye gibi birikip yoğunlaşabilir. Zor araçlarının birikip 
yoğunlaşması bir arada arttığında devletler ortaya çıkar. Devletler tanımlanmış topraklar 
içinde yoğunlaşmış ana zor araçlarını denetim altında tutan ayrı örgütlenmeler yaratırlar.  
Komşulara boyun eğdirme ve daha uzak rakiplerle savaşma çabaları yalnız ordu biçiminde 
değil, orduları besleyecek araçları toplamak ve yöneticinin sivil halk üzerinde denetimini 
günü gününe örgütleyecek sivil kadrolar biçiminde de devlet yapıları yaratılmasına yol açar 
(Giddens, 1985). 

Mann (1993), örneğin, okur-yazarlığın gelişmesiyle birlikte, devletlerin zora ağırlık 
verme eğilimlerinin azaldığını öne sürmektedir. Öte yandan bunun tersi örneklerini bulmakta 
da zorlanmayacağımız belirten Mann, eski Sovyetler Birliği’ni örnek göstererek, yukarıda 
sözü edilen altyapısal iktidar elemanlarının, istenildiğinde devletin despotik gücüne katkı 
sağlayacak biçimde de kullanılabileceğini akılda tutmamızı salık veriyor. Mann, tarihsel süreç 
içinde bu altyapısal gücün, zorunlu olarak sadece devlete ya da sivil topluma ait olanlarının 
bulunduğunu söyleyemeyeceğimizi belirterek, toplumsal değişim sürecinde sivil toplumun 
rolü için olanla devletinki arasında süregelen bir salınımın bulunduğunu belirtiyor.  

 

5. Devletin İç Kaynaklara Müdahalesi  ve Askerî Etkinliğin Açmazları 

Yoğunlaşmış zor araçları olan orduları, donanmaları, polis kuvvetlerini, silahları vs. 
ellerinde bulunduran idareciler, bunları düzenli biçimde iktidar sahibi oldukları alanlardaki 
nüfus ve kaynakları artırmak için kullanmaya çalışmışlar, benzer derecede zor kullanma 
gücüyle karşılaşmadıkları yerleri fethetmiş, karşılaştıklarında ise savaşmışlardır. Öte yandan 
zor araçlarının gerek savaşta dışarıya ve gerekse ülke içi denetimde kullanılabilme yeteneği 
idarecileri iki açmazla karşı karşıya getirmiştir. Birinci açmaz işgal eden tarafla ilgilidir: İddia 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   375	  

sahibi olduğu toprakların içinde veya dışında rakiplerine diz çöktürmekte başarılı 
olduklarında, zor uygulayanlar (devletler) kendilerini bu toprakları, malları ve nüfusu 
yönetme zorunluluğuyla karşı karşıya bulurlar; kaynakların elde edilmesi, mal, hizmet ve 
gelirlerin dağıtımı ve uyuşmazlıklar hakkında karar verecekleri bir yönetim süreci onları 
beklemektedir. Fakat bu kez de bu tür yönetim işleri onları savaştan uzaklaştırır ve bazen 
savaşla uyuşmayan yeni çıkar alanları yaratır (Black, 2003). İşgal edilmek üzere olan bir 
şehrin sakinlerinin ise önünde üç seçenek buluyordu: Hemen teslim olurlarsa fetihten sonra 
tam özgür olabiliyorlardı. Eğer bir süre muhasara altında kaldıktan sonra teslim olurlarsa, 
yalnızca taşıyabilecekleri eşyalarıyla şehri terk etmelerine izin veriliyordu. Eğer şehrin zorla 
fethedilmesini beklerlerse, onları bekleyen ölüm ve kölelikti. Sözü edilen bu üç yol da 
“fatihler” için sorun doğurmaktaydı. Birinci seçenek en azından geçici olarak bir paralel 
yönetim sistemi kurma zorunluluğu gerektiriyordu. İkincisi yerleşim yerleriyle birlikte 
malların dağıtımını ve nüfusu boşalmış şehri yönetme zorunluluğu getiriyordu. Üçüncüsü ise 
galiplerin eline köleler veriyor ve üretim ve nüfusu yeniden örgütleme konusunda daha da 
büyük bir zorluk doğuruyordu. Şu ya da bu şekilde, zafer kazananlar yönetme sorunuyla 
karşılaşıyorlardı.  

İkinci açmaz da birinciyle ilişkilidir. Özellikle geniş ölçekte bir savaşa hazırlanmak, 
yöneticilerin kaçınılmaz olarak ülke içindeki kaynaklara müdahalesini gerektiriyordu. Bu 
durum vergilendirme, iaşe ve kendi kurduğu yapıyı yönetmenin altyapısını oluşturuyor ve 
genellikle hizmetine girdiği ordu ve donanmadan daha hızlı gelişiyordu. Altyapıyı yönetenler 
iktidar sahibi olunca kendi adlarına çıkarları oluşuyor, bu çıkar ve iktidarları, belirli bir 
devletin yürütebileceği savaşın nitelik ve yoğunluğunu belirliyordu. Avrupa’nın kimi 
devletleri bu açmazları fazla kalıcı yapı oluşturmadan akınlar yapıp yağmacılık etmekle 
çözdüler ancak bu stratejileri iktidarlarına sınırlayıcı nitelikler getirdi ve sonunda onları iyi 
finanse edilmiş ordular karşısında korunmasız bıraktı. Ceneviz gibi fazlasıyla ticarileşmiş 
devletler ise savaş araçlarını üretecek yapıları satın almak yerine kiralayarak veya onlarla 
sözleşme yaparak bu açmazı çözmeye çalıştılar. Sözü edilen bu iki aşırı uç arasında Avrupa 
devletleri savaşmak, el koymak ve öteki etkinliklerin gerekliliklerini yerine getirmek için bir 
dizi başka yollar buldular (Tilly, 1990). 

Devletin ekonomik büyümesi başka devletlere göre avantajlar elde etmelerine ve/veya 
bunları yitirmelerine yol açar. Galip devletler bu avantajlarını sürekli biçimde askerî 
güçlerinin desteğiyle güvence altına alma çabasındadır. Bu tür rekabetlerde kazançlı çıkan 
devletler ise, hemen ardından, kaynaklarından gittikçe artan oranı ordularına ayırmak 
zorundadır. Bu ise diğer bir açmazdır. Eğer devletin kaynaklarından aşırı bir oran refahın 
yaratıldığı alandan alınarak bunun yerine askerî başarının yaratıldığı alana ayrılırsa, bu 
durumun uzun dönemde yönetsel gücün zayıflamasına yol açması büyük olasılıktır. Bu arada 
öteki devletler zenginliklerini biriktirmekte, yeni zenginliklerin yaratılmasına kaynak 
ayırmakta ve askerî güce daha az ödeme yapmak zorunda olmalarının yararını görmektedirler 
(Kennedy, 1987). Görüldüğü gibi, Kennedy  askerî başarının ardından gerileme ve düşüşü 
büyük  bir olasılık olarak ortaya koymakta, Tilly (1990) ise bu savı daha ileri götürerek, 
incelediği bütün olaylarda, -örneğin, erken önem imparatorluk Çin’i, Hint-Türk 
İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, Habsburglar, Büyük Britanya- bunun bir olasılık 
değil, kaçınılmazlık olduğunu öne sürmektedir. 
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Savaş ve savaşa hazırlanma, yöneticilerin yaşamsal önemdeki kaynaklara –insan, silah, erzak 
veya da bunları satın alacak para- sahip olanlardan ve güçlü bir baskı veya telafisi olmadan 
bunları vermek istemeyenlerden savaş araçlarını zorla almayı da içerir. Bu bakımdan, bir 
devletin toprakları içindeki ana toplumsal sınıfların örgütlenmesi ve bunların devletle 
ilişkileri, yöneticilerin kaynaklara el koyma stratejilerini, karşılaştıkları direnci, bundan çıkan 
mücadele biçimini, el koyma ve mücadelenin ortaya çıkardığı kalıcı örgütlenme türlerini ve 
dolayısıyla kaynaklara el koyma etkinliğini önemli derecede etkilemiştir. Farkı el koyma 
stratejilerinin göreli başarısı ve yöneticilerin uyguladıkları stratejiler, zor-yoğun ve sermaye-
yoğun bölgelerde önemli farklılıklar gösterir (Tilly, 1990; Mann, 2001). 

Savaşın büyüyen ölçeği ve Avrupa devlet sisteminin ticari, askerî ve diplomatik 
ilişkiler aracılığıyla kaynaşması, sonunda sürekli ordu oluşturabilen devletlere savaş 
yapmanın avantajlarını kazandırmıştır.  Geniş kırsal nüfus, sermaye ve görece ticarileşmiş 
ekonomilerin bileşimine sahip olan devletler kazançlı çıkmıştır. Savaş kurallarını onlar 
koymuşlar ve Avrupa’da onların devlet biçimleri egemen olmuştur (Bolt ve Kassis, 2004). 

S.E. Finer, Rönesans’tan itibaren çeşitli yazarların bir askeri yapılanma biçiminin 
diğerine olan avantaj ve dezavantajlarıyla ilgilendiklerini görebileceğimizi belirterek bu 
karşılaştırmaların günümüze değin devam ettiğini belirtir. Nasıl bir askeri güce sahip 
olunacağına ilişkin bu tartışmalarda belirleyici üç esas öğe bulunmaktadır: Bunlardan birincisi 
ordunun etkinliğidir. Doğaldır ki ülkesini savunması için beslenen bir ordu, ilk düşman 
saldırısına yenilgiye uğruyorsa böyle bir orduya sahip olmanın ve onun için para harcamanın 
da bir anlamı yoktur. Öte yandan hiç yenilmeyecek, dolayısıyla beslemeye değer bir orduyu 
idame ettirebilecek finansal kaynak konusu da göz önünde bulundurulacak ikinci sorundur. 
Üçüncü bir soru ise yukarıda  belirtilen her iki koşulu sağlayan, yani mali olarak idame 
ettirilebilir  ve etkin olması beklenen bu ordunun, siyasal yöneticilere bağlı yani sâdık olup 
olmayacağıdır. Öte yandan bu üç değerlendirmeye uygun olarak sahip olunacak bir ordu 
sürekli bir ordu olabileceği gibi, geçici nitelikli insan gücünden de yararlanılabilir. Finer 
bütün bu düşüncelerini aşağıdaki tabloda özetler. 

 

Tablo-1: Tercihler-Askeri Örgütlenme Çerçevesi (Finer, 1975). 

 

  Geçici Sürekli Düşünceler 

Ücretli Yabancı Askerler Paralı Askerler Yedek Birlikler Etkinlik 

Yerel Zorunlu Hizmet Milis Kuvvetler Ulusal Askeri Hizmet Maliyet 

Yerli Ücretli Gönüllüler Sözleşmeliler Profesyoneller Sadakat 
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6. Savaşın Devlet Oluşumunu Yönlendirmesi 

Savaş hazırlıklarının yan ürünü olarak yöneticilerin ister istemez başlattıkları yasal 
mevzuat değişikleri, hazine, vergi sistemleri, yerel idareler, esnaf örgütlenmeleri, çeşitli kamu 
kurumları vb. bir dizi yeni faaliyet ve örgütlenmeler, sayı ve içerikçe zenginleşti ve sonunda 
bunlar da kendi yaşam alanlarına sahip oldular. Örneğin, Prusya monarşisinin vergi toplama 
dairesi,  sonradan Genel Savaş Levazımatı’na dönüştü.  On yedinci yüzyılın sonlarında, 
İngiltere’nin ardı ardına gelen cumhuriyetçi ve monarşik hükümetleri Fransız ve Hollanda 
donanma güçlerinin gereksinmelerini karşılamak için ülkenin en yoğun sanayi bölgelerinde 
kraliyet tersaneleri inşa ettiler. Doğu Hint Kumpanyası gibi imparatorluk  yapısı 
örgütlenmeler ulusal hükümetlerin etkin unsurları oldular (Finer, 1975). Bir çok çeşitli tip 
devletin bulunduğu erken-modern Avrupa’da rekabetçi baskı, tek bir varyasyonun (devlet 
tipinin) seçilmesini ve ona öykünülmesini dikte etti. Savaşın gerekliliklerine karşı hangi tip 
devletin ne tür cevap vereceğini belirleyen esas faktörse, önce devletin ekonomik karakteri, 
ardından da, uluslararası arenada diğer devletlerle başa çıkabilme yeteneği oldu (Skocpol, 
1993). 

 

Rasler’e göre erken-modern dönemde hangi devlet tipinin ortaya çıkacağını, devletin 
bulunduğu jeopolitik koşullar içinde sahip olduğu ekonomik olanaklar şekillendirmektedir 
(Rasler, 1985). Rasler, ekonomik koşullarla devlet tipleri arasında nasıl bir ilişki olduğunu 
açıklamak için İspanya ve Fransa’yı Portekiz, Hollanda ve İngiltere ile karşılaştırmakta ve 16. 
ve 17. yüzyılda gerçekleşen savaşlar sonucunda topraksal konsolidasyon, ülkenin ekonomik 
karakteri ve ülkenin coğrafyasından oluşan üç değişkenin ortaya çıkan devlet tiplerini 
belirlediğini öne sürmektedir. Ona göre, örneğin, topraksal genişleme yoluyla refah elde 
edebilir bir coğrafyaya sahip olan, dış ve iç tehditlere karşı büyük kara orduları beslemesi 
gereken bir jeopolitik konuma sahip olan Fransa ve İspanya, askerî bir topraksal 
konsolidasyona gittiler ve krallar zorunlu olarak büyük, merkezî devletler kurarak kıtasal güç 
oldular. Tersine olarak, Portekiz, Hollanda ve İngiltere coğrafi  konumlarının, toprak elde 
ederek genişleme ve bu yolla refah elde etmeye olanaklı olmaması nedeniyle ticarete ağırlık 
verdiler ve kaynaklarını büyük kara orduları yerine deniz gücüne yatırdılar ve ticari güç ya da 
askerî deniz gücü oldular. 1815’den hemen sonraysa endüstriyel güçler ortaya çıktı ve bu 
güçler, yukarıda sözü edilen, refahlarını karasal genişleme ya da deniz ticareti yoluyla elde 
edilen ülkeleri geride bıraktılar. 19. yüzyılın başlarından itibaren de devlet tipleri artan bir 
biçimde homojen olmaya başladı. Bu bakımlardan Rasler’e göre (1985) coğrafya “kader”dir. 
Öte yandan, Rasler, 1815’den sonra, hemen bütün devletlerin, taklit yoluyla,  tek tip bir 
ekonomik sistemi benimsediğini ve bundan sonra da “kader”in ekonomi olduğunu öne 
sürmektedir. 

Tilly’e göre ise (1990 ve 1975), başlangıçta, ülkenin devletler sistemi içindeki yeri ve 
yerel üretim biçimi belirleyici olmuş, ardından, savaşların artan ölçeği ve Avrupa devletler 
sisteminin örülmesi süreci, savaş yapma yeteneğini sadece daimi ordu bulunduran devletlere 
vermişti. Bunu en iyi ve en erken yapabilen devletler ise ulus-devletlerdi. Tilly’nin bu 
yaklaşımı ilk elde aşırı derecede asker odaklı görünebilirse de, aslında, Tilly devlet yapısının 
öncelikle ülkenin bölgesel ekonomik örgütlenmesiyle ilgili olduğunu, bu örgütlenmenin, 
devlet yöneticilerinin savaş yapma araçlarını edinebilmek için uygulayacağı zor kullanma ya 
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da finansal kaynaklar için esas belirleyici olduğunu, aynı zamanda, devlet yöneticilerinin 
pazarlık yapmak durumunda kaldığı “kaynakları kontrol eden seçkinler”in iktidar 
pozisyonlarını da etkilediğini de belirtmektedir. 

Tilly’nin yaptığı çözümlemeler üzerinden giderek, bu devlet tiplerin değişik 
biçimlerini tartışan yorumculardan B. Downing (1988), erken-modern dönem Avrupa 
devletlerini, demokratik ya da otokratik oluşlarına göre incelemekte ve o da savaşın ve savaş 
etrafında gelişen ilişkilerin öncü rolüne değinmektedir. Ona göre, Kıta’da jeopolitik rekabetin 
kucağındaki devletlerin askerî seferberliği sağlamak için giriştikleri çabalar, bu devletlerin 
ortaçağda sahip oldukları çeşitli anayasal düzenlerin tüm izlerini ortadan kaldırarak 
mutlakiyetçi devlete doğru evrildiler. Böylesi bir savaş seferberliğine girişmek zorunda 
kalmayan ulus devletler ise bu düzenlerini devam ettirerek, modern/liberal ve demokratik 
yönetim biçimlerini geliştirmek için fırsat bulabildiler.  

Rasler’a göre endüstrileşmeden önce üstünlüğü yaratan esas faktör deniz gücü iken, 
Tilly’e göre bu üstünlüğün kaynağı daimi bir kara ordusuna sahip olup olmamadır. Rasler 
endüstrileşmeyle birlikte ekonomik organizasyon ve askerî yapı büyük bir değişime uğrayana 
kadar devletin büyük hacmi ve buna bağlı olarak askerîleşmiş bir alansal bütünleşmeyi bir 
“ayakbağı” olarak görürken, Tilly’e göre bu büyük hacim, anılan dönemden sonra daimi 
orduları besleyecek insan gücü, para ve teçhizat gibi çeşitli kaynakları seferber etmede büyük 
kolaylıklar sağlar hale gelmiştir. Deniz gücüne sahip ülkeler ise, Rasler’a göre, sadece 
1800’den önce sahip oldukları üstünlük nedeniyle değil, endüstriyel değişimi ilk yaşayan 
ülkeler olması nedeniyle de önemlidir. Tilly içinse, esas öneme sahip olan, ulus devlet 
yapısıdır çünkü 17. ve 18. yüzyılın savaşlarını kazananlar bunlardır. Bu bakımdan, örneğin 
İngiltere, Tilly için ulusal bir devlet iken Rasler için bir deniz gücüdür. Benzer biçimde 
Fransa, Tilly’nin argümanlarına göre ulusal ve dolayısıyla ilk önemli, güçlerden biriyken, 
Rasler için topraksal bir güçtür ve bu nedenle de yapısal olarak zayıftır. 

Görüldüğü üzere Rasler gibi Tilly de modern devletin büyümesini savaşlar yoluyla 
açıklamaktadır. Aralarındaki fark, Rasler’in aksine, devletin borçlanmasının ve 
harcamalarının büyümesi yerine, Tilly’nin bir bakıma bu ikisinin bir sonucu olarak, devlet 
aygıtının sürekli artan büyümesine ve vatandaşları üzerinde artan nüfuzuna odaklanmasıdır ki 
bu, aşağıda görüleceği gibi Mann’ın da tartıştığı konuların en önemlilerinden biri olmaktadır. 
Skocpol’e göre ise Tilly’nin yukarıdaki çözümlemelerinde en eksik yan, imparatorluk, şehir 
devleti ya da ulus devlet kavramsallaştırması içinde, bunlar arasında belirli bir ayrıma 
gitmemesi, örneğin bütün ulus devletleri aynı politik özellikleri taşıyor gibi ele almasıdır 
(Skocpol, 1993). 

 

7.  Savaşların Ulus Devletlerin Ortaya Çıkmasına Etkisi 

Zor-sermaye ikiliği izinden gidildiğinde tarihte şu veya bu zamanda zor ile sermayenin 
değişik bileşimlerine rastlamak mümkündür: İmparatorluklar, şehir-devletleri, şehir 
federasyonları, büyük toprak sahipleri, kilise, korsan birlikleri, savaşçı çeteler ve birçok 
çeşitte yönetim son bin yıl boyunca Avrupa’nın çeşitli yerlerinde hakim oldular. Ama 
sonunda ulusal devlet yavaş yavaş egemen tek biçim oldu. 
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Bu yeni devlet oluşumu sürecinde ulusal devletin başat olmaya başlamasının esasen 
iki nedeni vardı: Bunlardan biri, İngiltere ve Fransa gibi  devletlerde var olan sermaye 
birikiminin ve güçlü ticaretin, ekonomilerine küçük esnafın yön verdiği devletleri çökertmiş 
olmasıdır. Ulusal devletin başat olmasına yol açan diğer faktör ise savaş ve savaşa hazırlık 
için gereken iktisadı kaynaklar ve örgütsel beceriyi geliştirmeyi en çabuk becerenin ulus 
devletler olmasıdır. Doğal olarak büyük devletler bu denli büyük bir silah gücünü finanse 
etmek için kendi ekonomilerini seferber etme imkânına sahiptiler. Bu alandaki üstünlük 
onların açtıkları savaşlardan galip çıkmalarını sağlıyordu. Küçük devletler ise yenik 
düşmemek için çoğu kez güçlerini aşan bir savunma gayreti içine girmek zorunda kalıyordu. 
Bu savaş ve savaşa karşı savunma gayretleri onların da değişmesine, güçlü milli devletler 
içinde erimelerine ya da mevcut güçlü milli devletlerle “füzyon” yapmalarına yol açıyordu. 
Zira ordu, polis gücü ve silah üretimi gibi unsurları kontrolleri altında tutan siyasal 
örgütlenmeler bunları hakim oldukları nüfusları ve kaynakları çoğaltmak için de kullandılar 
(Tilly, 1990). 

Yöneticiler savaş yapma hazırlığına giriştiklerinde iktisadî olarak iki durumla yüz 
yüze gelmişlerdir. Birinci durum, gelişmiş şehirlerde yüksek derecede yoğunlaşmış sermaye 
veya bu sermayenin eksikliği; ikinci durum da, toprak sahiplerinin kontrolündeki, zora dayalı 
tarımsal ekonomidir. Birinci durum sermaye-yoğun bir siyasal gelişim, ikincisi de zor-yoğun 
bir gelişimi ortaya çıkarmıştır. Sermaye yoğunluğunun söz konusu olduğu durumlarda 
yöneticiler, şehir-merkezli, ticarete dayalı ve sermayedarların geniş şekilde yönetime katıldığı 
küçük devletler yarattılar, İsviçre, güney Almanya ve İtalya bunlara örnek gösterilebilir. 
Sermaye yoğunluğunun bulunmadığı yerlerde ise yöneticiler savaş araçlarını seferber 
edebilmek için genellikle toprak sahiplerine bağlı olmak durumunda kaldılar ve Rusya, ilk 
dönem Prusya’sı, Polonya, Macaristan ve İsveç’in örnek olarak verilebileceği büyük, hacimli, 
geniş topraklara yayılmış zora dayalı devletler inşa ettiler. Batı Avrupa’da ise bu iki seçeneğin 
karması olan ve Tilly’nin (1990) “kapitalistleşmiş-zor” olarak tanımladığı ve İspanya, 
İngiltere, Fransa ve sonradan Prusya’nın dahil olduğu üçüncü bir yol ortaya çıktı. İşte bu 
üçüncü yolu izleyen devletler ulus devleti en erken ve daha hazırlıklı olarak inşa edenler 
oldular: 17. yüzyıldan itibaren çıkan savaşlarda bu ülkeler şehir-devleti ve imparatorluk 
yapılarına sahip komşularına göre çok daha başarılı oldular. Ulusal devletler Avrupa’da 
baskın devlet yapısı oldu. Çünkü, geniş kırsal nüfus, sermaye ve görece ticarileşmiş 
ekonomiden oluşan bir karışımı elde tutan bu devletler, bu halleriyle, askerî olarak savaşa çok 
daha hazırlıklıydılar. Süreç içinde ulusal devletler zor ve sermayenin diğer kombinasyonlarına 
sahip olan diğer ülkeler için zorunlu bir model olmaya başladı. Skocpol’e göre, Tilly’nin zor-
yoğun olarak tanımladığı ülkelere en iyi örnek haraç alan imparatorluklar, sermaye-yoğun 
devletlere örnek şehir-devletleri ve kapitalistleşmiş-zora en iyi örnek de ulus-devletlerdir 
(Skocpol, 1993). 

  

8.   Savaşların Devletin Hacmini Büyütmesi  

Her ne kadar çoğu Avrupa ülkesinin orduya, savaşa ve savaş hazırlığına yönelik 
faaliyetlere ayırdığı kaynak, ileride, 20. yüzyılda artmış olsa da, Mann’ın altyapı, Tilly’nin 
egemenlik ve dağıtım olarak tanımladığı etkinlikler eskisiyle karşılaştırılamayacak kadar 
büyük düzeylere çıktı. Geniş özel mülkiyeti esas alan, sosyalist olmayan devletler bile 
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sonunda büyük miktarlarda kaynakları bu alanlara (üretime ve/veya nakliye, iletişim, yiyecek 
ve silah düzenlemelerine) ayırmaya başladı (Tilly, 1990). Başka bir deyişle, kitlesel askerlik 
ve vatandaş ordularıyla birlikte ortaya çıkan büyük hacimli orduların doğrudan devlet eliyle 
beslenmesi, silahlandırılması ve teçhiz edilmesi, bunu sağlamak için de vergilerin konulması 
ve devlet borçlarının yönetimi, devletin merkezî aygıtında, tam zamanlı personel sayısında, 
kurumlarının kapsamında, bütçesinin hacminde ve borçlarının ölçeğinde kalıcı bir genişleme 
ve büyüme yarattı.  Bunun nedenlerinden biri, savaş zamanında devlet gücünün artmasının 
devlet görevlilerine kaynaklardan yararlanma, yeni faaliyetlerde bulunma ve maliyet 
düşürmelere ilişkin yeni kapasite yaratmasıdır. Savaş hazırlığının yeni biçimi, devletin 
dikkate almasını gerektiren yeni hususlar ortaya çıkarmakta veya bir biçimde zaten var 
olanları daha belirgin hale getirmektedir. Bu çerçevede bazı yorumcular devletin 
büyümesiyle ilgili olarak devletin savaş nedeniyle artan harcamaları üstünde dururken 
(Rasler, 1985), bazıları da savaşla birlikte devletin halkın üzerinde gittikçe artan nüfuzuna 
dikkat çekmektedir (Tilly, 1990). 

Askerî bir örgütlenme yaratılmasının devlet aygıtının büyümesine ne kadar etkisi 
olduğu bazı etkenlere bağlıdır (Tilly, 1990). Bunlar: (1) Örgütlenmenin hacmi ile onu 
besleyen nüfusun hacmi arasındaki ilişki, (2) ekonominin ticarileşme derecesi, (3) devletin, 
kendi askerî kuvvetine sahip iktidar sahiplerini savaş zamanında harekete geçirme yeteneği 
ile (4) savaş sonunda barış dönemi işleyişine dönme yeteneğidir. Bu bakımdan, devasa fakat 
ticarileşmemiş bir ekonomiden asker ve kaynak toplamak için geliştirilen hantal devlet 
aygıtına sahip olan imparatorluk Rusya’sından, daha çok donanmaya dayalı, şehir 
egemenliğindeki eyaletlerden geçici biçimlerde askerî kuvvetlerini toplayan ve gümrük ve 
harçlardan kolayca vergi elde eden, hiçbir zaman önemli bir merkezî bürokrasi yaratamamış 
olan Hollanda’ya kadar uzanan bir dizilim düşünülebilir. Arada da, Fransa ve Prusya gibi, 
kralların önemli tarım ve ticari kapitalizm bölgelerine erişebildikleri fakat askerî faaliyetleri 
için güçlü toprak beyleri ile pazarlık yapma zorunda oldukları yerler bulunmaktadı. 

Savaşın devlet inşası sürecine etkisinden söz ederken, bölgesel ya da mahalli (küçük 
ölçekli) savaşlarla devletler sistemini bir bütün olarak etkileyen küresel savaşlar arasındaki 
ayırıma dikkat etmek gerekir. Bu incelemelerde söz konusu olan savaşlar, dünya siyasi 
sisteminin büyük devletleri arasında 16. yüzyıldan 2. Dünya Savaşı’na kadar devam eden 
büyük ölçekli savaşlardır; devletlerin tip ve büyüklüğünü değiştirenler, dünya ekonomik ve 
siyasi sistemini etkilemeye dönük bu savaşlardır. Bu savaşlarda zafer kazanan ülkeler 
eşzamanlı olarak diğer elit devletlerin hedefi haline gelerek birbirini takip eden zafer ve 
yenilgilerden oluşan bir döngünün oluşmasına yol açmışlardır. Rasler (1985), savaşları 
kazanmak için, devletin borçlanmaya yönelik kurumsallaşmanın oluşmasının hayati önemde 
olduğunu öne sürmektedir. Ona göre, İngiltere gibi deniz gücüne sahip devletler, sahip 
oldukları bu güçle yaptıkları ticaret sayesinde sahip oldukları görece istikrarlı ekonomileriyle, 
uzun ya da kısa vadeli kamu borçlanmasını kolaylıkla yapabiliyorlar ve kara orduları 
yönünden kuvvetli olup bu ticari zenginliği elde edemeyen diğer Avrupa devletlerine karşı 
askerî üstünlük sağlayabiliyorlardı. Bu nedenle, diğer Avrupa devletleri de İngiltere gibi 
istikrarlı ve etkin bir borçlanma mekanizması tesisi konusunda bu ülkeyi taklit etmeye 
çalıştılar. 

Askerî gücün finansmanı konusunda farklı devletlerde ortaya çıkan değişik biçimleri 
açıklarken Rasler ekonomik ve coğrafi koşullara odaklanır (1985). Örneğin bu koşulların bir 
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“ürünü” olan denizci güçler, 16. ve 17. yüzyıllarda, yayılmalarını kolaylaştıran donanmaları 
ve bu askerî gücü finanse edebilecek kaynaklar için borç bulabilmekteki yetenekleri sayesinde 
dünya liderleri olmuşlardır. Ardından, küresel savaşlar, vergilerin ve borçların sürekli hale 
gelmesine neden olur. Savaşlardan sonra bu denizci güçlerin, vergi ve harcamaları düşürmek 
gibi bir kısıt endişesi içinde hareket ettiklerini gözlemleyen Rasler, bunun nedeninin, ticaretin 
ekonomilerindeki öneminden mi yoksa rejimlerinin mutlakiyetten çok meşruti olmasında mı 
kaynakladığı hakkında bir yargıda bulunmanın güç olacağını ifade etmektedir. 

 

9. Şaşırtıcı Yan Etki: Savaşların Devletin Sivil Etkinlik Alanını Büyütmesi  

Orduların dönüşümü, yani askerî gücün büyümesi, profesyonelleşmesi ve 
uzmanlaşması, devletin hacmini büyütmekle kalmadı, aynı zamanda devletin sivilleşmesi gibi 
şaşırtıcı bir sonuç doğurdu. Sonuç şaşırtıcıydı çünkü başlangıçta, devlet oluşum sürecinin itici 
gücü askerî örgütlenmenin genişletilmesiydi. Yukarıda ifade edilen süreçte ordular bir şekilde 
bir otonomi elde eder ve büyürlerken, onunla eşzamanlı olarak, özellikle 1870’ten başlamak 
üzere, devlet içindeki sivil faaliyetler alanı da altyapı faaliyetleri kapsamında büyümekteydi. 
Buna bağlı olarak bir diğer sonuç ise, daha profesyonelleşen ve bürokratikleşen, ayrı bir yapı 
olmaya ve toplumdan izole bir hale gelmeye başlayan ordunun siyasal ve toplumsal rolündeki 
göreli azalmaydı. 

Bilinçli ya da bilinçsiz “ulusal” ölçekte düzenlenen kara ve demiryolu yapımları, 
kamunun istifadesine sunulan diğer altyapılar (örneğin haberleşme hatları), kamu sağlığı 
programları, yerel polis güçleri, mahkemeler ve hapishaneler ve bunların da üstünde eğitim ve 
devletin egemen dilinde okur-yazarlık gibi olgular, temelde merkezîleşmiş altyapılardı ve bu 
merkezîlik, ilerde ulus-devlet olarak ortaya çıkacak yapının ilk çiçeklenmeleri de sayılabilirdi. 
Bu altyapılar aracılığıyla devletler toplumsal alana artan ölçüde nüfuz etmeye başladılar. Sivil 
toplum siyasallaşmaya, öte yandan da devlet gündelik toplumsal yaşamda daha görünür hale 
gelmeye başladı. Devletler daha güçlü hale geliyor, toplumsal yaşam giderek bu güçlü 
devletin daha çok müdahil olduğu, etkilediği ve onun tarafından “ehlileştirildiği” bir hal 
alıyordu (Mann, 1993). Bu dönemde mutlak anlamda devletin askerî etkinlik harcamaları ve 
önemi artmaya devam etti. Fakat üç gelişme askerliğin görece önemini sınırlandırdı.  

Bu gelişmelerden biri, sivil ekonominin rakip talepleriyle, barış zamanındaki askerî 
personelin  toplam nüfusa oranına ilişkindir. Tablo-2’de görüldüğü üzere, bu oran belirli bir 
düzeyde durağan hale gelirken devletin askerlik dışı istihdamı büyümeye devam etti.  

 

 

 

 

 

 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   382	  

 

 

 

Tablo-2: 20-44 Yaşındaki Erkek Nüfusun Yüzdesi Olarak Avrupa’da Askerî Personel 
Mevcutları:1850-1970 (Tilly, 1990) 

 

Yıllar Avusturya Fransa Birleşik Krallık Hollanda Danimarka Almanya 

1850 14,5 6,5 5,3 5,4 10,3 4,7 

1875 8,4 7,4 4,5 6,4 6,4 5,9 

1900 6,9 8,8 7,6 3,6 2,8 7,3 

1925 2,5 6,7 4,3 1,2 2,3 1,0 

1950 7,0 8,4 7,6 12,7 2,3 2,2 

1970 4,2 5,8 4,2 5,3 5,3 4,5 

 

Bir diğer faktör kamu harcamalarında askeri harcamaların genel toplam içindeki payının 
aşamalı olarak azalmasıyla ilgilidir.  Şekil-1 ve 2’den izlenebileceği üzere askerî olmayan 
faaliyetlere yapılan devlet harcamaları askerlik harcamalarından daha hızlı bir artış gösterdi. 

 

 

Şekil-4: Avrupa’nın Bazı Ülkelerinde Devlet Bütçesinde Askeri Harcamaların Payı: 1850-
1975 (Tilly, 1990) 
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Şekil-2: Bazı Avrupa Devletlerinin GSMH Yüzdesi Olarak Toplumsal/Sivil Hizmet 
Harcamaları: 1900-1980 (Tilly, 1990) 
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Sonuçta bütün Avrupa’da sivil toplumsal hizmetlerde artış yaşandı. Sivil üretim askerî 
harcamaları geride bırakacak kadar hızlı büyüdü ve askerlik harcamalarının ulusal gelirdeki 
payı azaldı. Askerlik dışı faaliyetler ve harcamalar hükümetler nazarında gittikçe daha fazla 
yer tuttu (Tilly, 1990). Askerlik dışı faaliyetler önemli ölçüde arttığından, bütçelerinin 
genişlemesine rağmen askerlik harcamalarının devlet bütçelerindeki payı düştü. Şekil-1 
incelendiğinde bütün devletlerde uzun dönem eğilimli askerlik faaliyetlerine yönelik 
harcamaların azaldığı görülmektedir. Nüfusun daha azı silah altına alınıyor, devlet 
bütçelerinin daha az oranı askerî harcamalara ayrılıyor, ulusal gelirin daha azı asker ve 
silahlara harcanıyordu. Bu değişim, bir bakıma asker kişilerin örgütsel olarak denetim altına 
alınmasının da sonucuydu ve/veya bu gelişime güç katıyordu. Devletin askerlik dışı 
faaliyetlerinin en etkili genişlemesi, ilk bakışta paradoks gibi görünmekle birlikte, 
1850’lerden sonra başlayan askerî uzmanlaşma döneminde oldu. Bu süreçte askerî 
örgütlenme, devlet yapısının baskın ve kısmen özerk bölümü iken, öncelikle sivil yönetimin 
denetimi altındaki farklılaşmış en geniş bölümlerden biri olarak,  tâbi konuma getirildi. Bu 
tâbiliğin derecesi savaş ya da barış durumunda olmaya ya da ülkelere göre farklılıklar 
gösterebilmekteydi. 

 

Özetlemek gerekirse, 18. yüzyılda devletler eskiye göre hacimce büyüdü ama yine de 
vergi toplayan bazı görevlileri istihdam eden örgütlerden daha fazlasını ifade ettikleri pek 
söylenemezdi. 19. yüzyılda ise bu kez hacimce değil ama kapsam olarak genişlemeye 
başladılar. Hem devletin sivil faaliyetleri genişlemeye devam ediyor; hem ordu bir yandan 
profesyonelleşiyor, uzmanlaşıyor, teknik olarak özerkleşiyor; hem de toplumsal hayatın daha 
büyük kısmı siyasallaşıyordu. 

 

10. Sonuç ve Genel Değerlendirme 

Tarihsel olarak bakıldığında Avrupa’da savaş ve askerî kapasite yaratma isteği devletin 
kurumsal yapısında ve toplumla ilişkisinde önemli değişikliklere yol açtı. Bu etkilerden en 
önemlisi ulus devletlerin ortaya çıkması, devlet hacim ve ölçeğinin büyümesi ve devletin sivil 
veçhesinin eskiye oranla önemli ölçüde genişlemesidir. Bir başka sonuç ise siyasetin görece 
sivilleşmesi idi. Bu süreçte ortaya çıkan gelişmeler toparlanırsa şunlar söylenebilir: 

-   Askerî kuvvet oluşturma ve bulundurma çabası devletleri sivil kadrolarla doldurulan 
büyük bir el koyma aygıtı kurmaya yöneltti ve bu aygıt askerî kuvvetleri yönetimine dahil 
edip sınırladı. Batı Avrupa’da, savaş hazırlığı ve askerî kapasite yaratma isteği ve bu amaçla 
kitlesel/daimi/ulusal orduların örgütlenmesi sürecinde, hacimce büyüyen bu ordular birlik 
ruhu, askeri eğitim sisteminin avantajları ve teknokratik özerklik yoluyla devlet ve toplum 
içinde izole bir alan elde etmiş; profesyonelleşmeye ve uzmanlaşmaya başlamıştı.19. yüzyılda 
ortaya çıkan bu yeni orduda soyluluğun yerini ağırlıklı olarak orta sınıfın çocukları almış, 
ancak başlangıçta ortaya çıkan halkın ordusu gibi bir beklentiye karşın, askeri eğitim sistemi, 
disiplin, askeri hiyerarşi ve başka bazı pratikler, ordunun toplumsal paterniyle toplumunkinin 
birbiriyle tam olarak örtüşmesini engellemiştir.  
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-   Patrimonyalizmden komisyonculuğa, ulusallaşmadan uzmanlaşmaya doğru geçişin her 
aşamasında askerlerin özerkliği artma eğilimi göstermiş ancak bu tarihsel dönemlerin 
herbirinde, paradoksal olarak, bu özerkliği sınırlayan yeni ve önemli toplumsal ve siyasal 
engeller ortaya çıkmıştır. Zira, devlet görevlileri etkin savaş yürütmek için gerekli kaynaklara 
sahip sivil gruplarla pazarlık yapmak zorunda kalmış ve bu pazarlık sivil gruplara, askerleri 
daha da sınırlandıran talepleri kabul ettirme gücü vermiştir. 

 
-   Savaşlarda büyük kayıplara uğramayan bu devletler savaş bittiğinde genişlemiş bir 

kapasite kazanmış ve devlet görevlileri yeni faaliyetlere girişerek veya acil önlemler olarak 
başlayan faaliyetleri sürdürerek bu avantajlarından yararlanmışlardır. Savaş zamanı 
alınanlarla ulusal borçlar büyük miktarlara varmış ve hizmet bürokrasisinin büyümesine yol 
açarak devletin ulusal ekonomiye daha fazla müdahale etmesini teşvik etmiştir. 

 
-   19. yüzyıldan 20. yüzyılın ortalarına kadar devletin istihdam ettiği sivil hizmetli sayısı 

artarken  askerî personel sayısı görece azalmış, buna koşut olarak devletin sivil ve toplumsal 
hizmet harcamaları artarken askeri harcamaları görece azalmış; sivil üretim sonuçta askerî 
harcamaları geride bırakacak kadar hızlı büyümüş ve askerlik harcamalarının ulusal gelirdeki 
payı azalmış, askerlik dışı faaliyetler ve harcamalar hükümetler nazarında gittikçe daha fazla 
yer tutmuş; askeri personele ödenen maaş, emeklilik yardımları, emeklilik sonrası sivil alanda 
istihdam gibi çeşitli pasifleştirme teknikleri devreye sokulmuş; büyüyen devlet aygıtı orduyu 
da yönetimine dahil edip sınırlamış; askerî örgütlenme, devlet yapısının baskın ve kısmen 
özerk bölümü iken, sivil yönetimin denetimi altındaki farklılaşmış en geniş bölümlerden biri 
olarak,  tâbi konuma getirilmiştir. 

 
-   Bu süreçte siyasal yöneticiler etkin bir savaş yürütmek için, gerekli kaynaklara sahip 

olan toplumsal güçlerle pazarlığa girmek zorunda kalmış ve bu pazarlık süreciyle aşağı yukarı 
eşzamanlı olarak yaşanan endüstrileşmeyle birlikte ortaya çıkan yeni toplumsal sınıflaşmalar, 
toplumsal hareketler ve emek piyasasının örgütlenmesiyle siyasal ve toplumsal vatandaşlığın 
elde edilmesi gerçekleşmiş ve sivil gruplara, askerleri daha da sınırlandıran talepleri devlete 
kabul ettirme gücü vermiştir.  
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İKTİSADİ KONULU SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ KENT EKONOMİSİNİN 

GELİŞİMİNDEKİ YERİ: TEORİK ÇERÇEVE 
 

Mehmet Halis ÖZER*                      Cenk AKSOY** 
 
ÖZ 
Modern toplumlarda, kâr amacı gütmeyen, kolektif yarar esasına göre çalışan, kamuoyunu aydınlatmak ve 
yönlendirmek için gönüllülük esasıyla hareket eden, üyelerinin ve toplumun taleplerini gerek siyasal otoriteye 
gerekse de kamuoyuna ileten kuruluşlar, sivil toplum kuruluşu olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırma konusunun 
kapsamına, ekonomik gelişme ve kalkınma perspektifinde, toplumun ve üyelerinin ekonomik çıkarlarını 
maksimize etmeye çalışan, kâr amacı gütmeyen İktisadi konulu sivil toplum kuruluşları girmektedir. İşadamları 
dernekleri, İşkadınları dernekleri, genç işadamları dernekleri, organize sanayi bölgeleri işadamları dernekleri,  
ticaret odaları, sanayi odaları, esnaf ve zanaatkar odaları, serbest meslek odaları, ihracatçı birlikleri gibi sivil 
toplum kuruluşları,  çerçevesini çizdiğimiz bu tanımlama içine giren iktisadi amaçlı sivil toplum kuruluşlarıdır. 
Türkiye’de özellikle  son on yılda birçok kentte, bu tanım içerisine giren işadamları dernekleri, işkadınları 
dernekleri, kent ihracatçılar birliği gibi birçok organizasyon teşekkül etmiş durumdadır. Fakat bu tip sivil toplum 
kuruluşlarının, yaptıkları faaliyetlerle; istihdam, işgücü niteliği, üretim ve dış ticaret gibi ekonomik göstergelere 
ne derece katkı yaptıkları ölçülebilir değerlerle ortaya konulmuş değildir. Bu çalışmanın amacı, bu konuda bir 
kent örneklemi üzerinden yapılacak çalışmalara ışık tutacak teorik çerçeveyi ortaya koymaktır. Böylelikle ulusal 
ve yerel kalkınmada iktisadi amaçlı sivil toplum kuruluşlarının muhtemel rollerinin öneminin ortaya konulması 
hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum Kuruluşları, Kalkınma, Kent Ekonomisi 

PLACE OF NON-GOVERNMENTAL ECONOMIC ORGANIZATIONS IN DEVELOPMENT OF THE 
CITY ECONOMY: THEORETICAL FRAMEWORK 

ABSTRACT 
In modern societies, nonprofit, working according to the collective benefit basis, to inform and guide the public 
acting on a voluntary basis, members need and the demands of society political authority, both in the public 
conductive bodies are defined as civil society organizations. The scope of this research, economic development 
and the development perspective, working to maximize the economic interests of society and its members, 
nonprofit economic fall on nongovernmental organizations. Businessmen Association, the Businesswomen's 
Association of young businessmen's associations, organized industrial zones, business associations, chambers of 
commerce, chambers of tradesmen and artisans room, free trade associations, non-governmental organizations 
such as exporters associations, economic for non-governmental organizations falling within this definition we 
draw the frame. Turkey, especially in the last decade in many cities, businessmen associations falling within this 
definition, businesswomen associations, the city has already had formed many organizations such as exporters 
associations. But this type of non-governmental organizations, their activities; employment, labor quality is not 
being introduced with measurable value to what extent they contribute to economic indicators such as production 
and foreign trade. The aim of this study was to shed light on the work to be done on a sample of cities in this 
regard it is to put forward a theoretical framework. Thus, it is aimed to reveal the significance of national and 
economic potential role of civil society organizations aimed at local development. 

Key Words: Non-Governmental Organizations, Development, City Economy 
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Giriş 
Modern toplumlarda, kâr amacı gütmeyen, kolektif yarar esasına göre çalışan, kamuoyunu 
aydınlatmak ve yönlendirmek için gönüllülük esasıyla hareket eden, üyelerinin ve toplumun 
taleplerini gerek siyasal otoriteye gerekse de kamuoyuna ileten kuruluşlar, sivil toplum 
kuruluşu olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde sivil toplum kuruluşları siyasal ve sosyal 
alanda olduğu kadar iktisadi alanda da önemli bir aktör haline gelmiştir. Sivil toplum 
kuruluşları, iktisadi faaliyetlerin etkinliğine olan katkısı görüldükçe ekonomik araştırmalara 
daha fazla konu olmaktadır. Özellikle iktisadi konulu sivil toplum kuruluşlarının, hem yerel 
hemde ulusal anlamda ekonomik gelişmeye önemli bir katkı sunabileceği görüşü gittikçe 
güçlenmektedir. Bu anlamda ulusal ya da uluslararası alanda Sivil toplum kuruluşları ve 
ekonomi kavramlarının birlikte ele alınacağı çalışmalara ihtiyaç bulunduğu söylenebilir. 
Yapılan literatür taramasında iktisadi konulu sivil toplum kuruluşlarının ekonomiye olan 
katkılarının bilimsel anlamda ölçümlenmesi konusunda yöntemsel olarak bir fikir birliğine 
rastlanamadığı görülmektedir.  
 
Bu araştırma konusunun kapsamına, ekonomik gelişme ve kalkınma perspektifinde, toplumun 
ve üyelerinin ekonomik çıkarlarını maksimize etmeye çalışan, kâr amacı gütmeyen İktisadi 
konulu sivil toplum kuruluşları girmektedir. İşadamları dernekleri, İşkadınları dernekleri, 
genç işadamları dernekleri, organize sanayi bölgeleri işadamları dernekleri,  ticaret odaları, 
sanayi odaları, esnaf ve zanaatkar odaları, serbest meslek odaları, ihracatçı birlikleri gibi sivil 
toplum kuruluşları,  çerçevesini çizdiğimiz bu tanımlama içine giren iktisadi amaçlı sivil 
toplum kuruluşlarıdır. Türkiye’de özellikle  son on yılda birçok kentte, bu tanım içerisine 
giren işadamları dernekleri, işkadınları dernekleri, kent ihracatçılar birliği gibi birçok 
organizasyon teşekkül etmiş durumdadır. Fakat bu tip sivil toplum kuruluşlarının, yaptıkları 
faaliyetlerle; istihdam, işgücü niteliği, üretim ve dış ticaret gibi ekonomik göstergelere ne 
derece katkı yaptıkları ölçülebilir değerlerle ortaya konulmuş değildir. Bu çalışmanın amacı, 
bu konuda bir kent örneklemi üzerinden yapılacak çalışmalara ışık tutacak teorik çerçeveyi 
ortaya koymaktır. Böylelikle ulusal ve yerel kalkınmada iktisadi amaçlı sivil toplum 
kuruluşlarının muhtemel rollerinin öneminin ortaya konulması hedeflenmektedir. 

1. Sivil Toplum Kavramı 
Sivil toplum terimi ilk defa Aristoteles ile karşımıza çıkmaktadır. “Sivil toplum, Aristoteles'in 
‘Politike Koinonia’ dediği yurttaşların, kentlilerin, politeslerin oluşturduğu politik düzendir... 
Sivil olanla siyasal olanın ayrımının henüz olmadığı, politik olana ilişkin olan bu anlayışta 
sivil toplumun (Politike koinonia) diğer toplum düzenlerinden farkı hak ile haksızlığın 
ayrıldığı düzen olması yani adaleti temel alan düzen olmasıdır.”(Kuçuradi, 1998: 28). 
Aristoteles’in ‘politike koinonia’ dediği bu toplum düzeni, sivil toplum düzenidir. 
Aristoteles’in düşüncelerinden anlaşılacağı üzere Avrupa'nın bu eski döneminde, sivil toplum 
kavramı ile devlet aynı anlamda kullanılmaktadır. Sivil toplum kavramını, on sekizinci 
yüzyıla kadar bütün Avrupalı düşünürler sosyal bütünleşmeyi hedefleyen siyasal düzen 
anlamında kullanmışlardır. Nitekim Keane’e göre (1993: 48), bir sivil toplum üyesi olmak 
demek, bir yurttaş olmak ve dolayısıyla da onun yasalarına uygun ve diğer yurttaşlara zarar 
vermeyecek yükümlülük altında olmak demekti. Sivil Toplum kavramını buna benzer şekilde 
tanımlayan Sarıbay’a göre (2001: 26) sivil toplum, özellikle on sekizinci yüzyılda toplum 
halinde yaşamanın nasıl mümkün olduğunu anlamaya yönelik analitik bir araç olarak ortaya 
çıkmaktadır. On sekizinci yüzyıla kadar bütün Avrupalı düşünürler, sivil toplum terimini, 
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mensuplarını yasalar altına sokmakla barış ve düzeni sağlayan siyasal düzen anlamında 
kullanmışlardır. Örneğin Hobbes, Leviathan adlı eserinde bu düşünceyi açıkça ortaya 
koymaktadır(Hobbes, 1992: 94). Yine aynı yaklaşımla D. Hume, özgürlük sivil toplumun 
mükemmelleşmesidir, ama yine de otoriteyi tam da bu toplumun var olabilmesinin esası 
olarak anlamak gerekmektedir derken bir anlamda sivil toplum ve devlet özdeşliğine vurgu 
yapmaktadır(Keane,1993: 48). Yine İ. Kant:“insan türünün karşı karşıya olduğu en büyük 
sorun, dış yasalar altında özgürlüğün mümkün olan en geniş ölçüde karşı konulmaz bir güçle 
birleştirildiği bir sivil toplum, bir diğer deyişle, tamamen adil bir sivil anayasa oluşturmaktır” 
(Keane,1993: 48) ifadeleriyle Hume gibi sivil toplumla devleti eş anlamlı görmektedir. Ona 
göre, özgürlüklerin korunması için karşı konulmaz bir siyasi otoritenin varlığı gerekmektedir. 
Sivil toplum kavramını devlet özdeşliğinden ayırarak yeniden tanımlayan ilk düşünür 
Hegel’dir. Hegel teorisinde, sivil toplumu özel menfaatlerle evrensel menfaatlerin 
uzlaştırılması çabasının bir unsuru olarak ele almaktadır. Bu haliyle sivil toplum aile ile devlet 
arasında yer alan bir sosyal alandır(Keane,1993: 100).  
Asaf Savaş Akat, sivil toplum kavramını, “Bireylerin devletten izin almadan girebildiği 
toplumsal ilişkiler, gerçekleştirebildiği toplumsal etkinlikler”(Akat,1991: 58) olarak 
tanımlamaktadır. Akat, devlet mülkiyetinin minimum olması, açık piyasa ekonomisinin 
işlemesi, toplumsal katılım mekanizmalarının açık bulunması gibi, Diyaz’ın klasik liberal 
anlayışla belirlediği sivil toplum özelliklerine vurgu yapmaktadır. Sivil toplum kavramına 
daha çağdaş yaklaşan Arslan kavramı,“birey özgürlüklerinin ve temel hakların korunduğu, 
gönüllülük temelinde örgütlenmenin asıl olduğu, toplumun devletin önüne geçerek devlet 
politikalarını denetleyip yönlendirebildiği, yurttaşlık bilincine dayanan bir gelişmişlik 
düzeyi”(Arslan, 2001: 9) olarak tanımlamaktadır. Arslan bu tanımlamasında, sivil toplumda 
yurttaşlık bilincinin varlığına dikkat çekmektedir. Nitekim Kongar’a göre;“sivil toplum, 
devletin resmi örgütlenmesinin dışında vatandaşlık bilinci ile geliştirilen gönüllü 
yapılanmalardan oluşmaktadır”(Kongar,1991: 109).  
Modern sivil toplum kavramını daha geniş açıklayan Çaha’ya göre, sivil toplum temelde 
devlet karşıtlığı ile anlam kazanmaktadır. Son dönemde siyaset bilimi literatüründe kavram, 
devletin olmadığı alanı işaret etmektedir. Ancak ona göre sivil toplumu bu alanla sınırlı 
tutmak yetmez. Bu nedenle sivil toplumu modern toplumda devlete karşı, anlam sistemi, 
tanımlama, değer, program ve söylemler geliştirebilecek yeterlilikte ekonomik, ideolojik ve 
örgütselkapasiteye sahip olan sosyal grupların varlığı ile özdeş görmek mümkündür. Sosyal 
gruplar gerekirse resmi otoritenin politikalarını yeniden oluşturacak, değiştirecek ya da 
sınırlayacak gücü temsil etmektedir (Çaha,1996: 37). 

2. Sivil Toplum Kuruluşu ve İşlevleri 
Modern toplumlarda, kâr amacı gütmeyen, kolektif yarar esasına göre çalışan, kamuoyunu 
aydınlatmak ve yönlendirmek için gönüllülük esasıyla hareket eden, üyelerinin ve toplumun 
taleplerini gerek siyasal otoriteye gerekse de kamuoyuna ileten organizasyonlar sivil toplum 
kuruluşu olarak tanımlanmaktadır (Özer, 2008a: 91). Yerasimos’a (2001: 13) göre, birey 
merkezci bir toplumda, bireyler kendilerini çeşitli ilgi ve çıkar alanlarının merkezi olarak 
gördükleri konularda daha etkili olmayı sağlayacak dayanışmaya ulaşmak için, aralarında 
birleşip sivil toplum kuruluşlarını meydana getirirler. Kongar (1991: 109) bu kuruluşları, 
Çağdaş demokratik devlet anlayışı çerçevesinde bireyin devleti etkilemek ve denetlemekte 
dahil olmak üzere kendi hak ve çıkarları doğrultusundaki amaçları gerçekleştirmek için 
kurulmuş yapılar olarak tanımlamaktadır. 
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Toplumdaki birey ve topluluklar, çeşitli ilgi ve çıkarlarında daha etkili olabilmek için diğer 
bireylerle dayanışmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyaçtan dolayı insanlar, sivil toplum 
kuruluşlarında bir araya gelebilmektedirler. Sivil toplum kuruluşları da bu üyelerin 
sorunlarını, gereksinimlerini, istem ve taleplerini topluma iletmektedir. Bu açıdan sivil toplum 
kuruluşları her şeyden önce, ilgili konularda, ‘toplumda kamuoyu oluşturma’ gibi bir işlevi 
yerine getirmektedir. Sivil toplum kuruluşları toplumun sorun ve taleplerini topluma iletmekle 
beraber, gerek siyasal otoritenin aldığı kararlar veya gerçekleştirdiği uygulamalara, gerekse 
pazar ekonomisinin sosyal yarardan uzak uygulamalarına karşı muhalefet ederler. Bundan 
dolayı bazı olumsuz politikalar, sivil toplum kuruluşlarının muhalefeti karşısında 
kaldırılmakta veya yumuşatılabilmektedir. Bu açıdan sivil toplum kuruluşlarının, toplumla 
devlet arasında tampon olma işlevini gördükleri söylenebilir (Özer, 2008b: 769). 
Çaha’ya (2001: 45) göre, sivil toplum kuruluşlarının sivil toplumda iki önemli işlevi 
bulunmaktadır. Ona göre bu işlevler, toplumsal farklılaşmaya katkıda bulunmak ve bireyleri 
politik iradeye karşı korumaktır. Özbudun (1999: 113), sivil toplum kuruluşları ile siyasal 
toplumun ayrı amaçları, ayrı tarzları, ayrı örgütsel kalıp ve zihniyetlerinin olduğunu ifade 
ederek, sivil toplum kuruluşlarının, siyasal seçenekler üretme, hükümet ve devleti denetleme 
kapasitesine sahip sağlıklı bir sivil toplum geçişleri başlatmaya, geri dönüşlere direnmeye, 
geçişleri tanımlamaya, demokrasiyi konsolide etmeye ve derinleştirmeye yardımcı 
olabileceklerini belirtmektedir. Sivil toplumun taşıyıcı unsuru olan sivil toplum kuruluşları, 
otoriter yönetimden demokrasiye geçişler sırasında demokrasi kültürü yaymaları ve onu 
işlevsel hale getirmeleri açısından önemli bir rol oynamaktadırlar (Erdoğan, 1998: 226). 
Yurttaşlık bilincinin gelişmesi bağlamında, hem yurttaşlar arasında hem de devletle yurttaşlar 
arasındaki ilişkileri düzenlediklerinden, demokrasinin yerine oturmasını sağlamaktadırlar. 
Dolayısıyla oluşturdukları çalışma alanları ile toplumdaki demokratik kültürü 
geliştirmektedirler. Nitekim Tocqueville, sivil örgütlenmeleri, yurttaşların kendi hak ve 
ödevlerini öğrendikleri, taleplerini dayattıkları ve diğerleriyle tanıştıkları, sürekli olarak 
herkese açık okullara benzetmektedir(Keane, 1993: 82). 

3. İktisadi Amaçlı Sivil Toplum Kuruluşlarının Kent Ekonomisinin Gelişimi ve Yerel 
Kalkınmadaki  Yeri 
İktisadi alanda hanehalkı, firmalar ve devlet ekonomik birimler olarak yer almaktadırlar. 
Günümüzde özellikle pazar ekonomisinin gelişmiş olduğu piyasalarda bu aktörlerin dışında 
iktisadi amaçlı sivil toplum kuruluşlarının ortaya çıktığı görülmektedir. İktisadi amaçlı sivil 
toplum kuruluşu olarak ifade edilen bu kuruluşlar, ekonomik gelişme ve kalkınma 
perspektifinde üyelerinin ve  tüm toplumun ekonomik çıkarlarını maksimize etmeye çalışan 
organizasyonlardır. Bu organizasyonlar aynı zamanda üyelerinin ve tüm toplumun, ekonomik 
konulardaki istem ve taleplerini siyasi otorite veya kamuoyuna ileten bu alanda faaliyet 
gösteren kurumlardır. İşadamları dernekleri, İşkadınları dernekleri, genç işadamları 
dernekleri, organize sanayi bölgeleri işadamları dernekleri,  ticaret odaları, sanayi odaları, 
esnaf ve zanaatkar odaları, serbest meslek odaları, ihracatçı birlikleri gibi sivil toplum 
kuruluşları  çerçevesini çizdiğimiz bu tanımlama içine giren iktisadi amaçlı sivil toplum 
kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar amaçları doğrultusunda göstermiş oldukları faaliyetlerle 
üyelerinin ve toplumun ekonomik çıkarlarını maksimize etmeye çalışırken ekonomik 
gelişmeye yol açmakta ve yerel kalkınmaya katkı sunmaktadırlar.  
Bilgi çağı ekonomisinin en önemli üretim kaynaklarından biri bilgidir. Günümüzde bilgiye en 
çabuk ve en etkin şekilde ulaşan ekonomik aktörlerin üretim ve pazarlamada daha başarılı 
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oldukları görülmektedir. İktisadi konulu sivil toplum kuruluşları, üyelerinin, dış ticaret, üretim 
koşulları, hammadde ihtiyacı, pazarlama gibi ekonomik konularda bilgilendirebilmektedirler. 
Üyelerin, ancak bir maliyete katlanarak sahip olabilecekleri bilgi ve deneyimler bu sivil 
toplum kuruluşları tarafından maliyetsiz olarak  üyelere aktarılmaktadır. Bu durum, ekonomik 
faaliyetlerin gerçekleşmesine katkı sunmakta böylelikle ekonomik büyümeye sebep 
olmaktadır. Günümüzde  işadamları dernekleri, ticaret odaları veya dış ticaret birliklerinin 
ihracat gibi konularda üyelerine bir enformasyon gerçekleştirdikleri böylelikle dış ticaretin 
gelişmesine katkı sundukları bilinmektedir.     
İktisadi amaçlı sivil toplum kuruluşları yeni ekonomik ilişkilerin kurulmasını organize ederek 
iktisadi hayatta etkili olabilmektedirler. Ekonomik konularla ilgili sivil toplum kuruluşları 
kendi aralarında ulusal ve uluslararası çapta ilişkiler kurarak gerek kurumsal bazda gerekse de 
bireysel bazda yeni iş organizasyonlarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadırlar. Bu 
kuruluşlar, iş gezisi, iş formu, uluslar arası fuar gibi aktivasyonlarla ekonomik faaliyetlere 
ilişkin yeni iş ilişkilerinin kurulmasına öncülük etmektedirler. Üyeler, bu organizasyonlar 
sayesinde yabancılarla kurdukları iş ilişkilerine daha güvenli bakmaktadırlar. Böylelikle iş 
fizibiliteleri daha hızlı bir şekilde yatırıma dönüşmekte reel ekonomi gelişmektedir. Diğer 
taraftan üretici firmalar, bu yeni iş ilişkileri sayesinde yeni pazarlara ulaşabilmektedirler. Yeni 
pazarlar, üretim ve istihdamın artmasına ve ekonominin büyümesine yol açmaktadır. 
Ülkemizde son yıllarda, iş adamları dernekleri üzerinden gerçekleşen uluslar arası iş 
ilişkilerinin reel ekonomi üzerinde oluşturduğu bu olumlu etki gözlemlenmektedir.  
Ekonomide üretimin en önemli kaynaklarından biri sermayedir. Firmalar üretimi 
gerçekleştirmek için özkaynaklarını kullanma yanında ödünç verilebilir fonlara ihtiyaç 
duymaktadırlar. Finans sektörü üzerinden sağlayabilecekleri bu fonları elde edebilmeleri için 
teminat, hipotek, kefalet gibi karşılıkları göstermeleri gerekmektedir. Firmalar, ihtiyaç 
duydukları fonları elde edebilmek için göstermeleri gereken bu karşılıklara yeterince sahip 
olamayabilmektedirler. İktisadi konulu sivil toplum kuruluşları, finans sektörünün bu talebine 
karşılık kurumsal teminatlar gösterebilmekte veya şartların esnetilmesinde baskı unsuru 
olabilmektedir. Böylelikle iktisadi konulu sivil toplum kuruluşları üyelerinin finansal 
sorunlarının çözümünde önemli bir fonksiyon görmektedir. Son yıllarda Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’ndeki önemli işadamları dernekleri ve ticaret odalarının, kredi faiz oranları 
ve kredi kullanım şartları hususunda iyileştirmeler yapılması için finans sektörüne baskı 
yaptıkları ve özellikle kamu bankaları nezdinde olumlu sonuçlar aldıkları bilinmektedir.   
Günümüz ekonomilerinde yerel kalkınmada en fazla ihtiyaç duyulan ekonomik kaynaklardan 
biri nitelikli işgücüdür. İktisadi amaçlı sivil toplum kuruluşları verdikleri profesyonel iş 
eğitimleri ve kurslarla nitelikli işgücünün yetişmesine sebep olmaktadırlar. Yetişen nitelikli 
işgücü, kurumsal sertifikalarla belgelendirilmektedir. Böylelikle sivil toplum kuruluşları 
piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü karşılamakta aynı zamanda dolaylı olarak 
istihdamı da artırmaktadırlar. Günümüzde devlet, nitelikli işgücünün yetiştirimesi için sivil 
toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktadır. Nitekim KOSGEB ve İŞKUR, üretim ve 
istihdamın artırılması amacına yönelik faaliyetler gerçekleştirirken bu hususa dolaylı katkı 
sağlayan ‘işsiz işgücünün niteliğini artırmaya’ yönelik faaliyetler  de gerçekleştirmektedirler. 
Bu tip faaliyetleri, iktisadi konulu sivil toplum kuruluşları üzerinden gerçekleştirmekte ve 
aynı zamanda bu faaliyetlerin maliyetlerini karşılamaktadırlar.   
Kalkınma amaçlı sivil toplum kuruluşları toplumsal grup ve örgütlerle doğrudan eylemler 
sürdürerek, kalkınma program ve projelerinin incelenmesi, planlanması, uygulanması ve 
değerlendirilmesiyle özgül biçimde uğraşırlar. Kalkınma projeleri, programları ve politikaları 
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aracılığıyla çalışmaları kanalize ederler(Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi, 
2001: 56). Kalkınmada uluslararası işbirliği alanında ‘Kalkınmada Uluslararası İşbirliği 
Kuruluşları’(ECDI), kalkınma amaçlı bir sivil toplum kuruluşudur. Bu kuruluşa bağlı 
kuruluşlar genelde kar amacı gütmeyen özel kurumlardır ve merkezleri sanayileşmiş ülkelerde 
bulunur. Üçüncü Dünya’da kalkınma program ve projelerinin uygulanışını desteklerler. 
ECDI’ler fon toplama kampanyalarından elde ettikleri kendi öz kaynaklarına hükümetlerinden 
gelen parayı da ekleyerek, bunları, üçüncü Dünyaya kanalize ederler. ECDI’lerin 
yönetimindeki paralar kalkınma yardımına yönelik resmi yardım toplamıyla 
karşılaştırıldığında önemsiz görülse de, bunlar kalkınma amaçlı Sivil toplum kuruluşları için 
önemli miktarlardır. 1990’da OECD üyesi ülkeler ECDI’lerin faaliyetleri için 2,2 milyar ABD 
doları katkıda bulunmuşlardır, bu rakam toplam kalkınma yardımının %4,2’sidir (2001: 58). 
Acı’ya göre (2008), Türkiye’de, sosyal devlet harcamalarındaki kısıntıyla birlikte, bu alandaki 
boşluğun, giderek, yerel aktörlerle işbirliği içinde projeler üreten sivil toplum kuruluşları 
tarafından doldurulduğu, benzer bir süreç yaşanmaktadır. 

Sonuç 
İktisadi konulu sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları faaliyetlerle üyelerinin ve dolaylı olarak 
ekonomik aktörlerin, üretimle ilgili bilgilere ulaşılması, sermaye ve nitelikli işgücü 
ihtiyaçlarının karşılanması, gerekli olan kredinin sağlanması, yeni iş ilişkilerinin kurulması, 
yeni pazarlara ulaşılması gibi üretimle ilgili önemli konularda olumlu katkı sağladıkları 
görülmektedir. Dolayısıyla bu sivil toplum kuruluşlarının yerel ekonominin gelişmesinde 
fayda sağladıkları gözlemlenmektedir. 
Günümüze kadar sivil toplum ve sivil toplum kuruluşu kavramlarının tarihsel ve düşünsel 
gelişimleri konusunda kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Fakat sivil toplum kuruluşlarının 
iktisadi, sosyal ve siyasal etkileri konusunda ampirik çalışmalar sınırlı bulunmaktadır. 
Dolayısıyla ulusal ve uluslararası düzeyde Sivil Toplum Kuruluşlarının ekonomiye etkilerini 
araştıran kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle ekonomik gelişme ve 
bütünleşmeyi sağlamış kentlerde çeşitli bilimsel çalışmalar yapılarak, kent ekonomisi, 
kalkınma ve sivil toplum kuruluşları ilişkisi bağlamında, iktisat literatürüne önemli bir 
bilimsel katkı sağlanabileceği düşünülmektedir. 
Yapılan literatür taramasında STK’ların ekonomiye olan katkılarının bilimsel anlamda 
ölçümlenmesi konusunda yöntemsel olarak bir fikir birliğine rastlanamadığı görülmüştür. 
Yapılacak çalışmalara ışık tutması açısından, sivil toplum kuluruluşu ve ekonomi konularının 
araştırılmasında temel problem öncelikle uygun yöntemin tespit edilmesidir. Belirlenecek en 
uygun yöntem şüphesiz iktisadi sivil toplum kuruluşlarının ekonomiye katkılarını en gerçeğe 
yakın somut rakamsal değerlerle ifade etmeyi sağlayabilen yolu ifade edecektir. Bu çalışma, 
iktisadi konulu sivil toplum kuruluşlarının  ekonominin gelişmesinde yaptığı katkıları teorik 
olarak ortaya koyarken, bu konuda yapılacak ampirik bir çalışma da kullanılacak yöntemin 
kullanacağı parametreleri ortaya koyması açısından önemli olmuştur.   

KAYNAKÇA 
Acı, E. Y. (2008). Sosyal Devletten Üçüncü Sektöre Doğru Kalkınma Sürecinin Değişen 

Aktörleri: Proje Örneklerinden Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, Kocaeli 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.16. 

Akat, A. S. (1991). Sivil Toplum ve Ekonomi, Sivil Toplum, İstanbul: Türkiye Sosyal 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   393	  

Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı Yayınları.  

Arslan, O. (2001). Kurumsal ve Tarihsel Aşamalarıyla Sivil Toplum ve Türkiye Gerçeği, 
İstanbul: Bayrak Yayınları. 

Erdoğan, M. (1998). Liberal Toplum Liberal Siyaset, Ankara: Siyasal Kitapevi. 
Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi. (2001). Sivil Toplum Örgütleri; Neo 

Liberalizmin Araçlarımı Halka Dayalı Alternatifler mi? , (Çeviren: Işık Ergüden), 
İstanbul: Kros Matbaacılık. 

Keane, J. (1993). Despotizm ve Demokrasi Sivil Toplum ile Devlet Arasındaki Ayrımın 
Kökenleri ve Gelişimi, Sivil Toplum ve Devlet, (Çeviren: Levent Köker), İstanbul: 
Ayrıntı Yayınları.  

Sarıbay, A. Y. (2001). Postmodernite Sivil Toplum ve İslam, Alfa Yayınları, İstanbul. 

Özbudun, E. (1999). Türkiye’de Sivil Toplum ve Demokratik Konsolidasyon, Sivil Toplum 
Demokrasi ve İslam Dünyası, Editörler; Elisabeth Özdalga, Sune Persson, İstanbul: 
Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 

Özer, M. H. (2008a). Günümüz İtibariyle Sivil Toplum Kuruluşlarının İktisadi ve Sosyal 
Fonksiyonları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(26), s.86- 97. 

Özer, M. H. (2008b). Gelecek İçin Tasarlanan Demokratik Toplumların Zihniyet 
Temellerinin Atılmasında STK’ların Rolü, V. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları 
Kongresi Bildiriler Kitabı, s.776- 770. 

Kongar, E. (1991). Sivil Toplum ve Kültür, Sivil Toplum, İstanbul: Türkiye Sosyal 
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları.  

Kuçuradi, İ. (1998). Sivil Toplum Kuruluşları: Kavramlar Üç Sempozyum: Sivil Toplum 
Kuruluşları, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.  

Çaha, Ö. (1996). Sivil Kadın: Türkiye’de Sivil Toplum ve Kadın, Ankara: Vadi Yayınları. 

Çaha, Ö. (2001). Türkiye’de Sivil Toplumun Oluşumu ve Gelişimi, Liberalizmin 
İncelenmesi, Ankara: Friedrich Naumann Vakfı Yayınları. 

Yerasimos, S. (2001). Sivil Toplum, Avrupa ve Türkiye, Türkiye’de Sivil Toplum ve 
Milliyetçilik, İstanbul: İletişim Yayınları. 

Yücekök, A. N., Turan, İ. ve Alkan, M. Ö. (1998). Tanzimattan Günümüze İstanbul’da 
STK’lar, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları. 

Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı (2001). Avrupa Birliği Devlet ve STK’lar, 
İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları. 

	  



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   394	  

OSMANLI NORMATİF İKTİSADİ YAPISININ İÇ VE DIŞ KAYNAKLI BOZULMA 
NEDENLERİ 

 
Yusuf Kemal ÖZTÜRK* 

 

ÖZET 

Onaltıncı yüzyıldan itibaren gelişen merkantilizm, üretim ilişkilerini değiştirmekle birlikte, toplumun 
yeniden örgütlenmesini de sağlamıştır. Ticaret hayatının gereklerine uygun örgütlenme sürecinde, ekonomik 
gelişme feodal üretim ilişkilerini bozarak, kapitalizme giden yolu açmıştır. Bu kapitalizm, İhracatı artırma 
yönünde izlenen politika sonucu yeni pazarlar bulma girişimi şeklinde gerçekleşirken, üçüncü dünya ülkelerine 
mal akışıyla birlikte, kapitalizm de ihraç edilmeye başlanmıştır. Üretim artışı sonucu ortaya çıkan hammadde 
ihtiyacı da, üçüncü dünya ülkelerine yönelimi artırmıştır. Bu sürecin uzun vadede Osmanlı Devletini ilgilendiren 
kısmı yayılan kapitalizmin ulusal devletlerin oluşmasını sağlamasıdır. Bu teknolojik gelişmelerin neden olduğu 
Avrupa kaynaklı yayılma politikası Osmanlı devletini etkilemiştir. İlginçtir ki, Avrupa’da bilim devriminin 
yaşandığı yüzyıl, Osmanlı Devleti için bu normatif değerlerin sarsılmaya başladığı yüzyıl olmuştur. Osmanlı 
devleti onyedinci yüzyılın sonlarından, ondokuzuncu yüzyılın başına kadar bu değerleri korumaya çalışırken, 
Avrupa’nın yayılma politikasına yenik düşmüştür. Bu Osmanlı ekonomi sisteminin sonunu getirmiştir. Bu 
çalışmada iç ve dış etkiler sonucu Osmanlı normatif iktisadi değerlerinin çözülme süreci irdelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, İktisadi Sistem, Tımar Sistemi, Kapitalizm, Normatif Değerler. 

 

The Reasons of Endogeneous and Exogeneous Deterioration of Financial Structure in Ottoman Normative 

 

ABSTRACT 

Mercantilism having been developed since the 16th century has caused the society to be reorganized 
besides changing production relations. During the organisation period which complied with the requirements of 
business life, the economic development led the way to capitalism, damaging feudal production relations. While 
capitalism was existing to find new markets because of the results of the policy followed to increase the export, 
it was started to be exported to the undeveloped countries with the product sales. The need of raw material 
emerged with the result of production increment also increased intensions towards undeveloped countries. In the 
long term the part of this period which interests the Ottoman State is that the spreading capitalism has caused 
national states to occur. The spreading policy, originated from Europe, caused by these technological 
developments effected Ottoman State. It is interesting that it was the century when the normative values in 
Ottoman State started to be weakened while it was the century of science revolution in Europe. While Ottoman 
State was trying to protect these values from the end of 17th century till the begining of 19th century, it was 
defeated by the European spreading policy. And this eradecated the Ottoman State's finance system. In this study 
disintegration period of financial values in Ottoman Normative outcoming of external and internal inluences will 
be studied. 

Keywords: Ottoman Empire, finacial System, Grooming System, Capitalism, Normative Values. 
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1. Giriş 

“Klasik Osmanlı” dönemi, devletin gücünün zirvesine ulaştığı onaltıncı yüzyılın 
sonlarına kadar geçen dönemi kapsamaktadır (Pamuk, 1990: 31). Bu dönem aynı zamanda, 
özellikle ekonomik açıdan, çözülmeden önceki geniş bir yapıyı oluşturur. Her ne kadar zaman 
zaman kırılmalar görülse de, otoriter bir yönetim desteğinde uzun süre geçerliliğini 
korumuştur. Bu şekilde bakıldığında onyedinci yüzyılın hemen başında meydana gelen ve 
Avrupa kaynaklarında “uzun savaş” olarak adlandırılan Osmanlı-Avusturya savaşı ve aynı 
dönemdeki Celali isyanları ile artan bunalımın (Faroqhi, 1997: 208) yarattığı tahribatla 
başlayan ve ciddi reform hareketlerinin yaşandığı Tanzimata kadar geçen dönem de klasik 
dönem içerisindeki, kırılma ve çözülme dönemi olarak kabul edilebilir. Ancak çalışmada 
klasik dönem olarak öncelikle kırılma ve çözülme öncesi, devletin gücünün zirvesine eriştiği 
onaltıncı yüzyıla kadar geçen dönemin iktisadi özellikleri kısaca tahlil edildikten sonra, 
çözülme ve nedenleri araştırılacaktır.  

 
2. Klasik İktisadi Düzenin Dayandığı Normatif Temeller 

Klasik dönemi tanımlarken kullanılan otoriter yönetimden kasıt, tam bir devlet 
kontrolüdür. Dönem incelendiği zaman, devletin üretim faktörleri üzerinde tam bir kontrolü 
görülmektedir. Üretim kararlarında ise, hakim düşünce, kendine yeter bir üretimin 
gerçekleştirilmesidir. Devlet onyedinci yüzyılın ortalarına kadar ihtiyacı olan malları kendi 
üretmeye gayret ettiğinden, ülkeden para çıkışına da çok fazla izin vermemiştir (Uzunçarşılı, 
1975: 692). Ancak bunun, ithalat kısıtlanıyor anlamında düşünülmemesi gerekir. Çünkü 
içerdeki mal arzını olabildiğince yüksek tutma politikası, dış ticaret politikasını ithalatın 
teşviki lehine oluşturmuştur. Bu yüzden ithalat, yurt içinde üretilmeyen veya az üretilenin 
getirilmesi anlamında arzu edilen bir faaliyet olarak görülmüş, devlet için önemli bazı 
sektörler haricinde ithalata müdahale edilmemiştir (Genç, 2000: 88-89). Bu konuda 
Merkantilizmin tersi bir politika görülse de, yönetim, devlet gelirleri konusunda 
Merkantilizme uyan bir politika izlemiştir. Hazine gelirlerini olabildiğince yüksek tutmaya 
gayret etmiş, belirli bir seviyenin altına düşmemesini sağlamıştır. Bunu da harcamaları kısma 
yoluna giderek sağlamaya çalışmıştır.  

Bütün üretim faktörlerinde olduğu gibi toprakta da tam bir hakimiyet sahibi olan 
Devletin, klasik dönemde savaş harcamalarını önemli ölçüde karşılayan “Miri Mübayaa” 
(Genç, 2000: 89) rejimi1 önemli bir yere sahiptir. Buna göre Devlet ihtiyaç duyduğu mal ve 
hizmetleri üreticilerden ayni vergi şeklinde çok ucuza alabilmektedir ki, ithalat ve ihracat 
arasındaki olumsuz farkı önemsemeyen Devletin de belki en önemli finans kaynağı olarak bu 
toprak gelirleri kalmaktadır. Bu yüzden tarımın ülke için en büyük hatta yegane geçim 
kaynağı olduğunu düşündüğümüzde konunun önemi daha net ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden 
Osmanlıda toprak düzeni klasik olarak adlandırılan dönemin en önemli yapı taşını 
oluşturmaktadır.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Genç’in (2000: 89), miri mübayaa olarak adlandırdığı sistem, Osmanlı Devletinde toprakların mülkiyet ve 
kontrol hakkı tamamen devletin elinde kalarak, Barkan’ın (1980: 127-128) deyimiyle nasyonalize edilmesidir. 
Osmanlı toprak sisteminin temelini oluşturan bu miri toprak rejimi devletin merkeziyetçi otoritesinin bir 
simgesidir. Mülkiyet hakkı devlette kalmakla birlikte, vergi gelirleri karşılığı toprakların çeşitli şekillerde 
kullanım haklarının verildiği görülmektedir. 
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Daha önce klasik olarak tabir edilen dönemde, toprakta da tam bir devlet kontrolünün 
olduğunun altı çizilmişti. Gerçekten Osmanlı Devletinde mülkiyet hakkını devlet eline almış, 
bu da toprağın miri topraklar olarak anılmasına neden olmuştur. Bu açıdan bakıldığı zaman 
devletle, toprağı işleyen köylü arasında bir kiracılık ilişkisi doğmaktaysa da, kiranın bir vergi 
şeklini alması ve toprağın babadan oğula geçebilmesi, Barkan’ın (1980: 128) deyimiyle, 
“kiracılığın mahsurlarını hissedilemez” hale getirmiştir. Her ne kadar babadan oğula geçebilse 
de, köylünün toprak üzerinde hemen hiç tasarruf hakkı bulunmamaktadır. Köylü toprağı 
satmak, kiraya vermek, hibe veya istediği kişiye vasiyet etmek, tarlasını istediği şekilde 
ekmek veya boş bırakmak gibi haklara sahip değildir. Çünkü köylü, “çift” olarak tabir edilen, 
geçimini sağlayacak kadar toprağı işlemek, devlet adına her köyde bulunan sipahilere 
vergisini vermekle yükümlüdür (Barkan, 1980: 128-129). İşte kısaca Tımar sistemi olarak 
adlandırılan bu sistem, Osmanlı İmparatorluğu’nun doğduğu topraklar itibarıyla, çeşitli 
etkileşimler sonucu kendi gereklerine uygun hale getirdiği bir sistem olarak düşünülebilir. 
Ancak bu etkileşimin kaynağının tespiti konusunda tarihçiler arasında tam bir görüş birliğinin 
olmadığı görülmektedir. Gerçekten de ülkenin gelişmesinde ve büyümesinde önemli yere 
sahip sistemin, devletin kuruluşuyla birlikte başladığını düşünmenin de tarihsel gelişimin 
gerçeklerine uygun düşmeyeceği kesindir. Öyle de olsa eski Türk devletlerinin, özellikle de 
Anadolu Selçuklu devletinin mirası üzerinde büyüyen Devletin, bu devletlerin birçok 
kurumundan etkilendiği yapılan çalışmalarda ortaya konmaktadır.2  

Görüldüğü gibi, çağının gelişmiş tarım toplumlarının da temel sistemi olarak kabul 
edilebilecek miri toprak rejimini, kendi gereklerine uygun hale getirerek oluşturduğu tımar 
sistemi, Osmanlı iktisadi hayatına yön veren en önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ancak burada özellikle, tımar sistemine yön veren Osmanlı merkezi bürokratik yapısı ile 
Avrupa’daki kapitalizm öncesi görülen feodal yapıyı ayırmak gerekir. Çünkü feodal yapıda 
derebeyinin, sahip olduğu toprak üzerinde tam bir mülkiyet hakkına haiz ve toprak rantına 
doğrudan doğruya, tam sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca merkezi yetkinin yokluğu veya 
zayıflığı da bu sistemin önemli bir özelliğini oluşturmaktadır (Gürsel, 1983: 20-21). Özyüksel 
(1993: 37), merkezi yönetim ile derebeyleri arasındaki ilişkiyi şu şekilde özetlemiştir; “… 
Derebeyleri kendi malikânelerinde bir kral gibi özgür yaşamaktadırlar. Kral artık sadece 
eşitler arasında birinci konumundadır ve aslında derebeylerinin krala değil, kralın 
derebeylerine ihtiyacı vardır. Çünkü kral savaşlarda, derebeylerinin askeri güç getirmemeleri 
durumunda ordu bile toplayamamaktadır.” Bu yüzden sahip oldukları topraklarda ekonomik 
olduğu kadar sosyal hayatı da düzenleyen derebeylerinin oluşturduğu feodal yapının, yukarda 
özetlediğimiz kadarıyla Osmanlıdaki toprak sisteminden önemli ayrılıklar gösterdiği açıktır. 
Öncelikle Osmanlıda devletin, üretim araçlarını denetimi altında tuttuğunu ve üretimi 
örgütlemek amacıyla sürekli ve sistemli müdahalelerde bulunduğunu söyleyebiliriz. Sosyal 
hayatın her alanına yayılan bu sürekli müdahalenin getirdiği sonuç, feodalizmin aksine siyasi 
iktidarın güçlü bir biçimde merkezileşmesidir (Yerasimos, 1974: 95). Pamuk (1990: 79) da, 
feodal üretim tarzıyla ayrılığı açıklarken, Osmanlı toplumsal kurumlarına egemen olan yapıyı 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Barkan (1980), Çavdar (2003), Köprülü (1981), İnalcık (1996) yukarıda incelenen eserlerinde Tımar sistemine 
benzer yöntemlerin Osmanlı Devletinden önce de uygulandığını ortaya koymuşlardır. Ancak Guicciardini başta 
olmak üzere bazı tarihçiler, tarihsel emsal göstermenin geçerli olabilmesi için aynı koşulların hüküm sürüyor 
olması gerektiğini, çoğunlukla da bu koşulların değişmiş olacağını, bu yüzden tarihsel benzerliklere dayanarak 
hareket etmenin güvenilir olmayabileceğini savunmuşlardır. Konu hakkında daha geniş bilgi için bkz. (Tosh 
1997: 12-13). 
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“vergisel üretim tarzı” olarak tanımlamıştır. Gerçekten, malikane toprak yapıları da dahil 
olmak üzere, toprak yapıları ile merkez arasındaki vergisel ilişki, merkezi denetimin 
varlığının veya olması gereğinin en önemli kanıtıdır. Buradan yola çıkarak, Osmanlıda toprak 
mülkiyetinin, feodal yapının aksine büyük ölçüde devlete ait olduğu yargısına varmak yanlış 
olmayacaktır. Bu bakımdan Osmanlıda, toprak rantının kullanım biçimine ve bölüşümüne 
devlet karar vermektedir ve sınırlı da olsa tımar sisteminin dışında kalan diğer tasarruf 
şekillerinde de devletin yine etkin denetiminin olduğu görülmektedir.  

Her ne kadar klasik Osmanlı iktisadi düzeninin toprak sistemine dayandığı görülse de, 
buradan çıkan sonuç, kısaca değindiğimiz Osmanlı klasik sisteminin temel koruyucusunun 
aslında devletin gelenekçi yapısı olarak görülmektedir. Bütün bu yapı içerisinde, şeriat 
kuralları, Padişahın çıkarmış olduğu kanunnameler, örf ve adet kuralları yer almaktadır ve 
gelenekçilik, sıkı şekilde uyulması gereken bir ilke niteliğindedir. Yüzyıllar boyunca 
kullanılan “Kadimden olagelene aykırı iş yapılmaması” (Genç, 1989: 182) deyimi de bunun 
göstergesi olarak kabul edilmelidir. Bu bakımdan devlet, ekonomik hayatı, bunu belirleyen 
kişileri tam bir askeri disiplinle kontrol altına almış, iktisadi yaşamın her köşesine müdahale 
etmiştir. En önemlisi de, devlet bu politikalarını daima muhafaza yoluna gitmiş, her türlü 
değişme eğilimlerini engellemiştir. Bu yüzden klasik dönem sonunda da bu politikalar uzun 
süre etkisini göstermeye devam ederek, değişim sürecinin uzamasına neden olmuştur. Ancak 
onaltıncı yüzyılın sonlarına kadar işleyen sistem, iç ve dış etkenlerin tesiriyle bozulma 
sürecine girmiştir.  

 
3.  Klasik İktisadi Düzenin Bozulması Ve Bozulmanın Nedenleri 

Osmanlı iktisadi düzeninin bozulma sürecini kesin bir tarihle başlatmanın zor olduğu 
açıktır. Ancak kesin olan, birbirine bağlı birçok iç ve dış gelişmenin, onaltıncı yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nu etkisi altına alması ve sonucunda askeri, sosyal 
ve iktisadi alanda oluşan kırılma ve çözülmelerdir. Bu süreç sonunda kurumsal yapıda 
meydana gelen bozulmalar, merkezi otoritenin zayıflamasıyla birlikte dağılma sürecini 
hızlandırmış, zaman zaman yapılan ıslahat hareketleri dağılma sürecinin önüne geçememiştir. 
Modelde, klasik iktisadi düzenin bozulmasının, hatta bozulma nedeninin temel çerçevesini 
toprak sisteminde meydana gelen değişiklikler oluşturacaktır. Her ne kadar bunu temel neden 
olarak görsek de, içte ve dışta Osmanlı toprak sistemini etkileyen süreci de unutmamak 
gerekir. Bu yüzden ana hatlarıyla bu sürece değindikten sonra toprak sistemindeki yozlaşma 
üzerinde durmak doğru olacaktır.  

Öncelikle Avrupa’da, 1500’lü yıllardan itibaren insanların dünyayı anlama 
biçimlerinde ve bütün düşünce yapısında önemli bir değişimin yerleşmeye başladığı 
görülmektedir. Ortaçağ dünya görüşünü temsil eden, Tanrı, insan ruhu, ahlakla ilişkili 
meseleler yerini, bilimsel gözlem, deney, matematik, fizik, astronomi gibi dünyayı maddi 
anlamda çözmeye dönük yeni bir anlayışa bırakmıştır. Copernicus, Galileo, Newton ile 
zirveye ulaşan yenidünya anlayışı, Descartes’in doğayı matematiksel yorumlama ve Bacon’un 
bilgiyi doğaya hükmetme amaçlı kullanma yolunu açması bilimsel devrim olarak nitelenirken, 
teknolojik gelişmeye de kapı açmıştır. (Capra, 1992: 53-56) Bu sayede ortaçağın, uzun süre 
sorgulanmasına izin verilmeyen Kilise eksenli normatif değerleri, bilimsel devrimin buluşları 
karşısında yerle bir olmaktan kurtulamamıştır. İşte Osmanlının günlük kazançlar peşinde 
koştuğu Bu dönemde, Batı, hem Osmanlı’nın baskısı, hem de mezhep çatışmaları nedeniyle 
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kaynamaktadır. Bu ortamda Katolisizme başkaldıran insanlar, yeni bir mezhep olan 
Protestanlığı yaratmışlardır. Katoliklere göre zenginin cennete girmesi iğne deliğinden 
geçmesi kadar zordur. Ancak Protestan papazlar bunu ters yüz edip “çalışıp kazanan ve 
biriktiren Tanrının sevgilisidir” (Sayar, 2001: 47) diyerek, bir yerde dinin engel olduğu 
görüşleri terk etmiş3, kapitalizme giden yolu açmışlardır. İşte bu şekilde feodalizmin 
çöküşüyle hız kazanan bu inançla birlikte Avrupa’da, toplumsal sistemde ve üretim 
ilişkilerinde meydana gelen dönüşümün, tüm dünyayı olduğu gibi Osmanlıyı da etkilediği bir 
gerçektir. Bu önemli dönüşüm kısaca feodalizmden, kapitalizme geçiş olarak özetlenebilir. 
Artık teknolojinin ilerlemesi feodalizmin sonunu getirirken, din kaynaklı aristokrasinin yerini, 
merkantil sınıfa bırakmaya başlaması üretim ilişkilerinin de değişmesine neden olmuştur. 
(Zimmerman, 1964: 85-86) Bu şekilde özetlediğimizde ortaya çıkan üretimsel sonuç ise, 
üreticinin doğrudan kapitaliste bağımlı duruma geldiği, üretim tarzındaki değişimin (Dobb, 
1992: 17) gerçekleşmesidir. Kapitalizme açılan bu yolda zamanla, insanlık için yepyeni bir 
yaşam biçimi, toplumsal değişimle birlikte kendini göstermiştir. Toplumsal yaşamda herkesin 
yetki ve sorumluluk yüklenerek herhangi bir kimse olmaktan çıkıp, belirli bir kişi, birey 
olmaya başlaması gerçek toplum olma yolunda önemli bir aşama olarak karşımıza 
çıkmaktadır. (Bobaroğlu, 2002: 18-19). Ulusal devletlerin doğuşuyla sonuçlanan bu süreç, 
sermaye birikiminin desteklediği teknolojik ilerlemenin etkisiyle Avrupa kaynaklı yayılma 
politikasını gündeme getirmiştir. (Wallerstein, Kasaba, 1983: 41). İşte Osmanlı Devletine dış 
dinamiklerin etkisi de bu noktadan sonra başlamaktadır. Avrupa’da yaşanan bu evrim 
sürecine, normatif değerlerine sıkı sıkıya bağlı, değişime izin vermeyen yapısıyla kayıtsız 
kalan Osmanlı Devleti, Avrupa eksenli yayılma politikasının etkilerine karşı savunmasız 
kalmıştır.  

Avrupa’da yaşanan bu gelişmelerin, Osmanlı Devleti üzerinde iki önemli etkisi 
olmuştur. Bunlardan biri Osmanlı ticaret yollarının önemini yitirmesidir. Çünkü birbiri 
ardısıra gelen keşifler sonucu Batılılar açık denizlerde büyük pazarlar bulmuşlar,  bu kıtalarda 
istedikleri gibi hareket ederek bir anlamda dünyayı kendi vatanları haline getirmişlerdir. En 
önemlisi de, Hint yolunun bulunması ve Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla, Osmanlının bütün 
ticaret yollarını öldürmüşlerdir (Ülken, 1966: 47). İpek ve Baharat yolunun Osmanlı Devleti 
için mali açıdan hayati önemi bilindiğine göre, bu yolların işlemez hale gelmesi, önemli gelir 
kaybına neden olmuştur. Avrupa’daki gelişmelerin ikinci bir önemli etkisi ise fiyat 
hareketlerinin yıkıcı tesiridir. Avrupa’da yükselen fiyatlar ve artan nüfus sonucu 
karşılanamayan talep, Osmanlı Devletindeki çeşitli gıda ve hammaddeleri bu ülkelere çekmiş, 
ülke kaynakları hammadde stoğu olarak görülmeye başlanmıştır (Özyüksel, 1993: 128). Daha 
önce ülkede, Merkantilizmin tersi, ihracatı kısıtlayan politikanın izlendiğini belirtmiştik. Buna 
rağmen satışlar özellikle kaçak yollardan artmış, bu da İspanya’dan Avrupa’ya akan değerli 
madenlerin bir bölümünün ülkeye girişini sağlayarak, fiyatlar üzerindeki enflasyonist baskıyı 
artırmıştır. Ayrıca asıl önemli olan, bu şekildeki mal çıkışı, Osmanlının kendi nüfus artışıyla 
birleşince, ülkenin kendine yeter üretim sisteminin aksamasına, dolayısıyla da geleneksel 
yeniden dağıtım işlevinin tehdit altına girmesine neden olmuştur (Wallerstein, Kasaba, 1983: 
44).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Zimmerman’a (1964: 86) göre zenginliğin, dinin veya Hıristiyanlığın önünde bir engel olmadığı ilk kez 
onüçüncü yüzyılda, Papaz bir filozof olan Thomas Aquinas tarafından savunulmuştur. Thomas, ihtiyatlı ve adil 
veya namuslu iş adamını, iyi karşılanan, halk tabakasından bir Hıristiyan olarak kabul etmiş, “liyakatli fakir” 
kadar, “tedbirli zengin” in de cennete girebileceğini öne sürmüştür.  
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Bu şekilde Avrupa’daki gelişmelerin etkisinin yanında, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
kendi iç dinamiklerindeki değişmeler de sistemin çöküşünde önemli rol oynamıştır. Nüfus 
artışı bunlardan biridir ki, onaltıncı yüzyılın sonlarında, ekim alanlarının daralmasıne neden 
olmuştur. Aynı dönemdeki dış talep artışı da dışsatımı kaçak yollardan artırarak Osmanlı 
ekonomisini bunalım konjonktürüne sokmuş, kırsal kesim, kentlerin talebini karşılayamaz 
hale gelmiş, 1580’lerden itibaren ülkede iktisadi canlılık kaybolarak (Pamuk, 1990: 95), 
Osmanlının geleneksel kendine yeter politikası ağır darbe almıştır.  

Bunun yanında devletin önceden beri izlediği bir politika, yani ithalatı teşvik 
politikası, Avrupa’daki ekonomik canlılığın tesiriyle bambaşka sorunları beraberinde 
getirmiştir. Bu dönemde yenidünya ekonomisinin etkisiyle, devletlerarası sistemin 
gelişmesine rağmen, başta İngiltere, Fransa, Hollanda olmak üzere birçok Avrupa devletinin 
değerli maden stoğunu artırmaya yönelik merkantilist politika izlemeleri (Özyüksel, 1993: 
127), bu devletleri, üretim artışının da etkisiyle yeni pazarlar aramaya yöneltmiştir. Devlet 
desteğini alarak denizaşırı topraklarda koloniler kurup, yabancı pazarlara mallarını sokabilen 
Avrupalı tüccarlar için (Kazgan, 1999: 26), ithalatı teşvik politikası nedeniyle Osmanlı 
pazarına girmek hiç de zor olmamıştır. Bunun sonucunda, önce İngiliz malları, sonra 
Hollanda ve Fransız mallarının Osmanlı pazarlarını istila süreci başlamıştır (Ülken, 1966: 39). 
Bu sürecin en önemli etkisinin Osmanlı el sanatları üzerinde olduğu görülmektedir. Çünkü 
artan ithalatla birlikte zamanla halkın tüketim eğilimindeki değişme, ithal malları lehine 
oluşunca yerli üretim yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Cevdet Paşa (1986 cilt.1: 
20), bu tehlikeli gelişmeyi özellikle İstanbul içinde artan alışverişin ithal malları lehine 
değişmesine bağlamaktadır.  

Devletin klasik düzenine darbe vuran bir diğer unsurun da karşılanamayan savaş 
maliyetleri olduğu görülmektedir. Aslında kuruluşundan itibaren savaşlarla geçen uzun 
yüzyıllarda böyle bir sorunla karşılaşmayan ülkenin, onaltıncı yüzyılın sonlarından itibaren 
sonuç alınamayan savaşlarla karşılaşmasını, düşmanlarının kuvvetlenmesinde aramak 
gerekmektedir. Zaferle sonuçlanan ve hazineye gelir sağlayan savaşlar yerini, zor, masraflı 
mücadelelere bırakmış, onaltıncı yüzyılın son çeyreğinde İran ve Avusturya ile yapılan 
savaşlarda olduğu gibi uzun süre devam etmiştir (Pamuk, 1990: 102). Faroqhi’ye (1997: 208-
210) göre bu olgu, klasik sistemde meydana gelen bunalımın en önemli nedenini 
oluşturmaktadır. Çünkü Devletin büyümesiyle artan uzaklıklar, savaşların pahalılaşmasına 
neden olduğu gibi, son teknolojiyle donatılan büyük ordularla uzun süren savaşlar 
karşılanması güç harcamaları gerektirmiştir.  

Yukarıda sıralanan nedenlerle hazinenin gelir-gider dengesinin bozulması, çaresiz 
kalan devleti iktisadi sisteminin temelini oluşturan tımar sisteminde değişiklik yapmaya itmiş, 
vergilerin artırılması, toprakların iltizama4 verilmesi gibi önlemler nedeniyle bir başka sıkıntı 
kaynağı da tarım kesiminin üzerine çökmüştür. İşte Osmanlı iktisadi düzenindeki çöküşün asıl 
habercisi de bu değişiklik olmuştur. Çünkü klasik dönemde devlet, toprakların yönetilmesi ve 
vergilendirmenin kontrolünü tımar sistemi sayesinde sağlarken, bu sistemin yerine alternatif 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Tımar sisteminde meydana gelen aksaklıklar ve artan gelir ihtiyacı, devleti daha hızlı ve kesin bir mekanizma 
arayışına yöneltmiş, giderlerin karşılanmasında hayati öneme sahip olan vergilerin toplanması ve nakdi olarak 
devlete intikali iltizam usulü ile gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Buna göre herhangi bir yerin vergisini toplama 
görevi özel teşebbüs mahiyetindeki kişilere, açık artırma yoluyla verilerek, nakdi olarak tahsili yoluna 
gidilmiştir. Konu hakkında daha geniş bilgi için bkz. (Genç, 1975: 232; İhsanoğlu, 1998: 543-544). 
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bir düzen getirememiş, bu da kontrolü dışında gelişen farklı yapılanmalara neden olmuştur. 
En önemlisi imparatorluklar sistemi olarak tanımladığımız miri toprak rejiminin ortadan 
kalkması, bu sayede toprakta devlet kontrolünün yerine yeni toprak ağalarının geçmesidir ki, 
bu da zaten verimliliği artırılamayan tarımsal üretimi daha da çaresiz bir duruma düşürmüştür.  

Tımar sisteminin yerini alan iltizam sisteminin kırsal bölgede, özellikle Rumeli’de, 
üretim ilişkilerinin yavaş yavaş değişmesine neden olduğu görülmektedir. Bu sistemin Tımar 
sisteminin tersine daha özerk olması mültezimlerin günün gereklerine göre, vergilendirme 
başta olmak üzere, üretimi istedikleri gibi yönlendirebilmelerini sağlamıştır. Vergilendirmede 
keyfi davranışlar ve tefeciliğin artması köylü kesiminin zamanla topraklarından kopmaları 
sonucunu da geciktirmemiştir (Wallerstein, Kasaba, 1983: 44). Çünkü, bir yörenin vergi 
gelirini açık artırma yoluyla alan mültezimin, devlete ödediği bedeli çıkardıktan sonra kar 
amacıyla kat kat fazlasını çıkarma yoluna gitmesi beklenen bir sonuçtur aslında (Barkan, 
1980: 803).  

İşte tarım kesimi üzerindeki baskının ve tefeciliğin artması, köylünün toprağını terk 
etmesi gibi olayların bir araya gelmesiyle çiftliklerin genişlemesi, önemli bir siyasal güce de 
erişen ayanları5 ortaya çıkarmıştır (Wallerstein, Kasaba, 1983: 45). Aslında ayanlığın, 
Osmanlı Devletinin hiç de yabancı olmadığı bir uygulama olduğu görülmektedir. Çünkü 
yörenin ileri gelenlerinden birinin halk tarafından seçilmesiyle görevlendirilen ayanlar, 
devletle halk arasında aracılık işlevini yerine getirmektedirler. Bu yüzden devlet bir iş için 
vilayetlere ferman gönderdiği zaman fermanda bunları “Ayan-ı Vilayet” olarak zikretmiştir 
(Uzunçarşılı, 1978: 436). Buna göre onbeş ve onaltıncı yüzyıllarda da varolan ayan sınıfının, 
bu dönemden sonra da, sosyal ve iktisadi bozulmanın tesiriyle nüfuslarını iyice artırıp tehlike 
haline gelmelerine rağmen, hala devletle halk arasındaki aracılık görevlerine devam ettikleri 
görülmektedir. Çünkü tımar sisteminin bozulduğu, devletin toprak üzerindeki hakimiyetinin 
azaldığı onyedinci yüzyıldan sonra da vilayetle ilgili işlerde ayan-ı vilayet adıyla fermanlarda 
anılmaya devam etmişlerdir. Ancak bu kez devlet daha çok, zor durumda kaldığı zaman, 
örneğin acil gelir ihtiyacı dolayısıyla vergi toplayabilmek için veya bir eşkıyanın 
yakalanabilmesi için, ayanların nüfuzlarından yararlanma yoluna gitmiştir (Göçek, 1999: 
137). Artık sistemin yozlaşmasıyla birlikte ayanların halk tarafından benimsenip 
seçilmesinden çok, rüşvetle göreve geldikleri düşünülürse, aracılık kuvvetini uyguladıkları 
baskı ve şiddetten aldıklarını anlamak zor olmayacaktır. Bunun yanısıra, Onyedinci yüzyılın 
sonlarında taşrada, devlete başkaldıran unsurlara ve eşkıyalara karşı halkı korumak amacıyla 
devletin izniyle milis örgütleri kurulmuştur. Pamuk’a (1990: 123) göre, ayanların bu milis 
örgütlerinin başına geçmesi, güçlerinin artması sürecinde dönüm noktası olmuştur. Bundan 
sonra ayanlar, valilerin yetkisindeki mütesellimlikleri6 ellerine geçirmişler, onsekizinci 
yüzyıla gelindiğinde mütesellim seçme yetkisini bizzat kullanarak, bulundukları bölgede 
validen daha üstün bir konuma yerleşmişlerdir. Bu dönemde devletten kaçanların veya devlete 
vergi vermek istemeyenlerin ayanların çiftliklerine sığınması (Özkaya, 1977: 25) ne kadar 
güçlü konuma geldiklerini göstermektedir.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Bir yerin ileri gelenleri olarak tanımlanmaktadır. (Yeğin, Badıllı, 1981: 146). Osmanlıda şehir ve kasabalarda 
yaşayan nüfuzlu aileler onbeş ve onaltıncı yüzyıllardan itibaren eşraf veya ayan olarak anılmışlardır. 
6 Tanzimattan önce vali ve mutasarrıfların yetkisinde bulunan sancak ve kazaların idaresine memur edilen 
kimseler. (Yeğin, Badıllı, 1981: 1617).  
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Aslında, tehlikenin boyutlarını gören Koçi Bey dördüncü Murat’a yazdığı risalesinde 
tehlikeyi şu şekilde iletmiştir: “Tımarların durumu düzeltilmez, İstanbul tarafından müdahale 
olunur, hakkı olan ve olmayanlar ayırt edilmeden herkese verilirse tımar ve zeametler ekabir 
ve ayan müdahalesinden kurtulamaz.” (Kurt, 1998: 12-14; Özkaya, 1977: 25). İncelendiği 
kadarıyla onsekizinci yüzyıldaki ayanların konumu, Koçi Beyin ikazlarının göz ardı edildiğini 
göstermektedir. Geleneksel iktisadi düzenin yok olduğunu gösteren bu gelişmeler Osmanlı 
Devleti için bir dönüm noktası olarak kabul edilmelidir. Çünkü artık, imparatorluklar rejimi 
olarak tanımladığımız miri toprak rejiminden sözetmek mümkün değildir.  

Ancak Osmanlı iktisadi sistemindeki çöküş bununla sınırlı kalmamıştır. Merkezi 
yönetimdeki zayıflık Avrupa’nın, mali ve iktisadi sızma planlarını da başarıyla 
uygulamalarını sağlamıştır. Ülkede üretilen gıda mallarına Avrupa’da artan talep, bu ülkelerin 
imtiyaz isteklerini artırmış (Wallerstein, Kasaba, 1983: 46), Anadolu ve Doğu Akdeniz’in 
diğer bölgelerine eski ticaret yollarını tekrar çekebilmenin yollarını arayan Devletin de bu 
imtiyazları, yarar sağlama düşüncesiyle kabul etmesi, imtiyazlar düzeninin genişleyerek 
devam etmesini sağlamıştır. Bu imtiyaz ve kapitülasyonlar bir yana, Batı kapitalizminin 
Osmanlılardan aldığı en önemli ödün 1838 İngiliz Ticaret antlaşmasıdır ki, bu imtiyazlardan 
daha sonra diğer Avrupa ülkeleri de yararlanmışlardır. Bu antlaşma önemlidir, çünkü artık 
Osmanlının açık pazar olması hususu resmileşmiştir. İngiliz Ticaret Antlaşması, iktisadi 
düşünce akımlarının ortak amacını oluşturan kapitalizmin Osmanlı topraklarına yerleşmesi 
sonucunu doğurmuştur. Tabi istenen buysa, yabancı tüccarların ve onların temsilcilerinin 
ülkeye mal ihraç etmek, iç ticaret amacıyla mal satın alma ve satma konusunda tamamen 
özgür kılınmaları gerçekleşmiştir. Öyle ki, devlet tarafından verilen tüm tekeller kaldırılmış 
ve İngiliz tüccarlarının serbestçe mal satın alma ve satma faaliyetlerinden yüzde 12’lik vergi 
dışında tüm vergilerden feragat edilmiştir (Keyder, 1985: 642). Aslında Kıray’a (1995: 176) 
göre, devlet bu gelişmeye bilerek göz yummuştur. Amaç ise merkezi otoriteye tehdit haline 
gelen ayanın önünü kesmektir. Ancak devlet bir tehlikeden kaçarken, daha büyük bir 
tehlikenin varlığını belki çaresizlikten kabullenmiş olmaktadır. Daha sonra büyük tartışmalara 
yol açacak olan bu tehlike, ülkeyi açık pazar haline getirecek ve yerli sermayenin gelişmesini 
engelleyecektir. 

Bu şekilde iktisadi ve idari yozlaşmanın etkisini toplumun bütün kurumlarında görmek 
mümkündür. Ancak çöküşün belki de son durağı eğitim sisteminin bozulmasıdır. Gevgili 
(1990: 30), Osmanlı Devletinin son dönemindeki eğitim sisteminin içinde bulunduğu durumu, 
yenileşmenin önündeki en büyük engel olarak da görmektedir. Ona göre çoğu bağnaz ve 
fanatik çevreler, gelenekleri koruma özlemine yönelik amaçlarla kendi dünya görüşlerinin 
yerini alacak modern bilgi ve tekniklere karşı çıkmışlardır. Bunun en etkili yolu da elbette 
eğitim sistemini kontrol altında tutmak ve yeni düşüncelere izin vermemektir. Buna paralel 
olarak Osmanlıda diğer alanlarda çöküşle birlikte eğitimin gerilemesini, Cevdet Paşa da 
(1972: 163), “ilim adamlığının güç sahiplerine verilen bir paye haline gelmesi” sözleriyle 
özetlemektedir. Şu sözleri bir devletin ilerlemesinde en önemli yere sahip olması gereken ilim 
adamlığının düştüğü durumu ortaya koyması bakımından, günümüzde dahi ibret alınması 
gereken tezadın daha o dönemde nasıl yerleşmeye başladığını göstermesi bakımından 
önemlidir. 
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“Böyle düşük ve cahil kimselerin ilim mesleğine girmesi alimlerin namus duygularını 
incitmekde ve halk gözünde değer ve itibarlarını bırakmadığı gibi Devlet önünde de 
namuslarına itibar olunmayıp mültezim ve haraççı gibilerinin imhaları ile işten el çektirilir 
olduklarından içlerinde doğru olarak ulema ve suleha bulunan kimseler de ırz ve namuslarını 
koruyabilmek için zalimlere boyun eğmeye ve dediklerini yapmaya mecbur olurlardı.” 
(Cevdet Paşa, 1972: 163). 
 

4.Sonuç 
Aslında daha onyedinci yüzyılda Koçi Bey Risalesi’nden sonra, ardarda gelen birçok 

layihalar ve siyasetnameler, siyasi-iktisadi düzendeki sarsıntının tehlikesini görmüş, fakat 
önlerindeki Batı toplumunun bünyesinin iktisadi evrimini bilmedikleri için, düzelme çaresini 
ya geçmişe dönme çabalarında ya da hayali ve ideal bir toplum hasretinde bulmuşlardır. 
Ancak Osmanlı Devletinin yeniliklere kapalı bünyesi bu kımıldamaları bile aykırı olarak 
değerlendirmiştir. Bu yüzden ülke uzun süre, Batı medeniyetinin kenarında, hatta belki de 
Anadolu’ya yerleştiği zamandan beri onunla temas halinde olduğu halde ciddi hiçbir karar 
verememiştir. Fakat 18. yüzyıldan beri sürekli yenilişler bu noktada da şüphe uyandırmış, 
Batıyı anlamakta güçlük çekenler, kısa süre öncesine kadar Osmanlı vilayeti Mısır’ın Batı 
tekniğiyle hazırladığı ordusu ile nasıl başarılar kazandığını ve İmparatorluğu tehlikeye 
düşürdüğünü7 görmekte gecikmemişlerdir. Her ne kadar dönem dönem bu gidişi gören ve 
çareler öne sürenler olsa da, aslında hiçbir zaman net ve kararlı adımlar atılamamıştır. 
Gerçekleştirilmeye çalışılan dönüşüm hareketleri, her zaman, karşısında değişimi 
sindiremeyen kitleleri bulmuştur. Hatta çoğu zaman değişimin bizzat taraftarlarının dahi, 
olması gereken değişimi hazmedemediklerini ibretle görmek mümkündür. Görüldüğü gibi iki 
önemli temel sorun Osmanlı İmparatorluğunun ekonomik çöküşünü hzlandırmıştır. Birincisi, 
içerde, ülkenin kendine yeter üretim politikasının sekteye uğramasıdır. Bu bağlamda, 
ihracattan kaçınan, sadece zorunlu tüketim malları ithalatına izin veren sistemin, zamanla lüks 
tüketim malların ithalatına yönelmesi ve temel tüketim mallarını, ara malları ihraç etmesi, 
klasik kendine yeter dönemin sonunu getirmiştir. Ülkenin gelir gider dengesini bozan bu 
gelişme, dışarıda bu değişimden yararlanmak isteyenleri harekete geçirmiştir. Avrupa 
mallarına olan talebin artması, merkezi yönetimin zayıflığının da etkisiyle yabancıların 
imtiyaz isteklerini gerçekleştirmelerine neden olmuş, bu da ülkeyi zamanla açık pazar haline 
getirmiştir. İşte bütün bu gelişmeler ülkenin normatif iktisadi yapısının onarılamaz derecede 
bozulmasına neden olurken, yeni iktisadi düşünceleri özümseme yerine eskiye dönüş 
çabaşarının başlarda ağırlık kazanması ülke için ancak vakit kaybına neden olmuştur 

 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Napolyon’un ve Fransız ordularının püskürtülmesinden sonra valiliği ele geçiren Kavalalı Mehmet Ali Paşa, 
güçlü bir ulusal devlet kurma yolunda politikalar izleyerek İstanbul’a karşı bağımsızlığını ilan etmiştir. Vergi 
toplamadaki etkinliği, müdahaleci, devlet tekellerine ağırlık veren politikaları, sağladığı mali kaynakları ile 
sanayileşmeyi başlattığı gibi güçlü bir ordu kurmayı da başarmıştır. Bu sayede İngiltere başta olmak üzere 
Avrupa ülkelerinin baskılarına direndiği gibi 1930’lu yıllarda Nizip ve Kütahya’da Osmanlı ordularını yenilgiye 
uğratmıştır (Pamuk, 1990: 159, Ülken, 1966: 47).  
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MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL ÇALGI DERSLERİNE 
YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ 

Özge GENÇEL ATAMAN∗ 

ÖZ 
 
Bu çalışmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı derslerine yönelik tutumlarının incelenmesine 
yöneliktir. Çalışmada, müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı derslerine yönelik tutumlarının 
belirlenebilmesi amacıyla genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın 
çalışma grubu, Balıkesir, Gaziosmanpaşa, Adnan Menderes, Harran ve Trakya Üniversiteleri Eğitim Fakülteleri 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 
öğrenim görmekte olan 472 müzik öğretmeni adayından oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda, müzik 
öğretmeni adaylarının bireysel çalgı derslerine yönelik tutumlarının olumlu ve tutum puanlarının yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada, müzik öğretmeni adaylarının cinsiyetleri, mezun oldukları lise türü, bireysel 
çalgıları ve lisans eğitimi öncesinde bireysel çalgı eğitimi alma durumları ile bireysel çalgı derslerine yönelik 
tutumları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı, müzik öğretmeni adaylarının okumakta oldukları sınıf ve 
bireysel çalgılarını kendi istekleriyle seçme durumları ile bireysel çalgı derslerine yönelik tutumları arasında 
anlamlı bir farklılık olduğu sonuçlarına varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Müzik Öğretmeni Adayları, Bireysel Çalgı, Bireysel Çalgı Dersleri, Tutum. 

 

EXAMINATION OF ATTITUDES OF MUSIC TEACHER CANDIDATES TOWARDS INDIVIDUAL 
INSTRUMENT EDUCATION 

 
ABSTRACT 
 
The aim of this study is to examine the attitudes of music teacher candidates towards individual instrument 
education. The relational screening model, which is among the general screening models, was used in this study. 
The study group is composed of 472 music teacher candidates who study at the Department of Music 
Educations, Department of Fine Arts Teachings, Faculty of Educations in Balıkesir, Gaziosmanpaşa, Adnan 
Menderes, Harran and Trakya Universities in the 2013-2014 academic year. In view of study results, it was 
determined that the attitudes of music teacher candidates towards individual instrument education were positive 
and the attitude scores were high. In addition to these results, it was concluded that, there was not a significant 
differences between genders, type of high school education, type of individual instruments and individual 
instrument instruction prior to under graduate education and the attitudes of music teacher candidates towards 
individual instrument education whereas there was a significant differences between class levels and choosing 
their individual instruments by voluntarily and the attitudes of music teacher candidates towards individual 
instrument education. 
 
Key Words: Music Education, Music Teacher Candidates, Individual Instrument, Individual Instrument 
Courses, Attitude. 
 

 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
∗	  Yrd.Doç.Dr., Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi 
AD., ogencelataman@gmail.com 
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1.GİRİŞ 
 

Müzik eğitimi, ses eğitimi, müziksel işitme eğitimi, müzik beğenisi eğitimi, yaratıcılık eğitimi 
ve çalgı eğitimi olmak üzere çeşitli boyutlardan oluşmaktadır (Bilen, 1995).  Genel ve 
mesleki müzik eğitiminde belirlenen amaçlara, çalgı eğitimi yoluyla daha kolay ve daha 
sağlıklı ulaşıldığı bir gerçektir (Aydoğan ve İlik, 2007). Müzik eğitiminin önemli bir boyutu 
olan çalgı eğitimi, bireylerin müzikle ilgili davranışları kazanmada, bilgi, beceri ve 
yeteneklerini geliştirmede ve müzikle daha içten bir bağ kurmada etkilidir (Akbulut, 2013). 
Çalgı eğitimi, bireylere çalgı çalma becerisi kazandırabilmek amacıyla bir takım becerilerin 
sistematik olarak öğretildiği ve bu becerilerin geliştirilmesi yoluyla çalgı çalma davranışının 
kolaylaştırıldığı bir süreçtir (Schleuter, 1997) ve (Çoban, 2011). Diğer bir yandan çalgı 
eğitimi, hem genel hem de mesleki müzik eğitiminin daha da özeli müzik öğretmenliği 
eğitiminin de önemli ve vazgeçilmez bir boyutudur. Çalgı eğitimi temelde; çalgı çalmayı 
öğrenebilme, çalgıyı etkin kullanabilme, çalgı çalmayı geliştirebilme ve çalgı çalmayı 
öğretebilme basamaklarını gerçekleştirebilecek biçimde programlanıp yürütülür (Yıldız, 
1986). 

Ülkemizde müzik öğretmenliği eğitimi, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölümlerinin Müzik Eğitimi Anabilim Dalları tarafından 8 yarıyıllık bir süreçte 
gerçekleştirilmektedir. Müzik öğretmenliği eğitiminin de ayrılmaz bir parçası olan çalgı 
eğitimi, müzik eğitimi anabilim dallarında 7 yarıyıl “Bireysel Çalgı”, 1 yarıyıl ise “Bireysel 
Çalgı ve Öğretimi” adı altında toplam 8 yarıyıllık bir süreçte zorunlu dersler olarak 
sürdürülmektedir. Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda Bireysel Çalgı dersleri kapsamında 
birçok çalgının (keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, gitar, flüt, bağlama vb.) eğitimi 
verilmektedir. Bu çalgı alanları, alt yapı ve öğretim elemanı yeterliklerine göre kurumdan 
kuruma bazı farklılıklar gösterebilmektedir. Bireysel çalgı dersleri, adından da anlaşılacağı 
gibi bireysel olarak öğretmen ve öğrenci arasında gerçekleşen planlanmış çalgı eğitimi 
süreçleridir.  (Gençel Ataman, 2010). Bu süreç içinde öğrenci, çalgı hakkında teknik bilgi ve 
beceriler kazanmakta ve müzik eğitiminin temel amaçlarını daha kolay gerçekleştirmektedir 
(Yalçınkaya, 2002). Topoğlu ve Erden (2012)’e göre, bireysel çalgı derslerinin amacı, müzik 
öğretmeni adaylarının meslek hayatları boyunca kullanacakları çalgıların öğelerinin, çalgı 
çalmaya ilişkin bilgi ve becerilerin öğrenilmesi ve geliştirilmesi, çalınabilecek belirli teknik 
ve müzikal becerileri kapsayan düzeye uygun ulusal-evrensel boyuttaki eserlerin 
seslendirilmesidir. Otacıoğlu (2007, s.2)’na göre, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda 
gerçekleştirilen çalgı eğitiminin en önemli amacı; “öğretmen adaylarının müzikal düşünce ve 
algılamalarının gelişmesini, müzik eğitimini tüm branşları ile bir bütün olarak görmelerini, 
bilişsel, duyuşsal, psikomotor alanlara yönelik davranışlar kazanmalarını sağlamaktır.” 
 
Müzik öğretmeni adaylarının çalgı eğitimi sürecine yönelik olumlu tutumlara sahip olmaları 
da, çalgı eğitimi süreci açısından büyük önem taşımaktadır. Tutum, bireyin duygu, inanç ve 
değerlerine dayanan çok yönlü psikolojik bir durumdur (Phillips, 2003). Smith (1968)’e göre 
tutum, bir bireye yüklenen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve 
davranışlarını oluşturan bir eğilimdir (akt. Kağıtçıbaşı, 1999). Tutum, bireyin psikolojik 
olarak bir obje, kişi, durum vb. boyutlara ilişkin davranış, düşünce ve duygularına yön verme, 
ondan yana olma ya da karşı olma durumudur (Semerci ve Semerci, 2004; akt. Piji Küçük, 
2012). Tutum bireylere aittir ve bireylerin bir nesneye ilişkin düşünce, duygu ve 
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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). Psikolojik 
araştırmalara göre tutumlar, davranışların dinamiklerini temel alır ve tutumlar, bireylerin neyi, 
nasıl ve ne kadar öğrenebildiğini belirler (Wanjala, 2011). 
 
Bireylerin tutumlarını öğrenmek için onların düşünceleri, duyguları ve tepki eğilimleri ile 
ilgili olarak tutum ölçekleri geliştirilir (Thurstone, 1967; Tavşancıl, 2006; Kılınç ve Salman, 
2007). Günümüzde tek boyutlu ölçeklemeden çok boyutlu ölçeklemeye kadar değişik tutum 
ölçekleri kullanılmaktadır. Bir toplamalı sıralama tekniği olan Likert ölçeği, tutum ölçekleri 
içerisinde en yaygın olarak kullanılanıdır. Rensis Likert tarafından geliştirilen Likert (1932) 
tipi tutum ölçeğinde, tutumları ölçülecek bireylerin tepkide bulunacakları çeşitli ifadeler yer 
almaktadır. Tutum ölçeğini alan birey, benimsediği ifadeleri işaretlemek yerine, verilen her 
ifadeye ne ölçüde katılıp katılmadığını dereceler içinde göstermektedir (Özgüven, 1994; 
Kılınç ve Salman, 2007). 
 
Tutumların şekillenmesinde ve değişmesinde rol oynayan en önemli etmenlerden biri de 
eğitimdir. Eğitim-öğretim sırasında kişi, birçok bilgi ve becerilerle birlikte alışkanlıklar da 
edinir. Öğrencinin okula ve öğrenmeye yönelik tutumlarının bilinmesi olumsuz tutumların 
değiştirilebilmesi açısından önemlidir. Eğer öğrenci öğrenmeye güdülenmemişse, öğretmenin 
olumsuz tutumları değiştirme yönünde öğrenciye yardımcı olması mümkün değildir (Oksal, 
2007; akt. Yalçınkaya, Eldemir 2013). 
 
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 da “müzik öğrencilere ne hissettirir?” 
sorusuna dayanmaktadır (Phillips, 2003). Bu araştırmalarla elde edilen birikimler, müzik 
eğitimi alanında öğrencilerin tutumlarının müzik eğitimi sürecindeki dolaylı ya da doğrudan 
etkilerini ortaya koymaktadır. Öğrencilerin müziğe ilişkin tutumlarının geliştirilmesi 
gerektiğini, aksi takdirde olumsuz tutumların bir müzik eğitimi programını hızla ve derinden 
hasara uğratabileceğini belirten Mullins (1984), tutumların müzik eğitimindeki yerini önemle 
vurgulamıştır (Özmenteş, 2009). 
 
Özellikle mesleki müzik eğitiminin en önemli boyutlarından birinin çalgı eğitimi olduğu 
düşünüldüğünde, çalgı derslerine yönelik tutumlar ve bu tutumların hangi yönde olduğu çalgı 
eğitimi sürecinde büyük önem taşımaktadır (Çoban ve Konakçı, 2012). “Çalgı dersine ilişkin 
olumlu tutum geliştiren bir öğrenci, buna bağlı olarak dersle yakından ilişkili olan ve paralel 
yürütülen diğer derslere (işitme, orkestra gibi), eğitim kurumuna, öğrenmeye ve öğretmeye 
yönelik olumlu tutum geliştirebilmektedir” (Umuzdaş, 2012). 
 
Bireysel çalgı dersleri, müzik öğretmeni adaylarına, çalgılarını mesleki hayatları boyunca 
kullanabilecekleri bilgi, beceri ve teknikleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle müzik 
öğretmeni adaylarının mesleki müzik yaşantılarında, çalgılarını sınıf ortamında etkin ve 
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verimli bir şekilde kullanabilmelerinin ve kullanmayı istemelerinin, lisans eğitimleri 
sürecinde çalgılarına geliştirdikleri tutumlara bağlı olduğu düşünülmektedir.   
 
Bu araştırmanın amacı; Müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı derslerine yönelik 
tutumlarının belirlenmesine yöneliktir. Bu bağlamda araştırmada; 
•   Müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı derslerine yönelik tutumları ne yöndedir? 
•   Müzik öğretmeni adaylarının cinsiyetleri, mezun oldukları lise türü, öğrenim görmekte 
oldukları sınıf, bireysel çalgıları, bireysel çalgılarını kendi istekleriyle seçme durumları ve 
lisans eğitimi öncesinde bireysel çalgı eğitimi alma durumları ile bireysel çalgı derslerine 
yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? sorularına cevap aranmıştır.

 
2.YÖNTEM 

 
2.1. Araştırma Modeli 
 
Araştırmada, müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı derslerine yönelik tutumlarının 
belirlenebilmesi amacıyla genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 
İlişkisel tarama modelleri, iki veya daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim 
varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir (Karasar, 2005). 
 
2.2. Çalışma Grubu 
 
Araştırmanın çalışma grubu, ülkemizde müzik öğretmeni yetiştiren kurumlardan rastgele 
örneklem yöntemiyle seçilen ve gönüllülük esasına da dayalı olan 5 müzik eğitimi anabilim 
dalında 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğrenim görmekte olan 133 1.sınıf, 111 2.sınıf, 120 
3.sınıf ve 108 4.sınıf olmak üzere toplam 472 müzik öğretmeni adayından oluşmaktadır. 
Çalışma grubu ile ilgili bilgilere Tablo 1’de yer verilmiştir.  
 
Tablo 1. Çalışma Grubuna Ait Kişisel Bilgiler 
 

Seçenekler n % 
Üniversite   

Balıkesir Üniversitesi 113 23,9 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 78 16,5 
Adnan Menderes Üniversitesi 89 18,9 
Harran Üniversitesi 99 21 
Trakya Üniversitesi 93 19,7 
TOPLAM 472 100 

Cinsiyet   
Kadın  260 55,1 
Erkek 212 44,9 
TOPLAM 472 100 

Mezun Olunan Lise Türü   
Güzel Sanatlar Lisesi 317 67,2 
Genel Lise 155 32,8 
TOPLAM 472 100 

Okumakta Olunan Sınıf   
1.Sınıf 133 28,2 
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2.Sınıf 111 23,5 
3.Sınıf 120 25,4 
4.Sınıf 108 22,9 
TOPLAM 472 100 

Bireysel Çalgı (Çalgı Türlerine Göre)   
Yaylı Çalgı 267 56,6 
Nefesli Çalgı 67 14,2 
Telli Çalgı 84 17,8 
Tuşlu Çalgı 18 3,8 
Şan 36 7,6 
TOPLAM 472 100 

Bireysel Çalgıyı Kendi İsteğiyle Seçme Durumu   
Evet 387 82 
Hayır 85 18 
TOPLAM 472 100 

Çalgı Eğitimine Lisans Eğitimi Öncesinde Başlama Durumu   
Evet 300 63,6 
Hayır 172 36,4 
TOPLAM 472 100 

2.3. Verilerin Toplanması 
 
Araştırmanın verileri, Topoğlu ve Erden (2012) tarafından geliştirilen “Bireysel Çalgı Eğitimi 
Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” ile elde edilmiştir. Ölçekte 16’sı olumlu, 11’i olumsuz toplam 
27 madde bulunmaktadır. Topoğlu ve Erden tarafından geliştirilen ölçeğin Cronbach Alfa 
güvenirlik katsayısı 0,95 olarak saptanmıştır. Ölçeğin bu araştırma için tekrarlanan Cronbach 
Alfa güvenirlik katsayısı ise 0,964 olarak belirlenmiştir. Büyüköztürk (2008)’e göre, 
psikolojik bir test için hesaplanan güvenirlik katsayısının 0,70 ve daha yüksek olması test 
puanlarının güvenirliği için yeterli görülmektedir. Bu doğrultuda, araştırmada kullanılan 
ölçeğin güvenirliğinin oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. 
 
2.4. Verilerin Analizi 
 
Ölçekte yer alan tutum maddeleri için “Kesinlikle katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Az 
katılıyorum”, “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle katılmıyorum” olmak üzere kullanılan 5’li 
likertte, olumlu tutum maddelerinde 5–4–3–2–1 şeklinde, olumsuz tutum maddelerinde ise 1–
2–3–4–5 şeklinde puanlanmış ve analiz sürecinde ters kodlama yapılmıştır. Ölçekte yer alan 
5’li likert aralıklarının eşit olduğu (4/5) düşüncesinden hareket edilerek ölçekteki seçenekler 
aşağıdaki düzeylere ayrılmıştır. 
 
Tablo 2. Ölçekteki Maddelerin Düzey Aralıkları 
 

	  

Olumlu Tutum Maddeleri Olumsuz Tutum Maddeleri 
  Seçenekler Düzey  Seçenekler Düzey 

5 Kesinlikle katılıyorum 4,20 – 5,00 1 Kesinlikle katılıyorum 1,00 – 1,79 
4 Katılıyorum 3,40 – 4,19 2 Katılıyorum 1,80 – 2,59 
3 Az katılıyorum 2,60 – 3,39 3 Az katılıyorum 2,60 – 3,39 
2 Katılmıyorum 1,80 – 2,59 4 Katılmıyorum 3,40 – 4,19 
1 Kesinlikle katılmıyorum 1,00 – 1,79 5 Kesinlikle katılmıyorum 4,20 – 5,00 
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Müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı derslerine yönelik tutum puanlarının 
çözümlenmesinde aritmetik ortalama () ve standart sapma (ss) değerleri kullanılmıştır. 
Ölçekteki maddelerin normal dağılıma uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan 
Kolmogorov Smirnov ve Shapiro Wilk Testi sonucunda, tüm maddelerin anlamlılık (p) 
değerlerinin 0,00 olduğu saptanmıştır. Anlamlılık değerlerinin 0,05’den küçük olması, 
incelenen maddelerin dağılımlarının normal olmadığını belirlemektedir. Büyüköztürk 
(2008)’e göre “parametrik istatistikler, dağılımın normalliğini gerekli kılar.” Bu nedenle 
araştırmadaki veriler parametrik olmayan yöntemlerle analiz edilmiştir. Müzik öğretmeni 
adaylarının tutum puanları ile cinsiyetlerinin, mezun oldukları lise türünün, bireysel 
çalgılarını kendi istekleriyle seçme durumlarının ve lisans eğitimi öncesinde bireysel çalgı 
eğitimi alma durumlarının karşılaştırılmasında parametrik olmayan testlerden Mann Whitney 
U Testi, tutum puanları ile öğrenim görmekte oldukları sınıf değişkeninin karşılaştırılmasında 
ise yine parametrik olmayan testlerden Kruskal Wallis Testi’nden yararlanılmıştır. 
Araştırmada istatistiksel anlamlılık için 0,05 anlamlılık düzeyi seçilmiş ve araştırma ile ilgili 
verilerin çözümlenmesinde SPSS 20.0 programı kullanılmıştır. 

3. BULGULAR VE YORUM 

Tablo 3. Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Çalgı Derslerine Yönelik Tutum 
Puanlarının Ortalaması 
 

Tutum Puanı 
Ortalaması 

n  ss 
472 3,90 0,79 

 
Tablo 3’e bakıldığında, müzik öğretmeni adaylarının “Bireysel Çalgı Eğitimi Dersine Yönelik 
Tutum Ölçeği” puanlarının aritmetik ortalamalarının 3,90 olduğu görülmektedir. Ölçekten 
alınabilecek en yüksek puanın 5,00 olması, müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı dersi 
tutum puanlarının yüksek olduğu ve öğretmen adaylarının bireysel çalgı derslerine yönelik 
olumlu tutumlara sahip olduğu şeklinde yorumlanabilir. 
  
Tablo 4. Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Çalgı Derslerine Yönelik Tutum 
Puanları 
 
Maddeler  ss Açıklama 
1 Boş zamanlarımda çalgı çalışırım.* 3,81 1,00 Katılıyorum 
2 Çalgı dersi sevdiğim bir derstir.* 4,13 0,99 Katılıyorum 
3 Çalgı dersi bende stres yaratır. 3,55 1,26 Katılmıyorum 
4 Çalgı derslerinde çok sıkılırım. 3,97 1,10 Katılmıyorum 
5 Çalgı ders saatlerinin daha çok olmasını isterim.* 3,64 1,31 Katılıyorum 
6 Çalgı dersine zorunlu olduğumdan dolayı girerim. 3,98 1,17 Katılmıyorum 
7 Çalgı derslerine her zaman hazırlıklı girerim.* 3,65 0,95 Katılıyorum 
8 Çalgı dersindeyken zamanın nasıl geçtiğini anlamam.* 3,81 1,06 Katılıyorum 
9 Çalgı dersimi kaçırdığımda mutlaka telafisini yapmak isterim.* 3,79 1,09 Katılıyorum 
10 Çalgı dersleri çok sevdiğim dersler arasındadır.* 4,03 0,99 Katılıyorum 
11 Çalgı dersleri bence sıkıcıdır. 4,08 1,07 Katılmıyorum 
12 Çalgı dersleri beni rahatlatır.* 3,73 1,05 Katılıyorum 
13 Boş zamanlarımda çalgımı çalmaktan hoşlanırım.* 3,97 0,97 Katılıyorum 
14 Çalgı dersleri bence çok eğlencelidir.* 3,90 1,00 Katılıyorum 
15 Çalgı ders saatlerinin arttırılmasını isterim.* 3,76 1,24 Katılıyorum 
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16 Çalgı derslerine zorunlu olmasam girmek istemem. 3,92 1,19 Katılmıyorum 
17 Çalgı derslerinin kaldırılmasını isterim. 4,31 1,03 Kesinlikle katılmıyorum 
18 Çalgı ödevlerini çalışırken çok sıkılırım. 3,68 1,19 Katılmıyorum 
19 Boş zamanlarımda çalgım ile ilgili bir şeyler yapmak hiç aklıma gelmez. 3,88 1,09 Katılmıyorum 
20 Çalgı dersleri bende müzikle ilgili bir şeyler yaratma isteği uyandırır.* 3,96 0,98 Katılıyorum 
21 Çalgı derslerinin bir an önce bitmesini isterim. 3,94 1,11 Katılmıyorum 
22 Çalgımla ile ilgili hiçbir şey ilgimi çekmez. 4,17 1,09 Katılmıyorum 
23 Çalgı dersini diğer derslere göre daha çok severim.* 3,86 1,09 Katılıyorum 
24 Çalgı dersinin müzik eğitimim için gerekli olduğunu düşünürüm.* 4,34 0,90 Kesinlikle katılıyorum 
25 Çalışma zamanımın çoğunu çalgıma ayırmak isterim.* 3,68 1,12 Katılıyorum 
26 Çalgıma sadece sınıfımı geçmek için çalışırım. 3,85 1,26 Katılmıyorum 
27 İleride çalgımla ilgili bir meslek seçmek isterim.* 3,91 1,16 Katılıyorum 
*Olumlu tutum maddeleri 
 
Tablo 4 incelendiğinde, müzik öğretmeni adaylarının ölçekteki olumlu maddeleri Kesinlikle 
katılıyorum ve Katılıyorum şeklinde cevaplandırdıkları, olumsuz maddeleri ise, Kesinlikle 
katılmıyorum ve Katılmıyorum şeklinde cevapladıkları anlaşılmaktadır. Bu durum müzik 
öğretmeni adaylarının bireysel çalgı derslerine yönelik olumlu tutumlar taşıdıklarını bir kez 
daha ortaya çıkarmaktadır. 

 
Tablo 5. Müzik Öğretmeni Adaylarının Cinsiyetleri İle Bireysel Çalgı Derslerine 
Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması 
 

Grup n Sıra Ortalaması U p 
Kadın 260 227,17 25133,00 0,100 Erkek 212 247,95 

p>0,05 (Mann Whitney U Testi) 
 
Tablo 5’e bakıldığında, müzik öğretmeni adaylarının cinsiyetleri ile bireysel çalgı derslerine 
yönelik tutumları arasında anlamlı bir farkın olmadığı anlaşılmaktadır. Bu bulgu, adayların 
cinsiyet açısından bireysel çalgı derslerine yönelik benzer tutumlar taşıdıklarını 
göstermektedir.  
 
Tablo 6. Müzik Öğretmeni Adaylarının Mezun Oldukları Lise Türü İle Bireysel Çalgı 
Derslerine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması 
 

Grup n Sıra Ortalaması U p 
Güzel Sanatlar Lisesi 317 232,36 23256,500 0,346 Genel Lise 155 244,96 

p>0,05 (Mann Whitney U Testi) 
 
Tablo 6’ya göre, müzik öğretmeni adaylarının mezun oldukları lise türü ile bireysel çalgı 
derslerine yönelik tutumları arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. Genel 
liselerden mezun olan müzik öğretmeni adaylarının mesleki müzik eğitimine, daha geç 
başlamış olmalarına rağmen her iki lise türünden mezun olan adayların çalgı derslerini benzer 
oranlarda benimsemeleri, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda verilen çalgı eğitiminin 
amaçları açısından olumlu ve yapıcı bir durumu ortaya çıkarmaktadır. 
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Tablo 7. Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğrenim Görmekte Oldukları Sınıf İle Bireysel 
Çalgı Derslerine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması 
 

Grup n Sıra Ortalaması Ki-Kare df p 
1.Sınıf 131 255,44 

10,06 3 0,018 2.Sınıf 111 255,95 
3.Sınıf 120 218,50 
4.Sınıf 108 213,19 

p<0,05 (Kruskal Wallis Testi) 
 
Tablo 7 incelendiğinde, müzik öğretmeni adaylarının öğrenim görmekte oldukları sınıf ile 
bireysel çalgı derslerine yönelik tutumları arasında anlamlı bir farkın olduğu, 1. ve 2. sınıf 
müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı derslerine yönelik tutum puanlarının 3. ve 4. sınıf 
müzik öğretmeni adaylarına göre daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, 3. sınıf ve 
özellikle de 4. sınıf müzik öğretmeni adaylarının, mezun olduktan sonraki mesleki 
yaşantılarına başlamaları açısından zorunlu olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile 
ilgili kaygı ve hazırlanma süreci içinde olmaları nedeni ile bireysel çalgı derslerine yönelik 
olumlu tutumlarını ve motivasyonlarını biraz olsun kaybetmekte olabildiklerini akla 
getirmektedir.   
 
Tablo 8. Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Çalgıları İle Bireysel Çalgı Derslerine 
Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması 
 

Grup n Sıra Ortalaması Ki-Kare df p 
Yaylı Çalgı 267 221,12 

8,863 4 0,065 Nefesli Çalgı 67 256,34 
Telli Çalgı 84 264,48 
Tuşlu Çalgı 18 259,50 

Şan 36 236,88    
p>0,05 (Kruskal Wallis Testi) 
 
Tablo 8’e bakıldığında, müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgıları ile bireysel çalgı 
derslerine yönelik tutumları arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. Bu durum, 
bireysel çalgının çalgı dersine olan tutumu değiştirmediği ve müzik öğretmeni adaylarının 
bireysel çalgı farklılıklarına rağmen çalgı derslerine karşı aynı tutumlara sahip olduklarını 
ortaya koymaktadır.  
 
Tablo 9. Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Çalgılarını Kendi İstekleriyle Seçme 
Durumları İle Bireysel Çalgı Derslerine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması 
 

Grup n Sıra Ortalaması U p 
Evet 387 253,73 9779,500 0,000 Hayır 85 158,05 

p<0,05 (Mann Whitney U Testi) 
 
Tablo 9’a göre, müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgılarını kendi istekleriyle seçme 
durumları ile bireysel çalgı derslerine yönelik tutumları arasında anlamlı bir farkın olduğu 
anlaşılmaktadır. Sıra ortalamalarına bakıldığında, bireysel çalgısını kendi isteğiyle seçen 
müzik öğretmeni adaylarının 253,73 sıra ortalaması ile bireysel çalgı derslerine yönelik daha 
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olumlu tutumlara sahip oldukları göze çarpmaktadır. Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda 
her yıl 1.Sınıfta gerçekleştirilen çalgı seçiminde, adayların bedensel yapılarının çalgıya 
uygunluğu ve çalgıyı daha önce çalıyor olması gibi etkenlerin yanı sıra, adayların bireysel 
isteklerinin de belirli ölçülerde göz önünde bulundurulabilmesi, çalgı eğitiminin nitelikli ve 
sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine olanak sağlayacağını akla getirmektedir.  

Tablo 10. Müzik Öğretmeni Adaylarının Lisans Eğitimi Öncesinde Bireysel Çalgı 
Eğitimi Alma Durumları İle Bireysel Çalgı Derslerine Yönelik Tutumlarının 
Karşılaştırılması 
 

Grup n Sıra Ortalaması U p 
Evet 300 233,96 25039,000 0,594 Hayır 172 240,92 

p>0,05 (Mann Whitney U Testi) 
 
Tablo 10’a bakıldığında, müzik öğretmeni adaylarının lisans eğitimi öncesinde bireysel çalgı 
eğitimi alma durumları ile bireysel çalgı derslerine yönelik tutumları arasında anlamlı bir 
farkın olmadığı görülmektedir. Bu durum, bireysel çalgı eğitimine lisans döneminde 
başlamanın, müzik öğretmeni adaylara çalgıya yönelik olumlu tutumlar kazandırmada etkili 
ve yeterli olduğu, müzik öğretmenliği mesleğinin gerektirdiği çalgı çalma davranışının 
çalgıya yönelik doğru tutum ve davranışlarla lisans döneminde yeterince kazandırılabildiğini 
ortaya çıkarmaktadır.   

4.SONUÇ VE TARTIŞMA 
 

Müzik öğretmeni adaylarının Bireysel Çalgı derslerine yönelik tutumlarının incelendiği bu 
araştırmada elde edilen bulgulardan yola çıkılarak şu sonuçlara ulaşılmıştır: 
 
Müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı derslerine yönelik tutumlarının yüksek olduğu ve 
öğretmen adaylarının bireysel çalgı derslerine yönelik olumlu tutumlara sahip oldukları 
belirlenmiştir. Çalışmada, müzik öğretmeni adaylarının cinsiyetleri ile bireysel çalgı 
derslerine yönelik tutumları arasında anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çoban 
ve Mutlu Konakçı (2012), Özmenteş ve Özmenteş (2009) ve Cüceoğlu Önder (2015) 
tarafından yapılan çalışmalarda da, çalgıya yönelik tutum ile cinsiyet açısından anlamlı bir 
farkın olmadığı belirlenmiştir. Bu durum, cinsiyet değişkeninin çalgı derslerine yönelik 
tutumlar üzerinde etkili olmadığını, bayan ve erkek öğretmen adaylarının bireysel çalgı 
derslerine yönelik benzer ya da aynı tutumlar taşıdıklarını göstermektedir.  
 
Müzik öğretmeni adaylarının mezun oldukları lise türü ile bireysel çalgı derslerine yönelik 
tutumları arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varılmıştır. Nacakçı ve Dalkıran (2011) 
tarafından yapılan ve müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı dersi sınavlarına yönelik 
kaygılarının belirlendiği çalışmada da, öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türü ile 
sınav kaygıları arasında anlamlı bir farkın olmadığı belirlenmiştir. Diğer yandan, Cüceoğlu 
Önder (2015) araştırmasında, müzik öğretmeni adaylarının çalgı derslerine ilişkin tutumları 
ile mezun oldukları lise türü açısından anlamlı bir farkın olmadığını ortaya koymuştur. Bu 
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sonuçtan yola çıkılarak, genel lise ve güzel sanatlar liselerinden mezun olan müzik öğretmeni 
adaylarının çalgı derslerine yönelik tutumlarının aynı olduğu, diğer bir açıdan lisans eğitimi 
öncesinde çalgı eğitimi almamanın çalgı derslerine olan tutumu olumsuz yönde etkilemediği 
anlaşılmaktadır.   
 
Müzik öğretmeni adaylarının öğrenim görmekte oldukları sınıf ile bireysel çalgı derslerine 
yönelik tutumları arasında anlamlı bir farkın olduğu, 1. ve 2. sınıf müzik öğretmeni 
adaylarının bireysel çalgı derslerine yönelik tutum puanlarının 3. ve 4. sınıf müzik öğretmeni 
adaylarına göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Cüceoğlu Önder (2015) tarafından yapılan 
çalışmada da, 1. Sınıfta öğrenim görmekte olan müzik öğretmeni adaylarının çalgı derslerine 
yönelik tutumlarının, 2. ve 4. sınıfta okumakta olan adaylardan daha yüksek olduğu sonucuna 
varılmıştır. Bu durum, 3. ve 4. sınıf müzik öğretmeni adaylarının, mesleki yaşantılarına 
başlamaları açısından zorunlu olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili kaygı ve 
hazırlanma süreci içinde olmaları nedeni ile bireysel çalgı derslerine yönelik olumlu 
tutumlarını ve motivasyonlarını biraz olsun kaybetmekte olabildikleri şeklinde 
yorumlanabilir.  
 
Çalışmanın bir diğer sonucuna göre, müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgıları ile 
bireysel çalgı derslerine yönelik tutumları arasında anlamlı bir farkın olmadığı belirlenmiştir. 
Özmenteş ve Özmenteş (2009) tarafından yapılan çalışmada da, öğrencilerin çalgı çalışmaya 
ilişkin tutum düzeyleri ile bireysel çalgıları arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna 
varılmıştır.  Bu sonuca göre, bireysel çalgı farklılığının çalgı dersine yönelik tutumu 
etkilemediği anlaşılmaktadır. Bu sonuca başka çalışmalar açısından bakıldığında, Çoban ve 
Mutlu Konakçı (2012) ve Cüceoğlu Önder (2015)  çalışmalarında, müzik öğretmeni 
adaylarının bireysel çalgıları ile çalgıya olan tutumları arasında anlamlı bir fark olduğunu ve 
bu farkın bireysel çalgısı şan olan adaylarda daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. 
 
Müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgılarını kendi istekleriyle seçme durumları ile 
bireysel çalgı derslerine yönelik tutumları arasında anlamlı bir farkın olduğu sonucuna 
varılmıştır. Bu sonuç, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda her yıl 1.sınıfta gerçekleştirilen 
çalgı seçiminde, adayların bedensel yapılarının çalgıya uygunluğu ve çalgıyı daha önce 
çalıyor olması gibi etkenlerin yanı sıra, adayların bireysel isteklerinin de belirli ölçülerde göz 
önünde bulundurulabilmesi, çalgı eğitiminin nitelikli ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine 
olanak sağladığını destekler niteliktedir.  
 
Müzik öğretmeni adaylarının lisans eğitimi öncesinde bireysel çalgı eğitimi alma durumları 
ile bireysel çalgı derslerine yönelik tutumları arasında anlamlı bir farkın olmadığı 
belirlenmiştir. Cüceoğlu Önder (2015) tarafından yapılan çalışmada da,  lisans eğitimi 
öncesinde bireysel çalgı eğitimi alma durumu ile çalgı derslerine yönelik tutum arasında 
anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu durum, lisans eğitimi öncesinde çalgı 
eğitimi almanın çalgıya yönelik tutumu değiştirmediğini göstermektedir. Ayrıca bu sonuç, 
araştırmanın bir diğer sonucu olan, genel lise ve güzel sanatlar liselerinden mezun olan müzik 
öğretmeni adaylarının çalgıya yönelik tutumlarının da aynı olmasını desteklemektedir.  
 
Bu sonuçlardan yola çıkılarak; Müzik öğretmeni adaylarının, müzik öğretmenliği eğitiminin 
vazgeçilmez bir boyutu olan çalgı eğitimine yönelik olumlu tutumlarını kesintisiz 
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sürdürebilmeleri açısından, ders içi ve ders dışı çalışmalarda desteklenmeleri, özellikle 
bireysel çalgılarında yüksek başarı gösteren öğrencilerinin, bireysel çalgılarına yönelik 
olumlu tutumlarını sürdürebilmeleri açısından, lisansüstü programlar hakkında 
bilgilendirilmeleri ve teşvik edilmeleri önerilmektedir.     
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TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ 
DEĞERLENDİRMESİ  

 

Özlem KAYA*         Adnan ODUNCU** 

 
Öz 

 
Uluslararası rekabet gücünün artırılması, üstün bir verimlilik performansına ve yüksek reel ücretlere 

sahip olan iktisadi faaliyetlere, ülke kaynaklarının yönlendirilmesi yeteneğine bağlıdır. Rekabet gücü, sadece 
dışarıya ürün satma ve dış ticaret dengesini sağlama yeteneği değildir; bunun yanı sıra bir ülkenin gelir ve 
istihdam düzeyini artırabilme ve yaşam kalitesinde kabul edilebilir ve sürekli artışlar sağlayabilme ve 
uluslararası pazarlardaki payını artırabilme yeteneğidir. 

Tekstil işletmelerinin gerek ulusal gerekse uluslararası pazarda rekabet üstünlüğü elde edebilmesi 
tüketicilerin artan ve giderek sınırsızlaşan ihtiyaç ve isteklerinin etkin bir şekilde karşılanılmasını, üretilen 
ürünlerin kalite ve güvenirliliğinin yükseltilmesini, ürün çeşidinin arttırılmasını ve müşterilere sunulan 
hizmetlerin genişletilmesini olanaklı kılacak örgütsel düzenlemelerin ve teknolojik uygulamaların yapılmasına 
bağlı olmaktadır. 

Bu çalışmada, 2006–2013 dönemine ait, WTO veri tabanından sağlanan, tekstil sektörünü temsil eden 
SITC Rev.3, 65 kodlu ürün grubuna ait veriler analiz edilmiştir. Bu amaçla ilk olarak, Balassa’nın geliştirdiği 
“Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (RCA)” endeksi, ardından Vollrath’a ait RXA, RMA, RTA, RC 
endeksleri hesaplanmıştır. Bu bağlamda, söz konusu karşılaştırılan ülkeler arasında Türkiye’nin durumu ortaya 
konulmaya çalışılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Türk tekstil sektörü, rekabet, AKÜ, dış ticaret, uluslararası rekabet gücü     
 
 

INTERNATIONAL COMPETITIVENESS TO EVALUATE OF THE TURKISH 
TEXTILE SECTOR 

Abstract 

Enhancing international competitiveness depends on having superior performance efficiency and the 
economic activities that have high real wages and the ability to direct the country's resources. The 
competitiveness is not only to have the ability to export and obtain foreign trade balance, also is the have the 
ability to increase the level of income and employment of a country and to be able to obtain constant and 
acceptable increase in living standards and to increase international market share. 

Textile firms depend on the coordination of organization and technological applications to enable to 
meet effectively increasing and limitless needs and wants of the consumers, to increase the quality and reliability 
of the products and product range, to diversify the services which are presented to the customers to be able to 
obtain competitive advantage in both national and international market.  

In this study, the data which belong to code of SITC Rev.3, 65 product group that represent textile 
industry from the obtained WTO (World Trade Organisation)data base of 2006-2013 were analysed. For this 
reason, firstly Balassa’s “revealed comparative advantage”  analysis and later on Vollrath’s RXA, RMA, RTA, 
RC analyses were calculated. In this regard, among the studied countries, Turkeys status was tried to explain. 
 
Keywords: Turkish textile industry, competition, RCA, Foreign trade, international competitiveness  
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1.   GİRİŞ 

 Küreselleşmeyle birlikte ekonomik sınırların büyük ölçüde ortadan kalktığı 
uluslararası pazarlarda, başarının en önemli koşulu rekabet gücü olmaktadır.  
Küreselleşen dünyada kalkınma, iç dinamikler kadar dış dinamiklerinde belirlediği bir 
olgudur. Gelişmiş veya gelişmekte olan ekonomiler için rekabetçi üstünlük yaratmak iktisat 
ve kalkınma politikalarının önemli bir konusu olarak kalmaya devam etmektedir. Rekabet 
gücünün geliştirilmesi; ülkenin yaşam standartlarının iyileşmesi, üretim verimliliğinin artması 
ve istihdamın yükseltilmesi için bir ön koşuldur.  

Bir ekonominin uluslararası rekabet gücünün artması, ülke ekonomisinde zincirleme 
bir reaksiyonun oluşmasına yol açmaktadır. Bu artış, üretim ve ihracatta gelişmeye neden 
olmakta, karlılığın büyümesine, böylece yatırımlarda hızlanmaya ve istihdamın gelişmesine 
etki etmektedir (Adıgüzel, 2011: 1). Aynı zamanda rekabetin son dönemlerde hemen her 
alanda çarpıcı biçimde şiddetlenmesi durumu, tüm dünya coğrafyasına yayılarak ülkelerin 
refahlarını arttırmaktan ziyade, mevcut olanı ellerinde tutmak için rekabet etmek zorunda da 
bırakmıştır (Porter, 2010: 9). Türkiye ekonomisi için düşünüldüğünde, başta işsizlik ve cari 
açık gibi kronik sorunlarına kalıcı çözüm sağlanması ve gelişmiş ekonomiler arasına 
geçilebilmesi, özellikle ileri teknoloji alanlarında küresel rekabet gücü olan, yenilikçi ve 
küresel piyasalarda rekabet edebilen endüstrilere ve işletmelere sahip olunması, ülkenin 
uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi ile mümkün görünmektedir. 

 

 
 

Şekil 1. Porter’in Elmas Modeli (Porter, 1998: 127) 
 

Bu bağlamda Türkiye ekonomisi için en önemli sektörlerden biri tekstil sektörüdür. 
Tekstil sektörü, ülkelerin ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol oynayan bir sektördür. 
Gelişmiş ülkelerin 18. yüzyılda gerçekleştirdikleri sanayileşme sürecine önemli katkısı olan 
tekstil sektörü, günümüzde de gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarında benzer bir 
rol oynamaktadır. Sektörün üretim ve ihracatı 1970’lerden bu yana, üretim ve işgücü 
maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru 
kaymıştır. Gelişmiş ülkelerin bugün, hem üretim süreçlerinde yarattıkları modernizasyon hem 
de Ar-Ge faaliyetlerine verdikleri ağırlık ile sektördeki yerlerini korumaya çalıştıkları, diğer 
taraftan da sektörün önemli pazarları konumuna geldikleri görülmektedir. 

OECD, ülkelerin rekabet gücünü “bir ülkenin serbest ve adil piyasa koşulları altında, 
vatandaşlarının reel gelirlerini sağlarken ve artırırken, aynı zamanda uluslararası piyasaların 
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ihtiyacını karşılayabilecek ürün ve hizmeti üretebilmesi” anlamına gelmektedir şeklinde 
açıklamaktadır. Bu noktada uluslararası ölçekte üretim yapma noktası dikkat çekmektedir.  
Dünyada sanayileşme eğiliminin etkisi altında olan tekstil sektörü, başlangıçta hammadde ve 
emek yoğun üretime dayalı iken günümüzde teknoloji ve sermaye yoğun hale gelmiştir. 
Özellikle işgücü ve bilgi tabanı açısından tekstil üretimi teknolojik içeriği daha yüksek 
seviyeler gerektirmektedir (OECD, 2014). 

Küreselleşme sürecinin de etkisi ile son yıllarda önemli değişimlerin yaşandığı bu 
sektörde, temel girdilere sahip olan ülkelerin maliyet avantajı sektördeki rekabet üstünlüğünü 
belirleyen unsur olmaktan çıkmış, rekabetin belirleyicisi teknoloji, marka ve tasarım 
üstünlüğü olmuştur. 

Türkiye ekonomisi açısından tekstil sektörü büyük önem taşımaktadır. Bu noktada 
tekstil-konfeksiyon ülkemiz sanayinin lokomotifi konumundadır ve en yüksek istihdam oranı 
bu sektörde yer almaktadır. Bu durum bu sektörde rekabetin önemini daha da artırmaktadır. 
Türkiye, küreselleşen dünyanın gittikçe yoğunlaşan rekabet ortamında başarılı olmak için 
üretimini, ürün kalitesini ve rekabet gücünü arttırmak zorundadır (Kaya, 2013: iv). 

GSYH içindeki payı, dış ticaret potansiyeli, istihdam gibi parametreler açısından 
ülkemizde de ilk sıralarda olan sektörler, küresel pazarda bizi ön sıralara taşımaktadır. 
Ülkemiz işgücü kalitesi, hammadde, pazarlama ve dağıtım faktörleri bakımından dünyanın en 
rekabetçi ülkeleri arasında yer almaktadır.  

Tekstil endüstrisinin yapısına bakıldığında teknolojik gelişimin ve Ar-Ge 
faaliyetlerinin, hazır giyim sektörüne göre daha büyük önem arz ettiği görülmektedir. 
Özellikle tekstil sektörünün alt sektörlerinde Ar-Ge faaliyetleri sayesinde ürünlere hem yeni 
özellikler hem de yeni kullanım alanları kazandırılmaktadır. Daha çok nano-teknoloji ile 
üretilmiş ürünler, fonksiyonel tasarımlar, düşük maliyetli çevreci yaklaşımlar, farklı sektörlere 
yönelik yeni teknik tekstillerin geliştirilmesi, geri-dönüşüm ürünlerin teknik tekstillerde 
değerlendirilmesi gibi konulardaki çalışmaların sonuçları; teknik tekstil, ekolojik tekstil ve 
akıllı tekstil ürünlerinde izlenmektedir. Bu durum sektörün uluslararası rekabet gücü üzerinde 
de olumlu etki yaratmaktadır.   
 

2.   YÖNTEM 

Bu çalışmada tekstil sektörünün önde gelen ve farklı bölgelerden seçilmiş ülkeleri ile 
Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünün karşılaştırılması ve bu anlamda Türkiye’nin 
uluslararası rekabet avantajının veya dezavantajının belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Ülkelerin sektörel bazda ve ürün bazında küresel piyasalardaki ihracat rekabet 
gücünün (karşılaştırmalı üstünlüklerinin) ölçümü amacıyla kullanılabilecek en önemli 
göstergelerden birisi “açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük katsayıları”dır. Açıklanmış 
karşılaştırmalı üstünlük (AKÜ) katsayıları, ülkenin belli bir ürün ihracatının toplam ihracatına 
oranının, aynı ürünün dünyadaki ihracatının dünya toplam ihracatına oranına bölünmesi 
şeklinde hesaplanmaktadır. Genellikle Balassa Endeksi ve/veya Vollrath Endeksi kullanılarak 
hesaplanabilen AKÜ katsayıları; ülkenin bir sektördeki yurtiçi uzmanlaşmasını, dünyanın 
veya herhangi bir ülkenin uzmanlaşmasıyla karşılaştırır. Katsayının 1’den büyük olması, söz 
konusu ürünün ihracatında ülkenin rekabet avantajına sahip olduğunu ve uzmanlaştığını; 
1’den küçük olması ise rekabet dezavantajına sahip olduğunu ve uzmanlaşmadığını gösterir. 
Çalışmada, 2006–2013 dönemine ait, WTO veri tabanından sağlanan, tekstil sektörünü temsil 
eden SITC Rev.3, 65 kodlu ürün grubuna ait veriler analiz edilmiştir. Bu amaçla ilk olarak, 
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Balassa’nın geliştirdiği “Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (RCA)” endeksi, ardından 
Vollrath’a ait RXA, RMA, RTA, RC endeksleri hesaplanmıştır. Wolrath, Balassa’nın 
endeksinde ihmal edilen ithalatı da analize dahil ederek, Göreli Ticaret Üstünlüğü (RTA) 
endeksini tanımlamıştır. Söz konusu endeks, Balassa indeksine denk olan Göreli İhracat 
Üstünlüğü (RXA) ile Göreli İthalat Üstünlüğü (RMA) arasındaki fark olarak 
hesaplanmaktadır. Göreli Rekabet Üstünlüğü (RC)  ise RXA ve RMA endekslerinin 
logaritmik farklarına eşittir.  

Araştırmaya AB 28, Avustralya, Bangladeş, Brezilya, Tayvan, Hong Kong, Çin, 
Japonya, G. Kore, Meksika, Vietnam, Hindistan, Pakistan, A.B.D ve Türkiye dahil edilmiştir.     
Bu bağlamda, çalışma ile söz konusu karşılaştırılan ülkeler arasında Türkiye’nin durumu 
ortaya konulmuştur.  
 

3.     BULGULAR VE YORUM 

Yenidünya düzeninde işletmelerin rekabet ortamı bulundukları bölgenin ve ülkenin 
sınırlarını aşarak uluslararası bir niteliğe ulaşmıştır (Türker ve diğerleri, 2005: 464). 
Değişen bu dünya düzeninde tüm ülkelerin hedefi ülkelerinde rekabet şartlarını oluşturmak ve 
refah düzeylerini arttırabilmektir. Ancak rekabetin çok boyutlu olması nedeniyle ülkelerin ve 
işletmelerin rekabet gücü değişik faktörlere bağımlı kalmaktadır. 

Türk tekstil sektörünün uluslararası rekabet gücünün belirlenmeye çalışıldığı bu 
araştırmada RCA Endeks Değerleri Tablo 1’de verilmiştir.   
 Tablo 1 incelendiğinde, birden büyük değer alan tekstil ürünleri RCA endeksi, tekstil 
sektörünün karşılaştırmalı üstünlüğünü işaret etmektedir. Ayrıca RCA endeks değeri ne kadar 
yüksekse ülkenin rekabet üstünlüğünün o kadar fazla olduğu bilinmektedir. 
Tekstil sektöründe 2006 yılı hariç 2013 yılına kadar Pakistan’dan sonra en yüksek RCA 
değerine sahip ülke Türkiye’dir. Bu durum sektörde en yüksek rekabet avantajına sahip 
olduğunu göstermektedir. RCA Endeks Değerleri dikkate alındığında en yüksek değerlerin 
Pakistan’a ait olduğu görülmektedir. Bangladeş, Çin, Tayvan, Hong Kong, Hindistan, G. Kore 
ve Vietnam’ın RCA değerleri ise 1 ile 2 arasında veya daha yüksek olup bu ülkeler tekstil 
sektöründe rekabet edebilirliklerini sürdürmektedir. Türkiye’nin bu sektörde uzmanlaşması 
oldukça yüksek olup bu da Türkiye’ye rekabet avantajı sağlamaktadır. 
 
Tablo 1: RCA Endeks Değerleri 

ULKELER  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

AB 28  0,89  0,90  0,89  0,81  0,80  0,79  0,78  0,73  

Avustralya  0,14  0,14  0,11  0,09  0,07  0,06  0,06  0,06  

Bangladeş  7,03  4,17  4,59  3,49  3,99  4,84  4,21  4,00  

Brezilya  0,55  0,52  0,44  0,37  0,33  0,27  0,27  0,24  

Çin  2,79  2,70  2,96  2,96  2,95  3,10  3,02  2,97  

Tayvan  2,42  2,32  2,34  2,30  2,15  2,23  2,21  2,06  

Hong Kong, Çin  2,39  2,25  2,14  1,80  1,71  1,54  1,39  1,23  

Hindistan  4,05  3,76  3,45  3,29  3,44  3,16  3,33  3,71  
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Japonya  0,59  0,58  0,61  0,63  0,56  0,61  0,63  0,59  

G.Kore  1,72  1,64  1,59  1,50  1,43  1,39  1,42  1,32  

Meksika  0,49  0,48  0,44  0,42  0,39  0,38  0,39  0,40  

Pakistan  24,48  24,26  22,88  22,09  22,21  22,29  22,95  22,85  

Türkiye  4,92  4,89  4,61  4,50  4,77  4,97  4,70  4,93  

ABD  0,69  0,64  0,63  0,56  0,58  0,58  0,56  0,54  

Vietnam  1,47  1,60  1,61  2,09  2,57  2,42  2,20  2,23  

Yazarlar tarafından hesaplanmış ve düzenlenmiştir. 
 

2013 yılı dikkate alındığında tekstil sektöründe 2’nin üzerinde RCA değerine sahip 
ülkeler yine, Pakistan, Türkiye, Bangladeş, Hindistan, Çin, Vietnam ve Tayvan olarak 
görülmektedir.  RCA değerlerinin ülkeler arasında karşılaştırılmasında olumsuz gelişmelere 
ve beklentilere rağmen Türkiye dünyada bu sektörde hala rekabet avantajına sahip ülkelerden 
birisi olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak, bu rekabet avantajı özellikle 2006 ile 2009 yılları 
arasında zaman içinde azalma eğilimi göstermiş 2010 ile 2011 yılları arasında yükselmiş fakat 
2012 yılında tekrar azalma eğilimi göstermiştir. Türkiye’nin tekstil sektöründe rekabet 
gücünün hala yüksek olmasına karşın düşme eğilimi göstermesinin nedenlerini rekabet 
gücünü etkileyen faktörler bazında düşünmek gerekmektedir. DPT 2007 raporunda da 
belirtildiği gibi, sektörde özellikle girdi maliyetlerinin yüksekliği rekabet gücünü azaltan 
temel unsur olarak dikkat çekmektedir. Verimlilikte artışlar yaşanmasına rağmen, enerjinin 
pahalı olması, istihdam vergilerinin, reel faizlerin yüksek olması nedeniyle finansman 
giderlerinin yüksek olması ve sanayinin kullandığı ara malların (iplik, kumaş, aksesuar) KDV 
oranlarının yüksek olması gibi nedenler sektördeki maliyetleri arttırmıştır.  
 
Tablo 2: RMA Endeks Değerleri 

ULKELER  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

AB28  0,85  0,87  0,85  0,80  0,80  0,80  0,78  0,76  

Avustralya  0,71  0,70  0,69  0,67  0,63  0,62  0,61  0,63  

Bangladeş  5,84  7,03  7,95  7,44  9,33  10,85  10,58  9,97  

Brezilya  0,90  0,98  1,01  1,11  1,14  1,08  1,14  0,98  

Çin  1,11  0,99  0,90  0,85  0,74  0,64  0,67  0,65  

Tayvan  0,30  0,31  0,31  0,30  0,30  0,30  0,29  0,27  

Hong Kong, Çin  2,24  2,08  1,97  1,62  1,48  1,29  1,16  0,98  

Hindistan  0,60  0,53  0,47  0,50  0,46  0,43  0,42  0,45  

Japonya  0,57  0,57  0,57  0,70  0,60  0,64  0,63  0,61  

G.Kore  0,68  0,66  0,59  0,63  0,66  0,64  0,58  0,59  
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Meksika  1,22  1,10  1,06  0,99  0,96  0,96  0,98  0,92  

Pakistan  1,00  1,01  0,87  1,07  1,46  1,68  1,51  1,63  

Türkiye  1,81  2,00  1,75  1,92  2,05  1,87  1,69  1,57  

ABD  0,66  0,68  0,67  0,68  0,69  0,67  0,69  0,68  

Vietnam  4,77  4,65  4,43  4,47  4,82  4,85  4,94  4,70  
Yazarlar tarafından hesaplanmış ve düzenlenmiştir. 
 

Tablo 2 incelendiğinde RMA değerlerinin, Türkiye için tekstil sektöründe RMA<1 
koşulunu sağlamadığı görülmektedir. Türkiye dışında Bangladeş, Pakistan ve Vietnam’ında 
tekstil sektöründe bu alanda rekabet gücünün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu alanda 
Tayvan, Japonya, Hindistan, G. Kore, Avustralya, Çin ve ABD dikkat çeken değerlere ve 
eğilime sahiptir.     

Dünyanın sayılı tekstil sanayilerinden birine sahip olan Türkiye, özellikle yan sanayi 
girdilerinin önemli bir kısmını ithalat yoluyla temin etmektedir. Yıllar itibariyle değişim 
gösteren sektör ithalatı 2011 yılında 736 milyon dolarken, 2012 yılında 657 milyon dolara 
düşmüş ve 2013 yılında yaklaşık %10 artışla 720 milyon dolara ulaşmıştır. 

Yan sanayi ürünleri ithalatındaki en büyük kalemi 268 milyon dolarla dokunmamış 
mensucat oluşturmuştur. İthalatta önemli yer tutan diğer ürünler; 76 milyon dolarla kayarak 
işleyen fermuarlar, 57 milyon dolarla dokunmuş kurdeleler ve adi metallerden kopçalar, 
perçinler, boncuklar ve 51 milyon dolarla suni-sentetik devamsız liflerden dikiş iplikleri 
olmuştur (Ekonomi Bakanlığı, 2014). 
 
Tablo 3: RTA Endeks Değerleri 

ULKELER  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

AB28  0,04  0,03  0,04  0,01  0,00  -0,01  0,00  -0,03  

Avustralya  -0,57  -0,56  -0,58  -0,57  -0,56  -0,56  -0,55  -0,58  

Bangladeş  1,18  -2,86  -3,36  -3,95  -5,34  -6,01  -6,37  -5,98  

Brezilya  -0,35  -0,45  -0,57  -0,74  -0,82  -0,81  -0,87  -0,74  

Çin  1,67  1,71  2,05  2,11  2,22  2,45  2,34  2,32  

Tayvan  2,12  2,01  2,03  2,01  1,85  1,93  1,93  1,79  

Hong Kong, Çin  0,15  0,18  0,18  0,18  0,23  0,26  0,23  0,25  

Hindistan  3,44  3,23  2,98  2,78  2,97  2,72  2,91  3,26  

Japonya  0,02  0,01  0,04  -0,07  -0,04  -0,03  0,00  -0,03  

G.Kore  1,04  0,98  1,00  0,87  0,77  0,75  0,83  0,73  

Meksika  -0,73  -0,63  -0,61  -0,58  -0,57  -0,58  -0,58  -0,53  

Pakistan  23,48  23,26  22,01  21,02  20,76  20,61  21,44  21,22  
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Türkiye  3,11  2,89  2,85  2,58  2,72  3,11  3,01  3,35  

ABD  0,03  -0,04  -0,04  -0,13  -0,11  -0,08  -0,12  -0,14  

Vietnam  -3,30  -3,05  -2,82  -2,38  -2,25  -2,42  -2,73  -2,48  
Yazarlar tarafından hesaplanmış ve düzenlenmiştir. 
 

Tablo 3’deki RTA değerleri ele alındığında tekstil sektöründe RTA>0 koşulunu 
sağladığı ve nispi ticaret avantajına sahip olduğu görülmektedir. Ancak yıllar dikkate 
alındığında inişli çıkışlı bir grafik izlediği de yıllar itibariyle izlenmektedir.  
Bu bağlamda yakalamış olduğu yükselme eğilimini diğer endekslerde de olduğu gibi düzenli 
olarak avantajı kaybetmemesi için sektörün katma değeri daha yüksek ürünler üretmeye ve 
ihracata yönelmeye ihtiyacı vardır. Katma değeri yüksek ürün ihracatı ise ancak daha kaliteli 
girdi sağlanması ile mümkün olabildiğinden bu da yurt içinden temin edilmeyen bazı 
ürünlerin ithalatını gerektirebilmektedir. 

Taşbaşı’nın (2014: 23) çalışmasında belirttiği gibi 2014 yılının ilk çeyrek döneminde 
Türkiye’den 2,3 milyar dolar değerinde tekstil ihracatı yapılmıştır. 2013 yılının ilk çeyreğine 
kıyasla ihracat %9,2 oranında artmıştır. Tekstil sektörünün ihracat artışı oransal olarak 
Türkiye genel ihracat artışının (%6,2) bir miktar üstündedir. Bunun bir sonucu olarak, tekstil 
ihracatının genel ihracattaki payı 2013 yılının Ocak-Mart döneminde %5,7 iken, 2014 yılının 
Ocak-Mart döneminde %5,8 seviyesine çıkmıştır. Paralel şekilde, tekstil ihracatında 
kaydedilen daha yüksek artış sonucu, tekstil ihracatının Türkiye’nin sanayi ürünleri ihracatı 
içerisindeki payı da %7,2 düzeyinden %7,4 düzeyine çıkmıştır. Dolayısıyla, 2014 Ocak-Mart 
döneminde tekstil sektörünün hem genel ihracattan hem de sanayi ihracatından daha iyi bir 
ihracat performansı gösterdiği ifade edilebilir. 
 
Tablo 4: RC Endeks Değerleri 

ULKELER  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

AB 28  0,05  0,04  0,05  0,02  0,00  -0,01  0,00  -0,04  

Avustralya  -1,62  -1,61  -1,84  -1,97  -2,22  -2,29  -2,25  -2,44  

Bangladeş  0,18  -0,52  -0,55  -0,76  -0,85  -0,81  -0,92  -0,91  

Brezilya  -0,49  -0,62  -0,82  -1,09  -1,25  -1,39  -1,46  -1,41  

Çin  0,92  1,00  1,19  1,25  1,39  1,57  1,50  1,53  

Tayvan  2,08  2,02  2,03  2,05  1,98  2,01  2,04  2,04  

Hong Kong, Çin  0,06  0,08  0,09  0,11  0,14  0,18  0,18  0,23  

Hindistan  1,91  1,96  2,00  1,88  2,01  1,98  2,07  2,11  

Japonya  0,03  0,02  0,06  -0,11  -0,08  -0,05  0,01  -0,04  

G.Kore  0,93  0,91  0,99  0,87  0,77  0,77  0,89  0,81  

Meksika  -0,92  -0,84  -0,87  -0,87  -0,90  -0,93  -0,91  -0,85  
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Pakistan  3,20  3,18  3,27  3,03  2,72  2,58  2,72  2,64  

Türkiye  1,00  0,89  0,97  0,85  0,85  0,98  1,02  1,14  

ABD  0,04  -0,06  -0,06  -0,20  -0,18  -0,13  -0,20  -0,22  

Vietnam  -1,17  -1,07  -1,01  -0,76  -0,63  -0,69  -0,81  -0,75  
Yazarlar tarafından hesaplanmış ve düzenlenmiştir. 
 

RC değerleri, rekabet üstünlüğünün açıklanması bakımından en yakın sonuçları 
vermektedir. Ayrıca diğer endekslerin de tutarlılığını test etmektedir. Endeks değerlerine göre 
tekstil sektörü RC>0 koşulunu sağladığı için rekabet üstünlüğüne sahiptir. Ancak Tablo 4 
incelendiğinde, burada özellikle 2006 yılından 2012 yılına kadar ciddi düşüşler yaşandığı 
görülmektedir. 2005 yılı birkaç istisnası hariç miktar kısıtlamalarının kaldırıldığı yıldır. Buda 
sonraki yıllarda sektördeki serbestleşmenin rekabet gücüne yansıdığını göstermektedir.  

RC endeks değerleri dikkate alındığında Türkiye dışında Pakistan, Hindistan, Tayvan 
ve Çin’in rekabet üstünlüğüne sahip olduğu da görülmektedir.  
Tablo 4 incelendiğinde Pakistan, Hindistan ve Tayvan’ın 2’nin üzerinde değerlere sahip 
olduğu ve yıllar itibariyle inişli çıkışlı bir grafik gösterdiği ancak diğer ülkelere kıyasla daha 
iyi durumda olduğunu söylemek mümkündür.  

Tekstil sektörü dünyada uluslararası rekabetin en yoğun olduğu ve her geçen gün 
arttığı sektörlerden biridir. Sektör ülkemiz ihracat ve üretim içerisindeki yüksek payından 
ötürü stratejik bir öneme sahiptir. Dünyada yaşanan gelişmeler ve ucuz işgücüne sahip ülkeler 
karşısında sektörde rekabet gittikçe zorlaşmaktadır. 

İçinde bulunduğumuz dönemde dünya tekstil ticaretinde en önemli belirleyici; 
kotaların olmadığı yeni rekabet ortamıdır. Çin, Hindistan ve Pakistan gibi ucuz işgücü 
avantajına sahip ülkelerin dünya ticaretine entegrasyonu artırarak tekstil ticaretinde paylarını 
artırmaları ile standart ürünlerde rekabet gücü bu ülkelere geçmektedir.  
Çin, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere, el emeğinin ucuz olduğu ülkelerden gelen aşırı 
düşük fiyatlı ve genellikle sübvansiyonlu tekstil ürünlerinin dünya pazarlarına yayılması ile 
bu ürünlerin fiyatları düşmüştür.  
 
  Tablo 5: Türkiye’nin RCA, RMA, RTA, RC Endeks Değerleri 

Endeks Değerleri 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

RCA 4,92  4,89  4,61  4,50  4,77  4,97  4,70  4,93  

RMA 1,81  2,00  1,75  1,92  2,05  1,87  1,69  1,57  
RTA 3,11  2,89  2,85  2,58  2,72  3,11  3,01  3,35  
RC 1,00  0,89  0,97  0,85  0,85  0,98  1,02  1,14  

Yazarlar tarafından hesaplanmış ve düzenlenmiştir. 
 
Tablo 5 incelendiğinde Türkiye’nin tekstil sektöründe 2’nin üzerinde RCA değerine sahip 
olması dünyada bu sektörde hala rekabet avantajına sahip ülkelerden birisi olduğunu 
göstermektedir. RMA değerlerine bakıldığında, Türkiye için tekstil sektöründe RMA<1 
koşulunu sağlamadığı ve Türkiye dışında Bangladeş, Pakistan ve Vietnam’ında (Tablo 2) 
tekstil sektöründe rekabet gücünün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  
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RTA değerleri ele alındığında ise tekstil sektöründe RTA>0 koşulunu sağladığı ve nispi 
ticaret avantajına sahip olduğu söylenebilir. Ancak yıllar dikkate alındığında inişli çıkışlı bir 
grafik izlediği görülmektedir.  
RC değerleri, rekabet üstünlüğünün açıklanması bakımından en yakın sonuçları vermektedir. 
Bu bakımdan, endeks değerlerine göre Türk tekstil sektörü RC>0 koşulunu sağladığı için 
rekabet üstünlüğüne sahiptir.   
 

4.   SONUÇ  

Bir sektörün büyümesi ve kendini yenilemesindeki en temel dinamik, sektörün dışa 
açılarak rekabetçi koşullarda yarışması ve elde ettiği gelirle ülkesine ve kendi sektör 
ekonomisine katkıda bulunmasıdır. Sektörün rekabet gücü Ar-Ge, yüksek kaliteli, farklı ve 
özgün ürün tasarlayıp üretebilme kabiliyeti ile bağlantılıdır. Sahip olunan deneyimler, bilgi 
birikimi ve işgücü bu alanda rekabet gücünün yükseltilmesini mümkün kılmaktadır. 
Gelişen, değişen, yenilenen ve sınır tanımayan dünya ticareti, tüm alanlarda olduğu gibi 
tekstil sektöründe de etkinliğini sürdürmektedir. Uluslararası düzeyde rekabetin de şekil 
değiştirdiği günümüzde özellikle Türk tekstil sanayinin uluslararası rekabet gücünü analiz 
etmek amacıyla yapılan bu çalışmada aşağıda belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır:  

•   Türkiye tekstil sektörünün 2006’dan 2013 yılına kadar RCA değerlerinin hep 1’in üstünde 
olması Türkiye’nin tekstil sektöründe çalışma dahilindeki ülkeler pazarında rekabet avantajına 
sahip olduğunu göstermektedir. Türkiye’nin bu pazardaki en yakın takipçileri ise Bangladeş, 
Hindistan ve Çin gibi ülkelerdir. RCA değeri açısından en yüksek değere sahip ülke 
Pakistan’dır (22,85). 

•   RMA değerlerinin, Türkiye için tekstil sektöründe RMA<1 koşulunu sağlamadığı 
görülmektedir. Türkiye dışında Bangladeş, Pakistan ve Vietnam’ında tekstil sektöründe bu 
alanda rekabet gücünün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu alanda Tayvan, Japonya, 
Hindistan, G. Kore, Avustralya, Çin ve ABD dikkat çeken değerlere ve eğilime sahiptir (Tablo 
2).     

•   Yıllar itibariyle dikkate değer düşüşler yaşamış olsa da tekstil sektörü RTA değerleri ele 
alındığında RTA>0 koşulunu sağladığı ve nispi ticaret avantajına sahip olduğu görülmektedir.  

•   Endeks değerlerine göre tekstil sektörü RC>0 koşulunu sağladığı için rekabet üstünlüğüne 
sahiptir. Ancak Tablo 4 incelendiğinde, özellikle 2006 yılından 2012 yılına kadar rekabet 
gücünde dikkate değer düşüşler yaşandığı görülmektedir. 

Sonuç olarak, rekabetin gittikçe yoğunlaştığı günümüzde gerekli tedbirlerin alınmaması 
durumunda Türkiye, tekstil sektöründe sahip olduğu rekabet gücünü kaybedebilecektir. 
Türkiye’nin özellikle sektördeki maliyetleri azaltacak önlemler alması gerekmektedir. 
Bununla birlikte sadece maliyetlerin düşürülmesi yeterli değildir. Aynı zamanda Ar-Ge’ye 
önem vererek yüksek katma değerli ürün üretimine yoğunlaşması ve haksız rekabete karşı 
önlemlerin alınması gerekmektedir.  
Ülkemizde işletme, sektör, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün arttırılabilmesi için 
uluslararası rekabet gücü stratejisi ve bu strateji çerçevesinde aksiyonlar ve politikalar 
belirlenmeli ve hızla uygulamaya geçirilmelidir. Yüksek rekabet gücü sadece hükümet 
politikaları ile başarılabilecek bir konu değildir. Rekabet gücünü belirleyen işletme içi 
etkenlerin de iyileştirilmesi temel amaç olmalıdır. Bu bağlamda tekstil sektörünün istenilen 
hedeflere ulaşabilmesi ve rekabet gücü noktasında kazanılması gereken bazı yeni rekabet 
üstünlükleri bulunmaktadır. Bunlar Tarakçıoğlu’nun (2002) ve BTSO’nun da değindiği gibi:  

•   İhracatta teknik tekstil ürünlerine yönelik destek mekanizmalarının oluşturulması, 
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•   Tekstil sanayileri, üretimlerini, başta teknik tekstiller olmak üzere yüksek katma değerli, 
yüksek kaliteli, yenilik-yoğun, know-how yoğun özel ürünlerin üretimine kaydırmalıdır.  

•   Organik pamuk tarımının geliştirilmesi, 
•   Haksız rekabete karşı önlemler sürdürülmeli, 
•   Yüksek kalitede ürünlerin üretilmesi ve ileri teknoloji kullanımı, 
•   Ar-Ge çalışmalarına daha fazla yer verilmesi, 
•   İyi eğitimli işgücünün istihdamı, 
•   Özgün ürünlerin geliştirilmesi, tasarlanması, 
•   Hızlı tedarik ve hızlı servisin sağlanması, 
•   Üretim esnekliği ve dinamik yapının sağlanması, 
•   Lojistikte yetkinlik (Ülkemizin coğrafi avantajlarını kullanarak sektöre ve ticaretin 

geneline uygulanacak bir lojistik ağı kurulmalıdır), 
•   Hızlı teslimatın sağlanması, 
•   Etkin pazarlama ve yaygın dağıtım ağı, 

Bunların yanı sıra Ekti’nin de değindiği (2013) bir nokta, teknik tekstiller alanında 
araştırmaların desteklenmesi, Ar-Ge altyapısının geliştirilmesidir. Teknik tekstiller sektörün 
önümüzdeki dönemde gelişme göstermesi beklenen bir alanıdır. Bu alanda Ar-Ge 
çalışmalarına öncelik verilmesi sektöre rekabet gücü kazandıracaktır. 
Bu noktada sanayinin uzun vadeli yatırımlara yönelik olarak kaynak aktarımında bulunması 
ve ürün gelişiminde ham pamuk işleme yöntemlerinden kullanım alan ve amaçlarına uygun 
olarak işlenen kumaşın değerlendirilmesine kadar farklı alanlarda fırsatlar yakalanması 
mümkündür. Öte yandan hatalı mamullerin gerek nihai ürün gerek yarı mamul safhasında 
geliştirilmesi ve düzeltilmesi yönünde de gelişmeler kaydedilebilecektir. Ancak tekstil işleme 
ve boyama süreçleri Ar-Ge’ye yönlendirilecek kaynak ve vasıflı işgücüne ihtiyaç 
duymaktadır. Bu nedenle sektörün Ar-Ge odaklı stratejiler geliştirmesi büyük bir ihtiyaçtır. 

Sektör temsilcilerinin sıklıkla dile getirdikleri üretim maliyetleri unsurları olan, 
istihdama yönelik yüksek oranlı vergilendirme, enerji ve hammadde fiyatları (özellikle yerli 
pamuk üretiminin yeniden artırılması, dışa bağımlılığın azaltılması yönünde önemli bir adım 
olacaktır) yeniden gözden geçirilmelidir. 

Türk tekstil sektörünün piyasalarda halihazırdaki rekabet avantajını kaybetmemesi 
için, ürün farklılaştırması temelinde katma değeri yüksek, moda ve markaya dayalı ürünler 
geliştirmesi ve pazar çeşitlendirmesine gitmesi gerekmektedir. 
Sektörün küresel anlamda sürdürülebilir bir rekabet gücüne sahip olması için maliyet, kalite 
ve çeşitliliği en etkin şekilde birleştirmesi ve pazarlarda sahip olduğu payı sürekli kılarken 
yeni pazarlarda niş ürünler ile yükselen bir büyüme eğilimi elde etmesi hedeflenmelidir. Tüm 
bunların yanı sıra, tedarik, tasarım, üretim, pazarlama, lojistik, markalaşma ve işbirliği 
stratejilerinde değişime gidilmelidir.  

Üniversite sanayi işbirliği geliştirilmeli, sektör kümelenmeleri içinde tekstil ile ilgili 
bölümler üniversitelerde açılmalıdır. Bu bağlamda, sektörün ihtiyaç duyduğu yüksek teknoloji 
bilgi birikimi, nitelikli işgücü, Ar-Ge, tasarım gibi noktalar bu kurumlar vasıtası ile 
gerçekleştirilmelidir.  
Özelikle sektörle ilgili eğitim çalışmalarına gereken destek verilerek sektörün ihtiyaç duyduğu 
nitelikli işgücü açığının kapatılması da sektör açısından çok önemlidir. Tekstil sektörünün 
rekabetçi yeteneğini sürdürebilmesi için, sektörle ilişkili tüm işletmeler arasında işbirliği 
sağlanmalıdır.  
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ANKARA’DA ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞANLARIN SİNİZM VE ÖRGÜTSEL 
SİNİZM DÜZEYLERİ 

 
 

Fikriye YILMAZ*  İrem İŞERİ**   Meriç Yavuz ÇOLAK*** 
 
 
Öz 
Bu çalışmanın amacı Ankara’da özel hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının genel ve örgütsel sinizm 
düzeylerinin belirlenmesi ve aralarındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır. Çalışmanın örneklemini Ankara il 
merkezinde çalışmanın gerçekleştirilmesine izin veren 10 özel hastanede görev yapan ve çalışmaya katılmayı 
kabul eden 242 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak 3 bölümden ve 35 sorudan 
oluşan anket formu kullanılmıştır. İlk bölümde çalışanların demografik bilgilerinin ve mesleki özelliklerinin 
belirlenmesine yönelik 11 soru, ikinci bölümde genel sinizm ölçeği ve son bölümde örgütsel sinizm ölçeği yer 
almaktadır. Verilerin analizi Kolmogorov- Smirnov testi, bağımsız iki örneklem t-testi, Tek Yönlü Varyans 
Analizi testleri ve Pearson Korelâsyon katsayısı ile gerçekleştirilmiştir. Sağlık çalışanlarının genel sinizm ölçeği 
skor ortalaması 3,29 ±0,65, örgütsel sinizm ölçeği skor ortalaması 2,71±0,82 olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya 
katılan sağlık çalışanların genel ve örgütsel sinizm düzeylerinin orta olduğunu söylemek mümkündür. Sağlık 
çalışanlarının genel sinizm skorları ile örgütsel sinizm toplam skorları (r=0,431) ve alt boyut skorları (bilişsel; 
r=0,393, duyuşsal; r=0,386, davranışsal; r=0,381) arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde zayıf pozitif 
korelâsyon olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Çalışanların genel sinizm düzeyleri işinden memnun olma, yaş, 
medeni durum, toplam mesleki deneyim ve çalıştığı kurumdaki çalışma süresine göre farklılık göstermektedir 
(p<0.05). Çalışanların örgütsel sinizm düzeyi ise; yaşa, işinden memnun olma durumuna, çalıştığı bölüme ve 
toplam mesleki deneyim süresine göre anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.05). Çalışma sonucunda, daha genç 
ve mesleki deneyimi az olanların genel ve örgütsel sinizm düzeylerinin daha yüksek olduğu dikkate alınarak 
hastanelere bu doğrultuda öneriler sunulmuştur.  
 
Anahtar kelimeler: Sağlık çalışanları, genel sinizm, örgütsel sinizm, özel hastaneler 
 

GENERAL AND ORGANIZTIONAL CYNICISM LEVEL OF HEALTH CARE EMPLOYEES 
WORKING IN PRIVATE HOSPITALS IN ANKARA 

Abstract 
The purpose of this study is to determine the cynicism and organizational cynicism levels of health care 
employees in private hospitals in Ankara and to reveal the relationship between them. The sample of the study 
includes 242 health employees, who agreed to participate in the study, working in 10 private hospitals in the 
center of Ankara. In this study, a questionnaire consisting of three sections and 35 questions was used to collect 
data. The first part includes 11 questions related to socio-demographic and professional characteristics, the 
second part consists of the general cynicism scale, and the last part consists of organizational cynicism scale. 
Data analysis was performed via Kolmogorov-Smirnov test, independent samples t-test and One-Way ANOVA 
test and Pearson correlation coefficient. The mean general cynicism scale score was calculated as of 3.29 ± 0.65 
and the mean organizational cynicism scale score was 2.71 ± 0.82. It is possible to say that the general cynicism 
and organizational cynicism level of employees are medium. It was determined that there were a weak positive 
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correlation in a statistically significant level among general cynicism score and total organizational cynicism 
score (r = 0.431) and its subscale scores (cognitive r = 0.393, affective r = 0.386, behavioral r = 0.381) (p<0.05). 
The cynicism level of employees vary according to their satisfaction level from work, age, marital status, the 
total duration of professional experience and the working duration in their current institutions (p<0.05).  The 
level of organizational cynicism of employees shows statistically significant differences in terms of age, their 
satisfaction level from work, departments and the total duration of professional experience (p<0.05). In the 
results of study, considering that the cynicism and organizational cynicism level of employees who are younger 
and having less professional experience are higher, some recommendations were presented to hospitals.  
 
Key words: Health care employees, overall cynicism, organizational cynicism, private hospitals 
 
 

1.   GİRİŞ 
 

1990’lardan itibaren sağlık hizmetlerinde yaşanan değişimler insanlar için sadece daha 
fazla iş olanağı, sermaye ve hizmet yaratmamış aynı zamanda verimsizlik ve düzensizliklere 
de yol açmıştır. Yeni teknolojilerin gelişimi, geri ödeme sistemlerindeki değişimler, geliri 
artırma ve maliyetleri azaltma yönündeki eğilimler, hizmet kalitesindeki son yaklaşımlar 
sağlık kurumlarının faaliyet gösterdiği çevrenin de değişmesine neden olmuştur. Günümüzün 
bu rekabetçi ortamında sağlık kurumlarının mücadele gücünü ve başarısını etkileyen en 
önemli faktör insan sermayesidir.  Ancak sağlık sektörünün kendine has özelliklerinin yanı 
sıra çevrede yaşanan hızlı gelişim ve değişimler sağlık sektöründe çalışma koşullarını da her 
geçen gün ağırlaştırmaktadır. Yoğun iş temposu ve olumsuz çalışma koşullarından dolayı 
sağlık çalışanlarında tükenmişlik düzeyinin ve işten ayrılma seviyesinin yükseldiği yapılan 
çalışmalarla da kanıtlanmış (Derin, 2007; Günüşen ve Üstün, 2010; Özler ve  Atalay, 2011; 
Öztürk ve diğerleri, 2014) ve sağlık kurumlarının verimli ve etkili olabilmek için insan 
kaynakları ile ilgili bu tarz problemleri en aza indirme uğraşısı daha önemli hale gelmiştir. Bu 
doğrultuda örgütsel davranış literatüründe çalışanların iş tatminini, örgütsel bağlılığını, 
tükenmişliğini ve örgüte güvenini olumsuz etkileyen faktörler arasında üst sıralarda olduğu 
kabul edilen ve örgütün etkililiği ve verimliliğini ciddi düzeyde azalttığı belirlenen “örgütsel 
sinizm” kavramı, sağlık alanında da önemli bir araştırma sorunu olarak gündeme gelmiştir.  
 

Özellikle Kanter ve Mirvis’in 1989 yılında yayımlanan “Sinik Amerikalılar” (The 
Cynical Americans) adlı kitaplarında ortaya attıkları Amerikan işgücünün %43’ünün sinik 
özellikler taşıdığı savı, örgütsel davranış literatürüne yeni bir fenomenin girişine öncülük 
etmiş ve araştırmacıların bu konu üzerinde yoğunlaşmalarını sağlamıştır. Başlangıçta 
Amerika’da çeşitli örgütlerde yapılan araştırmalar, daha sonra dünyanın diğer bölgelerine de 
yayılmıştır (Tayfun ve Çatır, 2014). Türkiye’de de sinizm konusunda yapılan çalışmalar son 
yıllarda büyük bir ivme kazanmakla birlikte diğer sektörlerden farklı olarak çalışan 
performansının hayati öneminin olduğu sağlık alanında hala oldukça sınırlıdır.    
 

Sinizm (kinizm, sinisizm), temeli antik Yunan’a dayanan bir düşünce okulu ve hayat 
biçimidir (Dean et al., 1998). Sinizm zor beğenen, hiçbir şeyden memnun olmayan, sürekli 
eleştirel bakış açısıyla yaklaşan ve herkesi çıkarcı olarak kabul eden kişilere atfedilen bir 
düşünce akımıdır. Sinizm terimi zaman içinde geliştirilerek birçok anlam kazanmıştır. 
Sinizme dair temel inanç; dürüstlük, adalet ve içtenlik ilkelerinin kişisel çıkarlara kurban 
edildiği yönündedir (Erdost ve diğerleri, 2007). Başka bir ifade ile sinizm; otorite ve 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   431	  

kurumlara karşı olumsuz ve güvensiz tutumlar olarak tanımlanmaktadır (Bateman et al., 
1992). 
 

Literatür incelendiğinde işyerlerindeki sinizm kavramının iki farklı şekilde ele alındığı 
gözlenmektedir. Bunlardan ilki; bireyin kişiliğinden kaynaklanan ve yaşama bakış açısını 
yansıtan genel sinizm kavramıdır. Diğeri ise; bireyde sinik tutumların oluşmasına neden olan 
ve örgütsel faktörleri temel alan örgütsel sinizm kavramıdır (Kabataş, 2010). 
 

Örgütsel sinizm; işyerinde çalışanın genel olarak yönetimi küçümsemesi, bencillikle 
suçlaması, meslektaşlarını hor görüp aşağılaması olgusu, çalışanların örgütlerine karşı aşırı 
derecede olumsuz tutum içine girmesidir (Dean et al., 1998). Örgüte karşı birçok kişi 
tarafından paylaşılan şüpheler ve güvensizliktir. Bir diğer tanıma göre örgütsel sinizm; 
bireylerin örgütlerinin ahlaki bütünlükten yoksun olduğu ve hakkaniyet, dürüstlük ve 
samimiyet gibi ilkelerin örgütsel çıkarlar doğrultusunda harcandığı yönündeki inançlardır 
(Bernerth et al., 2007). Örgütsel sinizm; kişi, grup, ideoloji, sosyal yetenekler veya örgütlerin 
güvensizliğine yönelmenin yanı sıra; kızgınlık, ümitsizlik, hayal kırıklığı ile şekillendirilen 
genel veya özel tutumlardır (Özgener ve diğerleri, 2008). 
 

Örgüt içinde sinizme neden olan pek çok farklı neden olduğu düşünülmektedir ve 
temelde örgütsel sinizme neden olan faktörler ikiye ayrılmaktadır. Bunlar kişilik faktörleri ve 
kurumsal faktörlerdir. Kişilik faktörleri; yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, gelir 
düzeyi ve hizmet süresi gibi demografik faktörleri içerirken, kurumsal faktörler ise düşük 
örgütsel performans, ani ve acımasız işten çıkartmalar, psikolojik sözleşme ihlali, adalet, uzun 
çalışma saatleri, etkin olmayan liderlik ve yönetim, yoğun iş temposu, örgütsel küçülme, stres 
ve aşırı rol yükü, kişisel ve örgütsel beklentilerin karşılanmaması, yetersiz sosyal destek, 
yetersiz terfi, örgütsel karmaşıklık, karar almada etkili olama ve iletişim eksikliğidir (Özgener 
ve diğerleri, 2008; Turan, 2011; Erbil, 2013; Torun ve Üçok, 2014). 
 

Örgütsel sinizm üç boyuttan meydana gelmektedir. Birincisi bilişsel (inanç) boyut, 
ikincisi duyuşsal (duygusal) boyut ve üçüncüsü de davranışsal (eğilim) boyuttur. Eğer kişi 
bilişsel boyutta ise bu ilk boyuttur ve daha çok çalıştığı örgütte adaletin ve dürüstlüğün 
olmadığı gibi inançlara sahiptir. Bir süre sonra kişi artık örgütsel sinizmin duyuşsal boyutuna 
geçerek kızma, sinirlenme,  endişelenme, gerilme gibi duygular yaşamaya başlar. İki evrede 
aslında tamamen zihinde gerçekleşen ve herhangi bir davranışsal tepkinin verilmediği 
evrelerdir. Daha sonra kişi üçüncü aşamada artık davranışsal boyuta geçmiştir ve kişi içinde 
bulunduğu örgütte diğer kişilerle konuşarak örgüt hakkında eleştirilerde bulunmaya ve 
şikâyetler etmeye başlar. Yani artık kişi içinde yaşadığı inançlardan ve duygulardan yola 
çıkarak davranışsal bir eğilim göstererek örgütsel sinizmi açığa çıkarmaktadır (Dean et al., 
1998; Balıkçıoğlu, 2013). 
 

Örgütsel sinizm beraberinde birçok olumsuz sonucu meydana getirir. Örgütlerde 
meydana gelen sinizm sonucunda hem bireysel hem de örgütsel sonuçlar oluşmaktadır 
(Kabataş, 2010). Yapılan çalışmalar göstermektedir ki örgütsel sinizm yüzünden çalışanlarda 
sinirsel ve duygusal bozukluklar, depresyon, hayal kırıklıkları, duygusal çöküntü ve yıkıntılar 
gibi psikolojik problemler ortaya çıkmaktadır. Ayrıca sinizm sonucunda kişilerde saldırganlık, 
öfke, dargınlık ve savunmacılık gibi durumlarda meydana gelmektedir. Örgüt içinde sinizm 
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yaşayan bir kişide hiddetlenme, kızgınlık, gerilim, endişe de örgütsel sinizmin psikolojik 
sonuçları arasında yer alır (Kalağan, 2009). Aynı zamanda örgütsel sinizm sonucunda 
kişilerde bedensel olarak sıkıntılar da doğabilmektedir. Kişinin sadece psikolojisini tahrip 
etmekle kalmayıp fizyolojik açıdan da tahribat yaratabilmektedir. Sinizm kişilerde kalp ve 
damar rahatsızlıklarına neden olabileceği gibi kişinin yaşam kalitesini ve yaşam süresini de 
olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Hatta bazı çalışmalarda sinizm ile erken ölüm arasında 
ilişki olduğu bile belirtilmiştir. Buradan da anlaşılacağı gibi örgütsel sinizm eğer 
engellenmese ciddi ve kalıcı hasara neden olabilmektedir (Kalağan, 2009). 
 

Örgütsel sinizmin örgütsel açıdan sebep olduğu çok fazla sonuç vardır. Örgütlerin 
etkililiğini ve verimliliğini azaltmasının yanı sıra maddi ve manevi olarak örgütün birçok 
kayıp yaşamasına neden olmaktadır. Örgütsel sinizmin örgüt açısından olumsuz sonuçları 
şöyledir (Kalağan, 2009); 

•   İşten doyumsuzluk  
•   Örgüte bağlılığın azalması  
•   Duygusal tükenmişlikte artış  
•   Örgüte güvensizlikte artış  
•   İşe yabancılaşmanın artması  
•   İşe devamsızlıklarda artış 
•   İşten ayrılma oranlarının artması  
•   Kurallara uymama  
•   Motivasyonun azalması  
•   Örgüte şüphe duymada artış  
•   Örgütsel performansın düşmesi  

 
Sağlık kurumlarında etkin “insan kaynakları yönetimi” sağlanmadan hedeflenen 

sonuçlara ulaşılamayacağı bir gerçektir. Bu doğrultuda çalışan performansını ve bağlılığını 
etkilediği bilinen “örgütsel sinizm” gibi olumsuz tutumları en aza indirgemek için çalışmalar 
yapılması gerekmektedir. Çalışmaların başlangıç noktası “sağlık alanında örgütsel sinizm”in 
boyutlarını mikro ve makro düzeyde ortaya koyacak projeler ve araştırmaların 
geliştirilmesidir. Ancak bu araştırmalarla örgütsel sinizmin nedenleri ve sonuçları 
belirlenebilir ve üstesinden gelecek yöntemler geliştirilebilir.  
 

Çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının genel ve örgütsel sinizm düzeylerinin 
belirlenmesi ve aralarındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır. Çalışma kapsamında kesitsel bir 
saha araştırması ile Ankara’da özel hastanelerde çalışan farklı meslek gruplarını içeren, 
tedavi- teşhis- bakım sürecinde hasta ile ilgilenen tüm personelin (hemşire, ebe, fizyoterapist, 
doktor, laborant, teknisyenler, eczacı, vb.) genel ve örgütsel sinizm düzeylerinin, her iki 
sinizm türünün birbirleri arasındaki ilişkinin ve demografik-mesleki özelliklerin örgütsel ve 
genel sinizm ile ilişkisinin incelenmesi hedeflenmiştir.  
 

2.   YÖNTEM 
 

Araştırma özel hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının genel ve örgütsel sinizm 
düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı türde kesitsel bir saha çalışmasıdır.  
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Çalışmanın evrenini Ankara ili merkezinde faaliyet gösteren özel hastanelerde görev 

yapan tüm sağlık çalışanları oluşturmaktadır. 2014 yılı itibariyle Ankara’da faaliyet gösteren 
20 özel hastane bulunmaktadır. Bu özel hastaneler içerisinden çalışmanın gerçekleştirilmesine 
izin veren 10 hastanede araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örnekleminin 
belirlenmesinde gönüllülük kriteri dikkate alınarak 242 sağlık çalışanı ile araştırma 
yürütülmüştür.  
 

Çalışmada veri toplama aracı olarak 3 bölümden ve 35 sorudan oluşan anket formu 
kullanılmıştır. İlk bölümde çalışanların demografik bilgilerinin ve mesleki özelliklerinin 
belirlenmesine yönelik 11 soru, ikinci bölümde Wrightman’ın (1992) geliştirdiği ve 2007 
yılında Türkçe uyarlaması Erdost ve arkadaşları tarafından yapılan yaşama karşı bakış açısını 
ölçmeye yönelik 10 maddelik genel sinizm ölçeği ve son bölümde Brandes’in (1997) 
geliştirdiği ve 2007 yılında Erdost ve arkadaşları tarafından Türkçe uyarlaması yapılan 14 
maddeden oluşan örgütsel sinizm ölçeği yer almaktadır. Genel sinizm ölçeğinde yer alan 
maddelere örnek olarak “Birçok insan doğası gereği dürüst değildir” (madde 3), “Birçok insan 
genellikle kibirlidir” (madde 5), “Birçok insan eğer fırsat bulsaydı vergi vermekten kaçınırdı” 
(madde 7) sayılabilir. Örgütsel sinizm ölçeğinin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal faktörler 
olmak üzere üç alt boyutu vardır. Ölçekte yer alan beş madde bilişsel, beş madde duyuşsal ve 
dört madde de davranışsal boyutu değerlendirmektedir. Örgütsel sinizm ölçeğinin bilişsel 
boyutunda yer alan maddelere örnek olarak “Kurum yönetiminin yapacağını söylediği şeyler 
ile gerçekleşenler arasında çok az benzerlik görüyorum” (madde 1) ve “Çalıştığım kurum 
yönetimi beklenen davranışı değil, başka davranışı ödüllendirir” (madde 2) sayılabilir. 
Duyuşsal boyuta örnek olarak “Çalıştığım kurumu düşündüğümde sinirlenirim” (madde 1) ve 
“Çalıştığım kurumdaki ilişkiler beni kızdırır” (madde 5) maddeleri verilebilir. Davranışsal 
boyutta ise “Çalıştığım kurumda işlerin nasıl yürütüldüğü hakkında diğer çalışanlarla 
konuşurum” (madde 1) gibi maddeler yer almaktadır. Ölçekler 5’li likert tipi derecelendirme 
kriterine göre hazırlanmıştır. Derecelendirmeler ‘Hiç Katılmıyorum’ (1), ‘Katılmıyorum’ (2), 
‘Kısmen Katılıyorum’ (3), ‘Katılıyorum’ (4), ‘Tamamen Katılıyorum’ (5) şeklinde 
sınıflandırılmıştır. Ölçek sonuçları 5.00-1.00=4.00 puanlık bir genişliğe dağılmışlardır.  Bu 
genişlik beşe bölünerek ölçeğin kesim noktalarını belirleyen düzeyler oluşturulmuştur. Bu 
doğrultuda “1.00-1.79” puan arası çok düşük, “1.80-2.59” arası düşük, “2.60-3.39” arası orta, 
“3.40-4.19” arası yüksek ve “4.20-5.00” arası çok yüksek olarak değerlendirilmekte, puan 
arttıkça katılımcıların daha fazla sinik davranış gösterdiği şeklinde yorumlanmaktadır (Erdost 
ve diğerleri, 2007).  
 

Verilerin analizi SPSS 18.0 paket programında gerçekleştirilmiştir. İlk olarak sinizm 
ve örgütsel sinizm ölçeklerinin toplam ve alt boyut puanları hesaplanmıştır. Araştırmanın 
bağımsız değişkenlerini; yaş, cinsiyet, eğitim, kurumda ve meslekte çalışma yılı, pozisyon, 
meslek grubu, mesleği isteyerek seçme durumu, mesleğinden memnun olma durumu 
oluştururken; bağımlı değişkenlerini sinizm ve örgütsel sinizm ölçek alt boyut puanları 
oluşturmaktadır. İkinci aşamada tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerle sosyo-demografik 
özelliklerin ve mesleki özelliklerin sayı ve yüzde değerleri, ölçek ve alt boyutlarının ise 
ortalama ve standart sapma değerleri belirlenmiştir. Ölçek toplam skorlarının ve alt boyut 
skorlarının ortalama değerlerinde sosyo-demografik özelliklere ve mesleki özelliklere göre 
fark olup olmadığını belirlemek için öncellikle verilerin parametrik varsayımları sağlama 
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durumu değerlendirilmiştir. Normallik varsayımı Kolmogorov- Smirnov testi ile p<0.05 
anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Ölçek puanları parametrik varsayımları sağladığı 
için iki gruplu bağımsız değişkenlerde bağımsız iki örneklem t-testi, ikiden fazla gruplu 
değişkenlerde Tek Yönlü Varyans Analizi ve Post-Hoc Tukey testi uygulanmıştır. Ölçekler ve 
alt boyutlar arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere Pearson Korelâsyon katsayısı hesaplanmıştır. 
Tüm analizler %95 güven aralığında ve %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.  
 

3.   BULGULAR 
 

Tablo 1’de katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre dağılımı 
gösterilmektedir. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının, %81,4’ü kadın, %52,1’i evli, 
%32,6’sı 25 yaş ve altı yaş grubunda olup, %46,7’si lise mezunudur.   
 

Tablo 1. Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre dağılımı 
 Sayı (n) Yüzde(%) 
Cinsiyet    
Kadın  197 81,4 
Erkek 45 18,6 
Yaş   
25 yaş ve altı 79 32,6 
25-29 yaş 48 19,8 
30-34 yaş 54 22,3 
35 yaş ve üzeri 61 25,2 
Medeni durum   
Evli  126 52,1 
Bekâr 116 47,9 
Eğitim    
Lise 113 46,7 
Önlisans 30 12,4 
Lisans  63 26,0 
Yüksek lisans/doktora 36 14,9 
 

Tablo 2’de katılımcıların mesleki özelliklerine göre dağılımı gösterilmektedir. 
Çalışanların %62,8’inin hemşireler, ebeler, ATT (Acil Tıp Teknisyeni) ve sağlık memurları 
grubunda olduğu, %43,4’ünün yatan hasta katı ve yoğun bakımda çalıştığı, %33,1’inin 1-5 yıl 
arası meslek deneyimi olduğu, %46,7’sinin 1-5 yıldır aynı hastanede çalıştığı belirlenmiştir. 
Çalışanların %55,4’ü sadece gündüz çalışmaktadır. Sağlık çalışanlarının %79,3’ü mesleğini 
kendi isteğiyle seçtiğini, %54,1’i işinden memnun olduğunu belirtmiştir.  
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Tablo 2. Katılımcıların mesleki özelliklerine göre dağılımı 
 Sayı (n) Yüzde(%) 
Meslek Kategorisi    
Hekimler ve yöneticiler 36 14,9 
Hemşire, ebe, ATT ve sağlık memuru  152 62,8 
Teknisyen ve diğerleri 54 22,3 
Bölüm    
Yatan hasta katı ve yoğun bakım 105 43,4 
Poliklinik, ameliyathane, acil ve diğer    79 32,6 
Radyoloji, laboratuar, eczane 58 24,0 
Mesleki deneyim   
1 yıldan az 22 9,1 
1-5 yıl 80 33,1 
6-10 yıl 62 25,6 
11 yıl ve üstü 78 32,2 
Kurumda çalışma süresi   
1 yıldan az 57 23,6 
1-5 yıl 113 46,7 
6-10 yıl 46 19,0 
11 yıl ve üstü 26 10,7 
Çalışma saatleri   
Gündüz   134 55,4 
Nöbet usulü/gece 108 44,6 
Mesleği isteyerek seçme durumu   
Evet  192 79,3 
Hayır  50 20,7 
İşinden memnun olma durumu   
Evet  131 54,1 
Hayır  20 8,3 
Kısmen  91 37,7 
 

Tablo 3’de katılımcıların sinizm ve örgütsel sinizm ölçeklerinin toplam ve alt boyut 
ortalama puanları verilmiştir. Sağlık çalışanlarının tüm ölçek skorları 1,00 ile 5,00 arasında 
dağılım göstermektedir. Ölçek skorları incelendiğinde en yüksek puanın 3,29 ±0,65 ortalama 
ile genel sinizm ölçeğine, en düşük puanın ise 2,50 ±0,90 ortalama değer ile örgütsel sinizm 
ölçeğinin duyuşsal boyutuna ait olduğu belirlenmiştir. Çalışanların toplam örgütsel sinizm 
ölçek puanı ortalaması 2,71±0,82 olarak hesaplanmıştır.    
 
Tablo 3. Katılımcıların sinizm ve örgütsel sinizm ölçek skorları 
 Min Maks Ortalama SS 
Genel Sinizm 1,00 5,00 3,29 0,65 
Örgütsel Sinizm 1,00 5,00 2,71 0,82 
Bilişsel Boyut 1,00 5,00 2,84 0,90 
Duyuşsal Boyut 1,00 5,00 2,50 0,90 
Davranışsal Boyut 1,00 5,00 2,92 0,95 
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Tablo 4’de katılımcıların sinizm ve örgütsel sinizm ölçeklerinin toplam ve alt boyut 
ortalama puan korelâsyonları yer almaktadır. Sağlık çalışanlarının genel sinizm skorları ile 
örgütsel sinizm toplam skorları (r=0,431) ve alt boyut skorları (Bilişsel; r=0,393, duyuşsal; 
r=0,386, davranışsal; r=0,381) arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde zayıf pozitif 
korelâsyon olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Çalışanların örgütsel sinizm toplam skorları ile 
bilişsel  (r=0,897) ve duyuşsal (r=0,939) alt boyut skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
çok yüksek düzeyde, davranışsal (r=0,819) alt boyut skorları arasında yüksek düzeyde pozitif 
ilişki tespit edilmiştir (p<0.05). Sağlık çalışanlarının örgütsel sinizm ölçeğinin bilişsel boyut 
skorları ile davranışsal boyut (r=0,611) skorları arasında orta düzeyde, duyuşsal boyut 
(r=0,746) skorları arasında yüksek düzeyde pozitif korelâsyon belirlenmiştir (p<0.05). 
Duyuşsal boyut skoru ile davranışsal boyut skorları arasında pozitif yüksek düzeyde ilişki 
tespit edilmiştir (r=0,698;p<0.05).  
 
Tablo 4. Katılımcıların sinizm ve örgütsel sinizm ölçek skorları arasındaki 
korelâsyonlar 
  Genel Örgütsel Bilişsel Duyuşsal Davranışsal 

Genel  r 1,00     
p 0,00*     

Örgütsel  r 0,431 1,00    
p 0,00* 0,00*    

Bilişsel  r 0,393 0,897 1,00   
p 0,00* 0,00* 0,00*   

Duyuşsal  r 0,386 0,939 0,746 1,00  
p 0,00* 0,00* 0,00* 0,00*  

Davranışsal  r 0,381 0,819 0,611 0,698 1,00 
p 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

 
Tablo 5’de katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre sinizm ve örgütsel 

sinizm ölçeklerinin toplam ve alt boyut ortalama puanları yer almaktadır. Araştırmaya katılan 
sağlık çalışanlarının genel sinizm ve örgütsel sinizm ölçek toplam ve alt boyut skorlarında 
cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (p>0.05). Yaşa göre 
sinizm skorları incelendiğinde genel sinizm, örgütsel sinizm ve duyuşsal boyut skorlarının 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0.05). Yapılan ikili 
karşılaştırmalar (post hoc testi) 25 yaş ve altı sağlık çalışanlarının genel sinizm puan 
ortalamalarının 30-34 yaş ve 35 yaş ve üzeri sağlık çalışanlarına göre daha yüksek olduğunu, 
örgütsel sinizm ve duyuşsal boyut puan ortalamalarının 35 yaş ve üstü sağlık çalışanlarından 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğunu göstermiştir. Sağlık çalışanlarının 
medeni durumlarına göre sinizm skor ortalamaları karşılaştırıldığında bekâr olanların genel 
sinizm puan ortalamasının (3,37±0,67) evli olanlara (3,21±0,62) göre istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu (p<0.05), diğer ölçek puan ortalamalarında anlamlı bir 
farklılık olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Sağlık çalışanlarının eğitim düzeylerine göre ölçek 
puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (p>0.05). 
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Tablo 5. Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre sinizm ve örgütsel sinizm 
ölçek skorları karşılaştırması 
 Genel Örgütsel Bilişsel Duyuşsal Davranışsal 
Cinsiyet       
Kadın  3,27±0,639 2,72±0,805 2,88±0,889 2,50±0,889 2,90±0,918 
Erkek 3,38±0,704 2,67±0,888 2,67±0,908 2,52±0,974 3,00±1,092 

p 0,275 0,752 0,162 0,886 0,503 
Yaş      
25 yaş ve altı 3,48±0,68 2,84±0,85 3,01±0,95 2,64±0,98 2,96±0,93 
25-29 yaş 3,24±0,71 2,69±0,91 2,80±0,95 2,47±0,91 2,95±1,12 
30-34 yaş 3,27±0,54 2,83±0,68 2,88±0,71 2,66±0,80 3,08±0,86 
35 yaş ve 
üzeri 

3,09±0,58 2,45±0,75 2,60±0,90 2,20±0,81 2,69±0,86 

p 0,004* 0,023* 0,061 0,014* 0,149 
Medeni 
durum 

     

Evli  3,21±0,62 2,62±0,77 2,75±0,85 2,39±0,87 2,86±0,91 
Bekâr 3,37±0,67 2,81±0,86 2,93±0,94 2,62±0,92 2,98±0,98 

p 0,048* 0,075 0,117 0,050 0,377 
Eğitim       
Lise 5,00±3,35 5,00±2,66 5,00±2,80 5,00±2,46 5,00±2,83 
Önlisans 4,80±3,44 4,93±2,84 5,00±2,94 4,83±2,68 5,00±3,00 
Lisans  4,90±3,15 4,79±2,76 5,00±2,90 4,83±2,51 5,00±3,01 
Yüksek 
lisans/doktora 4,43±3,20 4,39±2,64 4,50±2,70 4,13±2,46 5,00±2,91 

p 0,172 0,584 0,476 0,702 0,645 
 

Tablo 6’da katılımcıların mesleki özelliklerine göre sinizm ve örgütsel sinizm 
ölçeklerinin toplam ve alt boyut ortalama puanları verilmiştir. Sağlık çalışanlarının meslek 
gruplarına göre örgütsel sinizm ve bilişsel boyut puan ortalamalarının istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği (p<0.05), diğer ölçek puanlarında farklılık olmadığı 
belirlenmiştir. İkili karşılaştırmalar hemşire, ebe, ATT ve sağlık memuru grubunda yer alan 
sağlık çalışanlarının örgütsel sinizm ve bilişsel boyut puan ortalamalarının daha yüksek 
olduğunu göstermiştir. Katılımcıların çalıştıkları bölümlere göre ölçek puan ortalamaları 
karşılaştırıldığında örgütsel sinizm, bilişsel ve davranışsal boyut puan ortalamalarında 
istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Yatan hasta katı ve yoğun 
bakımda çalışanların örgütsel sinizm, bilişsel ve davranışsal boyut puan ortalamalarının daha 
yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Sağlık çalışanlarının mesleki deneyimlerine göre genel 
sinizm, örgütsel sinizm ve duyuşsal boyut ortalama puanlarında farklılık olduğu (p<0.05), 
bilişsel ve davranışsal boyut ortalamalarında farklılık olmadığı belirlenmiştir. Mesleki 
deneyimi 1 yıldan az olan sağlık çalışanlarının genel sinizm, örgütsel sinizm ve duyuşsal 
boyut puan ortalamalarının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Katılımcıların kurumda 
çalışma süresine göre sadece genel sinizm ortalama puanlarında farklılık olduğu (p<0.05); 
kurumda 1 yıldan az süredir çalışanların genel sinizm puan ortalamalarının daha yüksek 
olduğu gözlemlenmiştir. Çalışma saatlerine göre sağlık çalışanlarının ölçek puan ortalamaları 
karşılaştırıldığında nöbet usulü ya da gece çalışanların genel sinizm, örgütsel sinizm ve 
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davranışsal boyut puan ortalamalarının sadece gündüz çalışanlara göre istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu (p<0.05); bilişsel ve duyuşsal boyut puan 
ortalamalarında farklılık olmadığı belirlenmiştir. Sağlık çalışanlarının mesleklerini isteyerek 
seçme durumlarına göre ölçek puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa 
rastlanmamıştır (p>0.05). Katılımcıların işlerinden memnun olma durumlarına göre tüm ölçek 
puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu ortaya çıkmıştır (p<0.05). 
İşinden memnun olmayan sağlık çalışanlarının tüm ölçek puan ortalamaları işinden kısmen ya 
da tamamen memnun olanlara göre daha yüksektir.  
 
Tablo 6. Katılımcıların mesleki özelliklerine göre sinizm ve örgütsel sinizm ölçek 
skorları karşılaştırması 
 Genel Örgütsel Bilişsel Duyuşsal Davranışsal 
Meslek       
Hekimler ve yöneticiler 3,14±0,68 2,47±0,83 2,58±0,80 2,27±0,90 2,69±1,16 
Hemşire, ebe, ATT ve sağlık 
memuru  3,36±0,67 2,82±0,83 2,99±0,91 2,60±0,92 2,98±0,93 

Teknisyen ve diğerleri 3,30±2,58 2,58±0,76 2,61±0,86 2,40±0,84 2,91±0,84 
p 0,291 0,028* 0,005* 0,084 0,247 

Bölüm       
Yatan hasta katı ve yoğun 
bakım 3,26±0,65 2,85±0,82 2,97±0,91 2,63±0,88 3,11±0,91 

Poliklinik, ameliyathane, 
acil ve diğer    3,39±0,70 2,69±0,85 2,90±0,91 2,49±0,96 2,73±1,01 

Radyoloji, laboratuar, 
eczane 3,20±0,54 2,48±0,87 2,51±0,79 2,28±0,81 2,82±0,87 

p 0,191 0,016* 0,006* 0,058 0,016* 
Mesleki deneyim      
1 yıldan az 3,70±0,91 3,16±1,04 3,22±1,14 3,00±1,18 3,37±0,95 
1-5 yıl 3,36±0,62 2,79±0,85 2,92±0,93 2,60±0,95 2,95±1,01 
6-10 yıl 3,23±0,60 2,64±0,78 2,78±0,89 2,42±0,77 2,87±0,95 
11 yıl ve üstü 3,14±0,57 2,55±0,69 2,68±0,76 2,32±0,80 2,79±0,85 

p 0,002* 0,012* 0,064 0,010* 0,079 
Kurumda çalışma süresi      
1 yıldan az 3,54±0,80 2,72±0,95 2,83±1,03 2,52±1,03 2,92±1,02 
1-5 yıl 3,24±0,56 2,78±0,79 2,91±0,88 2,58±0,87 2,97±0,92 
6-10 yıl 3,17±0,60 2,64±0,72 2,81±0,75 2,37±0,79 2,87±0,96 
11 yıl ve üstü 3,14±0,59 2,50±0,79 2,56±0,89 2,34±0,88 2,74±0,88 

p 0,007* 0,409 0,341 0,465 0,701 
Çalışma saatleri      
Gündüz   3,20±0,66 2,61±0,79 2,75±0,85 2,41±0,87 2,80±0,99 
Nöbet usulü/gece 3,41±0,63 2,84±0,85 2,96±0,96 2,62±0,94 3,08±0,88 

p 0,009* 0,031* 0,068 0,067 0,020* 
Mesleği isteyerek seçme durumu 
Evet  3,27±0,66 2,66±0,81 2,79±0,92 2,44±0,89 2,87±0,95 
Hayır  3,36±0,61 2,90±0,80 3,01±0,80 2,71±0,93 3,10±0,93 

p 0,402 0,066 0,134 0,063 0,137 
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İşinden memnun olma durumu 
Evet  3,16±0,72 2,49±0,87 2,62±0,95 2,23±0,94 2,81±1,02 
Hayır  3,69±0,65 3,42±0,85 3,45±0,92 3,33±0,94 3,55±0,82 
Kısmen  3,37±0,46 2,87±0,43 3,02±0,73 2,71±0,36 2,93±0,70 

p 0,002* 0,000* 0,000* 0,000* 0,010* 
 
 

4.   TARTIŞMA VE SONUÇ 
 

Çalışmada Ankara’da özel hastanelerde çalışan farklı meslek gruplarını içeren, tedavi- 
teşhis- bakım sürecinde hasta ile ilgilenen tüm personelin genel ve örgütsel sinizm 
düzeylerinin, her iki sinizm türünün birbirleri arasındaki ilişkinin ve demografik-mesleki 
özelliklerin örgütsel ve genel sinizm ile ilişkisinin incelenmesi hedeflenmiştir.  
 

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının, %81,4’ü kadın, %32,6’sı 25 yaş ve altı, 
%52,1’i evli ve %46,7’si lise mezunudur.   

 
Sağlık çalışanlarının %62,8’i hemşireler, ebeler, ATT ve sağlık memurları grubunda, 

%43,4’ü yatan hasta katı ve yoğun bakımda ve %55,4’ü sadece gündüz çalışmaktadır. 
Katılımcıların %33,1’inin mesleki deneyimi 1-5 yıl, %46,7’sinin kurumda çalışma süresi 1-5 
yıldır. Sağlık çalışanlarının %79,3’ü mesleğini kendi isteğiyle seçtiğini, %54,1’i işinden 
memnun olduğunu belirtmiştir.  
 

Sağlık çalışanlarının ölçek skorları incelendiğinde en yüksek puanın 3,29 ±0,65 
ortalama ile genel sinizm ölçeğine, en düşük puanın ise 2,50 ±0,90 ortalama değer ile örgütsel 
sinizm ölçeğinin duyuşsal boyutuna ait olduğu belirlenmiştir. Çalışanların toplam örgütsel 
sinizm ölçek puanı ortalaması 2,71±0,82 olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan sağlık 
çalışanların genel ve örgütsel sinizm düzeylerinin orta olduğunu söylemek mümkündür. 
Örgüte karşı orta düzeyde sinik olmaları çalışanların % 37,7’sinin mesleğinden kısmen 
memnun olma durumu ile açıklanabilir.  Bu oran sağlık sektörü için çok önemli bir sonuçtur. 
 

Sağlık çalışanlarının genel sinizm skorları ile örgütsel sinizm toplam skorları 
(r=0,431) ve alt boyut skorları (Bilişsel; r=0,393, duyuşsal; r=0,386, davranışsal; r=0,381) 
arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde zayıf pozitif korelâsyon olduğu belirlenmiştir 
(p<0.05).  
 

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının genel sinizm ve örgütsel sinizm ölçek toplam 
ve alt boyut skorlarında cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir 
(p>0.05). Yazılı kaynaklarda da cinsiyet değişkeninin, çalışanın örgütsel sinizm tutumunu 
anlamlı bir şekilde etkileyen kişisel özelliklerden biri olmadığı ifade edilmektedir (Erdost ve 
diğerleri, 2007). Sağlık çalışanlarında örgütsel sinizmin incelendiği diğer çalışmalarda (Özler 
ve Atalay, 2011; Akman, 2013; Çevik Tekin ve Bedük, 2015) da cinsiyete göre anlamlı bir 
farklılık bulunmamıştır.  
 

Yaşa göre sinizm skorları incelendiğinde genel sinizm, örgütsel sinizm ve duyuşsal 
boyut skorlarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0.05). İkili 
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karşılaştırmalar, 25 yaş ve altı sağlık çalışanlarının genel sinizm puan ortalamalarının 30-34 
yaş ve 35 yaş ve üzeri sağlık çalışanlarına göre daha yüksek olduğunu, örgütsel sinizm ve 
duyuşsal boyut puan ortalamalarının 35 yaş ve üstü sağlık çalışanlarından istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğunu göstermiştir. Yazılı kaynaklarda 25 ve daha küçük yaş 
grubundaki çalışanların ilk iş yıllarında beklentilerinin karşılanmamasının, çalışanların 
örgütlerine karşı olumsuz tutum sergilemelerine ve hayal kırıklığı yaşamalarına sebep 
olabileceği ifade edilmektedir (Kalağan, 2009). Örgütsel sinizm üzerine yapılan çalışmalar 
incelendiğinde yaş ve örgütsel sinizm arasında ilişki olmadığını ortaya koyan çalışmaların 
(Andersson ve Bateman, 1997; Fero, 2005; Özler ve Atalay, 2011; Tayfun ve Çatır, 2014; 
Çevik Tekin ve Bedük, 2015) yanı sıra gençlerin örgütsel sinizm düzeyinin daha yüksek 
olduğu sonucuna ulaşan çalışmaların da (Mirvis ve Kanter, 1991; Akman, 2013) olduğunu 
görmek mümkündür.     
 

Sağlık çalışanlarının medeni durumlarına göre sinizm skor ortalamaları 
karşılaştırıldığında bekâr olanların genel sinizm puan ortalamasının (3,37±0,67) evli olanlara 
(3,21±0,62) göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu (p<0.05) 
belirlenmiştir. Örgütsel sinizm literatüründe medeni durum ile sinizm arasında kesin ve 
anlamlı bir ilişkinin varlığından söz edilemeyeceği belirtilse de (Efilti, 2008; Akman, 2013);  
bekâr kişilerin evli insanlara göre daha sinik tutum sergiledikleri sonucuna ulaşan çalışmalar 
mevcuttur (Kanter ve Mirvis, 1989; Delken, 2004; Turan, 2011).  
 

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının genel sinizm ve örgütsel sinizm ölçek toplam 
ve alt boyut skorlarında eğitime göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir 
(p>0.05). Ancak örgütsel sinizm literatüründe eğitim düzeyinin, çalışanların çalışma yaşamına 
bakışlarını, çalışma yaşamından beklentilerini etkileyen önemli değişkenlerden biri olduğu ve 
eğitim düzeyi yükseldikçe örgütsel sinizm düzeyinin arttığı ifade edilmektedir (Mirvis ve 
Kanter, 1991; Lobnikar ve Pagon, 2004; Fero, 2005; Güzeller ve Kalağan, 2008;  Tokgöz ve 
Yılmaz, 2008; Özler ve Atalay, 2011; Akman, 2013; Tayfun ve Çatır, 2014; Çevik Tekin ve 
Bedük, 2015).  
 

Sağlık çalışanlarının meslek gruplarına göre örgütsel sinizm ve bilişsel boyut puan 
ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği (p<0.05), diğer ölçek 
puanlarında farklılık olmadığı belirlenmiştir. İkili karşılaştırmalar hemşire, ebe, ATT ve 
sağlık memuru grubunda yer alan sağlık çalışanlarının örgütsel sinizm ve bilişsel boyut puan 
ortalamalarının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Örgütlerdeki hiyerarşinin yani mesleki 
kıdemin örgütsel sinizmi etkilediği belirtilmektedir. Kanter ve Mirvis 1989 yılında yaptıkları 
çalışma da, örgütlerde hiyerarşik olarak daha üst düzeyde olan çalışanların, hiyerarşik olarak 
daha alt düzeyde olan çalışanlara göre daha az örgütsel sinizm deneyimi yaşadığını 
belirtmektedirler. Bunun nedeni ise yüksek düzeyde sorumluluk sahibi olmanın yüksek 
düzeydeki memnuniyetle bağlantılı olmasıdır. Bundan dolayı, fazla sorumluluk sahibi olan 
çalışanlar daha az örgütsel sinizm yaşamaktadırlar (Turan, 2011). 
 

Katılımcıların çalıştıkları bölümlere göre ölçek puan ortalamaları karşılaştırıldığında 
örgütsel sinizm, bilişsel ve davranışsal boyut puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı 
fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Yatan hasta katı ve yoğun bakımda çalışanların örgütsel 
sinizm, bilişsel ve davranışsal boyut puan ortalamalarının daha yüksek olduğu 
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gözlemlenmiştir. Hasta bakımı ile daha iç içe olan yatan hasta katları ve yoğun bakım gibi 
servislerde çalışanlar daha çok hasta yoğunluğuna, strese vb. sorunlara maruz 
kalabileceklerinden dolayı bu alanlarda çalışanların davranışsal sinizm düzeyleri yüksek 
olabilir. 
 

Sağlık çalışanlarının mesleki deneyimlerine göre genel sinizm, örgütsel sinizm ve 
duyuşsal boyut ortalama puanlarında farklılık olduğu (p<0.05), bilişsel ve davranışsal boyut 
ortalamalarında farklılık olmadığı belirlenmiştir. Mesleki deneyimi 1 yıldan az olan sağlık 
çalışanlarının genel sinizm, örgütsel sinizm ve duyuşsal boyut puan ortalamalarının daha 
yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Katılımcıların kurumda çalışma süresine göre sadece genel 
sinizm ortalama puanlarında farklılık olduğu (p<0.05); kurumda 1 yıldan az süredir 
çalışanların genel sinizm puan ortalamalarının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Örgütsel 
sinizm literatürü incelendiğinde yapılan birçok çalışmada mesleki deneyimi ve kurumda 
çalışma süresi daha uzun olan bireylerin genel ve örgütsel sinizm düzeyleri daha yüksek 
olarak belirlenmiştir (O’Connel et al., 1986; Delken, 2004; Lobnikar ve Pagon, 2004; Tokgöz 
ve Yılmaz, 2008; Kalağan ve Güzeller, 2010; Altınöz ve diğerleri, 2011; Fındık ve Eryeşil, 
2012; Helvacı ve Çetin, 2012; Tınaztepe, 2012; Balay ve diğerleri, 2013; Topkaya ve 
diğerleri, 2013; Tayfun ve Çatır, 2014). Sağlık çalışanlarında örgütsel sinizm düzeyinin 
incelendiği bizim çalışmamızda literatürden farklı olarak mesleki deneyimi ve kurumda 
çalışma süresi daha az olanların örgütsel ve genel sinizm düzeylerinin yüksek olması yaş 
değişkeninde açıklandığı gibi meslekte yeni olan kişilerin beklentilerinin karşılanmamasının 
yarattığı etkiye bağlanabilir.  
 

Çalışma saatlerine göre sağlık çalışanlarının ölçek puan ortalamaları 
karşılaştırıldığında nöbet usulü ya da gece çalışanların genel sinizm, örgütsel sinizm ve 
davranışsal boyut puan ortalamalarının sadece gündüz çalışanlara göre istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu (p<0.05); bilişsel ve duyuşsal boyut puan 
ortalamalarında farklılık olmadığı belirlenmiştir. Özler ve Atalay (2011) tarafından yapılan 
çalışmada da çalışma saatlerine göre sağlık çalışanlarının örgütsel sinizm düzeylerinde benzer 
bir farklılık bulunmuştur.  
 

Sağlık çalışanlarının mesleklerini isteyerek seçme durumlarına göre ölçek puan 
ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (p>0.05).  
 

Katılımcıların işlerinden memnun olma durumlarına göre tüm ölçek puan 
ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu ortaya çıkmıştır (p<0.05). İşinden 
memnun olmayan sağlık çalışanlarının tüm ölçek puan ortalamaları işinden kısmen ya da 
tamamen memnun olanlara göre daha yüksektir. İşinden memnun olmayan sağlık 
çalışanlarının genel sinizm düzeylerinin yüksek çıkması beklenen bir durumdur. Çünkü genel 
sinizm insan davranışı ile ilgili genellikle olumsuz algıları yansıtması, doğuştan gelmesi, 
memnuniyet duyma yeteneğinin olmaması ile ve ilgisizlikle karakterizedir. 
 

Araştırma sonuçlarına göre sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğunun mesleğini 
isteyerek seçtikleri gözlenmektedir ve bu nedenle örgütsel sinizm düzeylerinin orta düzeyde 
olduğu söylenebilir. Sağlık sektörünü seçen bireylerin meslek seçerken isteyerek seçmelerinin 
sağlanması, araştırmamızda saptadığımız mesleki deneyimi az olan bireylerin daha sinik 
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olduğu sonucu doğrultusunda işe yeni başlamış çalışanlar için oryantasyon programları ve 
periyodik olarak görüşmelerin yapılarak sağlık çalışanlarının görüşlerinin ve beklentilerinin 
alınması, bunlara önem verilmesi ve desteklenmesi, sağlık kuruluşlarında çalışanların sinizm 
ve örgütsel sinizm yaşama düzeyleri yöneticiler tarafından dikkatle izlenmesi gerekmektedir. 
Sağlık çalışanları, hizmet kalitesini büyük ölçüde etkileyebileceği ve hizmet sunumunun 
temeli olduğu için çalışma ortamında sinizmin oluşmasına neden olabilecek etkenlerin 
azaltılması, ortadan kaldırılması ve güven ortamı oluşturulması çok önemli bir konudur. 
Sinizme yol açan etkenler ortadan kaldırılmaz ise; sağlık işletmelerinde sağlık çalışanları 
düşük performans ve motivasyonla, iş tatmini olmadan, örgüte ve hastalara karşı 
duyarsızlaşarak çalışmaya devam edecek ve işten ayrılmaya başlayacaklardır. Bu nedenle 
araştırmanın sınırlarının genişletilerek tükenmişlik, iş tatmini, örgütsel bağlılık, örgütsel 
güven, örgütsel adalet, yabancılaşma ve işten ayrılma gibi kavramlarla ilişkili olarak ele 
alınmasının literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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MİKHAİL BAKHTİN VE ROMANIN SOSYOLOJİSİ* 
 

Sevra FIRINCIOĞULLARI** 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı Mikhail Bakhtin’in temel yaklaşım ve kavramlarını tanıtarak edebiyat sosyolojisi 
alanına kazandırmaktır. Bahktin, roman türünün doğuşunu çağların değişimi ve sosyal kırılmalar üzerinden 
temellendirmiştir. Bu temellendirme üzerinden de Marksist sınıfsal zemine yaslanan dil teorisini geliştirmiştir. 
Bakhtin, romana ilişkin yaklaşımını kendi özgün kavramları ve dil teorisiyle biçimlendirmiş ve roman türünün 
doğuşuna ilişkin özgün bir yaklaşım ortaya koymuştur. Zamanın ruhu ve sosyal kırılmalar üzerinden 
temellendirdiği teorisi ve kavramları ciddi çelişkiler ve eleştiriye açık noktalar bıraksa romanın doğuşuna ilişkin 
argümanları özgündür ve değerlidir. Karnavalın kahkahasıyla kırılan Ortaçağ epistemesi ve Rönesans’ın doğuşu 
üzerinden temellendirdiği roman teorisindeki, diyalektik sosyo-tarihsel vurgular en dikkat çekici olanlardır. 

Anahtar Sözcükler: Karnaval, roman, ortaçağ, rönesans, diyalektik 

 

 

MİKHAİL BAKHTİN AND SOCİOLOGY OF NOVEL 

 

ABSTRACT 

This study aims to introduce the basic concepts of approach and Mikhail Bakhtin teach the sociology of 
literatüre. 
Bakhtin based on change of era and the birth of the novel basing on social fractures. He has developed the 
Marxist theory of language in class leaning on the ground via the grounding. Bakhtin, the novel approach has its 
own unique format and language theory and concepts demonstrated a unique approach to the birth of the novel. 
The spirit of the time and that's based on the theory of social fracture and original concepts are serious 
contradictions and arguments concerning the genesis of the novel and is open to criticism should have let 
valuable points. Medieval mentality and broken by the laughter of the carnival in the novel theory basing on the 
birth of the Renaissance, the dialectics of socio-historical highlights are the most remarkable. 

Keywords: Carnival, novel, medieval, renaissance, dialectic 

 

GİRİŞ 
Bakhtin, edebiyat ve düşün alanına karnaval, diyaloji ve kronotop gibi kavramları 

kazandırmıştır. Bu çalışmanın amacı modern dönem edebiyatının en önemli türü olan romanın 
sosyolojisini temellendirmeye çalışan Mikhail Bakhtin’in temel kavram ve görüşlerini 
tanıtmak ve ülkemizde henüz yeni olan edebiyat sosyolojisi alanına kazandırmaktır.  
Bakhtin’in roman ve dil ile ilgili görüşleri birbiriyle örtüşen bir özellik arz eder. Marksist 
sınıfsal okumalar üzerinde biçimlenen bu tartışmalar onun romanın doğuşuna ilişkin 
temellendirmelerinde ana eksen tartışmalarının kaynağını oluştururlar. Bakhtin’in roman ve 
dil üzerine olan görüşleri Bakhtin Çevresi olarak bilinen bir çağdaş Rus Düşünce Okulu’nun 
kurulmasına neden olmuştur. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Bu çalışma “Romanın ve Edebi Türlerin Sosyolojisi / Mikhail Bakhtin ve Franco Moretti, ISBN: 
9786051800820, Serüven Kitap, 2015, İstanbul” kitap çalışmasından derlenerek hazırlamıştır. 
** Dr., Subaşı Mahallesi, Mermer Sokak No:12/A Antakya – HATAY, sevrafirinci@gmail.com 
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1918 ile 1975 yılları arasında etkin bir rol oynayan Okulun kurucusu Matvei İsaveiç 
Kagan, en önemli üyesi de, elbette Bakhtın’dir. Bakhtın Çevresi, sonradan Stalinist 
diktatörlüğe dönüşen Rus İhtilalı’nın yarattığı sosyal ve kültürel problemler üzerine 
yoğunlaşmıştır. Buna göre, esas itibariyle genelde sosyal hayat, özelde de sanatsal 
yaratım alanında anlam konusunu ele alan Bakhtın Çevresi düşünürleri, dilin sosyal 
gruplar arasındaki çatışmaları nasıl kaydettiğini analiz etmişlerdir.  
Linguistik üretimin özü itibariyle diyolojik olduğunu, yani sosyal etkileşim süreci 
içinde yaratıldığını savunan Bakhtın Çevresi üyelerine göre, yönetici tabaka örnek 
söylem olarak belli bir söylemi empoze etmeye çalışırken, tabi ya da alt sınıflar bu 
monolojik kapanışı kırma eğilimi gösterirler. Söz konusu yaklaşıma göre, edebiyat 
alanında şiir ve destan kültürel arena içinde merkezkaç eğilimleri sergiler, roman ise 
popüler ideoloji eleştirisinin yapısal olarak ayrıntılandırılmış ifadesini oluşturur 
(Cevizci, 2005: 200). 
Bakhtin, buna ilişkin olarak karnaval teorisini geliştirir. Ona göre karnaval, resmi 

ideoloji ve resmi dilin alaya alındığı bir alandır. Dolayısıyla resmi ideolojinin mutlak gördüğü 
hiyerarşi ve kurallar bu alanda askıya alınır.  

Tarihi romanların Saturn bayramlarına kadar geri giden karnaval geleneğini, Bakhtin, 
kamusal ile özel alanlar, icracılarla izleyiciler arasındaki sınırları ortadan kaldırırken, 
delilerle yabancıların günün kralları haline geldikleri tersine çevrilmiş bir düzeni 
yerleştiren bir şey olarak sunar. Karnaval Ortaçağ ve Rönesans’ın ciddi resmi 
kültürlerine, sosyal hiyerarşileri yıkmak ve bütün sosyal tabaklarla yaş gruplarını eşit 
hale getirmek suretiyle alaycı bir meydan okuma ortaya koyar. Bakhtin için karnaval 
antik bolluk ve yeniden doğuş kültürlerinin bir kez daha olumlanması olup, otoriteye 
dönük alaycı bir meydan okuma, yeni bir geleceğe giden yolu açan bir yenilenme 
gücünü temsil eder (Cevizci, 2005, 200) 
Onun diyoloji ve karnaval kavramları birbirini tamamlayan kavramlardır. Karnaval, 

tek biçimli ve otoriter yapılanmaları eleştirme ve bunları yıkmaya yönelik bir kavramdır. 
Diyolojizm ise iletişim ve dilin tek biçimli hale sokulmasının ve bir anlamda monolog 
kavramının tam tersidir. Bakhtin’e göre iletişim ve dil kaçınılmaz olarak çok sesli bir 
yapıdadır. Anlamların oluşma süreci ve karşı karşıya gelişi çok sesliliği ve diyaloğu gerektirir.  
Dolayısıyla diyoloji kavramı, karşılıklı iletişimle ve anlamın karşılıklı olarak oluşturulması 
temelinde yapılandırılmış bir kavram olarak ortaya çıkar.  

Dil, konuşan ya da yazan özne’den önce var olan bir yapıdır ancak bu yapı yine de 
konuşma an’ında gerçeklik (ya da anlam) kazanır ve hayata geçer. Dolayısıyla konuşma anı, 
karşılıklı iletişim anı olarak, hangi anlamın hangi anlamı nasıl etkileyeceğinin belirlendiği 
andır. Bakhtin’e göre her zaman anlamla yüklü olan dil, monologa izin vermez. Diyoloji, 
burada normal bir diyalogtaki gibi, iki kişi arasındaki söyleşi durumundan farklıdır.  

Diyoloji esas olarak doğru konuşan farklı özneler arasındaki anlam ilişkisidir. Bu 
nedenle, “Diyalogun bağlamları sınırsızdır” der Bakhtin. Sınırsız olarak tanımladığı bu 
bağlamlardan hareketle çok dillilik kavramını ortaya atar. Bakhtin’in bu alanı açıklamak 
üzere, “merkezcil güçler” (centripetal) ile “merkezkaç güçler” (centrifugal) şeklinde 
kavramlar kullanır. Esasen amacı merkezin dili ile merkez dışındaki çevrenin dilini ayıran 
kavram haritasını inşa etmektir. Bakhtin’e göre birinciler yani merkezcil güçler yaşamın 
akışını düzenleyip kalıplara sokarak bütünleştiren merkez yönelimli güçlerdir. İkinciler ise 
yani merkezkaç güçlerse merkezileşmeden kaçan, bütünselleştirilemeyen ve sabitlenemeyen 
dilsel ve anlamsal gerçekliklerdir. Diyolojizm kavramı da çok dillilik merkezkaç güçlerin 
varlığına dayandırılır. Bu kavrama bağlı olarak onun teorisinde dil ve kültür sabitlenir bir yapı 
olmaktan çıkarılır.  
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Bakhtin’in karnaval terimi de bu çok sesliliği, kültürün ve dilin zenginliğini, 
akışkanlığını ve olumsallığını tanımlamak için geliştirdiği bir kavramdır. Karnaval özellikle 
ortaçağ dönemindeki resmi ideolojinin kilise, devlet gibi kurumların monologlaşmış dilinin 
alaşağı edilmesinin göstergesi olarak belirir. Bakhtin’e göre dilin gerçek niteliği ve zenginliği 
diyolojide, söyleyenler ve dinleyenler arasındaki ilişkide ortaya çıkar. Dolayısıyla dilin 
kendisi aynı yaşam gibi tek biçimliliğe ve baskıya direnen bir görünüm sergiler. 
Merkezileştirilmeye ve kalıplara sokulmaya karşı kendi olumsal, akışkan ve çok sesli 
Bakhtin’in deyimiyle diyolojik bir yapısı vardır. Bakhtin bu kavramını toplumsal tarihten 
örneklerle temellendirir. Ona göre dilin diyolojik ve çok sesliliğinin en açık örneğini 
Ortaçağın baskıcı, uhrevi ve tek biçimli yaşam anlayışının askıya alındığı karnavallarda 
görmek mümkündür. Bakhtin, yılda bir kez devletin ve kilisenin yapılmasına izin verdiği bu 
panayır ve karnavallarda konuşulan dilin diyalojik özelliğine dikkat çeker ve buna 
karnavalesk dil adını verir. Bakhtin’e göre bu dil, epikten kopan ve yeni bir tür olan romanın 
dilini tanımlamaktadır. 
 
KARNAVALIN GÜLÜŞÜ / KAHKAHASI – YAŞAMIN DİYALEKTİĞİ ve ROMAN 
Roman, ortaçağ döneminde kısıtlanan ve hor görülen halkın sıradan ve gündelik pratiklerini 
dile yansıtan ilk yazın türü olarak bilinmektedir. Edebiyat teorisyeni Bakhtin’in vurguladığı 
gibi bu dil, ortaçağ döneminin yasaklanan dili idi ve sadece yılın belli dönemlerinde 
konuşulmasına izin veriliyordu. Ortaçağda her yıl belli zaman dilimlerinde yapılan 
karnavallarda dönemin katı hiyerarşisi ve hoşgörü barındırmayan din eksenli sosyal yaşamı 
askıya alınarak ortaya çıkan bu dil, özünde ortaçağ içinde ortaya çıkmayı bekleyen romanın 
diliydi.  .  “… Romanın tamamı, yazıldığı zamanın hayatının ta derinliklerinden çıkıp 
yeşermiştir” (Bakhtin, 2005: 471). 

Karnaval şenlikleri, komik gösteriler ve bunlarla ilişkili ritüellerin, Ortaçağ insanının 
hayatında önemli bir yeri vardı […] Gülmeye dayanan ve geleneğin onayladığı bütün 
bu protokol ve ritüel biçimleri, Ortaçağ Avrupa’sının bütün ülkelerinde mevcuttu; 
bunlar, ciddiyet ve resmiyet taşıyan kilise, feodal ve siyasi kült biçim ve törenlerinden 
çok keskin bir biçimde ayrılıyordu. Bu komik biçimler dünyanın, insanın ve insan 
ilişkilerinin tamamen farklı, gayrı resmi, kilisenin ve siyasetin ötesindeki yönlerini 
sergiliyordu; bunlar resmiyetin dışında ikinci bir dünya, ikinci bir hayat kuruyorlardı; 
az ya da çok tüm ortaçağ insanının katıldığı, yılın belli bir zamanında içinde 
yaşadıkları bir dünya […] Ortaçağın komik ritüelleri ve gösterilerinin kendilerine has 
özellikleri neydi? Tabi bunlar dinsel ritüeller değildir, mesela uzaktan genetik bir 
bağla bağlı oldukları Hıristiyan ekmek ve şarap ayini gibi. Karnaval ritüellerine şekil 
veren gülüşün temeli, bu ritüelleri kiliseye ait dinsel dogmatizmini mistisizmin ve 
dindarlığın tekelinden çıkarıp özgür kılar. Bu ritüeller büyü ve dua karakterlerinden de 
tamamen sıyrılmıştır; bunlar ne bir şey buyururlar ne de talep ederler. Hatta kimi 
karnaval biçimleri Kilise kültünün parodisini yapar. Bu biçimlerin hepsi, sistematik 
olarak kilise ve dinselliğin dışında konumlanırlar. Bunlar tamamen farklı bir alana 
aittir (Bakhtin, 2005: 31, 32, 33). 

Bakhtin’in teorisinde yer verdiği karnaval alanları ve bu alanlarda konuşulan dil, romanın 
kendi çağını eleştirebilen muhalif kimliğinin ortaya çıktığı yerdi ve roman türünün de ilk 
örneğini oluşturmaktaydı. Roman dili, kurgusu ve içinde konumlandırdığı karakterlerin 
özellikleriyle ortaçağın sosyal atmosferini eleştiriyordu. Bu eleştiri, ortaçağ içinde kutlanan 
deliler bayramı veya karnaval şenliklerinin abartılı, maddesel ve kaba halk mizahında yaşam 
buluyordu. 15. Yüzyılda Fransa’da Paris ilahiyat fakültesinde bu bayram ve karnavalların 
savunusu şöyle yapılmaktaydı: 

Böylesine neşeli bir eğlence ‘ikinci doğamız olan ve insanda içkin gibi görünen delilik 
kendisini en azından yılda bir kez özgürce açığa vurabilsin diye’ gereklidir. Zaman 
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zaman kapaklarını açıp hava almasına olanak tanımazsak şarap fıçıları çatlar. Biz 
insanlar da, pek sağlam yapılmamış fıçılarız ve içimizdeki bilgelik şarabı dindarlık ve 
Tanrı korkusundan müteşekkil sabit bir fermentasyon halinde kaldığı takdirde çatlarız. 
Bozulmaması için hava almasına izin vermeliyiz. Belirli günlerde çılgınlığa izin 
vermemizin nedeni de bu, böylece, Tanrıya daha büyük bir şevkle hizmet etmeye 
devam edebiliriz (Bakthin, 2005: 103). 
Bu alanlarda halkın resmi dünyaya karşı kendi dünyasını, resmi kiliseye karşı kendi 
kilisesini, resmi devlete karşı kendi devletini kurduğu söylenebilir… Ortaçağ insanını 
en fazla etkileyen, gülmenin korku karşısındaki zaferiydi. Bu yalnızca Tanrının 
gizemli terörü karşısındaki bir zafer değildi… Her şeyden çok kutsanan ve yasaklanan 
her şeyle bağlantılı baskı ve suçluluk karşısında kazanılan bir zaferdi. Bu Tanrının ve 
insanın iktidarının, otoriter emirlerinin ve yasaklamaların, ölüm ve ölümden sonraki 
cezalandırmanın, cehennem ve yeryüzünün kendisinden daha korkutucu olan her şeyin 
yenilgisiydi. Bu zafer sayesinde gülme, insanın bilincini arıtıp insana dair yeni bir 
bakış açısı kazandırıyordu. Bu hakikat kısa ömürlüydü; gündelik yaşamın korkuları ve 
baskıları bunu izliyordu, ama bu kısa anlardan, başka bir gayri resmi hakikat doğdu; 
yeni Rönesans bilincini hazırlayan dünyaya ve insana dair bir hakikat (Bakhtin, 2005: 
109, 117, 118)  

Bakhtin’in vurguladığı bu hakikat, ortaçağın din eksenli yaşam anlayışı içinde ortaya çıkmayı 
bekleyen özgürlüğü tanımlamaktaydı. Roman kimliğini söz edilen özgürlük, kaba halk mizahı 
ve resmi dilden farklı olan halkın sıradan yaşantısı içinde konuşulan dili ile kendini inşa 
edecekti. Roman dilinde simgeleşen bu özgürlük arayışı aynı zamanda ortaçağın resmi diline 
bir eleştiriyi, halkın baskılanan yaşam tarzına yönelik bir başkaldırıyı da içinde 
barındırmaktaydı. Söz konusu başkaldırının ilk ve en önemli örneği olarak Bakhtin 
Rebelais’in Gargantua’sını örnek verir. Bu eser, bilinen dil kalıplarını kıran, beklenen tür 
özelliklerini aşan, karakterlerinde ve olay örgüsünde grotesk unsurlara yer veren bir eserdir.  
Rebelais, ortaçağın yaşam algısında hâkim olan baskının gülmeyi yasaklayan kilisenin ve bu 
dönemki resmi ideolojinin dilinde olduğunu vurgular. Zaten Gargantua bu dönem içinde 
halkın yaşamını büyük ölçüde kısıtlayan resmi ideolojinin alaya alınışını simgeler. Gargantua 
Karnaval ve bayramlarda resmi ideoloji ve onun taşıyıcılarını alaya alınışını parodilerle de 
tepe taklak edilişini anlatır. Bakhtin, Rebelais’in eserlerinde işlediği bu parodileri şu şekilde 
anlatmaktadır: 

Böyle bir sistemde kral soytarıdır. O, halk tarafından seçilir ve halk tarafından alaya 
alınır. Hükümdarlık süresi dolduğunda dövülür, sövülür; tıpkı bugün bile, kışın ya da 
ölmekte olan yılın karnaval kuklasının alaya alınıp dövülmesi, parça parça edilmesi, 
yakılması ya da boğulması gibi. Onlar “neşeli canavarlar”dır. Soytarı en başta kral 
kılığına girer, ama hükümdarlığı sona erdiğinde kostümü değiştirilir, “gülünç bir 
taklit” haline getirilir ve böylece yeniden soytarıya dönüşür. Sövgü ve dayak bir 
kostüm değişimine, bir metamorfoza denk gelir. Sövgü, sövülenin öteki, hakiki 
yüzünü ortaya çıkarır, sahte kıyafetlerini çeker alır, maskesini düşürür. Bu kralın 
tacının elinden alınmasıdır.  
Sövgü ölümdür; eskiden genç olanın ihtiyar hale gelişidir; yaşayan bedenin cesede 
dönüşmesidir. O, tarihsel bir ölüm yaşaması gerekeni yansıtan “komedinin aynası”dır. 
Ancak bu sistemde ölümün ardından, yeniden hayat bulma, yeni bir yıl, taptaze bir 
gençlik ve bir kez daha ilkbahar gelir. Dolayısıyla sövgünün ardından övgü gelir; 
bunlar, bir dünyanın, her biri kendine ait bir bedene sahip olan iki veçhesidir.  
Tacı elinden alınarak sövme, tıpkı eski otorite hakkında, ölmekte olan dünya 
hakkındaki hakikat gibi, Rebelais’nin organik imgeler sisteminin bir parçasıdır. Bu, 
karnavalesk dayaklar, kostüm değişimi ve gülünçleştirilen taklitlerle birleştirilir. 
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Rabelais bu imgeler, zamanın yaşayan popüler şenlik geleneğinden çıkarmıştır…  
(Bakhtin, 2005: 225).  

Karnavallarda, ortaçağda kilise tarafından hoş karşılanmayan “gülme”nin önemine değinen 
Bakhtin’e göre “karnavalın kahkahası” değişimin, resmi ve dogmatik olanın kırılışının ve hor 
görülen ve sıradan olanla ayrıcalıklı olanın buluştuğu bir andı.  

Ciddi biçimleriyle müsamaha gösterilmeyen pek çok şeye, gülme biçimiyle izin 
veriliyordu. Ortaçağ’da gülmeye tanınan meşru izin kapsamında kutsal metinleri ve 
ritüellerin parodisi yapılabiliyordu. Karnavalesk gülme benzer bir şekilde daha 
yüksek, yüce bir şeye yönelmiştir – otoritelerin ve hakikatlerin değişimine, dünya 
düzenlerinin değişimine. Gülme, değişimin her iki kutbunu da kucaklar, tam da 
değişim süreciyle, bizzat krizle ilgilenir (Bakhtin, 2001: 244).  

Bakhtin’e göre “Karnavalın Kahkahası”nı eserinde büyük bir ustalıkla yansıtan Rabelais, bu 
devinimi ve diyalektik çözülüşü en iyi şekilde betimlemiştir. Çünkü Gargantua, ortaçağın 
ruhani ve ebedi duruşuna karşılık, maddi, dinamik bir yaşamın varlığına dikkat çekiyordu. 
Ancak bunu alaycı bir dil ve abartılı bedensel imgeleri kullanarak yapıyordu.  Bu imgeler 
özellikle bedenin alt kısımlarının kullanıldığı, yani kilisenin günah saydığı bedensel hazları 
hatırlatan imgelerdi. Ve bunlar ortaçağın Deliler Bayramı ve karnavallarında yaşanan 
durumları da anlatmaktaydı.  

Dışkılamanın, “deliler bayramı” ritüellerinde önemli bir rol oynadığını biliyoruz. 
Ritüel için seçilen piskopos ilahi okurken, tütsü yerine dışkı kullanılırdı. Ayinden 
sonra rahipler, gübre dolu at arabalarıyla dolaşır, yollardaki kalabalığa gübre atarlardı.  
… Dışkının, daha çok komik olan bedenleri ve maddeleri temsil ettiği söylenebilir; o, 
yüceltilen her şeyi itibarsızlaştırmak için en uygun madendir (Bakhtin, 2005: 173, 
178). 

Bakhtin, Rebalais’in dilinde hâkim olan bedensel alt bölgelerin kullanımının, sadece resmi 
ideolojinin gülüşle ve yasakladığı birçok diğer şey ile alaya alınmasından öte bir anlam 
taşıdıklarını vurgular. Ona göre bu kısımların kullanılması, ortaçağda bireyin bilincine 
kazınmaya çalışılan uhrevi yaşam algısının, ölüm ve günahkârlık anlayışının eleştirisidir. 
Bedenin aşağılanması ve günahkârlıkla özdeşleştirilmesine yönelik bir tavır söz konusudur. 
Dolayısıyla bu imgelerle yaşam ve yeniden doğum hatırlatılmış oluyordu ki, bu da ortaçağın 
ölüme yönelmiş bakışı içinden fışkıracak olan doğumun imgesiydi. Yani yaşamın 
diyalektiğinin doğuma ve yeniden başlamaya yönelmiş yüzüydü.  

Alçaltma jestleri ve ifadeleri müphemdir, zira alt bölgeler sadece bedensel bir mezar 
değil, aynı zamanda doğurganlığı ve hasıl etmeyi temsil eden cinsel organların da 
bulunduğu bölgelerdir. Dolayısıyla doğum, doğurganlık, yenilenme ve bolluk 
arasındaki temel ilişki çiş ve dışkı imgelerinde barınır. Bu olumlu unsur Rebelais’in 
zamanında tamamen canlıydı ve açıkça anlaşılıyordu… Bu karnavalesk jest ve 
imgeleri doğru anlamak için, bu jest ve sözlü imgelerin hepsinin, bir bütün olarak 
karnavalın bir parçası olduğunu, bunun da tek bir imge dokusu mantığı altında 
kaynaştığını göz önüne almalıyız. Bu, aynı anda eski dünyanın ölüşünü, yenisinin 
doğuşunu temsil eden gülüşün dramasıdır … Dışkı ve çiş imgeleri müphemdir, tıpkı 
maddi bedensel alt bölgelere ait tüm imgeler gibi bu imgeler aynı anda itibarsızlaştırır, 
yıkar, yeniden hayat verir ve yinelerle; aynı anda kutsar ve alçaltırlar. O imgelerde 
ölüm ile ölüm sancıları, doğum ile doğum sancıları sımsıkı örülmüştür (Bakhtin, 2005: 
175).  

Karnaval ortaçağın resmi dilinde ve ideolojisinde yadsınan her şeyi serimleyen bir şenliktir. 
Bu şenlikte kilisenin sürekli hatırlattığı ölümü yaşamın bir parçası ve yeniden doğumun bir 
gerekliliği olarak görmek mümkündü. Dolayısıyla karnaval, tüm grotesk imgeleri ve 
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parodileriyle, ölümü yaşamın içinde gören ancak ölümü yeniden doğumu simgeleyişi 
itibariyle de yüzünü yaşama dönen yönüyle ele almaktaydı. 

Karnaval eski dünyanın yıkımını, yeni dünyanın doğumunu kutlar: Yeni yılı, yeni 
baharı, yeni krallığı. Yıkıma uğratılmış olan eski dünya, yeni dünyayla birlikte sunulur 
ve onun bünyesinde, ikili bedenin ölmekte olan parçası olarak temsil edilir (Bakhtin, 
2005: 443). 

Bakhtin’e göre modern zamanlarda pornografik ya da benzer özel anlamlara çekilen 
karnavalesk bedensel imgeler o dönemde tüm doğallığı ile algılanabiliyordu. Rönesans 
döneminde doğal karşılanan bu vurgular modernleşme ile birlikte daha dar anlamlar içine 
çekilmiştir.  

Rabelais’deki edepsiz konuşmalar, günümüzde bile, sadece ortalama halkın değil sadık 
okurlarının nezdinde dahi onu zor bir yazar kılar. Bu kaba saba kelimeleri romanın 
sanatsal dokusuna yedirmek güçtür. Modern zamanlarda bu terimlerin çoğunun aldığı 
özel anlamlar, Rabelais’nin yazılarının doğru bir yorumunu güçleştirir; zamanında o 
terimler evrenseldi ve pornografiyle hiç alakası yoktu. Bu nedenle uzmanlar ile 
akademisyenler “16. Yüzyılın bu nahif ve kaba saba” kaçınılmaz mirası üzerinde 
müsamahakâr bir görüş benimsediler, bu eski moda uygunsuzlukların masum 
karakterinin altını çizdiler. 18. Yüzyılda Abbe Galiani, bu hoşgörüyü ifade eden şöyle 
akıllıca bir laf sarf etti: “Rebelais’nin edepsizliği naiftir; yoksul bir adamın arka tarafı 
gibi” (Bakhtin, 2005: 172).  

Bakhtin’de Rebealis’nin dili ve roman kavramsallaştırmaları grotesk imgeler olarak 
tanımlanırlar. Grotesk aynı zamanda Bakhtin’in karnaval kavramı içerisinde oldukça önemli 
bir yere sahiptir. Zira grotesk aşırılığı, abartıyı, beklenenin dışına çıkmayı ve ortaçağın 
idealleştirilmiş yaşam algısının aksine maddeselleştirilmiş yaşam alanlarını tanımlar. Yaşamın 
diyalektiğini maddesel yönleriyle anlatır. Grotesk aynı zamanda tamamlanmış ve çerçevesi 
çizilmiş olan her şeye bir başkaldırıyı, resmi ideolojiyi alaya alarak eleştirmeyi bir anlamda 
karikatürize etmeyi tanımlamaktadır. 

Bedenin grotesk biçimleri, sadece Avrupa halklarının sanatına değil folkloruna da, 
özellikle komik türe hâkimdir. Ayrıca bu imgeler, halkın resmiyet ötesinde sürdüğü 
hayata da hâkimdir. Örneğin alay ve sövgü teması neredeyse tamamen bedensel ve 
grotesktir. Halkın gayri resmi ifadelerinde ortaya çıkan beden, doğurgan olan ve 
doğurtan bedendir; doğuran ve doğan, yalanıp yutan ve yutulan, içen, dışkılayan, hasta 
olan, ölen bedendir. Bütün dillerde cinsel organlar, anüs, kalçalar, karın, ağız ve burun 
karşılığı olarak kullanılan bir dolu ifade vardır. Hâlbuki kollar, bacaklar, yüz, gözler, 
gibi bedenin diğer kısımları için sadece birkaç ifade vardır… İnsanlar nerede gülüyor, 
sövüyorlarsa, özellikle dostane bir ortamdalarsa, konuşmaları, bedensel imgelerle dolu 
olur (Bakhtin, 2005: 349). 

 
Ortaçağın hiyerarşisine ve kapalılığına, tamamlanmışlığına yönelik eleştiri, grotesk 
benzetmelere yer veren ve romanın çekirdeğini oluşturan Rabealis’in Gargantua’sı iken, 
ortaçağın yazın türü olan epiği eleştiren ve ilk roman örneği olarak bilinen eser ise Don 
Kişot’tur. 
Don Kişot, özellikle karakterlerin kimliğindeki derin farklılık ve olay örgüsü içinde sergilenen 
muhalif tavrı ile roman türünün ilk örneği olarak ortaya çıkmıştır. Don Kişot, genel özellikleri 
ile ortaçağın karakterini simgelerken, onun zıt kutbunda konumlanan diğer karakterler ise 
içinde yaşanılan dönem olan Rönesans’ın maddiyata yönelik doğal yaşamını 
simgelemekteydi. Romanda sürekli Don Kişot’un yaşamı algılayışı ve eylemleri ile dalga 
geçilmesi özünde geride bırakılan bir yaşam biçimi ve onun öğütlediği idealleştirilmiş 
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eylemlerine ve yaşam algısına yönelik bir eleştiriydi. Bu eleştirel tavır Bakhtin’in vurguladığı 
gibi canlı gayri resmi dil ve gayri resmi düşünce ortamıyla ilişkilidir.  

Canlı yaşayan gerçekliğe gülmek, tüm yüksek türlerin ve ulusal mitte cisimleşen tüm 
yüce modellerin parodisi ve alaycı taklitleri gelişir. Tüm tanrıların, yarı-tanrıların ve 
kahramanların… Gündelik bir ortamda, zaman dışılığın düşük dilinde zamandaş 
yaşamla eşit bir düzlemde temsil edilerek daha da aşağıya çekilir (Bakhtin, 2001: 186). 

Don Kişot’un idealleştirilen dünyası ile dalga geçme roman dilinde kendini daha sonraki 
dönemlerde muhalif bir türün temel özelliği olarak ortaya koyacaktı. Bu ilk örnekte romanın 
doğuş noktası olan karnavalın kahkahası, yaşamın doğallığı ile kendisi arasına koyduğu 
mesafe dolayısıyla eskiyi (epik- ortaçağ) yerebilmek için gerekliydi.  

Gülme bir nesneyi yakınlaştırma konusunda, kişinin onun her tarafını teklifsizce, 
samimi bir şekilde yoklayabileceği, evirip çevirebileceği, içini açabileceği, üstünden 
altından bakabileceği… kendisinden kuşku duyabileceği, tüm çıplaklığıyla ortaya 
çıkarabileceği, serbestçe inceleyebileceği… kaba bir mıknatısa sürükleme konusunda 
fevkalade bir güce sahiptir. Gülme, bir konuyu samimi bir temas nesnesine 
dönüştürüp, böylece bu nesnenin tamamen serbestçe incelenmesine zemin hazırlayarak 
bilinmeyen bir dünyanın karşısında duyulan korkunun kökünü kazır (Bakhtin, 2001: 
188). 

Bakhtin’in diyolojik veya söyleşimsel karakterini ısrarla vurguladığı bu dil romanın dilidir. 
Roman asla bitmeyen şimdiki yaşam içinde konumlanan öznelerin diyolojik etkileşimlerinin, 
dolayısıyla söyleşimlerinin ürünüdür. Kuşkusuz monolojik dilin varlığı da mümkündür ancak 
burada Bakhtin’e göre bir iletişim ve söyleşimden çok dayatmacı bir tutum söz konusudur. 
Ona göre dil içinde bireyler kaçınılmaz olarak diyolojik bir anlatıma izin verecek şekilde 
konumlanırlar. Diyolojizm özne kavramsallaştırması ile de yakından bağlantılıdır. 
 
DİYOLOJİZM VE ÖZNE 
Bakhtin’e göre yaşam bir oluştur. Yani yaşam tekdüze bir gidiş, sonlu veya amaçlı bir seyir 
izlemez. Bu oluş şimdiki zaman içinde öznelerin tek, bitimsiz ve eşsiz yani bir daha 
gerçekleşemeyecek biriciklikteki eylemlerinden ve söylemlerinden meydana gelir. Buna bağlı 
olarak özneler de eylemlerinde kendi biriciklikleri ile hareket eden ancak diğeri olmadan da 
tanımlanamayan varlıklardır.  

 Bakhtin’e göre yapısalcılığın en temel eksikliği, öznenin bir kavrama dönüşemeyecek                   
şekilde kavramsallaştırılmasıdır. Yapısalcılık, araştırma öznesini bircik özne olarak 
öne sürmekle, bilinçler arasındaki her türlü söyleşi (diyalog) olanağını ortadan kaldırır. 
Bu yolla öznenin eylemi, kişinin kendi benliğini sorgulayıp yanıtladığı basit, teksesli 
bir etkinliğe dönüşür. Böyle bir anlayış, anlamın oluşumunu da olanaksızlaştırır. 
Çünkü bağlamsal, kişisel bir anlam olarak herhangi bir anlamın ortaya çıkabilmesi “bir 
soru, bir muhatap ve bir yanıtlama öndeyişi” gerektirmektedir. Böyle bir anlayış 
çoğulluk üzerine kurulmalıdır; zira söyleşim “ her zaman (söyleşimsel bir asgari 
olarak) iki’yi içerir. 
Olay – oluş, özne(ler)in birlikte-oluşu’dur. Böyle bir birlikte – oluş bir yandan öznenin 
gelişen özelliğinin altını çizmektedir. Bu anlayış öznenin bitimsiz doğasını 
vurgulamaktadır. Öte yandan böyle gelişen bir birlikte oluş, herhangi bir birlikte var 
olmanın anlamlı olabilmesi için öznenin bir özden yoksun olması gerektiğini 
imlemektedir. Öznenin bir öze sahip olduğu varsayıldığında özneler arasında edimsel 
(gerçek) bir etkileşimden söz etmek olanaksızlaşır. Bakhtinci özne yalnızca dil, 
söyleşi, eylem ve biricik olay- oluş genelliği çerçevesinde anlaşılabilir. Bu özne 
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bitimsiz bir şeydir, (kaba görgücülüğün anladığı biçimde) verili değildir. Tersine bu 
bitimsizlik yalnızca öteki üzerinden anlaşılabilmektedir (Azeri, 2010: 143, 145). 

Bu çerçevede Bakhtin’in öznesinin kendi sesinde kolektifin sesini barındırdığını söylemek 
mümkündür. Özne diğeri olmadan anlam üretemez ve kendini tanımlayamaz. Birinin var 
olabilmesi diğerinin varlığına bağlıdır. Bu durum iletişimin diyolojik yönünün yani Baktin’ci 
anlamda söyleşimin temel koşuludur. Bu koşul öznelerin bilinçlerinin diyolojik bir etkileşimle 
konuştuğunun vurgusunu taşır. Aynı zamanda bu karşılıklı etkileşim anlar içinde yani şimdiki 
zamanda üretilen ve tekrar üretilemeyecek biricikliğe de sahip bir söyleşimdir. Dolayısıyla 
diyolojik söyleşimler, anlar (şimdiki zamanlar) içerisinde ortaya çıkan biricik oluşumlar 
oldukları kadar, yaşamın diyalektik ve olumsal soluğunu içlerinde taşırlar.  

Konuşan bir kolektifin üyesi, bir sözcükle karşılaştığında bu sözcük dildeki nötr bir 
sözcük, başkalarının istekleri ve değerlendirmelerinden bağımsız, başkalarının sesinin 
konumlanmadığı bir sözcük değildir. Hayır, kişi sözcüğü ötekinin sesinden ve ötekinin 
sesiyle dolu biçimde alımlar. Sözcük kişinin bağlamına başka bir bağlamdan, 
başkalarının yorumuyla dönüştürülmüş olarak girer (Azeri, 2010: 151). 

Bakhtin, anlar içerisinde öznelerin kolektif biricikliğini dil içerisinde bu şekilde tanımlarken, 
anların, öznenin, yaşamın, dilin bitimsiz bir süreç olduğunun da altını çizer. Bu bitimsizlik 
diyalektik bir yeniden dönüşümle yeniden ve yeniden tekrarlanır, ancak farklı oluşumlar 
sergiler. Dolayısıyla dil ve dil içindeki sözcükler diğer öznelerin bilinçlerindeki anlamlarla 
karşılıklı olarak yeniden üretilirken, özneler de bitimsiz bir oluş içerisinde kendini yineleyen 
kolektif biricik varlıklar olarak karşımıza çıkarlar.  

Bitimsizlik basitçe, kişinin bütünüyle tükenemeyeceği (veya kişinin bütünlüğü’nün 
kavuşulamaz olduğu) anlamına gelmektedir; kişinin, gerek içten gerek dıştan tümüyle 
kavranılamayacağını ve ele geçirilemeyeceğini imlemektedir… (Azeri, 2010: 151). 

Bu yaklaşım modern özne tasarımından ayrılır. Zira modern özne, karşısındaki kişi, durum 
veya olayı nesneleştirebilen, dışsallaştırabilen ve eylem içerisinde eyleme geçen aktif bir 
kimlikle karşımıza çıkar. Ancak Bakhtin’in özne tanımı bu yaklaşımdan farklıdır. Yaşamı bir 
oluş olarak ele alan Bakhtin’in özne tasarımı, özneyi eylem içerisinde hem etkin hem edilgin 
bir noktada kavramayı gerektirir. Ona göre özne de, aynı yaşam gibi bir oluş olarak ele 
alınmalıdır. Bu onun diyolojizm kavramı ile doğrudan bağlantılıdır.  
Diyolojizm özneler arasında herhangi bir hiyerarşi olmadan olumsallık içerisinde bir 
konumlanışı tanımlar. Söz konusu olumsallık bir sonluluk veya bir eylem çizgisinin 
olmayışıdır. Dolayısıyla onun özne tanımı modern öznenin konumlanışıyla bir zıtlık 
içerisindedir. Bakhtin’i modern özne tanımından uzaklaştıran, yaşamın süre giden yapısı 
içerisinde sınırları çizilemeyen akışkanlık ve bunun öznelerin konumlanışına yansımasıdır. 
Özne yaşam gibi bir oluş ise ve bu oluş özneler arasında kaçınılmaz olarak diyolojik bir 
etkileşimi beraberinde getiriyorsa, modern özne tasarımı bu olumsallık ve diyolojik yapı 
içerisine sığamadığını söylemek mümkündür. Dolayısıyla öznenin eylem alanı, aynı yaşam 
alanı gibi bitimsiz, diyalektik bir sınırsızlıkla kavranmak durumundadır. Bu çerçevede 
Bakhtin’in öznesinin en belirgin olarak göründüğü alan Rönesans’tır.  

Rönesans şenlikli yaşamın en üst noktasıdır. Bu dönemden sonra düşüş başlar. Bir 
anlamda şenliğin düşüşe geçmesinin çağdaş öznenin yükselişe geçmesiyle bağlantılı 
olduğu ileri sürülebilir, çünkü şenlik bitimsizliğin, göreceliğin ve ortaklaşa etkileşimin 
sürecidir (Azeri, 2010: 157). 

Rönesans, çok sesliliğin renkliliğin alanıdır. Ancak en önemlisi resmi ideolojinin monolojik 
dilinin kırılışının, yani Bahktin’in deyimiyle Karnavalın (şenlik) kahkahasının, olumsallığın, 
diyalektiğin, yani oluşun, bir diğer anlamıyla da yaşamın görüntüsüdür. 
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Şenlikte önemli olan nokta bu kaymaların sonuçlarının değil, bu kaymaların ta 
kendilerinin yüceltilmesidir: Şenlik… en geniş anlamıyla toplumsal olanın 
bitimsizliğini imler: Kişinin, sıradüzenin, konumların vs.nin bitimsizliğidir. Ayrıksılık 
(sıradan, genel olarak olumlamanın çiğnenmesi), ateş (sürekli bozuluş ve oluş yüceye 
simgesi), en yüceye (örneğin güneşe güdümlenmiş) yöneltilmiş gülme ve dünyevi 
gücün alaya alınıp yenilenmeye zorlanması öğelerinin hepsi şenlikli eylemin 
göreceleştirici özgürlüğünü simgeler… Şenlik birçok sayıda sokağın kesişmesinden 
oluşan alanda gerçekleşir ve kaçınılmaz olarak evlere de taşar… Şenlik herkesindir, 
evrenseldir, yakın ilişkisine herkes katılmalıdır. Meydan kamuya ait olduğundan 
şenlikli eylemin merkezidir; meydanda birçok kişi bir araya gelebilir ve bundan dolayı 
etkileşimin fiziki olanağını elde edebilir. Bu yüzden her yer, “sokaklar ve evler bile” 
şenliğin işgaline uğrayabilir. Çünkü şenlikte önemli olan ortak eylemdir (Azeri, 2010: 
157). 

 
AVPURA ROMANINDA EPİSTEMOLOJİK KIRILMA VE DOSTOYEVSKİ’NİN  
KAHRAMANLARI 

Bakhtin, roman türünü halkın dilini yansıtan ilk tür olarak nitelemektedir. Romanın 
kimliği karnavallaşmış halk kültürünün dolayısıyla otoritenin alaşağı edilişinin sanat 
türündeki görünümüdür. Zaten bu yaklaşımıyla diğer türler ile roman türü arasına (özellikle 
epik) ciddi bir mesafe koymaktadır. Ona göre halkın söylemini en saf şekilde romanda ancak 
özellikle Rönesans döneminde görmek mümkündür. Ancak modern öznenin yükselişe 
geçmesi ile birlikte romandaki çok seslilik yine bir teksesliliğe bürünmüştür. Bu dönemde 
romanın karakterleri yazarın dünyasına ve bilincine aittirler. Yazarın kendi tasarımları ve 
bilincinin açılımlarını karakterlerde soluk bulur ancak bu karakterlerin kendilerine ait bir 
söylemleri yoktur. Sessiz nesnelere indirgenmişlerdir ve ne kendi aralarında ne de yazarla 
iletişimlerinde kendi dünyaları ile yaşayan bağımsız bilinçler olarak görülemezler. Bu 
yönüyle Bakhtin’e göre Avrupa romanı monolojik bir söylemle konuşur. 

Monolojizmin tahkimi ve bütün alanlara ve ideolojik hayata sızması, modern 
dönemlerde birleşik ve münhasır akıl kültüyle Avrupa rasyonalizmi tarafından, 
özellikle de Aydınlanma tarafından teşvik edilmişti; Avrupa sanatsal nesrinin temel 
türsel biçimlerinin şekillendiği dönemdi bu. Keza Avrupa ütopyacılığı da bütünüyle bu 
monolojik ilke temelinde inşa edilmişti. Kanının kadiri mutlaklığına olan inancıyla 
ütopik sosyalizm de bu alana aittir. Her türlü anlamsal bütünlük her yerde tek bir bilinç 
ve tek bir bakış açısı tarafından resmedilir… Biz bu inancın yalnızca edebiyat 
sanatındaki tezahürleriyle ilgileniyoruz (Bakhtin, 2004: 136).  

 Avrupa romanının anlatılan bu monolojizmi yıkan ilk kişi Bakhtin’e göre (elbette 
öznelere değer atfeden ilk kişi Dostoyevski değildi ancak bütünlüğü ile bunu işleyen ilk 
romancı idi) Dostoyevski’dir. 

Dostoyevski Goethe’nin Prometheus’una benzer şekilde, sessiz köleler yaratmaz  
(Zeus’un yaptığı gibi), tersine, yaratıcılarının yanında durabilen, onunla aynı görüşü 
paylaşmamaya muktedir olan, hatta ona karşı gelebilen özgür insanlar yaratır. Aslında 
Dostoyevski’nin romanlarının başlıca karakteristiği bağımsız ve kaynaşmamış seslerin 
ve bilinçlerin çokluğu, tamamen meşru seslerin sahici bir çoksesliliğidir. 
Dostoyevski’nin yapıtlarında açımlanan, tek bir yazar bilincinin aydınlattığı tek bir 
nesnel dünyadaki karakterlerin ve yazgıların çokluğu değildir; daha çok, her biri eşit 
haklara ve kendi dünyalarına sahip bilinçler çoğulluğu olayın bütünlüğü içinde birleşir 
ama kaynaşmazlar. Dostoyevski’nin başlıca kahramanları tam da Dostoyevski’nin 
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yaratıcı tasarımının doğası gereği, yazar söyleminin nesnesi değildirler yalnızca, 
bunun yanı sıra kendi dolaysız anlamlandırıcı söylemlerinin öznesidirler de.  

… Bir karakterin bilinci bir başkasının bilinci olarak, başka bir bilinç olarak verilir, 
ama aynı zamanda bir nesneye dönüştürülmez, kapatılmaz ve yazarın bilincinin basit 
bir nesnesi haline gelmez. Bu anlamda Dostoyevski’de bir karakterin imgesi, 
geleneksel bir roman kahramanının alışıldık nesneleşmiş imgesi değildir (Bakhtin, 
2004: 48, 49).     

Bakhtin’e göre Dostoyevski’nin döneminde yaşayan birçok yazarın, yapıtları ne tür, ne 
de kullanılan teknik bakımından gerçek bir çokseslilik göstermez. Bu dönemde yükselişe 
geçen biyografik roman ise çok sesliliğe izin verecek bir yapıda görünmemektedir. Bu 
nedenle Dostoyevski, kendi döneminde yaşayan Tolstoy, Turgenyev gibi yazarların kullandığı 
tekniklerden çok daha farklı bir teknik ve karakter kullanmıştır Dostoyevski.  

Biyografik romanın olay örgüsü, Dostoyevski’nin kahramanı için yeterli değildir, 
çünkü böyle bir olay örgüsü, her bakımdan kahramanın toplumsal ve katerolojik 
kesinliğine, hayatta eksiksiz bir cisimleşme bulmasına dayanmaktadır. Kahramanın 
karakteri ile hayatının olay örgüsü arasında derin ve organik bir bütünlük olması 
gerekir. Biyografik roman bu bütünlük temelinde inşa edilir. Kahraman ve kahramanı 
çevreleyen nesnel dünya aynı kumaştan yapılmış olmalıdır. Ama Dostoyevski’nin 
kahramanı bu anlamda cisimleşmemiştir, cisimleşemez de. Normal bir biyografik olay 
örgüsüne sahip olamaz… Dostoyevski’nin çoksesli romanı başka bir olay örgüsü – 
kompozisyonu temelinde inşa edilmiştir ve Avrupa’nın sanatsal nesrinin gelişimindeki 
başka tür gelenekleriyle bağlantılıdır… 

… Serüven dünyası, Dostoyevski’nin sanatının “ezeli bir özelliğine” ifade 
kazandırmıştır: Tam da sıradanın en yoğun olduğu yerde sıra dışını devreye sokma, 
romantik ilkeler uyarınca yüce olanı groteskle kaynaştırma ve kendisini hiç fark 
ettirmeyen bir dönüştürme süreciyle gündelik gerçekliğin imgelerini ve fenomenlerini 
fantastiğin sınırları içine itme dürtüsü (Bakhtin, 2004: 159, 161). 

Bu çokseslilik, sıra dışılık, karşılıklı bilinçlerin iletişi yani diyolojizm Dostoyevski 
sanatının en önemli ayırd edici özelliğidir. Ve bunun kökleri de Avrupa tarihinin ve nesrinin 
köklerinden beslenmektedir. Ancak belli yönleriyle Dostoyevski romanı Avrupa romanından 
ayrılır. Dostoyevski’de öznelerin konumlandırılışı ve diyolojizm Bakhtin’e göre daha önce 
Avrupa romanında olmayan bazı mesajlar verir. Bütünlenmeyen özne tasarımının inşacısıdır 
Dostoyevski ve özneler bütünlenmiş bilinçleri ile ortaya çıktıklarında bir felaket olur özne 
mahvolur. Çünkü bilinçler arasında bir etkileşim değil kendi içinde bir kapanma 
gerçekleşmiştir. Diyolojik iletişime kapandığı an kanonlaşma eğilimi gösteren her durumda 
bir felaket eğilimini okumak mümkündür Bakhtin’e göre. İnsan aynı yaşamın kendisi gibi bir 
yönüyle gelecekte olan üstü kapatılamayan bir özellik arz eder. Bu tamamlanmamışlık 
bilinçlerin karşılıklı iletişimi ile kendini yeniden kurma ile gerçekleşir.  

“Sen varsın”. Dostoyevski’nin yapıtlarında trajik felaketin merkezinde bir karakterin 
bilincinin tek benci bir şekilde bütünden kopuşu, kendi kişisel dünyasına sıkışıp 
kalması, orada hapis olması yatar daima… Bir başkasının bilincinin – bir nesne olarak 
değil özerk bir özne olarak – olumlanması romanın içeriğini belirleyen etik – dinsel 
postüladır. Kahramanlar ötekini gönülden olumlayamadıkları, “sen varsın” 
diyemedikleri için mahvolurlar (Bakhtin, 2004: 54). 

Bakhtin’e göre roman türünde Dostoyevski’nin canlı ve bağımsız karakterlerinin 
bilinçli varlıkları bir mesaj veririler; “bir kişilik ol”. Bu mesaj ile Dostoyevski karakterlerini 
tamamen özgür bırakmış ve geri çekilmiştir. Kendisinin araya girdiği anlarda ise ötekinin 
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sesini her zaman serbest bırakarak konuşur. “Dostoyevski sık sık araya girer, ama hiçbir 
zaman ötekinin sesini boğmaz, asla “kendisinden”, yani kendi yabancı bilincinden hareketle 
onun işini bitirmez” (Bakhtin, 2004, 373).   

Dostoyevski’de bu nedenle bilinçler bağımsız olarak birbirlerini tanırlar ve çarpışırlar. 
Bunun gerçekleşmediği anlar ise zaten öznenin mahvolduğu anlardır. Bu yönüyle Bakhtin 
Dostoyevski’nin romanlarında hâkim olan vurgunun çok seslilik olduğunun altını çizer.  

Dostoyevski’nin dünyası son derece çoğulcu bir dünyadır. Bu eksiksiz dünyanın 
çekimine kapıldığı bir imge, Dostoyevski’nin kendi dünya görüşünün ruhuna uyan bir 
imge arıyor olsaydık, o zaman bu, hem günahkârların hem de müminlerin bir araya 
toplandığı bir kaynaşmamış ruhlar cemaati olarak kilise olurdu; ya da belki Dante’nin 
dünya imgesi olurdu; çok – düzeyliliğin sonsuzluğa genişlediği, tövbekârlar ile tövbe 
etmeyenlerin, lanetlenmişler ile kutsanmışların bir arada bulunduğu Dante’nin dünyası 
(Bakhtin, 2004: 75).  

Bakhtin’e göre Dostoyevski’nin farklı bilinçleri bir arada konuşturması sadece 
bilinçler arası bir karşılıklılıkla diyolojik bir dil yaratmaz, aynı zamanda bir bilincin içindeki 
kırılmaları ve aynı bilinç içindeki farklı bilinçleri de karşı karşıya getirir. Bu durum sadece 
bireyin içindeki diyolojizmi serimlemekle kalmaz aynı zamanda insana dair çelişkileri de 
gösterir ve bu yönüyle çok değerlidir.  

Dostoyevski’nin çelişkiyi dramatikleştirip kapsamlı bir şekilde geliştirebilmek için tek 
bir kişinin içindeki her çelişkiden iki kişi yaratmaya çalıştığı söylenebilir gerçekten de. 
Dostoyevski’nin kalabalık sahnelere duyduğu tutkuda, çoğunlukla inandırıcılığı 
yitirme pahasına da olsa olabildiğince çok sayıda kişiyi ve temayı tek bir zamanda ve 
tek bir yerde toplama itkisinde, yani olası en fazla nitel çeşitliliği tek bir anda toplama 
itkisinde bulunur (Bakhtin, 2004: 77).  

Bakhtin, Dostoyevski’nin başarısını bir benliğin kendini kuşatan dünyayı değerlendirmesinde 
ve bu özerk gücünü karakterlere taşıması temelinde görür. Kahramanlar birer konumu 
doldururlar ve bu konumlardan hem yazarı, hem kendi benliklerini, hem de içinde 
bulundukları çevreyi değerlendirebilecek özerkliğe ve özgürlüğe sahiptirler. Her bir kahraman 
dünyaya farklı bir bakıştır ve bunlar arasında bir hiyerarşi yoktur.  

… Kahraman, Dostoyevski’yi tam da dünyaya ve kendisine yönelik belirli bir bakış 
açısı olarak; bir kişinin kendi kendisini çevreleyen gerçekliği ve kendi benliğini 
değerlendirip yorumlamasını olanaklı kılan konum olarak ilgilendirir. Dostoyevski 
için önemli olan, kahramanın dünyada nasıl göründüğü değil, öncelikle dünyanın 
kahramana nasıl göründüğü ve kahramanın kendi kendisine nasıl göründüğüdür 
(Bakhtin, 2004: 97).  

Bakhtin, Dostoyevski’nin devrimci adımında nihai yani tamamlanmış bitmiş bir özne 
tanımına karşı duruş olduğunu vurgular. Öznenin bitimsizliği, sürekli yeni bir söz 
söyleyebilme kapasitesi ve bir yönüyle devamlı gelecekte yaşayan bir varlık oluşunu 
karakterlerinde vurgulayan yönünü en derinden gören bir yazar olarak değerlendirir. Bu 
nedenle ona göre dışsallaştırılarak dayatılan her türlü söyleme ve dünya görüşüne karşı bir 
cevap verebilecek kapasiteleri ile çizilen bu kahramanlar kendileriyle de bu nedenle 
tartışmaya girerler. Kendi içsel sonlanamazlıklarının farkındadırlar. 

Canlı bir insan, gıyabi, nihaileştirici bir bilişsel sürecin sessiz nesnesine 
dönüştürülemez. Bir insanda yalnızca kendisinin açığa vurabileceği, özgür bir öz – 
bilinç ve söylem edimiyle açığa vurulabilecek bir şey, gıyabi, dışsallaştırıcı bir tanıma 
tabi olmayan bir şey vardır daima. 
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“Yeraltından Notlar”ın kahramanı Dostoyevski’nin yapıtlarındaki ilk ideolog 
kahramandır. Sosyalistlerle girdiği polemikte öne sürdüğü temel fikirlerden biri tam da 
insanın, üzerinde katı hesaplamalar yapılabilecek nihai ve tanımlı bir nicelik olmadığı 
fikridir; insan özgürdür ve bu nedenle kendisine dayatılabilecek her türlü düzenleyici 
normu reddedebilir (Bakhtin, 2004: 111). 

Bakhtin’e göre Dostoyevki’nin sanatını, ve eserlerinde yarattığı kahramanların bu 
özelliklerini besleyen en önemli kaynak Sokratik diyalogtur. Sokratik diyalok bilinçler arası 
bir alışverişe ve iletişime dayanır, doğduğu temel ise halk karnavalıdır. Sokratik diyalogta 
karnavala özgü dünya anlayışı egemendir.  

Hakikat tek bir kişinin zihninden doğmadığı gibi orada bulunamaz da; hakikati hep 
birlikte arayan insanlar arasında, onların diyolojik etkileşim süreci içinde doğar 
yalnızca. Sokrates kendini bir “muhabbet tellalı” olarak tanımlıyordu: İnsanları bir 
araya getirip tartışmaya girmelerini sağlıyor ve bunun sonucunda da hakikat 
doğuyordu; Sokrates kendisini bu hakikatin doğumuna yardımcı olduğundan ötürü 
“ebe” olarak tanımlıyordu. Bu nedenle yöntemini “doğum bilgisi” olarak 
adlandırıyordu. Ama Sokrates kendisini hazır bir hakikatin tek sahibi olarak 
görmüyordu asla. Hakikatin diyolojik doğasına dair Sokratik görüşlerin, Sokratik 
diyalog türünün halk karnavalı temelinde yattıklarını, onun biçimini belirlediklerini, 
ama tek tek diyalogların gerçek içeriğinde kesinlikle ifade bulmadıklarını belirtelim 
(Bakhtin, 2004: 169).    

Bakhtin Dostoyevki’nin sanatının köklerinde Sokratik diyaloğu ve karnavalın 
renkliliğini görmektedir. Ve ona göre bu renklilik zıtlıklarla örülü diyalektik yönelim ile 
şekillenmiştir. Bu yönüyle Avrupa romanında modern öznenin yükselişe geçişi ile birlikte 
romana hakim olmaya başlayan teknikler ve karakterler Dostoyevski’nin sanatında ciddi bir 
kırılmayla karşılaşır. Ve bu kırılma bir devrimci adım olarak görülmelidir. Bu devrimci adımı 
betimlerken Bakhtin modern özneye ve bu özne üzerinden inşa edilen doğruluk anlayışına da 
eleştiri getirmektedir.  

 

SONUÇ ve ELEŞTİRİ 

Bakhtin, edebiyat teorisinde dilin yapısına ilişkin kavramsallaştırmasının içine bir tür 
olarak romanın doğuşunu ve bunun sosyolojisini son derece etkileyici bir temellendirme ile 
ortaya koyar. Bakhtin, kavramlarını geliştirirken teorisinin temel dayanaklarını yaptığı 
kavramsallaştırma ile belli bir argümantasyona dayandırır. Bu argümanlar ağırlıklı olarak iki 
kutuplu bir sosyolojik bakışın izlerini taşımaktadır. 

 Bakhtin sosyal dünyayı tahakküm kuran üst sınıf ile bu tahakkümü kırma eğiliminde 
olan bir alt sınıf şeklinde karakterize etmektedir. Ve sosyolojisinin en belirgin vurgusu bu 
noktada hissedilmektedir. Zira en başta tahakküm kuran üst sınıfın yani resmi ideolojinin 
söylemi için monoloji kavramını ortaya atmıştır. Bu sınıfın egemen söylemine karşı kendi 
dilini konuşan ve onu yıkma eğiliminde olan alt tabakanın söylemi ise diyolojik kavramı ile 
tanımlanmaktadır. Bakhtin’in teorisinin en güçlü dayanağı bu iki kavram etrafında 
şekillenmiştir. Bu genellemelerle bakıldığında teorisyenin yaklaşımında ciddi eksiklikler 
olduğunu belirtmek gerekmektedir. İnsanlık tarihi boyunca bir eşitsizliğin varlığından söz 
etmek mümkündür. Ve Bakhtinci anlamda üst söylem ile alt söylemin ciddi mesafelerle 
ayrılarak çarpıştığı süreçler vardır. Ancak bu yaklaşım tarihsel anlamda dönemselleştirmeyi 
göz ardı eder ve diyalektik bir genellemeye kucak açar ki, bu da birçok yönden sosyal 
dünyaya yaklaşımında eksik bir görüşün varlığını işaret etmektedir.  
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Bakhtin’e göre alt tabaka üst tabakanın diliyle konuşmamaktadır. Ve üst tabakanın 
diline karşılık kendi karnavallaşmış söylemi vardır. Dolayısıyla dili de grotesk bir görünüm 
altında diyolojik bir yapı sergilemektedir. Ancak insan dünyasına ilişkin bu genelleme 
eksiktir. Zira alt tabaka içinde diyolojik bir söylemin varlığının her zaman ortaya çıkacağını 
ortaya atmak oldukça büyük bir iddiadır ve zaten sosyal dünyayı en başta bu iki kutba bölmek 
teoride ciddi eksiklikler bırakmaktadır. (Bu iki tabaka marksizmde olması kaçınılmaz görülen 
köle efendi diyalektiğinin değişik bir versiyonu gibidir) Çünkü bu iki kutbun varlığı kabul 
edilse bile söylemlerin mutlaka bu biçimde şekilleneceği yani alt tabakanın diyolojik bir dili 
inşa edeceği yönündeki iddia güçlü bir ihtimal olarak durmamaktadır. Bu durumda Bakhtin’e 
sorulması gereken önemli bir soru belirmektedir: 

Üst tabakanın söylemini yıkma eğilimi gösteren alt tabakanın söylemi diyolojik ise ve 
daha demokratik bir görünüm arz ediyorsa diyalektik dönüşüm gerçekleştikten sonra neden 
tekrar bir monolojizm tehdidi belirmektedir. Zira Bakhtin’in argümanlarının yönelimine 
bakıldığında bu diyalektik dönüşümün sonuçları daha demokratik bir sonuç vermelidir.  

Ve bununla bağlantılı olarak Bahtin’in dilin mutlaka diyolojik bir görünüm arz ettiği 
yönündeki vurgusu ile vardığı nokta arasında bir eksikliğin daha varlığı dikkat çekmektedir. 
Dil yapısı itibariyle diyolojik ise; monolojik söylem nasıl inşa edilmektedir. Buna ilişkin 
Bakhtin’in teorisinde hiçbir temellendirmeye rastlanmamaktadır. Bu yönüyle Bakhtin 
kavramsallaştırmalarının bir kısmını idealize ettiği bir sosyal yapından hareketle kurarken 
bunu tarihsel bir gerçeklik içinde eritmeye çalışmaktadır. Teorisyenin dönem itibariyle 
kavramsallaştırmaları özellikle diyalektik genellemelerle bakıldığında (Ortaçağ – Rönesans) 
gerçekliğe oldukça yakın durmaktadır. Ancak dilin kendisine ve sosyal dünyaya bu 
kavramlarla ve diyalektik genellemeler çerçevesinde yaklaşmak her zaman gerçekliğin 
resmini vermeyecektir. 

Bakhtin’in özellikle romanın doğuşuna ilişkin temellendirmelerinde, romanın halkın 
söylemini taşıyan ilk tür olduğu yönündeki vurgusu romana ideolojik bir işlev de yükleyişinin 
işaretini taşımaktadır.  Herhangi bir sanat türüne veya eserine ideolojik bir işlev yüklemek ise 
her zaman eleştiriye açık bir kapı bırakır. Çünkü insanlık tarihi sanatın veya herhangi bir sanat 
türünün araçsallaştırılmasının yarattığı sakıncaların örnekleri ile doludur. Bunun en çarpıcı 
örnekleri Sovyet Rusya’dadır. Ve zaten bu durum bir teorisyenin eleştirdiği monolojizmin de 
inşasını beraberinde getirecektir. 

Bakhtin, romanın tür olarak karakteristiğini betimlerken kendinden önceki türlere fazla 
katı davranmakta ancak en önemlisi epik ile roman arasına ciddi bir mesafe koymaktadır. 
Romanın epik ile arasındaki mesafe (ona göre epik seçkin bir zümrenin ve Ortaçağın 
söylemini, roman halkın dilini Rönesans’ı yansıtır) konusunda Bakhtin biraz fazla iddialıdır. 
Zira roman türü epiğin mirasını da taşır ve en önemlisi epik içinde de bağımsız öznelere ve 
halktan bireylerin (bağımsız düşünebilen öznelerin) söylemine rastlamak mümkündür. Zaten 
sanat türleri arasında bir kopuştan söz edilemeyeceği gibi, herhangi bir sanat türüne de 
genellemelerle yaklaşmak birçok gerçeğin gözden kaçmasına neden olacaktır. Bu noktada 
sanatlar ve sanat türleri arasında bir kopuştan çok bir geçişten söz etmek daha sağlıklı 
görünmektedir. Örneğin epik içindeki idealizm romanda evrensel insanlık değerleri şeklinde 
evrilir. Ve en önemlisi romandan önce ortaya çıkmış olan bu sanat türünde halkın söylemini 
veya bağımsız öznelerin sesini duymak (Sofokles – “Antigone”) mümkündür.  

Bakhtin’in özellikle benliğe ve özneye ilişkin yaklaşımına bakıldığında görüşlerinde 
dönemsel bir kırılmadan bahsedilebilir. Ancak biyografisine ve tüm eserlerine 
ulaşılamadığından bu konuda kesin ifadelerde bulunmak teorisyene haksızlık etmek riskini 
beraberinde getirecektir. Yine de şunu belirtmek gerekmektedir: Öznenin bitimsizliğine, 
çevrelenemeyen, özgür yönelimlere sahip ve bir ayağı gelecekte olan yapısına ilişkin 
tanımlaması ile diğerlerinden bağımsız bir öznenin olamayacağı yönündeki iki farklı vurgusu 
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ciddi soru işaretleri bırakmaktadır. Eğer özne, geleceğe yönelimli ve bitimsiz bir varlığa sahip 
ise bağımsız ve çevresinin eğilimlerinden farklı bir benlik algısı da geliştirebilir. Yani en 
azından sadece “ötekiler”le ya da “ötekinin sesi” ile dolu değildir. Dolayısıyla bu iki 
tanımlama arasında teorisyenin vurgularında birbiriyle çelişen anlamlar belirmektedir.   

Son olarak Bakhtin okurlarının kafasında ciddi bir soru işareti olarak durabilecek bir 
noktaya daha değinmek gerekmektedir: 

Romanın gelişmeye açık bir tür olduğu ve tek tür olduğu vurgusu Bakhtin’in yazılarında çok 
sık olmasa bile vurgulanıyor. Bu durum Bakhtin’e şu soruyu yöneltmemize fırsat tanıyor:  

Diğer sanat türleri gelişmeye kapalı veya roman kadar açık değilse; 

 Yaşamın diyalektik dönüşümü ve diyolojizm ile örülü sosyal dünya yeni türlerin doğuşunu ya 
da var olan sanat türlerinin gelişimini beraberinde kaçınılmaz olarak getirmeyecek midir? 
Aksi bir iddia teorisyenin kendiyle çeliştiğini göstermektedir.  
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FİTNESS MERKEZLERİNDEKİ HİZMET KALİTESİ BEKLENTİSİNİN 
İNCELENMESİ♣ 

 
Adem PALA* Mehmet KARGÜN** Mustafa BİNER***  Hakan KOLAYİŞ**** 

ÖZ 

Amaç: Dünyada ve Ülkemizde hızla gelişen hizmet sektörlerinden biri olan fitness merkezlerindeki hizmet 
kalitesinin incelenmesidir.  

Yöntem: Bu amaçla çalışmanın araştırma grubunu İstanbul ilindeki fitness merkezlerine müşteri olarak 
gelen 60’ı bayan, 40’ı erkek 100 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Parasuman, 
Zeithaml ve Berry (1985)’in geliştirdiği 5 alt boyuttan oluşan ( Fiziksel Görünüm, Güvenirlilik, Heveslilik (İlgi), 
Duyarlılık ve Empati) Servqual Hizmet Kalitesi ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada veri analizi olarak tanımlayıcı 
istatistiklerden, ANOVA testinden ve t testinden faydalanılmıştır. 

Bulgular ve sonuç: Katılımcıların cinsiyetleri ve beklenen kalite algılarını belirlemek için yapılan t testi 
sonucunda, güvenirlilik ve empati alt boyutları için anlamlı farklılıklar bulunurken (p<0,05)., fiziksel görünüm, 
heveslilik ve duyarlılık alt boyutları için anlamlı farklılıklar bulunamamıştır (p>0,05). Yine katılımcıların eğitim 
durumları ve beklenen kalite algılarını test etmek için yapılan Anova testi sonucunda, beklenen kalite algıları ile 
her 5 alt boyut için anlamlı farklılık tespit edilememiştir. (p>0,05). 

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Müşteri memnuniyeti, Fitness Merkezleri 

 
THE EXAMINING OF SERVICE QUALITY EXPECTATION OF FITNESS CENTER 

	  
ABSTRACT 

Purpose: The purpose of this research is examining of service quality of fitness centers which are swiftly 
developing sector in our country and world.  

Method; in this study research group is composed from 40 female and 60 male who were coming to fitness 
center in Istanbul provenience. In this research, servqual service quality scale (Parasuman, Zeithaml and Berry 
1985) which has 5 sub dimension (physical appearance, reliability, responsiveness, sensitivity, empathy) were 
used as data collection tool. In this research as statically analysis descriptive statistic, ANOVA and t-test analysis 
was used. 

Findings and conclusion; according to t-test result in order to determine perception of quality, while there 
are significant differences between gender and reliability and empathy sub dimension (p<0,05), then there are no 
significant differences between gender and physical appearance, responsiveness and sensitivity sub dimension 
(p>0,05). Also, according to ANOVA test result in order to emphasis perception of quality with educational 
status, then there are no significant differences between educational status and any 5 sub dimension (p>0,05). 

 

Keywords: Service Quality, Customer Satisfaction, Fitness Centers 
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1.    GİRİŞ  

Günümüzde spor ve insan yaşamı birbirinden ayrılmaz hale gelmiştir. Bu nedenle hangi 
yaşta olursa olsun, bilimsel temellere dayalı, bilinçli ve sistemli yapılan spor, insanın tüm 
yaşamı boyunca sağlıklı, uyumlu, başarılı, mutlu olmasında ve mevcut gücünü yüksek 
tutmasında önemli bir rol oynamaktadır (Atasoy ve Kuter, 2005). 

Yaşam ve çalışma koşulları, günümüz insanının, hareketsiz sedanter bir yaşam sürmesine 
sebep olmakta ve kişilerin sağlıklarını psikolojik ve fiziksel olarak olumsuz etkilemektedir. 
Fitness merkezleri sundukları hizmetler ile kişilerin ruh ve beden sağlıklarını korumaya 
yardımcı olarak yoğun bir talep görmektedir. Hızlı bir gelişim içerisinde olan bu sektörde, 
hizmet kalitesi değerleri ön plana çıkmış, yoğun rekabet ortamında, müşteri memnuniyeti ve 
müşteri sadakatinin önemi net bir şekilde ortaya konmuştur. Yeni ve hızla gelişmekte olan 
fitness sektörü için daha kaliteli bir hizmetin verildiği çalışanların ve müşterilerin 
memnuniyetinin sağlandığı bir ortamı oluşturmak sektörün geleceği için önemli amaçlardan 
biridir (Özkan 2013). 
Hizmet Kalitesi; 

Hizmet, bir gruptan diğerine sunulan herhangi bir şeyin sahipliği ile sonuçlanmayan 
bir faaliyet ya da fayda olarak tanımlanmaktadır (Kotler ve Amstrong 2003).  
Lovecok’a (2000) göre hizmet; bir taraftan diğer bir tarafa sunulan bir hareket veya 
performanstır. Bu tanımlara göre hizmetler soyuttur ve insanlar ve/veya makineler tarafından 
üretilir. Hizmetler soyutluk, ayrılmazlık, değişkenlik ve dayanıksızlık olmak üzere dört 
şekilde kategorize edilmektedir (Parasuraman ve Zeithaml 1985). Bu özellikler karşısında 
hizmet kalitesi, somut özellikleri çok fazla içermemesinden dolayı kavranması, uygulanması 
ve denetimi açısından belirsiz ve karmaşık bir kavram olarak görülmektedir (Harvey 1998). 

Hizmet kalitesi üzerinde anlaşılmış ve kabul gören tek bir tanım yoktur (Jensen ve 
Markland 1996), ancak tanımlardan en yaygın olanı müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını 
karşılama derecesi olarak yapılan tanımdır (Asubonteng ve McCleary 

1996). Hizmet Kalitesi, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati ile ilişkilendirildiğinden 
beri pazarlama literatüründe önemli bir konu (Blomer ve diğ. 1999, Zeithaml ve diğ. 1996). 

Fitness Sektöründe Hizmet Kalitesi;  
Sağlık ve zindelik hareketi dünyada hızla gelişen bir olgudur (Afthinos ve diğ. 2005). 

Geçtiğimiz yıllarda, sağlık sektöründe hizmet kalitesi ve hizmet yönetimi ile ilgili bir çok 
araştırma yapılmıştır. Ancak birçok araştırma sadece geleneksel sağlık hizmetlerine 
odaklanmıştır (Wagar ve Rondeau 1998, Arcelay ve diğ. 1999, Lagrosen 2007). Fitness 
endüstrisi çok çabuk büyümektedir. Bu durum, sektördeki hizmet kalitesinin de öneminin 
artmasını getirmektedir (Papadimitriou ve Karteroliotis 2000). 

Her sektörde olduğu gibi, fitness sektöründe de bu hizmeti sunan işletmelerin 
artmasıyla bu alanda da rekabet söz konusu olmuştur. Bu yoğun rekabet ortamında, hizmet 
işletmelerinin, varlıklarını sürdürebilmeleri için, müşteri odaklı stratejiler geliştirme 
zorunluluğuyla karşı karşıya oldukları bir gerçektir. Rekabette başarılı olan işletmeler hayatta 
kalırken, başarısız olanlar pazardan çekilmek durumunda kalmaktadır. Bu durum hizmet 
kalitesinin müşteri üzerindeki etkisini gündeme getirmektedir (Yıldız ve Tüfekçi 2010). 
Yapılan araştırmalarda, dikkatler, egzersize yönelimin yanı sıra bu yönelimi bir alışkanlığa 
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çevirerek düzenli egzersiz alışkanlığı oluşturabilmek üzerine odaklanmıştır. Hayat tarzını 
değiştirme programlarını verimli kılmak için müşteriler, eski alışkanlıklarını kırıp, 
değiştirmede yardımcı olacak yönlendirici kişilere ihtiyaç duymaktadır. Fitness merkezleri ve 
fitness profesyonelleri bu konuda yönetilebilir ve başarılabilir programlar oluşturabilmelidir. 
Egzersize başlayan kişilerin yüzde 50’si 6 ay içerisinde egzersiz alışkanlıklarını terk 
etmektedir (Dishman 1988). Bu durum müşterilerin üyeliklerini devam ettirmeyerek, yeniden 
satın alma dürtüsü oluşturmalarına engel oluşturmaktadır. 

Müşteriler tarafından bir biçimde belirlenen kalitenin ideal kalite olarak kabul görmesi için 
öncelikli olarak; beklenen hizmetin saptanan veya algılanan hizmetten küçük olması gerekir. 
Bu çalışmada fitness merkezlerinde kalite olgusu incelenecektir. 
 

2.    YÖNTEM 
2.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma, tarama modellerinden “betimsel tarama modeli” ne uygun olarak 
düzenlenmiştir. Nicel araştırma türlerinden biri olan betimsel tarama modelleri; bir konudaki 
hâlihazırdaki durumu araştırmayı amaçlayan araştırma modelleridir. Araştırma için önce alan 
ile ilgili literatür taraması yapılmış ve bu konudaki çalışmalar gözden geçirilmiştir. 
2.2. Araştırmanın Grubu 

Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde faaliyet gösteren fitness merkezlerine giden müşteriler 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini fitness merkezi müşterileri arasından basit tesadüfi 
yöntemle seçilecek 100 müşteri oluşturmaktadır. 
2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırmada güvenilirliği ve 
geçerliliği sağlanmış olan SERVQUAL ölçeği kullanılmıştır.  

Servqual Hizmet Kalitesi Ölçeği; Parasuraman, Zeithaml, ve Berry tarafından tüketicilerin 
hizmet kalitesi ihtiyaçlarına dayalı olarak bir işletmenin hizmet kalitesi performansını fark 
analizi uygulaması yoluyla ölçmek için geliştirdikleri bir tekniktir. SERVQUAL ölçeği her 
türlü hizmet işletmesinde hizmet kalitesinin somut/fiziki özellikler, güvenirlilik, heveslilik, 
güven ve empati olarak adlandırılan 5 bulunmaktadır (Parasuraman vd. 1988). SERVQUAL 
ölçeği ilk olarak 1985 yılında Parasuraman ve arkadaşları tarafından şekillendirilmiş ve daha 
sonra 1988, 1991,1994a ve 1994b yıllarında düzeltilerek tekrar geliştirilmiştir. Parasuraman, 
Zeithaml ve Berry araştırmalarında hazırladıkları ölçekte öncelikle hizmet kalitesini 
tanımlama, etkileyen unsurları belirleme ve buna dayalı hizmet kalitesinin ölçülebilir olması 
için genel bir model geliştirmeye çalışmışlardır.  

Örneklemden elde edilen verilerin yeterliliğinin saptanması için Kaizer-Meyer-Olkin (KMO) 
testi yapılmıştır. KMO katsayısı, verilerin ve örneklem büyüklüğünün seçilen analize uygun 
ve yeterli olduğunu belirlemede kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Alfa katsayısının 
değerlendirilmesinde uyulan değerlendirme kriterleri incelendiğinde; 

0.00≤ α ≤0.40 ise ölçek güvenilir değildir. 
0.40≤ α ≤0.60 ise ölçek düşük güvenirliktedir. 
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0.60≤ α ≤0.80 ise oldukça güvenilirdir. 

0.80≤ α ≤1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. 
Bu çalışmada, verilerin değerlendirilmesi (SPSS 22.00) sonucunda, KMO katsayısı 0.887 
olduğundan araştırmada örnek büyüklüğünün yeterli, ölçeğin oldukça yüksek derecede 
güvenirliğe sahip olduğu söylenebilir. 

Tablo- 1 : KMO ve Bartlett’s Test Sonuçları 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,827 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square     7696,652 
df 223 
Sig. ,000 

 
Servquel hizmet kalitesi ölçeğinin, fitness merkezlerine gelen müşterilere uygulanıp 
uygulanamayacağı ile alakalı olarak faktör analizi yapılmış ve analiz sonucunda 5 alt boyuttan 
oluşan ölçeğin 4 alt boyutunu desteklediği görülmüştür. Ölçeğin faktör sayısı ve yük 
değerlerine bakıldığında, Fiziksel Görünüm, Güvenilirlik, Heveslilik ve Empati alt boyutunu 
desteklerken duyarlılık alt boyutunun elendiği görülmektedir.  

 
Tablo 2. Servqual Hizmet Kalitesi Ölçeği ölçeğinin Cronbah Alfa değerleri 
Alt Boyutlar Cronbach Alfa 
Fiziksel görünüm 0,815 
Güvenirlilik 0,746 
Heveslilik 0,712 
Empati 0,659 

 
Servqual Hizmet Kalitesi Ölçeği ölçeğinin “Fiziksel görünüm”  alt boyutuna ilişkin güvenirlik 
katsayısı 0,815, “Güvenirlilik” alt boyutuna ilişkin güvenirlik katsayısı 0,746, “Heveslilik” alt 
boyutuna ilişkin güvenirlik katsayısı 0,712 ve “Empati” alt boyutuna ilişkin güvenirlik 
katsayısı ise 0,659 olarak hesaplanmıştır 
 

2.4. Veri Analizi 
Araştırmada veri analizi SPSS 22 paket programıyla yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde 
tanımlayıcı istatistiklerden, ANOVA testinden ve t testinden faydalanılmıştır.  
3. BULGULAR 

Tablo 3. Kişisel Bilgilere İlişkin Bulgular 
  N % 
Cinsiyet  
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Erkek  64 64,0 
Kadın  36 36,0 
Toplam  100 100,0 
Eğitim Durumu 
Lise 27 27,0 
Ön lisans  23 23,0 
Lisans 41 41,0 
Lisansüstü  9 9,0 
Toplam  100 100,0 
Aylık Gelir Durumu 
600-1000TL 15 15,0 
1001-1600TL 21 21,0 
1601-2000TL 23 23,0 
2001-2500TL 25 25,0 
2501 TL ve üstü 16 16,0 
Toplam  100 100,0 

 
Araştırmaya katılanların % 64’ü erkek %36’sı ise kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcıların 
%43’ü özel sektörde çalışırken %20’si kamu sektöründe çalışmaktadır. Eğitim durumlarına 
baktığımızda ise katılanların %41’i lisans, %27’si ise Lise mezunu ve %25’i 2001-2500 TL 
arasında gelire sahipken % 23’ü 1601-2000 TL arasında gelire sahip olduğu görülmektedir. 

 
Tablo 4. Fitness Hizmetlerinde Beklenen Kaliteye İlişkin Bulgular 
Alt Boyutlar  X Std Hata 
Fiziksel Görünüm 4,02 1,98 
Güvenilirlik 4,48 1,62 
Heveslilik (ilgi) 3,96 1,34 
Empati 3,76 1,06 

Fitness sektöründe beklenen kaliteye ilişkin bulgular incelendiğinde, katılımcıların 
güvenilirlik (4,48) olgusuna oldukça fazla önem verdikleri görülmektedir. Beklenti algısına en 
düşük algıya ise empati (3,76) algısı sahiptir. 
 

Tablo 5. Cinsiyet ve Beklenen Kalite Algısına ilişkin T-testi sonuçları 
Alt Boyutlar Cinsiyet  X t p 
Fiziksel Görünüm Kadın  4,01 0,558 0,684 Erkek  4,03 
Güvenilirlik Kadın  4,47 1,172 0,26* Erkek  4,49 
Heveslilik Kadın  3,95 0,187 0,941 Erkek  4,02 
Empati Kadın  3,72 1,638 0,14* Erkek  3,81 

Katılımcıların cinsiyetlerine bağlı olarak fitness merkezlerine ilişkin beklenen algılarında, 
güvenirlilik ve empati alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunurken 
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(p<0,05)., fiziksel görünüm ve heveslilik alt boyutlarında  istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
bulunamamıştır (p>0,05).  
Tablo 6. Öğrenim Durumu ve Beklenen Kalite Algısı Arasındaki İlişki 
Alt Boyutlar Eğitim Durumu Ortalama F p 

Fiziksel 
Görünüm 

Lise 4,03 

0,540 0,590 Ön lisans 4,07 
Lisans 3,98 
Lisansüstü 4,01 

Güvenilirlik 

Lise 4,44 

1,072 0,286 Ön lisans 4,44 
Lisans 4,45 
Lisansüstü 4,47 

Heveslilik 
Lise 3,99 

0,378 0,729 Ön lisans 3,95 
Lisans 3,93 

Empati 

Lise 3,74 

0,115 0,908 Ön lisans 3,73 
Lisans 3,72 
Lisansüstü 3,77 

 

Katılımcıların eğitim durumlarına bağlı olarak fitness merkezlerine ilişkin beklenen 
algılarında dört alt boyut içinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır 
(p>0,05).  
Tablo 7. Aylık Gelir ve Beklenen Kalite Algısı Arasındaki İlişki 
Alt Boyutlar Aylık Gelir Ortalama F p 
Fiziksel 
Görünüm 

600-1000TL 4,01 

0,441 0,724 
1001-1600TL 4,03 
1601-2000TL 4,07 
2001-2500TL 4,02 
2501TL ve üstü 4,03 

Güvenilirlik 600-1000TL 4,47 

1,363 0,028* 
1001-1600TL 4,44 
1601-2000TL 4,42 
2001-2500TL 4,41 
2501TL ve üstü 4,39 

Heveslilik 600-1000TL 4,02 

0,552 0,648 
1001-1600TL 3,95 
1601-2000TL 3,93 
2001-2500TL 3,96 
2501TL ve üstü 3,97 

Empati 600-1000TL 3,72 

0,180 0,910 
1001-1600TL 3,77 
1601-2000TL 3,76 
2001-2500TL 3,79 
2501TL ve üstü 3,74 
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Katılımcıların aylık gelirlerine bağlı olarak fitness merkezlerine ilişkin beklenen algılarında 
baktığımızda güvenirlik alt boyutu için istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunurken 
(p<0,05)., fiziksel görünüm, heveslilik ve empati alt boyutları için anlamlı farklılık 
bulunamamıştır. (p>0,05). 
4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Fitness merkezlerinde beklenen hizmet kalitesini belirlemek amacıyla yapılan bu 
çalışmaya 36 kadın 64 erkek katılmıştır. Fitness merkezlerine gelen müşteriler ile yaptığımız 
bu çalışmada, bu merkezlere genel olarak erkeklerin çok daha fazla ilgi gösterdiğini 
söyleyebiliriz. Çalışmamıza katılan bireylerin eğitim durumları lise ve üniversite olarak 
yoğunlaşırken aylık gelirleri ise 1600 TL ve 2500 TL arasında değişmektedir. Yıldız ve 
Tüfekçi’nin (2010) yılında yaptıkları çalışmada kadınların fitness merkezlerinden beklentileri 
erkeklerden daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir. 

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların en fazla değer verdikleri yargı güvenilirlik 
olgusudur. Fitness merkezi müşterileri merkezin güvenilir olmasına fazlaca önem 
vermektedirler. Akçil ve Girgin’in (2015) Ankara’daki yurtlardaki hizmet kalitesi ile ilgili 
yaptıkları çalışmada bizim çalışmamıza paralel olarak güvenirlik alt boyuty puanları yüksek 
çıkmıştır. 

Müşteriler tarafından beklenen hizmet kalitesini incelemek amacıyla katılımcıların 
cinsiyetleri ile bekledikleri kalite algılarını tespit etmek için yaptığımız t-testine göre 
güvenirlilik ve empati alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunurken 
(p<0,05). fiziksel görünüm, heveslilik ve duyarlılık alt boyutlarında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>0,05).  

Katılımcıların eğitim durumlarına bağlı olarak fitness merkezlerine ilişkin beklenen 
algılarında beş alt boyut içinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır 
(p>0,05). Soygüden ve arkadaşlarının (2015) fitness merkezlerindeki hizmet kalitesine ilişkin 
yaptıkları çalışmada da bizim çalışmamızı destekler nitelikte yaş ve cinsiyetleri arasında 
anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. 

Katılımcıların aylık gelirlerine bağlı olarak fitness merkezlerine ilişkin beklenen 
algılarında baktığımızda güvenirlik ve duyarlılık alt boyutları için istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık bulunurken (p<0,05)., fiziksel görünüm, heveslilik ve empati alt boyutları için 
anlamlı farklılık bulunamamıştır. (p>0,05). Günümüzde sayıları çok fazla artan fitness 
merkezleri kurumsallaşmaya doğru gittikleri görülmektedir. Bu amaçladırki bu merkezlerin 
kendi marka bilinirliliğini oluşturmaları gerekmektedir. Usta ve Memiş’in (2009) yılında 
yaptıkları çalışmada hizmet kalitesi ile marka bağlılığının doğru orantılı olduğunu 
vurgulamışlardır. Gencer ve Demir’in (2008) Kayak Merkezlerindeki Hizmet kalitesi üzerine 
yaptıkları çalışmada da kalitenin tekrar tercih edilmede önemli bir etken olduklarını 
vurgulamışlardır.  
 

Öneriler; 
Fitness merkezlerinin hizmet kalitesini yükseltmeye yönelik olarak geliştirme 

çalışmaları yürütmeleri tavsiye edilebilir.  
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Fitness merkezlerinin fiziksel görünümlerini iyileştirmeye yönelik olarak çalışmalar 
düzenleyebilir. Müşterilerin ilgilini çekebilecek fiziksel katkılarda bulunulabilir. 

Araştırmada empati algısı beklentiden düşük çıkmıştır. Fitness merkezlerinde çalışan 
personelin müşterilerine yönelik daha açıklayıcı bilgiyle ve daha samimi yaklaşmaları 
önemlidir. 
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞI ve YAZMA 
TUTUMLARI ile TÜRKÇE DERSİ AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 
Erhan AKIN* 

  
ÖZET 

 Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin okuma alışkanlığı ve yazma tutumları ile Türkçe dersi 
akademik başarı düzeylerini ve aralarındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışmaya, Muş ili Bulanık ilçesi Turgut Özal 
Ortaokulu 5, 6, 7 ve 8. sınıflarındaki 232 öğrenci katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak; Gömleksiz 
(2004) tarafından geliştirilen ve Balcı (2009) tarafından tekrar gözen geçirilen Okuma Alışkanlığı Tutum Ölçeği 
ve Susar Kırmızı (2009) tarafından geliştirilen Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada 
ilişkisel tarama modeli kullanılmış, veriler SPSS for Windows 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. 
Çalışmada elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin okuma alışkanlığı, yazma tutumları ile Türkçe dersi 
akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Öğrencilerin okuma alışkanlıkları, yazma tutumları 
ve Türkçe dersindeki akademik başarıları ile anne-baba eğitim düzeyi ve sosyoekonomik düzey bakımından 
anlamlı bir fark görülmemişken cinsiyet değişkenine göre fark kızların lehine, sınıf değişkeni açısından ise üst 
sınıfların aleyhine anlamlı farklılığa rastlanılmıştır. Çalışmada; sonuçlar sıralanarak alan yazın doğrultusunda 
tartışılmış, öneriler sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Okuma alışkanlığı, yazma, tutum, akademik başarı, Türkçe Dersi 

 

MIDDLE SCHOOL STUDENTS ' READING HABITS and ATTITUDES of WRITING with TURKİSH 
LESSONS ASSESSMENT of the RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC ACHIEVEMENT 

ABSTRACT 

 The aim of this study, the middle school students' reading habit and write Turkish lessons with the 
attitudes of academic achievements is to determine the relationship between the level of and. In the study, Muş 
Province in the Township of Turgut Özal Blurry Middle School 5, 6, 7 and 8.class 232 students participated in. 
Study of data-gathering tool; Gömleksiz (2004), developed and maintained by Balcı (2009) by the habit of 
Reading Attitude Scale and passed back to Garrett just shut up Red (2009) by Developers Guide to measure 
attitude toward Writing IusedInc. Truck. Study of the relational data model used and the scan was analyzed by 
using SPSS for Window spss program 22.0. According to the findings of the study, students ' reading habits, 
write Turkish lessons with the attitudes of academic achievements include a significant relationship was found. 
Students ' reading habits, attitudes and write Turkish class academic achievements with regard to level of 
education and socioeconomic level of the parents a significant difference when the difference according to the 
gender variable has not been seen in favor of the girl, class variable in terms of the upper classes against the 
significant difference found. Study; the results are discussed, in accordance with the recommendations in an 
order type field. 

Keywords: The habit of reading, writing, attitude,  academic achievement, Turkish lessons 

  
 GİRİŞ 

 Dil insanı insan yapan en büyük özelliktir. İnsanoğlu dil sayesinde kendisini geliştirir ve 
geliştirdiği bu özelliklerini gelecek nesillere aktarır. Dil insanın en büyük güçlerindendir. 
İnsan bu güç sayesinde ayakta durup diğer insanlarla iletişim kurabiliyor. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*  Yrd. Doç. Dr., Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, erhanakin49@hotmail.com.tr  
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 Dilin bilinçli bir şekilde öğrenildiği yer okuldur. Okulun ilk kademelerinde dil eğitimi 
Türkçe dersi adı altında verilmektedir. Ana dili öğretiminin yapıldığı Türkçe dersi bu yüzden 
önemlidir. Bir dil dersi olan Türkçe dersinde temel dil becerileri bir bütün olarak öğretilmekte 
ve bu öğretilenler hayatta uygulanmaktadır. Çünkü dil dersinde öğrenilenler okul içinde ve 
dışında herkese lazım olan becerilerdir. Bu becerilerden ikisi okuma ve yazmadır. 

 Okuma okul hayatıyla başlayan ve hayat boyu devam eden bir eylemdir. Bireylerin 
aralarında kararlaştırdıkları işaretlerin algılanıp yorumla süreci (Yalçın, 2002; Sever, 2004); 
etkin iletişim gerektiren anlam kurma işi (Akyol, 2006); sembolleri görüp algılayarak 
kavrama (Oğuzkan, Kavcar ve Sever, 1998); yazı denilen işaretlerin anlamlandırılmasıdır 
(Demirel, 2003). 

 Okuma becerisi, öğrencinin kendi başına ve kendisi için gerekli olan bilgi, beceri ve 
yeni öğrenme yollarını bulma becerisidir. Bu beceri sayesinde kişi hayatta kendisinin 
yaşayamayacağı tecrübeleri öğrenip hayatını ona göre şekillendirir. Okuma becerisi her şartta 
ve yerde uygulanabilirliği olan bir beceridir. Kişiler, yaşantı yoluyla sahip olmadıklarını 
okuma yoluyla elde edebilir ( Akın ve Çeçen, 2014).  

Türkçe Öğretim Programında, okuma becerisinin hayatın her alanında kullanılabilen bir 
alışkanlığa dönüştürülmesi için çeşitli etkinliklere yer verilir ve bu etkinlikler okuma 
becerisinin gelişmesinde ve bunun alışkanlığa dönüşmesinde etkili rol alır (MEB, 2006).  

Hangi amaçla olursa olsun okumaya yönelik olumlu tutum ve alışkanlık başarının 
anahtarıdır. Bunun için bireylerin okuması ve bu okuma eylemini sürekli kılması gerekir. Bu 
durumda okuma becerisi daha etkili ve sürekli olur. Öğrenciler açısından da akademik 
başarıyı en iyi şekilde yükseltmiş olur. "Okumanın birçok nedeni, birçok amacı olabilir. 
Nedeni ve amacı her ne olursa olsun, eleştirel düşünmeye, çok yönlü bakış açıları 
geliştirmeye, kendini ve dünyayı anlamaya, yorumlamaya giden en etkili yol okumadır" 
(Adalı, 2010: 9).  

Türkçe dersinde öğrencilerin okuma becerileri gelişirse bu gelişme kendisini diğer 
becerilerde ve derslerde de gösterir (MEB, 2006). Bunun için bireylerin Türkçe dersi temel dil 
becerilerinden olan okuma tutum ve alışkanlıkları hep üst düzeyde olmalıdır. Ancak iyi bir 
okuma alışkanlığı ve tutumu başarıyla sonuçlanır. Çünkü okuma bilmek başarı değildir.  

Okuma becerisinde başarıdan bahsetmek için öğrencilerin bu beceriye karşı ilgi gösterip 
olumlu tutum geliştirmeleri gerekir. Bu sağlanılırsa okuma alışkanlığı da sağlanmış olur. 
Okuma alışkanlığından bahsetmek için Amerikan Kütüphane Derneğinin belirttiği gibi bir 
senede kişinin okuduğu kitap sayısı beşten azsa az okuyan; altı ile yirmi arasında ise orta 
düzeyde okuyan; yirmiyi aşarsa çok okuyan okur tipidir (Sağlamtunç, 1990). 

 Bilgi çağı olan bu çağda sadece okuma bilmek ne akademik başarı için ne de hayatta 
gerekli bilgi ve becerileri elde etmek için yeterli değildir. Ancak sağlam bir okuma eylemi ve 
okumaya yönelik olumlu tutum ve bu durumun alışkanlık haline gelmesiyle bunlar elde edilir. 
Okuryazar oranının yüksek olduğu ülkemizde okuma oranı ise çok düşüktür. Bu durum da 
ülkemizde okuma alışkanlığının yerleşmediğini göstermektedir. Çünkü okuma alışkanlığı 
yaşam boyu devam eden bir eylem olması gerekir (Gönen, Öncü ve Işıtan, 2004). 

 Okuma tutum ve alışkanlığı ilk olarak okul çağında kazanılır. Bu çağlarda kazanılmayan 
okuma alışkanlığı ileriki yıllarda zor kazanılabilir. Bunun için öğretmenler ve aileler 
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öğrencilerin küçük yaşta okuma alışkanlığı edinmeleri için gerekli önlemleri almaları gerekir 
(Devrimci, 1993). 
 Bir ülkede bireylerde okuma sevgisi azalırsa bu azalma kendisini ekonomi, kültür, 
bilim, sanat gibi alanlarda da olur. Anne babaların bu duruma önlem olarak çocuklarına 
okuma sevgisi aşılması gerekir. Fakat yapılan araştırmalarda anne babaların çok azı bu yönde 
çaba sarf ettiği şeklindedir (Yalçın, 2002). 
 Okuma becerisi yanında bir de bireylerin okuduklarını başkalarıyla paylaşma 
yollarından olan yazma becerisi de en az okuma kadar önemli ve dikkat çekicidir. Çünkü 
bireyler okuduklarından sonuçlar çıkarır ve bunu başkalarına aktarır. Bunun kalıcı yollarından 
biri de yazma becerisidir. Yazma, insanın duygu ve düşüncelerini çeşitli işaretlerle ifade etme 
becerisidir. İnsanoğlu bildiklerini, yaşadıklarını uzaklara ya da kendinden sonrakilere aktarma 
çabasıdır. Bu çaba sonucunda anlatma becerilerinden olan konuşma becerisinin yanında 
yazma becerisi de gelişmiştir. Yazma becerisi temel dil becerileri içinde en son öğrenilen ve 
kalıcılık düzeyi yüksek olan beceridir. “Yazma; duygu, düşünce ve hayallerin, istek ve 
arzuların, bilinen ve görülenlerin, okunan veya duyulanların kelimelerle kâğıt üzerine güzel 
ve etkili bir şekilde aktarılmasıdır” (Karakuş, 2005: 125).  
 Yazma becerisi eğitiminde bu becerinin önemi dikkate alınarak bireylere eğitim 
verilmeli ve yazma becerisinin Türkçe dersi akademik başarısına da etki derecesinin yüksek 
olduğu bilinci aşılanmalıdır. Çünkü “Çocuğun yazma becerileri geliştikçe bilgiyi transfer 
etme, düşünceleri gözden geçirip düzenleme daha etkili bir şekilde yapılır ve bu durum daha 
üst düzey yazılı anlatımların ortaya çıkmasını sağlar” (Akyol, 2006: 93). Yazma becerisine 
sahip ve bu beceriyi kullanan bireylerin dilsel ve zihinsel gelişmeler açısından daha iyi 
seviyede olabilir. Bu beceri sayesinde bireyler sahip olduğu duygu ve düşüncelerini de 
rahatlıkla başkasına aktarabilir (Güneş, 2007). 

 Öğrencilere yazma becerisi öğretildikten sonra asıl önemli olan şey bu becerinin 
süreklilik gösteren bir alışkanlık haline getirilmesi gerekir. Çünkü yazma becerisi de okuma 
becerisi gibi kullanıldıkça gelişen bir beceridir. Bunu için bu becerilere yönelik öğrencilerde 
olumlu tutum geliştirilmesi gerekir. Eğer bu becerilerde öğrencilerin tutumu iyi değilse bu 
beceriler kullanılmaz ve geliştirilmez. 
 Tutum genel olarak şöyle tanımlanmaktadır: “Tutulan yol, davranış.” Tutum, bir durum 
karşısında kişilerin sahip olduğu olumlu ya da olumsuz davranışta bulunmadır. Tutumların 
yaşantı ve deneyimlerle oluştuğu ve öğrenme süreciyle ilgili olduğu bilinir. Tutumların 
kazandırılmasında eğitim kurumları önemli bir rol üstlenir Eğitim kurumları, öğrencilerin 
okuma eylemine karşı olumlu tutum geliştirmesini kolaylaştırmalıdır. Eğitimi bir süreç olarak 
kabul edilirse, bu süreçte öğrencilerin olumsuz tutumlarının değiştirilmesi ve olumlu 
tutumlarının geliştirilmesi sürecin başlangıç noktası olarak kabul edilir (TDK, 2005: 2014, 
Tezbaşaran, 1997: 1, Tavşancıl, 2006: 65, Öncül, 2000: 1083; Arkonaç, 2001: 157). ). 

 Bireylerin olaylara, durumlara, olgulara karşı duygularını yansıtan tutum, başarmanın 
ilk adımlarındandır. Türkçe dersine yönelik olumlu tutum geliştiren öğrenciler dersin 
hedeflerine daha çabuk ulaşabilir. Bu da özelde Türkçe dersi için genelde de bir bütün olarak 
öğrencinin akademik başarısını yükseltebilir. Bundan dolayı temel dil becerilerinden olan 
okuma ve yazma becerisine ilgi gösteren ve bunlara yönelik olumlu tutum geliştiren 
öğrencilerin akademik başarılarının iyi düzeyde olacağı beklenmektedir.  



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   472	  

Araştırmanın amacı 

 Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin okuma alışkanlığı ve yazma tutumları ile 
Türkçe dersi akademik başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Buradan hareketle şu 
sorulara cevap aranmıştır: 
1. Ortaokul öğrencilerinin okuma alışkanlığı ve yazma tutumları hangi düzeydedir? 

2. Ortaokul öğrencilerinin okuma alışkanlığı ve yazma tutumları okudukları sınıfa göre 
anlamlı değişiklik gösteriyor mu?  

3. Ortaokul öğrencilerinin okuma alışkanlığı ve yazma tutumları cinsiyete göre anlamlı 
değişiklik gösteriyor mu?  

4. Ortaokul öğrencilerinin okuma alışkanlığı ve yazma tutumları babalarının eğitim düzeyine 
göre anlamlı değişiklik gösteriyor mu?  

5. Ortaokul öğrencilerinin okuma alışkanlığı ve yazma tutumları annelerinin eğitim düzeyine 
göre anlamlı değişiklik gösteriyor mu? 

6. Ortaokul öğrencilerinin okuma alışkanlığı ve yazma tutumları ailenin sosyoekonomik 
durumuna göre anlamlı değişiklik gösteriyor mu? 

7. Ortaokul öğrencilerinin okuma alışkanlığı ve yazma tutumları ile Türkçe dersi akademik 
başarısı arasında ilişki ne düzeydedir?  
Araştırmanın önemi 

 Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin okuma alışkanlığı ve yazma tutumları 
düzeylerini belirlemek ve Türkçe dersi akademik başarıları arasındaki ilişki düzeyini ortaya 
çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırma sonuçları, öğrencilerin okuma alışkanlığı ve yazma 
tutumunun geliştirilmesi ve bu yönde yapılacak çalışmalara katkı sunması açısından önem 
taşıdığı düşünülmektedir. 
YÖNTEM 

 Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama aracı ve 
güvenilirliği, verilerin istatistiksel analizleri yer almaktadır. 

Araştırmanın modeli 
 Bu araştırmada, Muş ili Bulanık ilçesinde bulunan ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden 
alınan bilgiye göre sosyoekonomik düzeyi iyi olan Turgut Özal ortaokulunda öğrenim gören 
5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlığı ve yazma tutumları ile Türkçe dersi 
akademik başarıları arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama 
modeli kullanılmıştır. Bu model, birden fazla değişken arasında birlikte değişim varlığını veya 
derecesini belirlemeyi amaçlar (Karasar, 2009). 
Evren ve örneklem  

 Çalışmanın evreni, 2014–2015 öğretim yılında Muş ili Bulanık ilçesi sosyoekonomik 
düzeyi iyi olan Turgut Özal Ortaokulunun 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrenim gören bütün 
öğrencilerdir. Örneklem ise çalışmaya katılan 232 öğrenciden oluşmaktadır. 
Veri toplama araçları ve güvenilirliği 
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 Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin okuma alışkanlığı tutumlarını belirlemek 
amacıyla Gömleksiz (2004) tarafından geliştirilen ve Balcı (2009) tarafından beş madde 
üzerinde değişiklik yapılan 30 maddelik ölçek kullanılmıştır. Ölçek için Cronbach Alpha .88 
bulunmuştur. Bu çalışma için ölçeğin Cronbach Alpha değeri ise 0.932 bulunmuştur. 
 Öğrencilerinin yazma tutumlarını belirlemek amacıyla Susar Kırmızı (2009) tarafından 
geliştirilen "Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği ” kullanılmıştır. Ölçekte toplam 34 madde yer 
almaktadır. Ölçeğin Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısının 0,90 olarak belirlenmiştir. Bu 
çalışma için Cronbach Alpha değeri ise 0,949 bulunmuştur. 
 Öğrencilerin demografik özelliklerini incelemek amacıyla kişisel bilgi formundan 
yararlanılmıştır. Araştırmanın yapıldığı ortaokulda öğrenim görmekte olan öğrencilerin 2014-
2015 eğitim öğretim yılı güz dönem sonu Türkçe dersi karne notları öğrencilerin akademik 
başarı ölçütü olarak esas alınmıştır. 
  

Verilerin istatistiksel analizi  
 Çalışmada veriler SPSS for Windows 22.0 programı ile analiz edilmiştir. Veriler 
tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirilmiştir. İki bağımsız grup arasında 
niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla bağımsız grup arasında 
niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında Tek yönlü (Oneway) Anova testi 
kullanılmıştır. Anova testi sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc 
analizi olarak Scheffe testi kullanılmıştır. Araştırmanın sürekli değişkenleri arasında pearson 
korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıştır.  
BULGULAR  

 Bu bölümde, araştırma probleminin çözümü için araştırmaya katılan öğrencilerden 
ölçekler yoluyla toplanan verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır.  

Tablo 1: Öğrencilerin Tanımlayıcı Özelliklerinin Dağılımı 

Tablolar Gruplar Frekans(n) Yüzde (%) 

Sınıf 

5 49 21,1 

6 76 32,8 

7 53 22,8 

8 54 23,3 

Toplam 232 100,0 

Cinsiyet 

Erkek 138 59,5 

Kız 94 40,5 

Toplam 232 100,0 

Baba Eğitim Düzeyi 
İlkokul Mezunu 72 31,0 

Ortaokul Mezunu 80 34,5 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   474	  

Lise Mezunu 56 24,1 

üniversite Mezunu 24 10,3 

Toplam 232 100,0 

Anne Eğitim Düzeyi 

Okuryazar Değil 61 26,3 

İlkokul Mezunu 87 37,5 

Ortaokul Mezunu 54 23,3 

Lise Mezunu 21 9,1 

üniversite Mezunu 9 3,9 

Toplam 232 100,0 

Sosyoekonomik Düzey 

Çok İyi 27 11,6 

İyi 12 5,2 

Orta 150 64,7 

Kötü 43 18,5 

Toplam 232 100,0 

 Öğrenciler sınıf değişkenine göre 49'u (%21,1) 5, 76'sı (%32,8) 6, 53'ü (%22,8) 7, 54'ü 
(%23,3) 8 olarak dağılmaktadır. Öğrenciler cinsiyet değişkenine göre 138'i (%59,5) erkek, 
94'ü (%40,5) kız olarak dağılmaktadır. Öğrenciler baba eğitim düzeyi değişkenine göre 72'si 
(%31,0) ilkokul mezunu, 80'i (%34,5) ortaokul mezunu, 56'sı (%24,1) lise mezunu, 24'ü 
(%10,3) üniversite mezunu olarak dağılmaktadır. Öğrenciler anne eğitim düzeyi değişkenine 
göre 61'i (%26,3) okuryazar değil, 87'si (%37,5) ilkokul mezunu, 54'ü (%23,3) ortaokul 
mezunu, 21'i (%9,1) lise mezunu, 9'u (%3,9) üniversite mezunu olarak dağılmaktadır. 
Öğrenciler sosyoekonomik düzey değişkenine göre 27'si (%11,6) çok iyi, 12'si (%5,2) iyi, 
150'si (%64,7) orta, 43'ü (%18,5) kötü olarak dağılmaktadır. 

Tablo 2: Öğrencilerin Okuma Alışkanlığı, Yazma Tutum ve Başarı Düzeyleri 

    Okuma Alışkanlığı Yazma Tutum Başarı Puanı 

Okuma Alışkanlığı 
r 1,000     

p 0,000     

Yazma Tutum 
r 0,419** 1,000   

p 0,000 0,000   

Başarı Puanı 
r 0,351** 0,300** 1,000 

p 0,000 0,000 0,000 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin “okuma alışkanlığı” düzeyi yüksek (3,801 ± 0,687); 
“yazma tutum” düzeyi yüksek (3,738 ± 0,729); “başarı puanı” düzeyi yüksek (3,890 ± 0,994) 
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olarak saptanmıştır. Yazma Tutum ve okuma alışkanlığı arasında zayıf, pozitif yönde anlamlı 
ilişki bulunmaktadır (r=0.419; p=0,000<0.05). Başarı Puanı ve okuma alışkanlığı arasında 
zayıf, pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmaktadır (r=0.351; p=0,000<0.05). Başarı Puanı ve 
yazma tutum arasında zayıf, pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmaktadır (r=0.3; 
p=0,000<0.05). 

Tablo 3: Okuma Alışkanlığı ve Yazma Tutumunun Okul Başarısı Üzerine Etkisi 

Bağımlı değişken Bağımsız 
Değişken ß t P F Model (p) R2 

Başarı Puanı 

Sabit 1,442 3,713 0,000 

20,485 0,000 

0,144 

Okuma 
Alışkanlığı 0,396 4,085 0,000 

 Yazma 
Tutum 0,253 2,763 0,006 

 Okuma alışkanlığı, yazma tutum ile başarı puanı arasındaki ilişki belirlemek üzere 
yapılan regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=20,485; p=0,000<0.05). 
Başarı puanı düzeyinin belirleyicisi olarak okuma alışkanlığı, yazma tutum değişkenleri ile 
ilişkisinin (açıklayıcılık gücünün) zayıf olduğu görülmüştür (R2=0,144). Öğrencilerin okuma 
alışkanlığı düzeyi başarı puanı düzeyini arttırmaktadır (ß=0,396). Öğrencilerin yazma tutum 
düzeyi başarı puanı düzeyini arttırmaktadır (ß=0,253). 

Tablo 4: Okuma Alışkanlığı, Yazma Tutumu ve Başarının Sınıflara Göre Dağılımı 

  Grup N Ort Ss F p Fark 

Okuma 
Alışkanlığı 

5 49 3,865 0,554 

6,291 0,000 
3 > 2 
1 > 4 
3 > 4 

6 76 3,705 0,680 

7 53 4,104 0,634 

8 54 3,583 0,757 

Yazma Tutum 

5 49 3,833 0,769 

9,272 0,000 
1 > 4 
2 > 4 
3 > 4 

6 76 3,803 0,787 

7 53 3,982 0,561 

8 54 3,320 0,586 

Başarı Puanı 

5 49 3,780 1,046 

0,792 0,500 
 

6 76 3,820 1,003 

7 53 4,000 0,961 

8 54 4,000 0,971 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin okuma alışkanlığı puanları ortalamalarının sınıf 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek 
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yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan 
anlamlı bulunmuştur (F=6,291; p=0,000<0.05). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek 
amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi yapılmıştır. Sınıfı 7 olanların okuma alışkanlığı 
puanları (4,104 ± 0,634), sınıfı 6 olanların okuma alışkanlığı puanlarından (3,705 ± 0,680) 
yüksek bulunmuştur. Sınıfı 5 olanların okuma alışkanlığı puanları (3,865 ± 0,554), sınıfı 8 
olanların okuma alışkanlığı puanlarından (3,583 ± 0,757) yüksek bulunmuştur. Sınıfı 7 
olanların okuma alışkanlığı puanları (4,104 ± 0,634), sınıfı 8 olanların okuma alışkanlığı 
puanlarından (3,583 ± 0,757) yüksek bulunmuştur. 
 Araştırmaya katılan öğrencilerin yazma tutum puanları ortalamalarının sınıf değişkenine 
göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü 
varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan 
anlamlı bulunmuştur(F=9,272; p=0,000<0.05). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek 
amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi yapılmıştır. Sınıfı 5 olanların yazma tutum puanları 
(3,833 ± 0,769), sınıfı 8 olanların yazma tutum puanlarından (3,320 ± 0,586) yüksek 
bulunmuştur. Sınıfı 6 olanların yazma tutum puanları (3,803 ± 0,787), sınıfı 8 olanların yazma 
tutum puanlarından (3,320 ± 0,586) yüksek bulunmuştur. Sınıfı 7 olanların yazma tutum 
puanları (3,982 ± 0,561), sınıfı 8 olanların yazma tutum puanlarından (3,320 ± 0,586) yüksek 
bulunmuştur. 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin başarı puanı puanları ortalamalarının sınıf değişkenine 
göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü 
varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan 
anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

Tablo 5: Okuma Alışkanlığı, Yazma Tutumu ve Başarının Anne Eğitim Düzeyine Göre 
Ortalamaları 

  Grup N Ort Ss F p 

Okuma 
Alışkanlığı 

Okuryazar Değil 61 3,842 0,737 

0,869 0,483 

İlkokul Mezunu 87 3,778 0,649 

Ortaokul 
Mezunu 54 3,813 0,628 

Lise Mezunu 21 3,621 0,782 

üniversite 
Mezunu 9 4,100 0,820 

Yazma Tutum 

Okuryazar Değil 61 3,824 0,727 

1,440 0,222 

İlkokul Mezunu 87 3,761 0,787 

Ortaokul 
Mezunu 54 3,757 0,673 

Lise Mezunu 21 3,401 0,641 

üniversite 9 3,614 0,576 
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Mezunu 

Başarı Puanı 

Okuryazar Değil 61 3,920 1,053 

0,279 0,891 

İlkokul Mezunu 87 3,910 0,960 

Ortaokul 
Mezunu 54 3,780 1,022 

Lise Mezunu 21 4,000 1,000 

üniversite 
Mezunu 9 4,000 0,866 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin okuma alışkanlığı, yazma tutum, başarı puanı puanları 
ortalamalarının anne eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda 
grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

Tablo 6: Okuma Alışkanlığı, Yazma Tutumu ve Başarının Baba Eğitim Düzeyine Göre 
Ortalamaları 

  Grup N Ort Ss F p 

Okuma Alışkanlığı 

İlkokul Mezunu 72 3,793 0,699 

0,519 0,670 
Ortaokul Mezunu 80 3,819 0,659 

Lise Mezunu 56 3,730 0,707 

üniversite Mezunu 24 3,935 0,714 

Yazma Tutum 

İlkokul Mezunu 72 3,763 0,779 

1,571 0,197 
Ortaokul Mezunu 80 3,825 0,672 

Lise Mezunu 56 3,560 0,785 

üniversite Mezunu 24 3,790 0,574 

Başarı Puanı 

İlkokul Mezunu 72 3,820 1,012 

1,045 0,374 
Ortaokul Mezunu 80 3,980 1,018 

Lise Mezunu 56 3,770 0,972 

üniversite Mezunu 24 4,120 0,900 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin okuma alışkanlığı, yazma tutum, başarı puanı puanları 
ortalamalarının baba eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda 
grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 
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Tablo 7: Okuma Alışkanlığı, Yazma Tutumu ve Başarının sosyoekonomik düzey Göre 
Ortalamaları 

  Grup N Ort Ss F p 

Okuma Alışkanlığı 

Çok İyi 27 3,786 0,639 

0,638 0,591 
İyi 12 3,542 0,631 

Orta 150 3,826 0,686 

Kötü 43 3,797 0,738 

Yazma Tutum 

Çok İyi 27 3,681 0,816 

0,404 0,750 
İyi 12 3,603 0,706 

Orta 150 3,775 0,722 

Kötü 43 3,682 0,718 

Başarı Puanı 

Çok İyi 27 3,670 1,177 

1,646 0,180 
İyi 12 3,420 1,240 

Orta 150 3,960 0,947 

Kötü 43 3,930 0,936 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin okuma alışkanlığı, yazma tutum, başarı puanı puanları 
ortalamalarının sosyoekonomik düzey değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda 
grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 
Tablo 8: Okuma Alışkanlığı, Yazma Tutumu ve Başarının Cinsiyete Göre Ortalamaları 

  Grup N Ort Ss t p 

Okuma Alışkanlığı 
Erkek 138 3,720 0,690 

-2,214 0,028 
Kız 94 3,921 0,668 

Yazma Tutum 
Erkek 138 3,730 0,673 

-0,213 0,837 
Kız 94 3,750 0,808 

Başarı Puanı 
Erkek 138 3,780 1,018 

-2,187 0,030 
Kız 94 4,060 0,937 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin okuma alışkanlığı puanları ortalamalarının cinsiyet 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t-
testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur(t=-
2.214; p=0.028<0,05). Kızların okuma alışkanlığı puanları (x=3,921), erkeklerin okuma 
alışkanlığı puanlarından (x=3,720) yüksek bulunmuştur. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin başarı puanı puanları ortalamalarının cinsiyet değişkenine 
göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t-testi 
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sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (t=-
2.187; p=0.030<0,05). Kızların başarı puanı puanları (x=4,060), erkeklerin başarı puanı 
puanlarından (x=3,780) yüksek bulunmuştur. 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin yazma tutum puanları ortalamalarının cinsiyet 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t-
testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır 
(p>0,05). 

  
SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

 Amacı, ortaokul öğrencilerinin okuma alışkanlığı ve yazma tutumları düzeylerini 
belirlemek; okuma alışkanlığı ve yazma tutumları ile Türkçe dersi akademik başarıları 
arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak olan bu çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 
 Araştırmaya katılan öğrencilerin okuma alışkanlığı, yazma tutumları ve başarı 
puanlarının düzeyi yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Yazma Tutum ve okuma alışkanlığı 
arasında zayıf ama pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin, 
Türkçe dersi akademik başarı Puanı ile okuma alışkanlığı ve yazma tutum düzeyleri arasında 
zayıf, pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bulgulardan hareketle 
ortaokul öğrencilerinin okuma alışkanlığı ve yazma tutumlarının yüksek düzeyde olması ve 
öğrencilerin akademik başarılarını pozitif yönde etkilemesi sonucunda Türkçe dersi 
başarıların düzeyi de yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir. Alan yazın incelendiğinde; 
Gallik (1999) çalışmasında okuma ile akademik başarı arasında pozitif bir ilişki olduğu; 
Yaman ve Süğümlü (2010) çalışmalarında, okuma alışkanlığının öğrencilerin akademik 
başarılarında etkili olduğu; Acıyan (2008) çalışmasında, okuma alışkanlığı ve akademik 
başarı arasında olumlu yönde ilişki olduğu; Tatar ve Soylu (2006) çalışmasında okumanın 
başarı üzerinde etkili olduğu; Sallabaş (2008) çalışmasında, okuma tutum ve alışkanlığı ile 
akademik başarı arasında düşük düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna varmışlardır. Chall ve 
Jacobs (1983) çalışmalarında, okuma ve yazma becerileri arasında olumlu yöndeki ilişkiye 
dikkat çekerek dil becerilerin birbirleri üzerindeki etkiye vurguda bulunurlar. Baş (2012) 
çalışmasında, ilköğretim öğrencilerinin okuma tutum ve alışkanlıkları ile yazma eğilimleri 
arasındaki yüksek düzeyli pozitif ilişkiye dikkat çeker. Kırnık, (2010); Cunningham, (2008) 
çalışmalarında, Türkçe dersinde öğrencilerin yazılar yazmaları ve yazmayı sevmeleri, onların 
akademik başarılarını olumlu yönde etkilediği; Zorbaz ve Kayatürk (2015) çalışmalarında, 
okuma alışkanlığı düzeyinin yazma tutum düzeyini etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır. 
 Okuma alışkanlığı puan ortalamalarının sınıf değişkenine göre fark istatistiksel açıdan 
anlamlı bulunmuştur. 7. sınıfların okuma alışkanlığı düzeyleri 6. sınıflardan; 5. ve 7. sınıfların 
8. sınıflardan yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Yazma tutum puan ortalamalarının sınıf 
değişkenine göre fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. 5, 6 ve 7. sınıfların yazma 
tutum düzeyleri, 8. sınıfların yazma tutum düzeylerinden yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. 
Bu da öğrencilerin bir üst sınıfa geçmesi ile birlikte ortaöğretime geçiş sınav kaygısının 
öğrencilerin okuma alışkanlıkları ve yazma tutumlarını olumsuz şekilde etkilediği 
söylenebilir. Öğrencilerin başarı düzeyleri ile sınıf değişkeni arasında anlamlı bir farkın 
bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Alan yazın incelendiğinde; Balcı (2009) çalışmasında 
ortaokul öğrencilerinin üst sınıfları geçmesiyle birlikte çoğunlukla test çözüp sınavlara 
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hazırlandıkları; Alvermann ve Moore (1991) çalışmalarında, sınıf seviyesi ilerledikçe okuma 
tutumlarının ve alışkanlıklarının azaldığı; Knudson (1991) ve Knudson (1992) çalışmasında, 
4. sınıfların 6. sınıflara ve 3. sınıfların 5. sınıflara göre daha anlamlı yazma tutuma sahip 
olduğu sonucuna varmışlardır. 
 Araştırmaya katılan öğrencilerin okuma alışkanlığı, yazma tutumları ve başarı 
düzeylerinin anne, baba eğitim düzeyi ve sosyoekonomik düzey değişkenlerine göre anlamlı 
bir farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır. Bu da bu örneklem grubundaki öğrencilerin 
okuma alışkanlığı, yazma tutumu ve başarı düzeylerinin anne, baba eğitim düzeyi ve 
sosyoekonomik düzeyinden etkilenmedikleri şeklinde yorumlanabilir. Alan yazın 
incelendiğinde; Güngör (2009) ve Keleş (2006) çalışmalarında, annenin eğitim düzeyinin 
okuma alışkanlığı üzerinde babaya göre daha etikli olduğu ve sosyoekonomik düzey ile 
okuma alışkanlık düzeyleri arasında olumlu ve paralel bir ilişki olduğu; Topçu (2005) 
çalışmasında, öğrencilerin okuma alışkanlıkları ile cinsiyet, sosyoekonomik düzey ve anne-
babanın eğitim düzeyine göre anlamlı farklılıkların olduğu; Zorbaz ve Kayatürk (2015) 
çalışmalarında, yazma tutumu ile sosyoekonomik düzey, anne ve baba eğitim düzeyi arasında 
anlamlı bir farklılığın olmadığı; Gönen, Öncü ve Işıtan’ın (2004) çalışmalarında, 
sosyoekonomik farlılıkların okuma alışkanlığı ve başarı üzerinde etkili olmadığı sonucuna 
varmışlardır. 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin okuma alışkanlığı ve başarı düzeyleri ile cinsiyet 
değişkeni arasında kızlar lehine anlamlı bir fark olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmaya 
katılan öğrencilerin yazma tutum düzeyleri ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir 
farklılığın olmadığı sonucuna varılmıştır. Özellikle başarı düzeyinin kızlar lehine anlamlı bir 
farklılık göstermesi, kızları daha düzenli çalıştıkları ve bulundukları bölgenin şartlarında 
sosyal ortam açısından kızlar için yeterince elverişli yerlerin olmadığı ve bu durumda kızların 
ders çalışma da erkeklere nazaran daha iyi olabildikleri şeklinde yorumlanabilir. Alan yazın 
incelendiğinde öğrencilerin, okuma alışkanlığı ve yazma tutumları ile bunların akademik 
başarıya etkisine bakıldığında bu durumu destekleyen sonuçlara ulaşıldığı gibi tersi bir 
durumla da karşılaşılmıştır. Knudson (1993) çalışmasında, kızların yazmaya yönelik daha 
olumlu tutuma sahip olduklarını; Jeroski ve Conry (1981’den akt. Daly, 1985) çalışmalarında, 
kızların erkeklere göre yazmaya karşı tutumlarının daha olumlu olduğu; Suna (2006) 
çalışmasında, kızların erkeklere göre daha yüksek bir tutuma sahip oldukları; (Keleş, 2006; 
Güngör, 2009; Topçu, 2005) çalışmalarında, kız öğrenciler erkek öğrencilere göre daha çok 
kitap okudukları ve alışkanlık düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna varmışlardır. 
Gönen, Öncü ve Işıtan (2004) çalışmalarında cinsiyetin okuma alışkanlığı veya başarısında 
etkili olmadığı sonucuna varmışlardır. 
 Bu sonuçlardan hareketle; öğrencilerin okuma alışkanlığı edinmeleri ve bu 
alışkanlıklarının eğitimin tüm kademelerinde sürdürmeleri için gerekli çalışmalar 
yapılmalıdır. Öğretmenlerin öğrenciler için örnek davranış sergilemeleri gerekmektedir. Bu 
hususta öğretmenlere hizmet içi eğitimler yoluyla eğitimler verilmelidir. 
 Ortaokul öğrencileri için yapılan sınavlar öğrencilerin bu alışkanlıklarını köreltici 
nitelikten çıkarılmalı ve okuma, yazma becerilerinin daha etkin kullanıldığı sınavlara geçiş 
yapılmalıdır. Temel dil becerileri öğretimi yapılırken beceriler bir bütün olarak ele alınmalı ve 
bunların birbirleriyle ilişkileri öğrencilere hissettirilmelidir. 
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 Dil becerileri arasındaki ilişkilerin ve becerilerin iyi öğretilmesinin özelde Türkçe 
dersinin genelde ise bütün derslerin akademik başarısı üzerinde etkili olabileceği düşüncesiyle 
hareket edilmelidir. Dil becerileri ve akademik başarı arasındaki ilişki çeşitli değişkenler 
açısından çalışmalara konu edilmeli ve eğitimin tüm paydaşları ile bu çalışmaların sonuçları 
paylaşılmalıdır. 
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TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ MÜZİK YAZILARI 
BİBLİYOGRAFYASI 

 
Serenat İSTANBULLU* 

 

Öz 

Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, 1949-1980 yılları arasında 366 sayı boyunca aralıksız olarak yayın 
yapmış bir halk bilimi dergisidir. Türk halk kültürü ürünlerini derlemek ve folklor sahasında ciddi bilimsel 
çalışmaları bir yayında toplamak amacıyla oluşturulmuş olan bu dergi, Türkiye’nin en uzun süreli yayın yapan 
dergilerinden biridir.  

Bu araştırma; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi’nde bulunan müzik yazılarının bibliyografik 
taramasından oluşmaktadır. Söz konusu müzik yazıları; makale, bildiri, haber, anı, derleme, söyleşi, 
değerlendirme ve eleştiri yazılardır.  Çalışmanın amacı, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi müzik yazılarının 
tamamını gözler önüne sermek ve bilimsel araştırmalara kaynak oluşturabilecek nitelikte müzik yazılarını, alan 
ve konularına göre tasnif ederek, bir çalışmada birleştirmektir.  

 Sistematik bibliyografya yöntemini içeren bu araştırma, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi’nin tüm 
sayılarının incelenmiş olması, dergide geçen bütün müzik yazılarının alan ve konu öncelikli tanzimini içermesi 
ve bu dergi hakkında yapılmış olan en geniş müzik bibliyografyası olması bakımından önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Bibliyografya, Müzik, Derleme, Türk Halk Müziği 

 

THE BIBLIOGRAPHY OF COMPOSİTİONS ON MUSİC IN TURKİSH FOLKLORE 
RESEARCH MAGAZİNE 

Abstract 

Turkish Folklore Research Magazine (Türk Folklor Araştırmaları Dergisi) is a folklore magazine which 
was continuously published for 366 issues between 1949 and 1980. This magazine which is set up to compile 
Turkish Folklore products and to publish serious studies in the field of folklore in one publication is one of the 
most long-lasting magazines in Turkey. 

This study is made up of the scan of compositions on music in Turkish Folklore Research Magazine 
bibliographically. These compositions are essays, bulletins, news, recollection, compilation, conversation, 
review and critics. The aim of this study is to display all the compositions published in Turkish Folklore 
Research Magazine and collect these compositions which can be a resource to scientific studies after classifying 
them according to field and subject. 

This study which includes systematic bibliography method, is important because of the inspection 
(study) of all the issues of Turkish Folklore Research Magazine, including all of the compositions classified 
according to field and subject priority and being the most comprehensive bibliography of this magazine. 

Keywords: Turkish Folklore Research Magazine, Bibliography, Music, Compilation, Turkish Folk Music. 
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GİRİŞ 

Anadolu, zengin kültürü, tarihi ve coğrafi özellikleriyle, folklorik unsurlar ve etnik 
değerler açısından tükenmeyen bir hazinedir. Anadolu folklorunu araştırma, tasnif etme ve bu 
bilgileri bir kaynakta birleştirme işi ise çeşitli araştırmacılar tarafından, belirli zamanlarda 
yapılmıştır. Bu araştırmaların düzenli ve uzun soluklu bir dergi halinde sunulduğu 
kaynaklardan biri olan Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Ağustos 1949’da İhsan Hınçer’in 
girişimleriyle İstanbul’da yayın hayatına başlamıştır.  

Derginin sahibi ve başyazarı İhsan Hınçer, 1929’dan bu yana birkaç mecmua dışında 
folklor sahasına hizmet eden derli toplu çalışmaların dağınık ve az olduğunu belirterek, Türk 
Folklor Araştırmaları Dergisi’ni çıkarmaktaki amaçlarının; “memleket folkloruna hizmet 
etmek ve bu ilim şubesi ile uğraşanları, bir dergi kadrosu içinde toplamak” olduğunu derginin 
ilk yazısında ifade etmiştir (Hınçer, 1949:1).  

Türk Folklor Derneği’nin yayın organı olan ve Türkiye’nin en uzun süre yayınlanan 
dergilerinden biri olma özelliğini taşıyan bu yayın, halk müziği ve oyunları, maniler, halk 
şairleri, Türk mutfağı, halk hekimliği, halk tabirleri ve inanışları, atasözleri, deyimler, 
efsaneler ve gelenekler gibi birçok konuda Türk folklorunu araştıran ve tanıtan yazılar 
içermektedir. Aylık olarak basılan ve aralıksız bir şekilde devam eden mecmua halkiyat 
hakkında önemli hizmetlerde bulunmuştur (Ziytak, 2013:92). Tanınmış araştırmacılar yanında 
gençlere ve amatör yazarlara da de yer veren dergi, yaklaşık 30 yıl boyunca Türk folklorunun 
her dalından pek çok derleme ve araştırma yazısı yayımlamıştır 
(www.kulturelbellek.com/turk-folklor-arastirmalari-dergisi, 01.11.2015).  

363 sayı yayımlanan dergi, İhsan Hınçer’in vefatı üzerine oğlu Bora Hınçer tarafından 
3 sayı daha devam ettirilebilmiş ancak maddi olanaksızlıklar, kurumların desteğinin 
yetersizliği gibi nedenlerle 366. sayıda yayınını durdurmak zorunda kalmıştır (Hınçer, 
1980:8877-8878).    

Anadolu’nun dört bir yanından derlemelerin bulunduğu dergi, aynı zamanda yurt 
dışında ve yurt içinde ülkemizle ilgili çok sayıda etkinliğin takipçisi ve habercisi de olmuştur. 
Dergi; birçok yazarın yetişmesinde ve yazılarının yayımlanmasında görev üstlenmiş, Anadolu 
halkının ve halk hayatındaki zenginliklerin tanınmasına öncülük etmiştir (Albayrak, 2012: 
540-541). 

Dergide yer alan ve bu araştırmaya konu olan müzik yazıları ise önemli 
akademisyenlerin, araştırmacıların, öğretmenlerin, müzik kültürüyle ilgilenen gençlerin ve 
öğrencilerin yazılarından oluşmaktadır. Müzik konuları olarak çalgılara ve tarihi 
gelişimlerine, derleme türkü, ninni ve ağıtlara, müzik kitaplarına, müzik etkinlikleri ve 
gelenekleri gibi birçok konuya yer verilmiştir. Bu yazıların bazılarının içeriklerinde, türkü ve 
marş notaları, çalgılara, kişilere ve mekanlara ait görseller, konu ile ilgili tablolar, şekiller ve 
türkü sözleri de bulunmaktadır. Mahmut Ragıp Gazimihal, Veysel Arseven, Sadi Yaver 
Ataman, İsmet Zeki Eyüboğlu, Halil Bedi Yönetken, Gültekin Oransay gibi önemli isimlerin 
birçok yazısının yer aldığı dergi, müzik araştırmaları için hala önemli bir kaynak olma 
özelliğini korumaktadır.  

 Kültürün bir parçası olan müzik ve müzikten elde edilen bulgular toplumsal ve 
müziksel davranışları düzenlemede yeni ölçütler oluşturabilir ve müziksel değişme ile 
toplumsal değişme arasındaki ilişkiyi kavramada katkı sağlayabilir (Kaplan, 2008:13). 
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Geçmişten günümüze yapılmış olan müzik araştırmalarının derlenmesi de bu ilişkiyi 
kuvvetlendirmede etkendir. 

Bu çalışmada; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi’nin ilk sayısından son sayısına kadar 
yayımlanmış olan 366 sayıdaki tüm müzik yazıları, alanlarına ve konularına göre tasnif 
edilerek bibliyografya çalışmasına dönüştürülmüştür. Bibliyografya; “belli bir konu veya 
muhtelif konularda yazılan eserleri, bunların basımlarını inceleyen veya belirli bir alanda 
araştırma yapanların, bu alandaki kaynaklara ulaşmasını sağlayan bilim dalıdır” (Ergan, 
1994:13).  Çalışmanın amacı; dergide bulunan müzik yazılarının alanlarına ve konulara göre 
ayrımının yapılarak gözler önüne serilmesi, söz konusu dergideki müzik yazılarının 
tamamının bir yayında toplanması ve araştırma yapmak isteyenlere veri kullanımında kolaylık 
sağlanmasıdır. Belgesel tarama yönteminin temel alındığı kütüphane araştırması niteliğinde 
hazırlanan bu araştırmada, Ankara Milli Kütüphane ile Bilkent Üniversitesi Ahmet Adnan 
Saygun Müzik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Türk Folklor Araştırmaları 
Dergileri taranmıştır. Kütüphane araştırmaları; araştırmada kullanılan verilerin önemli 
kısmının kütüphanelerdeki kaynaklardan, özellikle yayınlardan elde edilmesine dayanan bir 
araştırma yöntemidir (Arıkan, 2004:87).  Bu araştırmada, adı geçen kütüphanelerdeki Türk 
Folklor Araştırmaları Dergisi’nin tüm sayıları tek tek taranmış ve her bir müzik yazısı, 
içerikleriyle birlikte incelenmiştir.  

Alan öncelikli bir tanzime dayanarak hazırlanan müzik yazıları bibliyografyası şu alan ve 
konu başlıklarına ayrılmıştır: 

1.   Çalgılarla ilgili müzik yazıları 
1.1  Telli Çalgılarla İlgili Müzik Yazıları 

1.2 Üflemeli Çalgılarla İlgili Müzik Yazıları 
1.3 Vurmalı Çalgılarla İlgili Müzik Yazıları 

1.4 Yaylı Çalgılarla İlgili Müzik Yazıları 
1.5 Çalgılarla İlgili Diğer Müzik Yazıları 

2.   Türküler ve türkülerin doğuş hikayeleri hakkında müzik yazıları 
2.1. Türküler hakkında yazılan müzik yazıları  

2.2  Türkü derlemeleri ve türkülerin doğuş hikayeleri hakkındaki müzik yazıları 
3.   Müzik konuları içeren kitaplarla ilgili yazılar 
4.   Müziğe katkı sağlayan kişiler hakkındaki yazılar  

4.1. Kişilerin müziğe sağladıkları katkılarla ilgili yazılar  

4.2. Müziğe emek vermiş kişilerin vefatları münasebetiyle yazılmış yazılar 
5.   Halk oyunları müzikleri hakkında yazılmış müzik yazıları 
6.   Genel müzik konuları üzerine yazılar 
7.   Müzik eğitimi ve nazariyatı hakkında yazılar 

7.1. Müzik Eğitimi Hakkındaki Yazılar 
7.2. Müzik Nazariyatı Hakkında Yazılar 
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Derginin önemli bir bölümünde saz şairlerine ve âşık edebiyatına da yer verilmiştir 
ancak yazı içeriklerinde kişilerin, yalnızca edebi yönü ele alındığı için bibliyografya 
çalışmamızda bu yazılara yer verilmemiştir.  İnceleme sırasında yıpranma sonucu 
okunamayan ya da yırtılan dergi sayfaları olması nedeniyle bazı müzik yazılarının içeriği tam 
olarak tespit edilememiştir. 

Türk Folklor Araştırmaları Dergisi incelemeleri kapsamında Duruöz’ ün (1982) 
“1949-1975 Yılları Arasında Çıkan Türk Folklor Araştırmaları Dergisinde Türkü ve Maniler 
Hakkında Yazılmış Yazılar Bibliyografyası” adlı çalışması, derginin 1975’e kadar olan 
sayılarını içermiş, konu bakımından “türkü ve maniler” kapsamıyla sınırlı kalmıştır. Aynı 
şekilde Aydın’ın (1996) “Musiki Mecmuası Ve Türk Folklor Araştırmaları Dergisi'nde Türk 
Halk Müziği Ve Oyunları Hakkında Yazılmış Makalelerin Bibliyografya İncelemesi ve 
Sonuçları” adlı çalışması ise “Türk Halk Müziği ve oyunları” hakkında yazılmış yazılarla 
sınırlandırılmıştır.  

Bu araştırma, geçmişte yapılmış araştırmaların konularını da içine alan, dergide 
bulunan tüm müzik yazılarını alan/konu tasnifi ile ayrıştırmış en geniş ve en güncel 
bibliyografi olması; ayrıca dergilerin tüm sayılarını içeren bir çalışma olması bakımından fark 
ve önem taşımaktadır. 

Bundan sonra yapılacak çalışmalar için kolaylık sağlaması düşüncesiyle hazırlanan bu 
bibliyografide, müzik yazıları, alan ve konu ayrımı yapıldıktan sonra yazar adlarına göre 
alfabetik olarak sıralanmıştır.  

 
BULGULAR 

Bu bölümde, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi müzik yazıları bibliyografisi, alan ve 
konu içeriklerine göre sunulmuştur. Bibliyografide yer alan yazıların künyeleri; Yazar adı, 
yazının adı, dergi sayısı, derginin basım yeri ve tarihi, sayfa numarası sıralamasıyla 
verilmiştir. Türk Folklor Araştırmaları Dergisi’ nin sayfa numaralandırması, derginin birinci 
sayısından itibaren her sayıda ilerleyerek devam etmiş ve başlık olan sayfalara sayfa numarası 
yazılmamıştır. 

1.   Çalgılarla İlgili Müzik Yazıları: 
 
Türk Folklor Araştırmaları Dergisi’nde bulunan çalgılarla ilgili müzik yazılarının bir 

bölümünün tek bir çalgıya yönelik; bir bölümünün ise çalgıların genel özellikleri ile ilgili 
olarak yazılmış olduğu görülmektedir. Ağırlıklı olarak Mahmut Ragıp Gazimihal’in 
yazılarının bulunduğu bu alanda, Gazimihal’in, çalgı türlerinin her biri (telli, üflemeli, 
vurmalı, yaylı ve genel) hakkında araştırmalarının bulunduğunu söylemek mümkündür. 
Yazılarda çalgılara ait görseller de yer almaktadır. 

 
1.1  Telli Çalgılarla İlgili Müzik Yazıları 

Telli Çalgılarla ilgili olarak; bağlamanın atası olarak bilinen kopuz ve bağlama 
ailesinden çöğür sazı hakkında ayrıca Türk müziğinde yaygın olarak kullanılan bir çalgı olan 
tambur hakkında yazılar bulunmaktadır. 
Etem Ruhi Üngör; Çöğür’ün İcad Edildiği Yer, S.290, (İstanbul Eylül 1973), ss.6747-6748. 
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Etem Ruhi Üngör; Tanbur, S.286, (İstanbul Mayıs 1973), ss.6636-6639. 

Mahmut Ragıp Gazimihal; Kopuzdan Son Hatıralar, S. 2, (İstanbul Eylül 1949), ss.19-20. 
Mahmut Ragıp Gazimihal; Kopuzdan Son Hatıralar, S.144, (İstanbul Temmuz 1961), 
ss.2437-2438. 
Sadık Uzunoğlu; Çöğür Sazı ve İcad Olunduğu Yerde Bugünkü Durumu, S. 9, (İstanbul 
Nisan 1950), ss.133. 
 

1.2  Üflemeli Çalgılarla İlgili Müzik Yazıları 
Tulum, Kaval, zurna, düdük, mey gibi çalgılar yanında sıra kamışlı ve küme kamışlı 

üflemeli çalgıların da bulunduğu müzik yazılarında Gazimihal’e ait yazıların daha fazla 
olduğu görülür.  

İhsan Hınçer; Tulum ve Bir Tulum Çalıcısı: Remzi Bekȃr, S.238, (İstanbul Mayıs 1969), 
ss.5289-5290. 

M. Kemal Özergin; Boru Çalgısının Yayılışı I, S.260, (İstanbul Mart 1971), ss.5894-5896. 
M. Kemal Özergin; Boru Çalgısının Yayılışı II, S.261, (İstanbul Nisan 1971), ss.5938-5942. 

Mahmut Ragıp Gazimihal; Düdük Hakkında, S.163, (İstanbul Şubat 1963), ss.2973. 
Mahmut Ragıp Gazimihal; Kavala Dair, S.161, (İstanbul Aralık 1962), ss.2913. 
Mahmut Ragıp Gazimihal; Sıra Kamışlı Çocuk Çalgıları, S.75, (İstanbul Ekim 1955), 
ss.1187. 
Mahmut Ragıp Gazimihal; Sıra Kamışlı ve Küme Kamışlı Çalgılar, S.74, (İstanbul Eylül 
1955), ss.1173. 
Mahmut Ragıp Gazimihal; Tulum Çalgısı, S.159, (İstanbul Ekim 1962), ss.2863. 

Mahmut Ragıp Gazimihal; Zurnayı Yıprandıran Klarnet, S.158, (İstanbul Eylül 1962), 
ss.2838. 

Mehmet Çokal; Halk Çalgılarından: Tulum, S.171, (İstanbul Ekim 1963), ss.3211. 
Sadi Yaver Ataman; Mey, S.14, (İstanbul Ocak 1951), ss.277. 

 
1.3  Vurmalı Çalgılarla İlgili Müzik Yazıları 

Türk Folklor Araştırmaları dergisi vurmalı çalgılarla ilgili müzik yazılarının tamamı, 
davul hakkındadır. 

M. Şakir Ülkütaşır; Eski Ramazan Davulcuları ve Davulcu Manileri, S.245, (İstanbul 
Aralık 1969), ss.5471-5472. 

Mahmut Ragıp Gazimihal; Davul Zurna Hakkında, S.78, (İstanbul Ocak 1956), ss.1241. 
Mahmut Ragıp Gazimihal; Halk İnanışlarında Davul, S.39, (İstanbul Ekim 1952), ss.613-
615. 
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Mahmut Ragıp Gazimihal; Yurt Dışında Türk Davulu, S.120, (İstanbul Temmuz 1959), 
ss.1937. 
Malik Aksel; Ramazan Davulu ve Davul Yakısı; S.285, (İstanbul Nisan 1973), ss.6608-
6610. 
Yılmaz Elmas; Ramazan Davulu, S.163, (İstanbul Şubat 1963), ss.2970-2972. 

 
1.4  Yaylı Çalgılarla İlgili Müzik Yazıları 

Yaylı çalgılar konusunda yazılan müzik yazıları Türk Halk Müziğinde kullanılan 
Karadeniz kemençesi ve Karadeniz’in kemençe ustaları hakkındadır. 

İsmet Zeki Eyüboğlu; Kemençe Ustaları, S.75, (İstanbul Ekim 1955), ss.1196-1197. 
Mahmut Ragıp Gazimihal; Karadeniz Kemençesi, S.118, (İstanbul Mayıs 1959), ss.1907-
1909. 
 

1.5   Çalgılarla İlgili Diğer Müzik Yazıları 
Bu bölümde; tek bir çalgı değil çalgıların genel özellikleri hakkında; ağırlıklı olarak ise 

Türk Halk Müziği çalgıları hakkında bilgi veren yazılar bulunmaktadır. M. Kemal Özergin’in 
17. Yüzyılda Osmanlı Ülkesinde çalgılar ile ilgili yazı dizisi, 4 sayı boyunca devam eden 
ayrıntılı bir içeriğe sahiptir. Ayrıca çalgıç, tel, çalgı düzenleri ve organografya hakkında da 
müzik yazıları bulunmaktadır. 
Cahit Öztelli; Müzik ve Halk Sazları İle İlgili Bazı Maddeler, S.105, (İstanbul Nisan 1958), 
ss.1678-1679. 
Etem Ruhi Üngör; Türk Halk Çalgıları Üzerine Bildiri, S.270, (İstanbul Ocak 1972), 
ss.6192-6193. 
Haluk Tarcan; Tarihimizin Başlangıcı ve Saz, S.366, (İstanbul Ocak 1980), ss.8892-8893. 

M. Kemal Özergin; XVII. Yüzyılda Osmanlı Ülkesinde Çalgılar I, S.262, (İstanbul Mayıs 
1971), ss.5955-5959. 

M. Kemal Özergin; XVII. Yüzyılda Osmanlı Ülkesinde Çalgılar II, S.263, (İstanbul 
Haziran 1971), ss.6006-6009. 

M. Kemal Özergin; XVII. Yüzyılda Osmanlı Ülkesinde Çalgılar III, S.264, (İstanbul 
Temmuz 1971), ss.6031-6036. 

M. Kemal Özergin; XVII. Yüzyılda Osmanlı Ülkesinde Çalgılar IV, S.265, (İstanbul 
Ağustos 1971), ss.6049-6055. 

M. Kemal Özergin; XVIII. Yüzyıla Ait Bir Çalgı Adları Cedveli, S.252, (İstanbul Temmuz 
1970), ss.5669-5670. 

Mahmut Ragıp Gazimihal; Çalgı ve Çağırgı İle İlgili Atasözleri ve Deyimler, S.217, 
(İstanbul Ağustos 1967), ss.4495. 
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Mahmut Ragıp Gazimihal; Çalgıbilim (Organografya), S.99, (İstanbul Ekim 1957), ss.1574-
1575. 
Mahmut Ragıp Gazimihal; Halk Sazlarının Kıtalar Arası Yayılışı, S.102, (İstanbul Ocak 
1958), ss.1619-1620. 
Mahmut Ragıp Gazimihal; Öztürkçe Çalgı Adları, S.160, (İstanbul Kasım 1962), ss.2895. 

Mahmut Ragıp Gazimihal; Saz ve Tel, S.103, (İstanbul Şubat 1958), ss.1633-1635. 
Mahmut Ragıp Gazimihal; Saz, S.138, (İstanbul Ocak 1961), ss.2299. 

Mahmut Ragıp Gazimihal; Tezene ve Çalgıç İkizliği, S.139, (İstanbul Şubat 1961), ss.2319. 
Murat Uraz; Halk Edebiyatında Saz ve Aşık, S. 4 (İstanbul Kasım 1949), ss.49. 

Refik Ünal; Saz Düzenleri Üzerine Bir İnceleme, S.294, (İstanbul Ocak 1974), ss.6867-
6868. 

Sadık Uzunoğlu; Madeni Tellerin İlk Olarak Halk Sazlarına Takılışı, S.7, (İstanbul Şubat 
1950), ss.106. 

Veysel Arseven; Türk Halk Çalgıları, S.142, (İstanbul Mayıs 1961), ss.2391- 2394. 
 

2.   Türküler ve Türkülerin Doğuş Hikayeleri Hakkında Müzik Yazıları: 
Türk Folklor Araştırmaları Dergisi müzik yazıları arasında en fazla müzik yazılarının 

bulunduğu alan, türküler ve türkülerin doğuş hikayeleri alanıdır. 
 
2.1. Türküler Hakkında Yazılan Müzik Yazıları  

Halk türkülerinin genel özelliklerinin anlatıldığı bu yazılar arasında, türkülerdeki belirli 
ögelerin incelendiği yazılar da bulunmaktadır. 

Ahmet Petekçi; Bozkırda Söylenen Maniler, Türküler Koşmalar, S.68, (İstanbul Mart 
1955), ss.1075.  

Bedri Rahmi Eyüboğlu; Karadeniz Türkülerinde Alay Konusu, S.93, (İstanbul Nisan 
1957), ss.1479. 

Bedri Rahmi Eyüboğlu; Karadeniz Türkülerinde İstanbul, S.95, (İstanbul Haziran 1957), 
ss.1511. 

Bedri Rahmi Eyüboğlu; Türküler Geliyor, S.13, (İstanbul Ağustos 1950), ss.193. 
Behcet Kemal Çağlar; Türkülerimiz: Bizde Dağ-Taş, Kurt- Kuş Konuşur, S.28, (İstanbul 
Kasım 1951), ss.441-442. 
Behcet Kemal Çağlar; Türkülerimiz: Yurdun Dört Bucağından Sesler, S.26, (İstanbul 
Eylül 1951), ss.409-410. 
Erdoğan Alkan; Türkülerimiz, S.160, (İstanbul Kasım 1962), ss.2886. 

Faik Akçın; Ege Türkülerinde Ayırmaç ve Nitelikleri, S.136, (İstanbul Kasım 1960), 
ss.2262-2263. 
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Fethi Gemuhluoğlu; Türkülere Merhaba, S.122, (İstanbul Eylül 1959), ss.1987-1988. 

İsmet Özalp; Gurbet Türküleri, S.137, (İstanbul Aralık 1960), ss.2278. 
İsmet Zeki Eyüboğlu; Karadeniz Halk Türkülerinde Yerme ve Eğleme Mizahları, S.33, 
(İstanbul Nisan 1952), ss.526. 
İsmet Zeki Eyüboğlu; Karadeniz Türkülerinde Kaşlar ve Gözler, S.84, (İstanbul Temmuz 
1956), ss.1344. 
İsmet Zeki Eyüboğlu; Maçka Türkülerinde Saç, S.67, (İstanbul Şubat 1955), ss.1064. 

M. Fahrettin Kırzıoğlu; Bebek Sevme Türküleri, S.18, (İstanbul Ocak 1951), ss.276. 
Mahmut Ragıp Gazimihal; Yurt Türkülerinden I, S.30, (İstanbul Ocak 1952), ss.473. 

Mahmut Ragıp Gazimihal; Yurt Türkülerinden II, S.31, (İstanbul Şubat 1952), ss.487-488. 
Mehmet Önder; Konya Türküleri Üzerine; S.62, (İstanbul Eylül 1954), ss.981. 

Mehmet Önder; Sille Türküleri Üzerine Bir Araştırma, S.7, (İstanbul Şubat 1950), ss.112. 
Muzaffer Uyguner; Türkü Üzerine I, S.66, (İstanbul Ocak 1955), ss.1042. 

Muzaffer Uyguner; Türkü Üzerine II, S.81, (İstanbul Nisan 1956), ss.1283. 
Osman Bolulu; Halk Türkülerinin İnceliği, S.71, (İstanbul Haziran 1955), ss.1130. 

Osman Saygı; Ankara Folklorundan: Düğün ve Türküler, S.166, (İstanbul Mayıs 1963), 
ss.3058-3005. 
Sadık Uzunoğlu; Kütahya Halk Türküleri Üstüne, S.148, (İstanbul Kasım 1961), ss.2567. 

Sadi Yaver Ataman; Giresun Türküleri, Manileri ve Aşıklar, S.188, (İstanbul Mart 1965), 
ss.3687-3689. 

Sadi Yaver Ataman; Kıbrıs Türküleri ve Düğün Adetleri, S.176, (İstanbul Mart 1964), 
ss.3347-3349. 

Tahir Kutsi Makal; Türküler, Dağlar ve İnsanlar, S.92, (İstanbul Mart 1957), ss.1465. 
Veysel Arseven; Halk Müziği ve Halk Türküleri Üzerine, S.99, (İstanbul Ekim 1957), 
ss.1569-1570. 
Veysel Arseven; Halk Türkülerimizin Yaygınlığı, S.266, (İstanbul Eylül 1971), ss.6077. 

 
2.2.Türkü Derlemeleri ve Türkülerin Doğuş Hikayeleri Hakkındaki Müzik Yazıları 

Bu konu başlığı altında ele alınan türküler; bir yöreden alınan türkü derlemeleri, belli 
bir konuda (savaş, düğün vb.)  yakılmış türkü örnekleri ya da türkülerin yakılma öyküleri 
üzerine yazılmış yazılardır. Bu yazıların bazılarında türkülerin notalarına da yer verilmiş olup 
bazılarında ise sadece sözlerine yer verilmiştir. Türkülerin sözleri ya da ezgilerindeki bölgesel 
farklılıkları yansıtan müzik yazıları da bulunmaktadır. 
A. Türabi Tütüncü; Yalvaçta Yakılan Üç Türkü- Ağıt, S.259, (İstanbul Şubat 1971), 
ss.5867-5868. 
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A. Ümit Aloğlu; Gündeşlioğlu Türküsü, S.224, (İstanbul Mart 1968), ss.4682. 

Ahit Öztelli; Issız Yuvalar Konya Türküleri, S.133, (İstanbul Ağustos 1960), ss.2203. 
Ahmet Petekçi; Konya Türküleri, S.157, (İstanbul Ağustos 1962), ss.2799-2801. 

Ahmet Yamacı; Şu Çavdır’ın Hanları Türküsü, S.320, (İstanbul Mart 1976), ss.7602-7603. 
Ahmet Yamacı; Telli Gelin Türküsünün Tefenni Varyantı, S.324, (İstanbul Temmuz 
1976), ss.7699. 
Ali Tunç; Uşak’tan Derlenen Türküler, S.94, (İstanbul Mayıs 1957), ss.1493. 

Ali Yarşi; “Afyon‘un Ortasında Kalası” Türküsü, S.182, (İstanbul Eylül 1964), ss.3518. 
Ali Yarşi; Afyon’dan Bir Hasret Türküsü, S.158, (İstanbul Eylül 1962), ss.2845. 

Aşık Şeref Taşlıova; “Arpaçayı Aşdı, Taşdı” Türküsünün Doğuşu, S.347, (İstanbul 
Haziran 1978), ss.8351. 

Ayten Gündüz; Üç Türkü ve Hikayesi, S.220, (İstanbul Kasım 1967), ss.4579-4580. 
Behcet Dedeoğlu; Şavşat Dağlarından Çoban Türküleri, S.206, (İstanbul Eylül 1966), 
ss.4182. 
Behice Köprülü; Eski İstanbul Türküleri, S.140, (İstanbul Mart 1961), ss.2346. 

Cahit Öztelli; 250 Yıllık Bir Savaş Türküsü, S.148, (İstanbul Kasım 1961), ss.2559-2561. 
Cahit Öztelli; Damat İbrahim Paşa Türküsü, S.227, (İstanbul Haziran 1968), ss.4767. 
Cahit Öztelli; Üçyüz Yıllık Bir Savaş Türküsü, S.129, (İstanbul Nisan 1960), ss.2126. 

Edip Kızıldağlı; Hatay’dan Birkaç Türkü, S.322, (İstanbul Mayıs 1976), ss.7661. 
Emin Uyguner; Kandıra’dan Derlenen Türküler ve Bu Konuda Birkaç Söz, S.91, 
(İstanbul Şubat 1957), ss.1449-1451. 
Erdoğan Gökçe; 1897 Türk-Yunan Savaşında Yakılan Türküler, S.303, (İstanbul Ekim 
1974), ss.7119-7121. 
Erol Güneyligil; Gaziantep Halk Türküleri ve Birkaç Örnek, S.223, (İstanbul Şubat 1968), 
ss.4673-4676. 
Ferruh Arsunar; Müzik Folklorumuzdan Üç Türkü; S.58, (İstanbul Haziran 1954), ss.936-
937. 
Ferruh Arsunar; Türk Müzik Folklorundan Üç Örnek Türkü, S.57, (İstanbul Nisan 1954), 
ss.902-904. 
Fethi Günesen; Bir Tokat Türküsü: Armuttan Kayacağım, S.65, (İstanbul İstanbul Aralık 
1954), ss.1032. 
Fikret Karadeniz; Bir Hamsi Türküsü, S.362, (İstanbul Eylül 1979), ss.8761. 

Fikret Memişoğulları; Katip Türküsü I, S.12, (İstanbul Temmuz 1950), ss.187-188. 
Fikret Memişoğulları; Katip Türküsü II, S.13, (İstanbul Ağustos 1950), ss.207-208. 

Gündüz Artan; Emmi Kızı Türküsü, S.172, (İstanbul Kasım 1963), ss.3223. 
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Gündüz Artan; Göle’de Derlenen Ermeni Kızı Türküsü, S.137, (İstanbul Aralık 1960), 
ss.2293. Şükrü Polat; Türkülerin Hikayesi Maley Türküsü; S.138, (İstanbul Ocak 1961), 
ss.2309. 

Gündüz Artan; Gürün’de Derlenen İki Türkü, S.145, (İstanbul Ağustos 1961), ss.2486. 
Haşim Şekip Işık; Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar, S.362, (İstanbul Eylül 1979), 
ss.8762. 
Hikmet Dizdaroğlu; Afyon Karahisar Türküleri, S.101, (İstanbul Aralık 1957), ss.1615-
1620. 
Hüsnü Yıldız; Serik’ten İki Türkü ve Doğuş Hikayeleri, S.153, (İstanbul Nisan 1962), 
ss.2705. 
İ. Hakkı Soyyanmaz; Edirne Bölgesi Eski Kına Gecesi Türküleri, S.268, (İstanbul Kasım 
1971), ss.6135-6137. 
İbrahim Gökçen; Makedonya Yürük Folkloru, Türküler ve Doğuş Hikayeleri, S.32, 
(İstanbul Mart 1952), ss.487-488. 
İbrahim Zeki Burdurlu; Çukurova’dan Türküler, S.159, (İstanbul Ekim 1962), ss.2876-
2877. 
İhsan Hınçer; Bosna Hersek Müslüman Ozanlarının Türküleri, S.217, (İstanbul Ağustos 
1967), ss.4486-4487. 

İrfan Ünver Nasraddinoğlu; Kara Hüseyin’e Yakılan Türküler, S.305, (İstanbul Aralık 
1974), ss.7185-7187. 

 İsa Kayacan; Yastıman’ın Türküleri ve Çalışmaları, S.316, (İstanbul Kasım 1975), 
ss.7481. 

İsa Kayacan; Yozgat Mani ve Türküleri, S.361, (İstanbul Ağustos 1979), ss.8730. 
İsmail Celal Gençtürk; Bir Ankara Türküsü: Sarı Sultanım, S.165, (İstanbul Nisan 1963), 
ss.3036. 
İsmail Nabi Erbilek; İstanbul Türküleri I, S.143, (İstanbul Haziran 1961), ss.2425-2427. 

İsmail Nami Erbilek; İstanbul Türküleri II, S.145, (İstanbul Ağustos 1961), ss.2478. 
İsmet Zeki Eyüboğlu; Karadeniz Ayrılık ve Sevda Türküleri, S.49, (İstanbul Ağustos 
1953), ss.771. 
İsmet Zeki Eyüboğlu; Karadeniz’den Pir Ali Türküsü, S.144, (İstanbul Temmuz 1961), 
ss.2451. 
Kamil Uğurlu; Türkülerin Hikayeleri: Kesik Çayır Biçilir mi? S.172, (İstanbul Kasım 
1963), ss.3222. 
M. Fahrettin Kırzıoğlu; Kars’ta Derlenen Sayacı Türküleri, S.117, (İstanbul Nisan 1959), 
ss.1881. 
M. Şakir Ülkütaşır; Afyon Karahisar Türküleri, S.129, (İstanbul Nisan 1960), ss.2131. 
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Mahmut Kadiroğlu; Gelibolu’lu Musa’nın Türküsü, S.229, (İstanbul Ağustos 1968), 
ss.5028. 
Mahmut Ragıp Gazimihal; Tokat Türkülerinden, S. 68, (İstanbul Mart 1955), ss.1076. 

Mansur Kaymak; “Aladdine Vardım Emme Durduramadım” Türküsü, S.347, (İstanbul 
Haziran 1978), ss.8350. 

Mehmet Bahçeci; Sabit Türküsünün Doğuş Hikayesi, S.150, (İstanbul Ocak 1962), ss.2627. 
Mehmet F. Savaşçı; Halk Türkülerinin Doğuşu: Ümmet Ali Türküsü, S.37, (İstanbul 
Ağustos 1952), ss.592. 
Mehmet Gökalp Aladağ; Doğu Anadolu’dan Birkaç Ağıt Örneği, S.5, (İstanbul Aralık 
1949), ss.76-77. 
Mehmet Güner Demiray; Gemerek Türküleri I, S.283, (İstanbul Şubat 1973), ss.6549. 

Mehmet Güner Demiray; Gemerek Türküleri II, S.284, (İstanbul Mart 1973), ss.6592-6593. 
Mehmet Güner Demiray; Gemerek Türküleri III, S.290, (İstanbul Eylül 1973), ss.6760-
6761. 
Mehmet Güner Demiray; Gemerek Türküleri IV, S.306, (İstanbul Ocak 1975), ss.7190-
7191. 
Mehmet Güner Demiray; Gemerek Türküleri V, S.331, (İstanbul Şubat 1977), ss.7913-
7914. 

Mehmet Güner Demiray; Gemerek Türküleri VI, S.334, (İstanbul Mayıs 1977), ss.7993-
7994. 

Mehmet Güner Demiray; Gemerek Türküleri VII, S.339, (İstanbul Ekim 1977), ss.8133-
8134. 

Mehmet Tuğrul; Dervent Deresi Türküsü, S.324, (İstanbul Temmuz 1976), ss.7696-7697. 
Metin Berberoğlu; Bir Konya Türküsü: Menteşeli, S.163, (İstanbul Şubat 1963), ss.2976. 

Mustafa Uz; Türkülerin Doğuş Hikayesi: Eminem Türküsü, S.94, (İstanbul Mayıs 1957), 
ss.1501-1502. 

Mustafa Uz; Veli Ateş’in Türküsü; S.67, (İstanbul Şubat 1955), ss.1063. 
Muzaffer Uyguner; Afyon Karahisar Türküleri, S.211, (İstanbul Şubat 1967), ss.4330. 

Nasuh Çelik; Taşova’dan Bir Türkü, S.77, (İstanbul Aralık 1955), ss.1226. 
Nazmi Ünal; Bozan Bey İçin Yakılan Yiğitlik Türküleri, S.18, (İstanbul Ocak 1951), 
ss.284. 
Nazmi Ünal; Urfa’da Çığrılan Birkaç Türkü, S.20, (İstanbul Mart 1951), ss.316. 

Orhan G. Aydemir; Ceviz Oynamaya Geldin Odama, S.204, (İstanbul Temmuz 1966), 
ss.4142. 

Orhan G. Aydemir; Yarim İstanbul’u Mesken mi Tuttun, S.200, (İstanbul Mart 1966), 
ss.4014. 
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Osman Atilla; Afyon Türkülerinden: Çekirge Türküsü, S.20, (İstanbul Mart 1951), ss. 312 

Osman Atilla; Malazgirt Çevresinin Türküleri, S.267, (İstanbul Ekim 1971), ss.6100-6103. 
Osman Bolulu; Reşadiye’den Gürcüoğlu Türküsü, S.80, (İstanbul Mart 1956), ss.1274. 

Osman Bolulu; Yusuf Türküsünün Doğuşu, S.86, (İstanbul Eylül 1956), ss.1362. 
Ö. Yüksel Demir; Diyarbakır’ın Dicle İlçesinden Türküler, S.131, (İstanbul Haziran 1960), 
ss.2170. 
R. Sami Hamamcı; Şarkikaraağaç Yenişar Düğün Türküleri, S.231, (İstanbul Ekim 1968), 
ss.5102-5103. 
Sadi Yaver Ataman; Eski Düğünler ve Bir Türkü, S.74, (İstanbul Eylül 1955), ss.1175. 

Sadi Yaver Ataman; İstanbul Halk Türküleri, S.46, (İstanbul Mayıs 1953), ss.730-732. 
Sadi Yaver Ataman; Kastamonu Türküleri, S.167, (İstanbul Haziran 1963), ss.3087-3089. 

Sadi Yaver Ataman; Türkülü Aşık Ali Hikayesi, S.215, (İstanbul Haziran 1967), ss.4147-
4149. 

Salih Orhan; Avşar Beyleri Cenk Türküsü, S.226, (İstanbul Mayıs 1968), ss.4750. 
Selçuk Es; Konyalı Koç Bekir Ağa İçin Yakılan Destan ve Türküler, S.345, (İstanbul 
Nisan 1978), ss.8300-8302. 
Seyfi Karabaş; Bir Yıldız Doğdu Yüceden, S.242, (İstanbul Eylül 1969), ss.5394-5396. 
Seyfi Karabaş; Halk Türkülerimiz: İnce Giyerim İnce, S.236, (İstanbul Mart 1969), 
ss.5220-5222. 
Seyit Küçükbezirci; Konur Daylak Türküsü, S.122, (İstanbul Eylül 1959), ss.1982. 

Seyit Küçükbezirci; Leylek Türküsü, S.127, (İstanbul Şubat 1960), ss.2082. 
Şevki Kepenek; Ümiteli Köyü Türküleri, S.257, (İstanbul Aralık 1970), ss.5818. 

Şükrü Elçin; Noksanȋ’nin “Münacat”ı  Bir Türkünün Hikayesi, S.336, (İstanbul Temmuz 
1977), ss.8032-8034. 

Şükrü Kara; Telli Gelin Türküsünün Ordu Rivayeti, S.324, (İstanbul Temmuz 1976), 
ss.7698. 

Şüküfe Topbay; Düğün Türküleri ve Türk Aileleri, S.102, (İstanbul Ocak 1958), ss.1621-
1623. 

Tarık Orhan; Divriği Türküleri, S.136, (İstanbul Kasım 1960), ss.2266. 
Veysel Arseven; Avşar ve Türkmen İllerinden Birkaç Ağıt, S.35, (İstanbul Nisan 1953), 
ss.712-713. 
Veysel Arseven; Avşar ve Türkmen İllerinden Üç Türkü, S.52, (İstanbul Kasım 1953), 
ss.819-820. 
Veysel Arseven; Bir Sivas Türküsü: İnce Dudu, S.149, (İstanbul Aralık 1961), ss.2578. 

Veysel Arseven; Birkaç Halk Türküsü; S.92, (İstanbul Mart 1957), ss.1464. 
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Veysel Arseven; Iğdır’dan iki Azeri Türkü, S.144, (İstanbul Temmuz 1961), ss.2439-2440. 

Veysel Arseven; Kars’ın Kahramanlık Türküleri I, S.228, (İstanbul Temmuz 1968), 
ss.5006-5007. 

Veysel Arseven; Kars’ın Kahramanlık Türküleri II, S.230, (İstanbul Eylül 1968), ss.5065. 
Veysel Arseven; Kars’ın Kahramanlık Türküleri III, S.234, (İstanbul Ocak 1969), ss.5176. 

Veysel Arseven; Yusufeli Türkülerinden Birkaç Örnek, S.243, (İstanbul Ekim 1969), 
ss.5429-5431. 

Yaşar Kemal Göğceli; Türkülerimizin Doğuş Hikayeleri ‘Alageyik’, S.54, (İstanbul Ocak 
1954), ss.850-852. 

Yaşar Kemal Göğceli; Türkülerimizin Doğuş Hikayeleri ‘İnce Mehmet’, S.56, (İstanbul 
Mart 1954), ss.889-890. 

Yaşar Kemal Göğceli; Türkülerimizin Doğuş Hikayeleri ‘Sarı Yıldız Mavi Yıldız, S.51, 
(İstanbul Ekim 1953), ss.801-802. 

 
3.   Müzik Konuları İçeren Kitaplarla İlgili Yazılar: 

Müzik konuları içeren kitaplarla ilgili yazı alanında, Türk ve yabancı bazı müzik kitapları 
hakkında özgün tanıtım yazısı, kitaptan bir bölüm alınarak oluşturulan tanıtım yazısı ve 
eleştiri yazıları bulunmaktadır. Kitap yazılarının az olması ve çeşitliliği nedeniyle bu alanda 
konu gruplaması yapılamamıştır. 
Bora Hınçer; Turkish Folk Music From Asia Minor, S.327, (İstanbul Ekim 1976), ss.7799. 

Bora Hınçer; Turkish Folk Music From Asia Minor, S.333, (İstanbul Nisan 1977), ss.7965-
7966. 

Cahit Öztelli; Adnan Saygun’un ‘Karacaoğlan’ Kitabı Münasebetiyle, S.35, (İstanbul 
Haziran 1952), ss.548-550. 

Fikri Çiçekoğlu; Kitaplar Arasında: Musiki Sözlüğü, S.148, (İstanbul Kasım 1961), 
ss.2552. 

Halil Bedi Yönetken; Sarısözen’in Son Kitabı Hakkında, S.170, (İstanbul Eylül 1963), 
ss.3169-3171. 

M. Kemal Özergin; Musical Instruments- Musiki Çalgıları, S.258, (İstanbul Ocak 1971), 
ss.5842-5844. 

Mehmet Bahçeci; Türk Halk Müziği Kitap ve Makaleler Bibliyografyası, S.242, (İstanbul 
Eylül 1969), ss.5400. 

Muzaffer Uyguner; “Erzurum Türküleri” Kitabı Üzerine, S.272, (İstanbul Mart 1972), 
ss.6242-6243. 

Safa Tangör; Kitaplar: Türk Halk Musikisi Usulleri, S.156, (İstanbul Ekim 1962), ss.2872-
2873. 
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4.   Müziğe Katkı Sağlayan Kişiler Hakkındaki Yazılar:  

Beste, güfte, icra, derleme, eğitim gibi alanlarda müziğe katkı sağlayan kişiler hakkında 
yazılmış müzik yazıları bulunmaktadır. Bu yazılar anma, bilgilendirme, anı ya da kişilerin 
düşünceleri ile ilgili yazılardır. 

4.1. Kişilerin Müziğe Sağladıkları Katkılarla İlgili Yazılar 

Bu konu başlığı altında, doğrudan ya da dolaylı olarak müziğe katkıları olan kişiler ve 
alanları hakkında yazılmış müzik yazıları bulunmaktadır. 

Ahmet Kutsi Tecer; Jübilesinde Aşık Veysel Şatıroğlu, S.35, (İstanbul Haziran 1952), 
ss.546-547. 

Ahmet Kutsi Tecer; Rock’n Roll ve Yunus Emre, S.94, (İstanbul Mayıs 1957), ss.1489-
1490. 

Ahmet Kutsi Tecer; Sarısözen İçin, S.165, (İstanbul Nisan 1963), ss.3034-3035. 
Ali Rıza Önder; Popüler Türküler Şairi Hazan Turan, S.200, (İstanbul Mart 1966), 
ss.4031-4032. 
Ali Rıza Önder; Veysel Arseven, S.232, (İstanbul Kasım 1968), ss.5120-5122. 

Bora Hınçer; Prof. Dr. Sinanoğlu Japonya’da Türk Kültürünü ve Halk Musikisini 
Tanıtıcı Dersler Veriyor, S.316, (İstanbul Ekim 1975), ss.7482. 
Cahit Öztelli; Ali Ufkȋ, Karacaoğlan ve İstanbul, S.239, (İstanbul Haziran 1969), ss.5308-
5309. 
Gültekin Oransay; Santurcu Ali Ufkȋ Beğ Konusunda Birkaç Düzeltme, S.325, (İstanbul 
Ağustos 1976), ss.7721-7722. 
İhsan Hınçer; Jübilesi Münasebetiyle Aşık Veysel Şatıroğlu, S.34, (İstanbul Mayıs 1952), 
ss.529-530. 
İhsan Hınçer; Şarkışlalı Aşık Veysel Şatıroğlu I, S.14, (İstanbul Eylül 1950), ss.214-215. 

İhsan Hınçer; Şarkışlalı Aşık Veysel Şatıroğlu II, S.14, (İstanbul Ekim 1950), ss.237-238. 
İhsan Hınçer; Tanburi Necdet Yaşar ve Washington-Seattle Üniversitesi, S.286, (İstanbul 
Mayıs 1973), ss.6631-6633. 
Mahmut Ragıp Gazimihal; İhsan Atakurt ve Afgan Müzik Folkloru I, S.71, (İstanbul 
Haziran 1955), ss.1122. 
Mahmut Ragıp Gazimihal; İhsan Atakurt ve Afgan Müzik Folkloru II, S.72, (İstanbul 
Temmuz 1955), ss.1139. 
Mehmet Eröz; Folklorcularımız: Özcan Seyhan, S.189, (İstanbul Nisan 1965), ss.3719. 

Özcan Seyhan; Türk Halk Müziği ve Prof. Eduard Zuckmayer, S.156, (İstanbul Temmuz 
1962), ss.2774. 

Sadi Yaver Ataman; Folklorcu Vahit Lütfi Salcı ve Gizli Tarikat Musikileri, S.11, 
(İstanbul Haziran 1950), ss.165-166. 
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Sadi Yaver Ataman; Halk Dans Müziğimiz ve Katie Bromham, S.64, (İstanbul Kasım 
1954), ss.1017. 
Sadi Yaver Ataman; Hür Fikirleri Yaymada Dağcıl Saz Şairlerinin Rolü, S. 6, (İstanbul 
Ocak 1950), ss.87-88. 
Sadi Yaver Ataman; Köroğlu ve Musikisi, S.51, (İstanbul Ekim 1953), ss.805-806. 

Selçuk Es; Konyalı Saz Üstadı Çopur İsmail Ağa, S.166, (İstanbul Mayıs 1963), ss.3063-
3065. 

Vehbi Cem Aşkun; Muzaffer Sarısözen, S.163, (İstanbul Şubat 1963), ss.2978. 
Veysel Arseven; Dimitri Kantemir, S.75, (İstanbul Ekim 1955), ss.1189. 

Veysel Arseven; Sadi Yaver Ataman, S.240, (İstanbul Temmuz 1969), ss.5346-5347. 
 

4.2. Müziğe Emek Vermiş Kişilerin Vefatları Münasebetiyle Yazılmış Yazılar 
Bu bölümdeki yazılar, müziğe emek vermiş kişilerin ölümleri üzerine ya da ölüm 

yıldönümleri üzerine anma amaçlı yazılmış, içeriğinde müzik konuları olan yazılardır. Kişiler 
hakkında müzik konuları içermeyen yazılar bibliyografyaya alınmamıştır. 

Bülent Tarcan; Yegane Müzikoloğumuzu Kaybettik, S.152, (İstanbul Mart 1962), ss.2670. 
Cevad Memduh Altar; Yönetken’in Ardından, S.236, (İstanbul Mart 1969), ss.5224-5225. 
Fikri Çiçekoğlu; Gazimihal Hayatı ve Çalışmaları, S.153, (İstanbul Nisan 1962), ss.2691-
2692. 
İhsan Hınçer; Aramızdan Sarısözen de Ayrıldı, S.162, (İstanbul Ocak 1963), ss.2949. 

İhsan Hınçer; Ferruh Arsunar’ın 1. Ölüm Yıldönümü, S.210, (İstanbul Ocak 1967), 
ss.4302. 

İhsan Hınçer; Mahmut Ragıp Gazimihal’i de Kaybettik, S.149, (İstanbul Aralık 1961), 
ss.2586. 

Kumru Canku; Şeref Canku’yu Yitirdik, S.359, (İstanbul Haziran 1979), ss.8678-8681. 
Mahmut Ragıp Gazimihal; Bela Bartok’u Anışlar, S.79, (İstanbul Şubat 1956), ss.1249. 

Mesut Cemil; Mahmut Ragıp Gazimihal, S.152, (İstanbul Mart 1962), ss.2671-2674. 
Özcan Seyhan; Folklor Dünyamızın Büyük Kaybı: Halil Bedi Yönetken, S.234, (İstanbul 
Ocak 1969), ss.5169-5173. 
Özcan Seyhan; Hocam Veysel Baba, S.296, (İstanbul Mart 1974), ss.6918-6919. 

S.152, (İstanbul Mart 1962), ss.2682. 
Safa Tangör; Büyük Türk Müzikoloğu Gazimihal, S.161, (İstanbul Aralık 1962), ss.2918-
2920. 
Veysel Arseven; Devlet Konservatuvarı’na Bir Teklif: Hoca ve Gazimihal Dershanesi,  
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5.   Halk Oyunları Müzikleri Hakkında Yazılmış Müzik Yazıları 

Bu alanda; Türk halk oyunlarına ait müzikler ve oyun müzikleri ile ilişkili yazılara yer 
verilmiştir. Yazıların içeriklerinde bölgelere ait halk oyunları ile ilgili bilgiler de yer 
almaktadır. Bu alanda, müzik içeriği bulunmayıp, yalnızca halk oyunları ve ögeleri ile ilgili 
yazılara yer verilmemiştir. 

Bülent Tarcan; Türk Halk Oyunlarının Müzik Yapısı, S.159, (İstanbul Eylül 1962), 
ss.2853-2856. 

Cemender Arslanoğlu; Kars’ta Saz ve Oyun Havaları, S.225, (İstanbul Nisan 1968), 
ss.4719-4721. 

Halil C. Oğultürk; Türk Halk Musikisi ve Oyunlarının Yugoslavya’da Görülen Tesirleri 
I, S.85, (İstanbul Ağustos 1956), ss.1358. 

Halil C. Oğultürk; Türk Halk Musikisi ve Oyunlarının Yugoslavya’da Görülen Tesirleri 
II, S.88, (İstanbul Kasım 1956), ss.1406. 

İlter Veziroğlu; Kıbrıs Türk Halk Oyunları ve Musikisi, S.344, (İstanbul Mart 1978), 
ss.8253-8254. 

Mahmut Ragıp Gazimihal; Mehterhane ve Davulzurnalı Halk Oyunları, S.106, (İstanbul 
Mayıs 1958), ss.1697-1698. 
Mahmut Ragıp Gazimihal; Müzik: Çan Korları ve Çıngırtılı Oyunlar, S.37, (İstanbul 
Ağustos 1952), ss.577-579. 
Mahmut Ragıp Gazimihal; Türklerde Ağaç Kültü ve Çayda Çıra Oyunu, S.128, (İstanbul 
Mart 1960), ss.2101-2103. 
Nail Tan; Oyunlarımız-Türkülerimiz ve Dımıdan, S.349, (İstanbul Ağustos 1978), ss.8403-
8405. 
Nail Tan; Oyunlarımız-Türkülerimiz ve Dımıdan, S.350, (İstanbul Eylül 1978), ss.8437-
8438. 
Özcan Seyhan; Halk Musikisi ve Oyunlarımızın Geleceği, S.158, (İstanbul Eylül 1962), 
ss.2836-2837. 
Sadık Uzunoğlu; Uygurlarda Ozan ve Oyun Müziği, S.23, (İstanbul Haziran 1951), ss.361-
362. 
 

6.   Genel Müzik Konuları Üzerine Yazılar 
Müziğin farklı konularında belli bir alana dahil edilemeyen yazılara bu alanda yer 

verilmiştir. 
Ali Ekrem Varnacı; Türk Ninnileri, S.199, (İstanbul Şubat 1966), ss.3981-3982. 

Ayhan Doğanç; “Child” Balladları ve Türk Hanımı, S.208, (İstanbul Kasım 1966), ss.4233-
4234. 

Bora Hınçer; Samanyolu Şarkısı ve Fransızlar, S.241, (İstanbul Ağustos 1969), ss.5363. 
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Bora Hınçer; Türk Halk Ezgilerini Notaya Alma Semineri, S.358, (İstanbul Mayıs 1979), 
ss.8664. 
Cahit Öztelli; Yunus Emre’nin Bestelenmiş İlahileri, S.223, (İstanbul Şubat 1968), ss.4655-
4656. 
Faik Akçın; Musikinin Doğuşu ve Eski Türklerde Musiki, S.206, (İstanbul Eylül 1966), 
ss.4186. 
Fikret Memişoğulları; Elazığ Müzik Edebiyatı II, S.8, (İstanbul Mart 1950), ss.122-123. 

Fikret Memişoğulları; Elazığ Müzik ve Edebiyatı I, S.7, (İstanbul Şubat 1950), ss.100-101. 
Halil Bedi Yönetken; Gott Waldow Konferansı ve Strajnitse Festivali, S.158, (İstanbul 
Eylül 1962), ss.2825. 
Halil Bedi Yönetken; Halk Müziğinin Değer ve Önemi, S.105, (İstanbul Nisan 1958), 
ss.1670. 
Halil Bedi Yönetken; Kütahya ve Afyon’da Müzik Folkloru, S.89, (İstanbul Aralık 1956), 
ss.1413. 
Halil Bedi Yönetken; Sıraç ve Nalcı Alevilerinde Samah, S.161, (İstanbul Aralık 1962), 
ss.2909-2911. 
Hamit Zübeyr Koşay; Türkiye’de Eski Medeniyetlerin Maddi Kültürde Temadisi, S.50, 
(İstanbul Eylül 1953), ss.792-793. 

İhsan Hınçer; Devlet Konservatuvarı ve Halk Melodileri Derleme İşi, S.22, (İstanbul 
Mayıs 1951), ss.337-338. 

İhsan Hınçer; Halk Musikisi, Aranjmanlar ve Moğollar, S.263, (İstanbul Haziran 1971), 
ss.5982. 

İhsan Hınçer; L. Picken’in Türk Halk Çalgıları Araştırmaları, S.207, (İstanbul Ekim 
1966), ss.4205-4206. 

İhsan Kınçer; Halk Melodileri Derleme Gezileri, S.198, (İstanbul Ocak 1966), ss.3953. 
M. Kemal Özergin; Karakalpak Müziği Üzerine, S.331, (İstanbul Şubat 1977), ss.7899-
7894. 
Mahmut Ragıp Gazimihal; Atasözlerinde Musiki, S.80, (İstanbul Mart 1956), ss.1272-1273.  

Mahmut Ragıp Gazimihal; Folklorda Armonika, S.157, (İstanbul Ağustos 1962), ss.2802. 
Mahmut Ragıp Gazimihal; Musiki Eğitimi Beynelminel Konferansı ve ‘Okulda Halk 
Şarkıları’ Meselesi S.77, (İstanbul Aralık 1955), ss.1217-1218. 
Mahmut Ragıp Gazimihal; Musiki Tarihimiz ve Folklor, S.44, (İstanbul Mart 1953), ss.702-
703. 
Mahmut Ragıp Gazimihal; Musiki ve Paremioloji, S.84, (İstanbul Temmuz 1956), ss.1335. 

Mahmut Ragıp Gazimihal; Müzik Folkloru Gezileri,  S.4, (İstanbul Kasım 1949), ss. 55-56. 
Mahmut Ragıp Gazimihal; Ninni ve Bir Netice, S.131, (İstanbul Haziran 1960), ss.2158. 
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Oğuz Tansel; Türkü ve Destanların Dokusu, S.45, (İstanbul Nisan 1953), ss.707-709. 

Özcan Seyhan; Silifke Yöresinde Tahtacılar ve Mengi, S.220, (İstanbul İstanbul Kasım 
1967), ss.4581-4583. 

Refik Ünal; Cumhuriyetin 50. Yılında Türkiye’de Halk Musikisi Çalışmaları, S.291, 
(İstanbul Ekim 1973), ss.6770-6774. 

Reşad Ekrem Koçu; Mehter-Çökürcüler, S.164, (İstanbul Mart 1963), ss.3004-3005. 
Sadık Uzunoğlu; Anadolu’da Halk Müziği, S.47, (İstanbul Haziran 1953), ss.742-743. 

Sadık Uzunoğlu; Kütahya Gezek Alemleri, S.14, (İstanbul Eylül 1950), ss.222. 
Sadık Uzunoğlu; Kütahya’da Kopuzlu Ozanlar Musikisi Hakkında Birkaç Söz, S.4 
(İstanbul Kasım 1949) ss.62. 
Sadi Yaver Ataman; Kars Halk Musikisi, S.181, (İstanbul Ağustos 1964), ss.3483-3484. 

Sadi Yaver Ataman; Safranbolu Düğünlerinde Sini Çevirmesi, S.4, (İstanbul Kasım 1949), 
ss. 57. 

Sadi Yaver Ataman; Unesco ve Halk Musikisi; S.87, (İstanbul Ekim 1956), ss.1383. 
Saffet Uysal; Halk Sanatçıları, S.318, (İstanbul Ocak 1976), ss.7525. 

T.F.A.; 27 Mayıs ve Halk Musikisi, S.135, (İstanbul Ekim 1960), ss.2253. 
T.F.A.; Türk Folklor Araştırması ve Haluk Tarcan’ın Cevapları; S.295, (İstanbul Şubat 
1974), ss.6889-6891. 

T.F.A.; Türk Halk Müziği Araştırması ve Haluk Tarcan’ın Cevapları; S.297, (İstanbul 
Nisan 1974), ss.6956-6957. 

T.F.A.; Veysel Arseven’in Halk Müziği Anketine Cevapları, S.339, (İstanbul Ekim 1977), 
ss.8119-8121. 

T.F.A; (Pol Arma’dan Aktarım) Folklor ve Musiki, S. 3, (İstanbul Ekim 1949), ss.48. 
T.F.A; Bartok Kongresine Saygun ve Tarcan Katıldı, S.264, (İstanbul Temmuz 1971), 
ss.6025. 
Tahir Kutsi Makal; Aşıklar Şenliği Altın Saz Yarışması, S.266, (İstanbul Eylül 1971), 
ss.6095. 
Veysel Arseven; Derlenen Halk Ezgilerinin Değerlendirilmesi, S.125, (İstanbul Aralık 
1959), ss.2037-2038. 
Veysel Arseven; Gagauz ve Anadolu Halk Müziği Hakkında, S.38, (İstanbul Eylül 1952), 
ss.594-595. 
Veysel Arseven; Halk Müziğinde Otantizm, S.140, (İstanbul Mart 1961), ss.2347-2348. 

7.   Müzik Eğitimi ve Nazariyatı Hakkında Yazılar: 
Bu alanda müzik eğitimi yazıları ve çeşitli konularda müzik nazariyatı üzerine 

yazılmış olan müzik yazıları bulunmaktadır.  
7.1. Müzik Eğitimi Hakkındaki Yazılar 
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 Bu konu başlığı altında, okul öncesi dönem, çocuk şarkıları ve genel müzik eğitimi 
hakkında yazılmış müzik yazıları bulunmaktadır. 
Ahmet Borcaklı; Okul Öncesi Dönemde Çocuk ve Müzik İlişkileri, S.315, (İstanbul Ekim 
1975), ss.7449-7452. 
Edip Günay; Folklor, Müzik Eğitimi ve İki Sorun, S.293, (İstanbul Aralık 1973), ss.6825-
6826. 
Halil Bedi Yönetken; Halk Müziği ve Müzik Eğitimi, S.200, (İstanbul Mart 1966), ss.4011-
4012. 
Muzaffer Uyguner; Anonim Çocuk Şarkıları, S.209, (İstanbul Aralık 1966), ss.4266. 

7.2. Müzik Nazariyatı Hakkında Yazılar 
Müzik nazariyatı hakkında çok geniş konuların yer aldığı yazılar, karşılaşılan sorunlar, 

müzik türleri ve form bilgisi gibi konular hakkında yazılmış müzik yazılarıdır. 
Gültekin Oransay; Nefes Ezgilerinde Çekirdek, Başkantı ve Ortalama Ezgi, S.323, 
(İstanbul Haziran 1976), ss.7671-7673. 
Gültekin Oransay; Taşıl Bezeklerin Kodlanması, S.356, (İstanbul Mart 1979), ss.8590-8591. 

Halil Bedi Yönetken; Arap, Yunan, Acem Makamlarının İzahı: Arap Makamlarının 
Yunan Modları, Acem Makamlarının da Majör Minörle İzahı, S.150, (İstanbul Ocak 
1962), ss.2617. 

Halil Bedi Yönetken; Sarısözen ve Halk Musikisinde Oktav Bölümü, S.165, (İstanbul 
Nisan 1963), ss.3029-3031. 

Halil Bedi Yönetken; Türk Halk Müziği Dizilerinin Tarifi Meselesi I, S.141, (İstanbul 
Nisan 1961), ss.2362-2363. 

Halil Bedi Yönetken; Türk Halk Müziği Dizilerinin Tarifi Meselesi II, S.141, (İstanbul 
Nisan 1961), ss.2387. 

Halil Bedi Yönetken; Yerli Melodilerin Armonilenmesi, S.211, (İstanbul Şubat 1967), 
ss.4322. 

İsmet Zeki Eyüboğlu; Karadeniz Türkülerinde Ses Değişmeleri I, S.238, (İstanbul Mayıs 
1969), ss.5281. 

İsmet Zeki Eyüboğlu; Karadeniz Türkülerinde Ses Değişmeleri II, S.239, (İstanbul Haziran 
1969), ss.5305-5307. 

Mahmut Ragıp Gazimihal; Etnomusikoloji, S.108, (İstanbul Temmuz 1958), ss.1725-1726. 
Mahmut Ragıp Gazimihal; Şarkı (Çağırgı), S.81, (İstanbul Nisan 1956), ss.1284. 

Mahmut Ragıp Gazimihal; Uzun Hava, S.6, (İstanbul Ocak 1950), ss.83-84 
Mahmut Ragıp Gazimihal; Uzun Havalar, S.56, (İstanbul Mart 1954), ss.883. 

Sadık Uzunoğlu; Halk Müziğinde Çokseslilik, S.40, (İstanbul Kasım 1952), ss.632-633. 
Sadık Uzunoğlu; Türk Halk Müziğinde Polifoni Var Mıdır?, S.19, (İstanbul Şubat 1951), 
ss.290-291. 
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Sadi Yaver Ataman; Halk Musikisi: Yapılan Yanlışlıklar, S.208, (İstanbul Kasım 1966), 
ss.4242-4244. 
Sadi Yaver Ataman; Halk Musikisinde Çokseslilik Meselesi, S.43, (İstanbul Şubat 1953), 
ss.685-686. 
Sadi Yaver Ataman; Türk Halk Musikisinde Çokseslilik Meselesi I, S.22, (İstanbul Mayıs 
1951), ss.343-344. 
Sadi Yaver Ataman; Türk Halk Musikisinde Çokseslilik Meselesi II, S.23, (İstanbul 
Haziran 1951), ss.361-362. 
Sadi Yaver Ataman; Türk Halk Musikisinde Çokseslilik Meselesi III, S.24, (İstanbul 
Temmuz 1951), ss.371-372. 
Veysel Arseven; Halk Müziğinde Çokseslilik ‘Armoni’ I, S.123, (İstanbul Ekim 1959), 
ss.2007-2009. 
Veysel Arseven; Halk Müziğinde Çokseslilik ‘Armoni’ II, S.123, (İstanbul Ekim 1959), 
ss.2027-2028. 
Veysel Arseven; Halk Müziğinde Form (Şekil) I, S.111, (İstanbul Ekim 1958), ss.1774-
1775. 
Veysel Arseven; Halk Müziğinde Form (Şekil) II, S.112, (İstanbul Kasım 1958), ss.1793-
1795. 

Veysel Arseven; Halk Müziğinde Melodi, S.102, (İstanbul Ocak 1958), ss.1627-1628. 
Veysel Arseven; Halk Müziğinde Metrik Sistem, S.103, (İstanbul Şubat 1958), ss.1641-
1644. 
Veysel Arseven; Halk Müziğinde Ritim I, S.100, (İstanbul Kasım 1957), ss.1590-1592. 

Veysel Arseven; Halk Müziğinde Ritim II, S.101, (İstanbul Aralık 1957), ss.1604-1605. 
Veysel Arseven; Halk Müziğinde Söz I, S.138, (İstanbul Ocak 1961), ss.2301-2302. 

Veysel Arseven; Halk Müziğinde Söz II, S.139, (İstanbul Şubat 1961), ss.2324. 
Veysel Arseven; Halk Müziğinde Söz III, S.139, (İstanbul Şubat 1961), ss.2324. 

Veysel Arseven; Halk Müziğinde Tonal-Modal Bünye I, S.109, (İstanbul Ağustos 1958), 
ss.1739-1740. 

Veysel Arseven; Halk Müziğinde Tonal-Modal Bünye II, S.110, (İstanbul Eylül 1958), 
ss.1761-1763. 

Veysel Arseven; Halk Türkülerinde Prozodi I, S.121, (İstanbul Ağustos 1959), ss.1960-
1961. 

Veysel Arseven; Halk Türkülerinde Prozodi II, S.122, (İstanbul Eylül 1959), ss.1985. 
Veysel Arseven; Türk Halk Müziği’nin Ezgisel Yapısı, S.318, (İstanbul Ocak 1976), 
ss.7531-7534. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Türk Folklor Araştırmaları Dergisi müzik yazıları genel olarak incelendiğinde 
Mahmut Ragıp Gazimihal’in 45, Veysel Arseven’in 41, Sadi Yaver Ataman’ın 21 ve İhsan 
Hınçer’in 16 müzik yazısıyla, diğer yazarlara göre daha fazla sayıda müzik yazılarının 
bulunduğu görülmektedir. Derginin basıma başladığı ilk yıllarda müzik yazılarının yoğun 
olarak yer aldığı ve bu durumun uzun yıllar devam ettiği ancak derginin son sayılarına doğru 
müzik yazılarının biraz daha azaldığı bunun yanında dergiye makale gönderen yazarların 
çeşitliliğinin arttığı görülmektedir.  

Dergi içerisinde bulunan müzik yazılarının sayısal durumu şöyledir: Çalgılarla ilgili 
müzik yazıları 43, alt başlıklarda; Telli çalgılarla ilgili müzik yazıları 5, üflemeli çalgılarla 
ilgili müzik yazıları 11, vurmalı çalgılarla ilgili müzik yazıları 6, yaylı çalgılarla ilgili müzik 
yazıları 2, çalgılarla ilgili diğer müzik yazıları ise 19’dur. Türküler ve türkülerin doğuş 
hikayeleri hakkında müzik yazıları 130, alt başlıklarda; Türküler hakkında yazılan müzik 
yazıları 27, Türkü derlemeleri ve türkülerin doğuş hikayeleri hakkındaki müzik yazıları 
103’tür. Müzik konuları içeren kitaplarla ilgili yazılar 9’dur. Müziğe katkı sağlayan kişiler 
hakkındaki yazılar 33, alt başlıklarda; kişilerin müziğe sağladıkları katkılarla ilgili yazılar 20, 
Müziğe emek vermiş kişilerin vefatları münasebetiyle yazılmış yazılar ise 13’tür. Halk 
oyunları müzikleri hakkında yazılmış müzik yazıları 12’dir. Genel müzik konuları üzerine 
yazılar 46, Müzik eğitimi ve nazariyatı hakkında müzik yazıları 39, alt başlıklarda; müzik 
eğitimi hakkındaki yazılar 4, müzik nazariyatı hakkında yazılar ise 35’tir. Toplam müzik 
yazısı 312 dir.  

Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, içeriğinde tespit edilebilmiş 312 müzik yazısıyla,  
pek çok farklı konuda kaynak niteliğinde müzik araştırmalarının yer aldığı ve döneminin 
önemli müzik olaylarını gündemine taşıdığı bir dergidir.  

Araştırma sırasında derginin, kurumlarda ve birçok kütüphanede dağınık olarak 
bulunduğu, farklı illerdeki kütüphanelerde yalnızca birkaç sayısının yer aldığı; milli 
kütüphane gibi önemli kurumlarda bile dergilerin son derece yıpranmış ve eksik sayfalarının 
olduğu, bazı kütüphanelerde dergilerin yalnızca kapaklarının kaldığı görülmüştür. Bu sorunun 
çözümüne yönelik olarak dergilerin yeniden toparlanarak temiz ve düzgün sayılarla 
ciltlenmesi ya da resim biçiminde elektronik ortama aktarılarak kurumlara dağıtımının 
yapılması önerilmektedir.  

Araştırmanın yapıldığı tarih itibariyle Milli Kütüphane bibliyografya biriminde Türk 
Folklor Araştırmaları Dergisi makalelerinin bibliyografik taramasının halen yapılmamış 
olduğu tespit edilmiştir. Derginin bütün makalelerinin bibliyografik taramasının bir an önce 
kayıt altına alınmasının araştırmacılar için faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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ANTİK ROMA’DAKİ ÖLÜM CEZALARI 

Eren KARAKOÇ* 

Öz 

Antik Romalılar, yasalara ve resmiyete bağlılıklarıyla bilinirler. Bunun sonucu olarak işlenen suçlara 
karşı verilen cezalara ayrı bir önem atfetmişlerdir. Romalıların tarihleri boyunca verdikleri cezalar, çeşitlilik ve 
sertlik göstermekteydi. Bunun yanında çoğunlukla, toplumun değişik sosyal tabakaları tarafından işlenen aynı 
suçlara farklı farklı cezalar verdikleri görülmekteydi. Her şehirde bulunan ve düzenli bir şekilde işleyen yargı 
kurumlarına rağmen, zengin ve fakir arasında bulunan her alandaki uçurum, Roma hukukunda da kendini 
göstermiştir. Zamanla yargının eşitliği alanında yapılan iyileştirmelere rağmen, Roma’da kimi suçlulara verilen 
ölüm cezaları, çeşitliliğini ve katılığını korumuştur. 

Anahtar Kelimeler: Roma Hukuku, Ölüm cezaları, Antik Roma’daki cezalar, Roma Kanunu, Çarmıha Germe 

DEATH PENALTIES IN THE ANCIENT ROME 

Abstract 

Ancient Romans are known for their devotion to their laws and their formality. As a result of this the 
punishments given to the crimes committed were very much valued. The punishments applied throughout the 
Roman history, exhibited hardness and diversity. Besides, mostly there were different punishments for the same 
crimes for different social strata. Although there were functioning judicial institutions in an orderly manner in 
every city, the gap between the rich and the poor could also be seen in the Roman law. After a while, in spite of 
improvements in the field of the equality of the judiciary, the death penalty which was given to certain criminals 
in Rome, maintained its diversity and the rigidity. 
 
 
Keywords: Roman Law, Death Penalties, Punishments in the Ancient Rome, Roman Legislation, Crucifixion 

1.   Giriş 

Ölüm cezası, ilk toplumsal düzenin kurulduğu en eski zamanlardan beri insana 
verilebilecek en ağır ceza olmuştur. Belirli bir devlete ve topluma ait olan insanlar, kendilerini 
üst, orta, fakir, soylu veya sıradan vatandaş olarak sınıflara ayırdıkları zamandan beri de, bu 
vatandaşlara kendi medeniyetlerinde her alanda farklı davranılır olmuştur. Ancak ölüm cezası, 
toplumdaki tüm bu sınıfları bir şekilde etkilemiştir.  

Hangi medeniyette olursa olsun, maddi zenginliğe sahip ve sözüm ona üst sınıfa ait 
olan insanlar, hayatın her alanında daha geniş avantajlara sahip olmuşlar ve devletleri 
tarafından, düşük sınıfa ait olan insanlara göre daha fazla kayırılmışlardır. Bu durum, 
konumuz olan Antik Roma Uygarlığı’nda da aynı şekilde görülmüştür. Yazılı kaynakların 
güvenilir olmaya başladığı Roma Cumhuriyeti’nin ilk dönemlerinden imparatorluğun sonuna 
kadar, bu devlet içinde yaşayan zengin üst sınıflar, kolaylıkla en üst politik ve dinsel 
kadrolara sahip olarak, devletin tüm kademeleri tarafından saygı duyulurlarken, daha düşük 
sınıfta olanlar, bu zenginlere dolaylı veya doğrudan hizmet etmeye zorlanmaktaydılar. Bu 
ayrımlara rağmen, Roma Cumhuriyeti’nin ilk yıllarından itibaren, soylu ve zengin patriciler 
ile orta ve fakir kesimlerin oluşturduğu plebler arasında başlayan hak mücadeleleriyle birlikte 
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yüzyılları bulan uzun sürecin sonunda, pleblere de senatoda yer alma ve devletin yüksek 
memur kadroları olan magistratlıklarda bulunma hakları tanınmıştır. Buna ek olarak, özellikle 
M.Ö. 100 ile M.S. 100 arasında hukukta da olumlu yönde değişiklikler yapılmıştır (Freeman, 
1996/2013: 364-400). Patrici ve Plebler arasındaki hak uçurumu azalsa da, Roma’daki zengin 
ve fakirler arasındaki sınıf ayrımları her alanda devam etmiştir. Bu çalışmada üzerinde 
durulacak olan konu da, bu bağlam çerçevesinde Roma’da verilen ölüm cezalarının neler 
olduğu ve sosyal sınıflara göre hangi biçimde uygulandığıdır.  

Roma’da da, günümüzdeki kapitalist devletlerde olduğu gibi sınıflar arasında var olan 
ekonomik ve sosyal uçurum hayli fazlaydı. Asıl sorulması gereken soru ise, vatandaşların 
sosyal statülerinin, verilen ölüm cezalarının uygulanmasını nasıl etkilediğidir? Bu soruya 
cevap verebilmek için ise, Roma’da verilen ölüm cezası uygulamalarının neler olduğu ve 
bunların sosyal sınıflarda ne şekilde uygulandığı tartışılacaktır. 

2. Roma’daki Sosyal Sınıflar 

Geleneksel bilgilere göre M.Ö. 509 yılında son Etrüsk kökenli kral Roma’dan 
kovulduktan sonra, patrici denen ve şehrin kurucu atalarının soyundan geldiklerine inanılan 
soylular, cumhuriyeti kurmuşlardı. Ancak bu cumhuriyette, Senato’daki senatörler de, devleti 
yöneten iki konsül de aristokrat olan particilerden oluşmaktaydı. Devletin diğer bir kurumu 
olan Comita Centuriata adlı meclis ise patrici ve pleblerden oluşmasına rağmen, son söz 
hakkı yine particilere düşmekteydi. Roma’daki halk tabakasını oluşturan ve köken olarak 
Romalı olmayan çevre Latin halkların soyundan geldiklerine inanılan plebler, devlet 
yönetiminde hiçbir hakka sahip bulunmamaktaydı. Bu anlamda Roma’daki cumhuriyet, 
Oligarşik bir mahiyette görülmekteydi. 

Devleti yöneten patricilerin yasaları kendi lehlerine göre düzenlemeleri, bir süre sonra 
kalabalık plebler arasında hoşnutsuzluk başlatmıştır. Bu nedenle başlayan ve yüzyıllar süren 
Patrici ve Pleb mücadeleleri, öyle veya böyle bir sonuca bağlandıktan sonra, Roma’daki 
sınıflar artık temelde zenginlik seviyelerine göre ayrılmaya başlamışlardı (Baker, 2006/2013: 
37-47). Geçerli olan durumda, üst sınıflar aşırı şekilde kaynaklara, zenginliklere sahipken ve 
ihtişam içinde yaşarken, fakir halk kesimi açlık seviyesinde yoksulluk çekmekteydi. Zengin 
üst sınıfları genellikle senatörler, devletin yüksek kademelerinde görev alan magistratlar ve 
equestrian denilen şövalye sınıfları oluşturmakta, geri kalan Romalı yurttaşlar ise alt sınıfları 
oluşturmaktaydı. Statü ise doğuştan kazanılmakta, babanın statüsü ne ise oğlu da o statüde yer 
almaktaydı (Millar, 2002: 88).  

Yüksek statüdekiler, devletin herhangi bir kademesine karşı suç işlediklerinde, yapılan 
mahkemelerde çoğunlukla hafifletilmiş cezalara çarptırılırlardı. Bunlara karşı verilen en ağır 
cezalar, genellikle bir adaya sürgüne yollanmak olurdu. Çoğu zaman bu ceza kalıcı veya uzun 
süreli de olmazdı. Böylelikle zengin üst sınıflar, ağır cezaların başlıcaları olan çarmıha 
gerilme, madenlerde çalıştırılma veya Ad Bestias denen vahşi hayvanlara parçalatılma gibi 
cezalardan muaf tutulurlardı (Bauman, 1996: 159). Geri kalan sosyal sınıflarda olan fakir 
yurttaşların, eyaletlerde yer alan buyrukların ve kölelerin hepsi, üstte sayılan bu ağır cezalara 
çarptırılabilirlerdi. Ancak fakir olsa dahi özgür olan Romalı yurttaşlara, diğer statüdekilerden 
farklı olarak bu ağır cezalardan biri olan çarmıha gerilme cezası genellikle uygulanmazdı. 
Buna rağmen işlenen aynı suçlarda, istisnasız olarak zengin yurttaşlara göre daha ağır 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   508	  

cezalandırılırlardı. Örnek olarak verilirse, kaynaklara geçmiş birçok suçta, fakir yurttaşlar 
ölüm cezasına çarptırılırken veya madenlerde çalışmaya yollanırken, aynı suçu işleyen zengin 
yurttaşların ya mallarının üçte birine devlet tarafından el konulur, ya da sürgüne gönderme 
cezalarına çarptırılırlardı (Bauman, 1996: 127). Sosyal sınıfların en altında bulunan köleler 
ise, en kötü durumda olanlardı. Roma Hukuku’nda hakları bulunmaktaysa bile bu, diğer 
sınıflarla karşılaştırılamayacak derecede düşüktü. Bu insanların çoğunun hayatı, efendileri 
tarafından eziyet edilerek geçer, ölüm ise aralarındaki en yaygın olay olurdu. Zaten efendileri 
istedikleri an bu köleleri öldürebilirdi. (Hopkins, 1978: 118). 

Zenginler herhangi bir suç işlediklerinde, yapılan mahkemelerde genellikle 
saygınlıklarını, statülerini ve zenginliklerini kullanarak verilecek cezadan kurtulabilir veya en 
azından hafifletebilirlerdi. Duruşmalar, eyaletlerdeki şehir merkezlerinde kurulan 
mahkemelerde yapılırdı. Üst statüdeki yurttaşlar, mahkeme sırasında hâkimler veya jürileri 
satın alma yoluyla ikna edebilirler veya bu insanların arkadaşları, hiç olmazsa uzaktan 
tanıdıkları olurlardı. Kimi zamanlarda hitabeti güçlü olan bir avukat tutarak jüriyi etkileme 
yoluna giderlerdi. Fakirler ise illegal bir suç işledilerse, mahkeme süresince her türlü zorlukla 
yüz yüze gelirler, avukat tutmanın masrafını karşılayamaz, sonunda ise genellikle adil 
olmayan aşırı cezalara çarptırılırlardı. Cezaların uygulanmasında ise fakirler, ölüm cezası 
almadıkları vakit bile zulüm ve işkence görebilirlerdi (Bauman, 1996: 128).  

Roma Hukuku’ndaki bu eşitsizliklere rağmen, kanun koyma ve cezaların uygulanması 
sert bir düzenle yürütülürdü. Cumhuriyet dönemindeki kanunlar, Senato ve Pleb Meclisi 
tarafından yapılıyordu. Bu kararlar genelde kesin olmadığından dolayı eyaletten eyalete de 
farklılık gösteriyordu. Özellikle eyaletlere atanan yerel hâkimler, Roma’da yayınlanan 
kanunların genel çerçevesinin dışına çıkmamakla birlikte, buradaki halkın göreneklerine 
uyarak kanunlarda ufak değişiklikler yaparak kendilerine göre emirnameler yayınlıyorlardı. 
Augustus (M.Ö. 27-M.S. 14) ile başlayan imparatorluk döneminde ise kanunlar imparatorlar 
tarafından yapılır olmuştur. Augustus, dönemin hukukçularına danışarak kanunları bir düzene 
koymuş, eyaletler ve merkezdeki kanunları aynılaştırmıştır. M.S. 2. yüzyıldan itibaren ise 
eşitsizlikler giderilmeye başlanmış, özellikle imparator Hadrianus (M.S. 117-138), tüm 
eyaletlerdeki emirnameleri toplattırarak, bütün yurttaşları kapsayan tek bir kanun 
oluşturmuştur. İmparator Caracalla (M.S. 198-217) döneminde ise, köleler hariç tüm 
uyruklara Romalı yurttaş statüsünün verilmesiyle tek bir kanun sistemi yerleşmiştir (Bingham 
ve diğerleri, 2002/2012: 363). 

3.Verilen Cezalar 

Roma Cumhuriyeti’nin ilk dönemlerinde, patriciler ve plebler arasındaki 
mücadelelerin sonucunda M.Ö. 451 yılında On İki Tablet Kanunları denilen ilk yazılı 
kanunlar belirlenmişti (Freeman, 1996/2013: 363). Bu yasalar, ölüm cezasının da sıklıkla 
kullanıldığı, belirli suçlara belirli cezalar vermekteydiler. Ölüm cezasının görüldüğü 
maddelerden birisinde şöyle denilmektedir: 

“Eğer birisi, gece karanlığında sürüsünü ve koyunlarını başka birisinin arazisinin 
üstünde otlatırsa, ona asılarak ölüm cezası verilecektir.” Burada verilen cezanın, sonraki 
yıllarda yazılan bir kaynakta, adam öldürmeye verilen cezadan daha ağır olduğu belirtilmiştir 
(Bauman, 1996: 9). Diğer bir maddede ise bir ahır veya tahıl öbeğini yakmanın cezası, yakan 
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kişinin de diri diri yakılması olarak belirtilmiştir. Bir diğerinde ise, “Eğer bir kişinin, diğer bir 
kişinin ekinine büyü yaptığı kanıtlanırsa, büyü yapan kişi öldürülene kadar dövülecektir.” 
denilmektedir. Cicero’nun On İki Tablet Kanunları hakkındaki yaptığı açıklamaya göre, bu 
yasalarda verilen ölüm cezaları, sadece birkaç maddede bulunmaktaydı. Ancak verilen ölüm 
cezalarının uygulanma metodları, bu yasalarda ayrıntıları ile belirtilmiştir (Bauman, 1996: 9).  
Roma devri boyunca kanunlar, zamanın gereklerine göre gelişerek sürekli değişiklik 
gösterdiyse de, yasa yapıcılar temelde hep On İki Tablet Kanunlarını temel almaya özen 
göstermişlerdir. Bu da Romalıların, atalarınn geleneklerine saygı duyduklarını, onların 
görüşlerini önemsediklerini gösteren olgulardan biridir. 

Antik Roma tarihi boyunca suçlunun cezalandırılması, genellikle halkın gözü önünde 
yapılırken, bunun amacının suçun herhangi biri tarafından tekrarlanmaması için bir yıldırma 
olduğu kadar, bir eğlence amacı da güttüğü anlaşılmaktadır. Bu açık cezalandırmaların en 
dikkat çekenleri, savaş esirlerinin birbirleri ile ölümüne dövüştürülmesiydi. M.Ö. 4. yüzyılın 
ortalarında Roma, İtalya’daki üstünlüğünü sağlamak amacıyla, diğer bir Latin kavmi olan 
güçlü Samnit kabileleri ile savaşmaya başladıktan sonra, ele geçirdiği güçlü kuvvetli savaş 
esirlerini halk önünde birbirleri ile dövüşmeye zorlardı (Oakley, 1998: 311-394). Sonucu 
ölümle bitecek olan bu kanlı mücadeleler, Roma’nın esirlere biçtiği bir cezalandırma 
yöntemiydi. Sonraki yüzyıllarda ün kazanacak olan gladyatör dövüşleri de bu cezalandırma 
metoduna dayanmaktaydı (Futrell, 1997: 11). Büyük colloseumlarda (amfitiyatrolar-arenalar) 
bir eğlence amacına dönüştürülen gladyatör oyunlarında, gladyatörlerin birbirleri ile ölümüne 
dövüştürülmelerinin yanında, kimi suçlular da gladyatörlerle dövüştürülme cezasına 
çarptırılırdı. Güçlü kuvvetli savaş esirlerinden oluşan ve düzenli dövüş antrenmanları gören 
bu kölelerin karşısına çıkan suçlu için ölüm kaçınılmazdı. Roma halkının çok sevdiği bu 
gösteri türünde, gladyatörlerin karşısına en çok çıkarılanlar ilk Hristiyanlar olmuştur 
(Freeman, 1996/2013: 575). Milattan sonraki ilk üç yüzyılda, özellikle işlenen çoğu suç için 
haksız yere cezalandırılan Hristiyanlar, özellikle devlet kademelerindeki yöneticilerin siyasi 
hırsları dolayısıyla arenalarda ölümüne dövüştürülmeye zorlanmışlardır. İlk dönem Hristiyan 
belgelerinden biri, bu şekilde gerçekleşen dokunaklı bir olayı anlatan ve Kartaca’daki arenada 
ölen Perpetua’nın tuttuğu hapishane günlüğüdür. M.S. 203 yılında Kartaca şehrinin 
yöneticisi, imparatora kurban sunmayı reddettikleri için buradaki Hristiyan cemaatini arenada 
gladyatörlerle dövüşmeye mahkûm etmiştir. Perpetua’nın babası, henüz bebeğini emzirdiğini 
söyleyerek, kızının inancından vazgeçmesi için çabalamış, fakat Perpetua inancından 
dönmemiştir. Arenaya diğer Hristiyanlarla birlikte çıkarıldığı gün ise, seyircilerin azgın 
uğultuları arasında gladyatörün savurduğu ölüm darbesini vakurca karşıladığı söylenir 
(Freeman, 1996/2013: 576).  

Roma yönetimindeki görevliler, üstte bahsedildiği üzere halka açık cezalandırmaları 
yapacağı zaman, bir davulla halkı şehir meydanına toplarlardı. Sonrasında suçlu, kafa kesme, 
ölümüne dövülme, başa bir çuval geçirilerek boğdurulma veya bir uçurumdan aşağı atılma 
gibi idam cezalarından biri uygulanarak da öldürülürdü (Bauman, 1996: 18).  

Yayınlanan ölüm listeleri de, Roma’da uygulanan ölüm cezalarının uygulanma 
yöntemlerinden birisiydi. Bu listeler, genellikle yönetimde gücü ele geçirmiş kimseler 
tarafından yayınlanan ve içlerinde devletin önemli kademelerinde bulunan kişilerin 
isimlerinin yer aldığı fermanlardı. Aslına bakılırsa bu fermanlar, düzenli bir biçimde 
yayınlanmamış, Roma Tarihi’nde sadece iki kez görülmüştür. Cumhuriyetin son 
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dönemlerinde görülen bu fermanların ilki, Roma yönetiminde gücü ele geçirerek halk 
meclislerini zayıflatan ve diktatörlük yapan Lucius Cornelius Sulla tarafından M.Ö. 82-81 
yılları arasında yayınlanmıştır (Keaveney, 2005: 11). Bir diğer ferman ise, Senato’da 
öldürülen Sezar’ın intikamını almak amacıyla M.Ö. 42 yılında Octavianus, Marcus Antonius 
ve Marcus Aemilius Lepidus (II. Triumvirlik :Üç Adam Birliği) tarafından yayınlanmıştır 
(Werner, 2002: 16). Yayınlanan ve Roma caddelerine asılan bu listelerde kimin adı görülürse, 
o kişinin bu fermanı yayınlayan otorite tarafından öldürüleceği ve bütün mallarına devlet 
tarafından el konulacağı anlaşılıyordu. İsmin karşısında ise, işlediği suçun tanımı yapılırdı. Bu 
tanımlar ise genellikle illegal bir suç veya devlete ihanet olurdu. İsimlerini bu fermanlarda 
gören senatörler veya equesler (şövalyeler), sonlarının gelmekte olduğunu anlarlardı 
(Hornblower ve diğerleri, 1996: 1260). Aslında yayınlanan bu fermanlar, herhangi bir 
mahkeme veya Roma devlet kurumu olan meclisler tarafından çıkarılmayan kararlardı. 
Devleti ele geçiren otoriter kişinin bu fermanları asmasının nedeni, ismini gören üst 
kesimlerin, varını yoğunu toplayıp devletin kurumlarından ve Roma şehrinden uzaklaşmasını 
sağlamak içindi. Bu sayede otoriter kişiye olan muhalefet azaltılacak ve politik çekişmede 
kazanan taraf belli olacaktı. Eğer ismini gören kişi kaçamamışsa veya bilerek kaçmamış ve 
otoriteye meydan okumuşsa, cumhuriyetçi ünlü hatip Cicero’da görüldüğü üzere, kesin 
surette öldürülürdü.  

Diktatör olarak görev yapan Sulla, yayınladığı fermanda politik olarak güçlü senatör 
ve equeslerin de aralarında bulunduğu beş yüzden fazla kişinin ismini yazmıştır. Halka yaptığı 
açıklamada ise M.Ö. 87 yılında komutan olan Marius’un devlet kurumlarında yer alan 
görevlilere karşı yaptığı katliamlara destek verenlerden öç alınacağını bildirmiştir. Bu sebeple 
öldürülen kişilerin çocukları ve torunları da sosyal ve politik hayattan uzaklaştırılmıştır. 
Bunlara yurttaşlık haklarını geri getiren ise M.Ö. 49 yılında diktatör seçilen Sezar olmuştur 
(Hornblower ve Spawford, 1996: 1260). M.Ö. 49 yılında diktatör seçilen Sezar’ın, M.Ö. 44 
yılında senatörler tarafından suikasta uğramasından sonra, Sezar’ın yeğeninin oğlu 
Octavianus (sonradan ilk İmparator Augustus olarak bilinen kişi), Sezar’ın konsüllerinden 
Marcus Antonius ve Lepidus, bu senatörlere karşı kendi aralarında II. Triumvirlik’i 
oluşturmuşlardır. II.Triumvirlik’in resmi amacının her ne kadar Sezar’ın katlinin hesabının 
sorulmak olduğu söylense de, asıl amaç politik düşmanların alt edilmesi ve devlette önemli 
makamlara gelmektir. II. Triumvirlik’in M.Ö. 42’de yayınladığı ölüm fermanında, yüzlerce 
senatör ve equesin yanında Lepidus’un kardeşi, Marcus Antonius’un amcası ve ünlü avukat 
ve hatip M. Tullius Cicero da bulunmaktaydı (Syme, 1956: 192). Bu büyük cumhuriyetçi 
hatip, önce şehirden kaçıp kaçmama arasında kararsız kalmıştır. Sonra gemiyle kaçmaya karar 
vermiş, fakat deniz yolculuğu ertelenince, evinin yolunu tutmuştur. Yoldayken, Marcus 
Antonius’un askerleri Cicero’yu yakalayarak, ellerini ve kafasını kesmişlerdir (Trollope, 
1881: 243,244). Cicero, II. Triumvirlik tarafından ölüme mahkûm edilen tek seçilmiş 
konsüldü (Syme, 1956: 192).  Roma tarihçilerinden Suetonius’a göre, Octavianus ve Marcus 
Antonius’un lejyonları, Sezar’ın katillerinden olan Brutus’ün birliklerini M.Ö. 42 yılındaki 
Philippi Savaşı’nda yendikten sonra Brutus intihar etmiş, ancak Octavianus, Brutus’ün cansız 
bedeninden kafasını kestirerek Roma’ya getirtmiş ve Sezar’ın heykelinin ayaklarının dibine 
atmıştır (Suetonius, 2010: 13. 6-9). 

Romalılar, kimi zaman değişik sınıflardaki suçluların infazında belirli yöntemleri 
kullanmışlardır. Romalılarda önemli kültleri yerine getiren ve bakire kalmaya yeminli olan 
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Vestal rahibelerinden birinin iffetsizliği ortaya çıkarılırsa, o rahibe diri diri yakılırdı (Bauman, 
1996: 95). M.Ö. 1. yüzyıldaki devlete ihanet suçlarından ağır olanları ise ölümle 
cezalandırılmış, suçu işleyen kişinin bütün mallarına devlet tarafından el konulmuş ve 
Abolitio Memoriae denilen “Hatıranın Feshi” cezası verilmiştir. Abolitio Memoriae’de kişinin 
hakkında yazılan tüm yazıtlar, heykeller yok edilir, anısı lanetlenir ve cenazesinde tören 
yapılması yasaklanırdı (Starr, 1954: 75-77). İmparatorluğun ilk yıllarında Augustus’un bir 
astına iftira atmaktan ölüm cezasına çarptırılan ünlü retorik Cassius Severus, ancak atalarının 
soylu oluşundan ötürü, Abolitio Memoriae cezasına çarptırılmaktan kurtulmuş ve sürgüne 
gönderilmiştir (Starr, 1954: 84). İstisnasız Roma’daki her idam tekniği acılı ve ölümcül 
olmasına rağmen bazısı daha hafif olan idam teknikleri, nadir görülmesine rağmen suçlu veya 
kurbanı acılı ve uzun süren bir ölümden kurtarmak veya kişinin onurunu korumak için 
yönetimdekiler tarafından tercih edilmiştir. 

Roma’da en fazla görülen cezalandırma türlerinden biri ise Ad Bestias denen vahşi 
hayvanlara atılma cezasıydı. Bu durumda suçlu görülen kişi, özellikle ayı, aslan ve kaplan 
gibi özellikle aç bırakılmış hayvanların olduğu bir ortama bırakılır, sonucunda ise hayvanlar 
tarafından saldırıya uğrar ve parçalanırdı. Bu idam türü genellikle yurttaş olmayan düşük 
toplumsal sınıfın insanlarına uygulanırdı (Bauman, 1996: 66). İmparatorluğun sonraki 
dönemlerinde ise özellikle Hristiyanlara uygulanmaya başlamıştır. İmparator Diocletianus 
(M.S. 284-305) ve onun ardılı Galerius (M.S. 305-311) döneminde ise bu cezalandırma 
yöntemi zirve yapmıştır. Hristiyanlar, düzenli bir şekilde düzenlenen gladyatör dövüşü 
etkinliklerinde, Romalıların zevk çığlıkları arasında aslanlara parçalattırılmıştır (Freeman, 
2013: 576). Bu cezalandırma türünün çoğunlukla Roma’daki ezilen kitlelere uygulanmasına 
rağmen cumhuriyetin son dönemlerinde, yurttaş olup suçu kanıtlanmış olanların da gladyatör 
yapılıp, amfitiyatrolarda tüm halkın gözü önünde vahşi hayvanlarla mücadele ettirilmesine 
rastlanmıştır. Sezar’ın teğmenlerinden olan Balbus, İspanya eyaletinde suçlu bulunan Romalı 
yurttaşları da aslanlara attırmakla ünlenmişti (Bauman, 1996: 66). M.S. 37-41 arasında 
hükmeden ve deliliğiyle meşhur olan imparator Caligula ise statü sahibi birçok soylu yurttaşı 
hayvanlara attırmasıyla da anılmaktadır (Bauman, 1996: 66). 

Ölümüne dövme (kamçılama) ve baş kesme de sıklıkla uygulanan idam 
yöntemlerindendi. Suçlu, meydanda bir ağaca veya benzer bir şeye bağlanır ve derileri açılıp 
kemikleri görülünceye kadar kamçılanırdı. Bu ceza türü, özellikle Parricidium denilen pater 
familias (aile reisi olan babayı) öldürme suçlarında yurttaşlara da verilirdi. Geri kalan 
zamanlarda ise daha düşük sosyal sınıflara karşı uygulanmaktaydı (Bauman, 1996: 72). Kafa 
kesme ise en çok uygulanan cezaydı.  Çünkü bu ceza türü, Roma tarihi boyunca bütün alt 
sosyal sınıflara karşı uygulanmıştır (Bauman, 1996: 18). 

Poena Cullei denen çuval cezası ise en korkunç ölüm cezası türlerinden biriydi. Bu 
durumda suçlu, deriden yapılmış bir çuvalın içerisine konur ve vücudunun belirli yerlerinden 
çuvalın içine dikilirdi. Bu çuvalın içine maymun, köpek, yılan veya horoz olan hayvanlardan 
biri de konulur, ağız kısmı dikildikten sonra suya atılırdı (Bauman, 1996: 30). Bu cezanın en 
kötü yanı hayvanla birlikte suya atılan insanın bütün haysiyeti ayaklar altına alınır, boğularak 
öldükten sonra ise, bir hayvanla birlikte olduğundan dolayı cenaze töreni düzenlenmezdi. 
Çuval cezası çoğunluklu olarak düşük sosyal statüdekilerde uygulanır, yurttaşlara ise 
Parricidium suçunu işlediklerinde uygulanabilirdi (Bauman, 1996: 72). 
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Canlı canlı yakmak ise yukarıda bahsedilenlere göre daha az olmakla birlikte, 
kayıtlarda ciddi biçimde yer almaktadır. Kaynaklara göre kundaklama ile ilgili suç işleyenlere 
bu cezalandırma yöntemi uygulanmıştır. Bunun yanında efendilerine karşı komplo kuran 
köleler de genellikle cezalandırma yöntemi olarak kazığa bağlanıp diri diri yakılmışlardır 
(Aubert ve Sirks, 2002: 104). Diri diri yakma kimi zaman asker kaçakları ve devlet 
düşmanlarında da cezalandırma yöntemi olarak kullanılmıştır (Bauman, 1996: 150). 

Suçlulara kimi zaman Liberum Mortis Arbitrium denen ölüm hakkında serbest seçim 
hükmü verilmekteydi. Böylelikle suçlu, istediği ölüm şekillerinden bir tanesini seçebilirdi. İlk 
imparatorlardan olan Claudius (M.S 41-54), bu hükmü yasalaştıran ilk hükümdardır (Bauman, 
1996: 7). Bu hüküm, aslında suçluya intihar etme seçeneğini sunmaktaydı. Roma’daki diğer 
cezalara bakılırsa, bu seçenek daha tercih edilir görünmektedir. Antik yazarlara göre intiharın 
diğer idam cezalarından daha çok tercih edilmesi üç temel sebebe dayanmaktaydı: İntihar 
edeni, halka açık idam yöntemlerinde yapılan onur kırıcı ve hakaret içeren hareketlerden 
kurtarmakta, malı ve mülkü korunmakta, ailesinin onun için düzgün bir cenaze töreni 
yapabilmesine izin verilmekteydi. Ancak bu hüküm sadece yüksek statüdeki insanlara 
verilebilmekteydi (Bauman, 1996: 74). 

Liberum Mortis Arbitrium hükmü, M.S. 47 yılında Cladius’un imparatorluğu 
dönemindeki bir mahkeme oturumunda verilmişti. Dönemin güçlü senatörlerinden olan 
Valerius Asiaticus, imparatorun karısı Messalina ile birlikte Claudius’a karşı komplo 
düzenleme ve tahtından indirme girişimiyle suçlanmaktaydı. Düzenlenen duruşma ilk 
başlarda Asiaticus’un lehine gelişiyor gibi görünse de, Asiaticus’un politik düşmanlarından 
biri olan tanık, mahkemeyi yöneten Claudius’u kandırmıştır. Claudius’un yanına gelerek, 
Asiaticus’un kendisini savunmacı avukat olarak atadığını, suçunu kabul ettiğini kendisine 
gizlice söylediğini, fakat nasıl öleceğini kendisi seçmek istediğini belirtmiştir. Bunun üzerine 
Claudius, Asiaticus’u ölüme mahkûm etmiş, ancak sahte avukatın isteği doğrultusunda nasıl 
öleceğini kendisinin seçebileceği konusunda hüküm vermiştir. Bu sayede Liberium Mortis 
Arbitrium denen bu hüküm şekli, M.S. 47 tarihinden sonra Roma Hukuku Ceza Maddeleri 
arasında resmi olarak yer almıştır. Ancak Liberum Mortis Arbitrium, bu tarihten önce gelenek 
cezası olarak Roma Tarihi’nde yer almaktaydı. Örnek olarak vermek gerekirse, M.Ö. 2 
yılında İmparator Augustus, Marcus Antonius’un ikinci oğlu İullus Antonius’a vatana ihanet 
suçlamasıyla Liberium Mortis Arbitrium hükmünü vermiştir (Bauman, 1996: 54). Bu hüküm, 
sonraki tarihlerde Roma’daki yurttaşlar arasında imparatorun iyi bir lütfu olarak görülmüş, 
idam metodu olarak sadece üst sınıftakilere özel bir ayrıcalık olarak verilmiştir. (Bauman, 
1996: 74). 

Çarmıha germe cezası ise Romalılar arasında Furca (çatal) denen bir idam metodu 
olarak kullanılmaktaydı. Bu idam cezasını Romalılar aynı zamanda Summum Suplicium (En 
Büyük Ceza) olarak belirtirlerdi. En vahşi cezalardan biri olarak görülen çarmıha germe 
olayında suçlanan kişi, genellikle halk önünde, kurumuş bir ağaca veya onun şeklinde yapılan 
bir tahtaya asılır ve dövülürdü. Bu iki olaya halk arasında Furca denirdi. Ancak kimi 
tarihçiler, furca ve çarmıha germenin farklı ceza teknikleri olduğunu belirtmişlerdir. Bu 
görüşü savunanlara göre, furca cezasında suçlu olan kişi önce kemikleri kırılıncaya kadar 
dövülür, sonra çarmıha gerilirdi (Bauman, 1996: 203). 
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Çarmıha germe cezası, bütün Roma tarihçileri arasında tüm tarihteki en vahşi 
cezalandırma biçimi olarak görülmektedir. Çarmıha gerilen kişinin ölümü birçok yoldan 
olabilirdi. Bu konuda araştırma yapan doktorların çoğu, çarmıha gerilen kişinin bir süre sonra 
solunum yetmezliği çekeceğine ve sonunda ciddi boğulmaya maruz kalacağına 
inanmaktadırlar. Boğulmaya ek olarak cezaya uğrayan kişi, çarmıha gerilmeden önce 
dövülmekten ve çarmıha gerilirken ellerine ve ayaklarına çakılan büyük demir çivilerin 
şokundan dolayı büyük acı çekmekteydi. Ancak antik kaynaklara göre çarmıha gerilirken 
ellere ve ayaklara çakılan çivi, ellerin ve ayakların bağlanarak çarmıha gerilmesinden daha iyi 
olarak görülmekteydi. Çünkü bu sayede kişi daha çabuk ölürdü. Ayrıca çarmıha gerilmeden 
önce kişinin bacaklarının kırılması da görevliler tarafından verilen bir imtiyaz olarak 
tanımlanırdı. Çünkü bu durumda çarmıha gerilen bir kişi, bacaklarından destek alarak kendini 
yukarıya çekemez, ellerinin yüksek bir konumda asılı olmasından dolayı da boğazı göğüs 
kafesinin baskısından sıkışırdı. Bu halde kalan kişi nefes darlığı çekmeye başlar ve kısa 
sürede boğulurdu (Aubert ve Sirks, 2002: 112). Eğer kişi nefes alacak kadar sağlam bir 
vaziyette asıldıysa, daha fazla yaşar, ancak bu durumda daha uzun süre acı çekerdi. Kimi 
zamanlar görevliler çarmıhların yukarı kısımlarına bir tabure veya sandalye iliştirirlerdi. Bu 
durum suçlu addedilen kişinin yukarıda kalmasını sağlar, bu sayede daha kolay nefes alırdı. 
Ancak bu durum çekilen acının süresini artırırdı. Çarmıha gerildikten sonra ölüm asla erken 
gelmezdi. Ancak acı ve işkence hep sürer giderdi. Bu nedenle çarmıha germe cezası, 
Romalılar arasında Ad Bestias, çuval ve diri diri yakılma cezalarından daha kötü bir idam 
biçimi olarak görülürdü (Aubert ve Sirks, 2002: 113). 

Çarmıha germenin acılı sürecine ek olarak, bazı aşağılama metodları da bu 
cezalandırma biçimini daha beter hale sokardı. Bu metodlardan birisi, kişinin kendi şehir 
sınırlarının dışında çarmıha gerilmesiydi. Bu metod, suçlu addedilen kişinin toplumsal 
yaşantıdan da dışlandığını göstermekteydi. Aynı zamanda çarmıha germe kirli, değersiz ve 
erkeğe yakışmaz bir ölüm biçimi olarak görülürdü. Çünkü bu durumda olan kişi, vatanı için 
savaşta şanlı bir şekilde yara alarak ölmemiş, suçlarından ötürü bu pozisyonda ölmüştü. 
Bunlara ek olarak suçlu addedilen kişi, tüm utançları göz önünde, yani çıplak olarak çarmıha 
gerilir, uzun ve acılı sürecin sonunda öldüğünde ise herhangi bir cenaze töreni 
düzenlenmeyerek vahşi hayvanların parçalaması için şehir dışına atılırdı (Aubert ve Sirks, 
2002: 113). 

Kaynaklara en çok geçen çarmıha germe cezaları kölelere uygulanmıştır. Çarmıha 
germe cazalarının kısa sürede en fazla uygulandığı örnek ise Spartacus İsyanı’nın sonunda 
görülmüştür. M.Ö. 73-71 yılları arasında gerçekleşen isyanda, gladyatör Spartacus ve dostları 
Romalılara karşı ayaklanmıştır. Bu ayaklanmaya kısa sürede İtalya’nın birçok yerinden gelen 
köleler de katılmış ve sayıları 70.000’i bulmuştur. Başlarda başarılı olan Spartacus ve 
kölelerden kurduğu ordusu, köleler arasında oluşan fikir ayrılıklarından ötürü, sonunda konsül 
Crassus’un lejyonlarına yenilmiştir. Bunun üzerine Crassus, ceza olarak isyanın başladığı 
Capua şehrinden Roma’ya kadar olan Appia Yolu’nun iki kenarında 6.000 köleyi çarmıha 
gerdirmiştir. Antik yazar Appian’ın anlatımına göre bu korkunç görüntüye şahit olan Roma 
halkı ve kölelerin gözünde bu olay uzun süre unutulmamıştır (Appian, 1996: 1.120). Bu 
dehşet verici olayın haricinde köleler, herhangi bir yurttaş gibi illegal aktiviteler veya 
efendisine karşı yaptığı herhangi bir düşüncesizlik yüzünden çarmıha gerilebilirlerdi. 
Herhangi bir kölenin çarmıha germe cezası ise halkın gözleri önünde, bulunduğu kasabanın 
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veya şehrin özelliklerine göre kimi zaman cenazeciler, kimi zaman da cellatlar tarafından 
gerçekleştirilirdi. Kimi zaman Puteoli gibi imparatorluğun diğer yerlerindeki kolonilerde 
devlet özel cenazecileri görevlendirir, bunlar kölelere verilen çarmıha germe cezasını 
gerçekleştirirlerdi. Köle olmayanlara da nadir görülmekle birlikte çarmıha gerilme cezası 
verilmiş, fakat bu kişiler, ancak devlete karşı ağır bir suç işlediklerinde ve yurttaş statülerini 
kaybettikleri zaman bu cezalandırma yöntemine uğramışlardır (Aubert ve Sirks, 2002: 114). 
Ancak çarmıha gerilme cezası özgür bir yurttaşa verildiyse bile bu yurttaş, ya düşük statüde 
bir Romalı, ya da imparatorluğun buyruğunda bulunan bir eyalette yaşayan yurttaştı. Yüksek 
statüde bulunan bir Romalıya hiçbir zaman çarmıha gerilme cezası verilmemiştir (Aubert ve 
Sirks, 2002: 116). Roma kayıtlarına göre çarmıha germe cezalarına çarptırılan kişiler, yurttaş 
olsalar bile asiler, asker kaçakları ve isyancılardan oluşmaktaydı (Aubert ve Sirks, 2002: 116-
118). 

Roma’da görülen sürgün cezası da, sonunda kesin ölüm olmasa bile büyük bir ceza 
olarak addedilmekteydi. Bu ceza türü, genellikle yüksek statüde olan veya devletin herhangi 
bir yüksek kademesinde bulunan magistratlara (yüksek devlet memuru) verilmekteydi. 
Genellikle siyasilerin arasında olan güç çekişmeleri sonucunda bu tarz cezalar verilmekteydi. 
Bu cezayı almış kişiler, genellikle İtalya veya Roma gibi belirli yerlerden sürgün edilirlerdi. 
Bu cezanın diğer bir türünde ise, cezaya çarptırılan kişi geleneğe uygun olarak önceden 
belirlenmiş bir bölgeye gönderilirdi. Ünlü Romalı şair Ovidius da, İmparator Augustus’u 
şiirlerinde yerdiğinden ötürü bugünkü Romanya’da bulunan Tomis şehrine sürgüne 
gönderilmiştir (Starr, 1954: 77). Ancak yüksek statülü bir yurttaş, herhangi bir adaya sürgüne 
gönderilirse, bu sürgün cezaları arasında en kötüsü olarak kabul edilirdi. Çünkü bu ceza 
türünde yurttaşın geride kalan tüm malvarlığına devlet tarafından el konulur, gittiği yerde ise 
mütevâzi bir hayat yaşamaya zorlanırdı (Starr, 1954: 78). Ancak her adadaki şartlar da kötü 
olmamakta, bazı adalara sürgüne gönderilenler Roma’daki politik karmaşadan uzakta ve 
mutlu bir şekilde yaşamaktaydı. Kimi zaman sürgüne gidene ailesini de yanında götürme 
hakları tanınırdı (Starr, 1954: 161). 

Sürgün cezasından daha yaygın olarak görüleni ise gönüllü sürgüne gitmeydi. Siyasi 
güç savaşını kaybedip, sürgüne gitme veya öldürülme mektubu eline ulaşan soylu yurttaşlar, 
mallarını, mülklerini toplarlar ve öldürülmemek için Roma’dan kaçarlardı. Bu ceza türü 
yıllarca yasalara resmi olarak geçmese de, bir gelenek olarak imparatorlar, magistratlar ve 
senatörler tarafından kabul görmüştür. Ancak M.Ö. 80’lerde, gönüllü sürgün cezası Roma 
mevzuatında bir süre yer almıştır (Bauman, 1996: 16).  Yüksek statüdekilere verilen bu ceza 
türünde nadiren olsa da istisnalar görülmüştür. Eğer bir soylu, Parricidium (babayı öldürmek) 
suçunu işlerse, bu kişiye sürgün cezası verilmeyip ölüm cezasına çarptırılırdı (Bauman, 1996: 
55). Diğer bir istisna ise Augustus döneminde gerçekleşen Caepio ve Murena olayıydı. M.Ö. 
24 yılında Augustus, devlete karşı komplo kurmak suçundan bu iki komutanı mahkemeye 
çağırmıştır. Ancak duruşma sırasında komutanlar gelmeyince, haklarında sürgün cezası 
çıkarılmıştır. Tüm bunlara ek olarak Caepio ve Murena Roma’yı terk etmekte gecikince, 
Augustus arkalarından bir lejyon birliğini göndermiştir. İtalya sınırını terk edemeden 
yakalanan komutanlar, bulundukları yerde idam edilmişlerdir (Clifford, 2000: 140). 

4.Sonuç 
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Roma’daki suç ve ceza sistemine genel olarak bakıldığında, verilen cezaların, eşitsiz 
ve acımasız olduğu görülür. Ancak, yetersiz kaynakların bulunduğu antik çağın diğer 
uygarlıklarında da Roma’dakine benzer idamların, sosyal sınıfların, adam kayırmaların, sert 
cezalandırma yöntemlerinin ve eşitsizliklerin olduğunu, diğer kavimlerin kayıtlı tarihlerinden 
anlayabiliyoruz. Roma’nın tek farkı, bu büyük imparatorluk hakkındaki kaynakların son 
derece fazla ve ayrıntılı oluşudur.  

Roma’nın ilk dönemlerindeki hukuk sisteminin eşitsizliğine, siyasilerin kendi çıkarları 
uğruna binlerce masum insanı yıllar boyunca suçsuz yere cezalandırmalarına rağmen, 
imparatorlukta yaşayan herkesin Roma kanunlarına uymak zorunda olduğunu da görürüz. 
Yüzyıllar süresince olumlu yönde değişen kanunların yine de gayet katı olduğu görülür. 
Romalı devlet memurlarının, cezaları uygulamadaki disiplinleri de antik kaynaklarda gayet 
net bir biçimde yer alır. Yukarıda anlatılan tüm idam metodlarından anlaşıldığı üzere 
Romalılar, diğer insanların suç işlemeye cesaret etmelerini, dolayısıyla kanunlara karşı 
gelmelerini önleyerek süregiden düzeni korumak amacıyla suçluları gayet acımasızca 
cezalandırmışlardır.  
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PERAKENDECİLİKTE BAŞARININ TEMELİ: MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 
YÖNETİMİ 

 
Melis KAYTAZ YİĞİT* 

 

Öz 

Rekabetin hızla yükseldiği günümüz koşullarında Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) kavramına ve 
uygulamalarına verilen önem de giderek artmıştır. Son yıllarda önemli bir kavram haline gelen CRM’in, 
perakende sektörü tarafından başarılı bir şekilde uygulanması kaçınılmaz olmuştur.  Müşteriyi sadece elde 
etmenin yeterli olmadığı bu rekabet koşullarında, müşteriyi elde tutmak ve kişiselleştirilmiş hizmetlerle 
tüketiciyi buluşturarak uzun dönemli bir ilişki yaratmak gerekmektedir. 
 
Bu çalışmada derin bir literatür taraması yapılarak CRM kavramının ilk ortaya konduğu andan itibaren 
günümüze kadarki gelişimi ortaya konmuştur. Bu amaç çerçevesinde literatürde CRM ile ilgili geliştirilen 
modeller, CRM ve müşteri değeri ilişkisi ve CRM ve müşteri sadakati ilişkisi perakendecilik sektörü temelinde 
incelenmeye çalışılmıştır.   
 
Anahtar Kelimeler: Müşteri İlişkileri, Müşteri İlişkileri Yönetimi, CRM,  Perakendecilik, Perakende Yönetimi   

 
 

KEY OF SUCCESS IN RETAILING: CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 
 
Abstract 
 
In today’s competitive word conditions, the importance of the concept and application of Customer Relationship 
Management (CRM) has gradually increased. In recent years, especially in retail industry, CRM has become an 
important concept. Therefore successful implementation of CRM is unavoidable in retail industry. In these 
competitive conditions getting new consumer is not enough to gain success; companies should create long 
termed relationship with consumer in the base of customized service and should give importance to customer 
retention. 
 
In this study, according to deep literature review, the concept of CRM and its evolution from past to present is 
presented. Within this purpose, in the base of retailing industry, the models of CRM, the relationship of CRM 
with customer value and with customer loyalty in literature is examined.  

 
Keywords: Customer Relationship, Customer Relationship Management, CRM, Retailing, Retail Management 

 
 
1. Giriş 
 
Günümüz işletmelerinde pazarlama fonksiyonun öneminin artmasıyla, müşteriyle ilişki 
kurarak büyüme anahtar kavram haline gelmiştir. Geçmişte işletmeler ürettikleri her şeyin 
müşteriler tarafından satın alınacağına inanmaktayken artık rekabetin de artmasıyla birlikte, 
işletmelerin pazarlama yönelimli olması müşterileri güçlü konuma getirmiştir. Bu durumla 
mücadele edebilmek için CRM sistemlerinin kullanımı ile müşterilerle ilişkileri geliştirmek 
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kaçınılmaz olmuştur. CRM sistemi müşterilerini etkileme ihtiyacı olan işletmeler için uygun 
bir rekabet avantajıdır (Elmuti, Jia ve Gray, 2008). CRM bireysel müşterilerin ihtiyaçlarını 
anlama ve tatmin etme yoluyla işletmeye kâr ve değer artışı sağlayan işletme stratejisi, süreci 
ve bilgi teknolojisi olarak tanımlanmaktadır (Liu, 2007).  
 
Bu makalenin amacı literatürde ele alanın CRM kavramının altyapısını ortaya koymaktır. Bu 
amaçla kavramın literatürdeki içeriğinden ve perakende sektöründeki yerinden ayrıntılı olarak 
bahsedilmiş ve yazarlar tarafından geliştirilen CRM modellerine, CRM ve müşteri değeri 
ilişkisine ve CRM ve müşteri sadakati ilişkisine değinilmiştir. Kavramla ilgili literatürde yer 
alan temel çalışmaları EK 1’de özetlenerek, kavramın geçmişten bugüne gösterdiği değişim 
ortaya konmuştur. 
 
2. CRM Kavramı 
 
Geleneksel pazarlama yeni tüketicileri etkilemeye odaklansa da bugün işletmeler, müşterilerle 
ilişki kurarak mevcut müşterileri muhafaza etmenin önemini fark etmişlerdir (Kotler vd., 
2002). Genellikle müşteri ilişkileri yönetimi ile aynı anlamda kullanılan ilişkisel pazarlama 
1980’lerin endüstriyel pazarlama çalışmalarından (Bund ve Jackson, 1985; Levitt, 1983), 
etkileşim ile ilgili çalışmalardan ve hizmet pazarlamasından (Berry, 1983) doğmuştur (aktaran 
Payne ve Frow, 2006). 
 
1990’ların ortasında genellikle teknoloji temelli müşteri çözümlerini tanımlama amaçlı 
kullanılan CRM tanımı, zaman içinde değişikliğe uğramıştır. Payne ve Frow 2005 yılında 
yayınladıkları Customer Relationship Management: From Strategy To Implementation adlı 
makalelerinde CRM için on iki tanım listelemiş ve üç geniş bakış açısında CRM’i 
kategorileştirmişlerdir: (1) teknik çözüm için dar ve taktiksel CRM, (2) yaygın teknoloji 
kullanan CRM ve (3) müşteri merkezli CRM.   
 
İlk başta teknoloji odaklı sonuçlar için kullanılan ve “veri güdümlü pazarlama” (Kutner ve 
Cripps, 1997) olarak tanımlanan CRM, daha sonraki yıllarda işletme bakış açısı ile  
“müşterilerle ilişki içinde olunarak işletmelerin kârlı müşterilerini tanımlama, cezp etme ve 
elde tutmasına olanak sağlayan yönetim yaklaşımı” (Hobby, 1999) olarak tanımlanmıştır. 
Gelişen işletme çevresinin müşteri odaklı olmayı zorunlu hale getirmesi CRM’in kullanım 
amacını değiştirmiş ve kavram Keller ve Kotler (2003) tarafından “her müşteri hakkında 
detaylı bilgi edinme ve bu bilgileri kullanarak müşteri sadakati geliştirme” olarak 
tanımlanmıştır.  
 
Payne ve Frow (2005)’a göre CRM önemli müşterilerle ve müşteri bölümleriyle geliştirilen 
ilişkiler sayesinde, gelişmiş paydaş değeri yaratan stratejik bir yaklaşımdır. CRM müşterilerle 
ve diğer önemli paydaşlarla kârlı ve uzun dönemli ilişki yaratmak için ilişkisel pazarlama 
stratejilerini ve bilgi teknolojilerini birleştirmektedir. Müşterileri anlama ve onlarla değer 
yaratmada veri ve bilgileri kullanarak gelişmiş fırsatlar sağlayan CRM’de insan, operasyon ve 
pazarlama yetenekleri bütünleştirilmiştir (Payne ve Frow, 2005). 
 
Kotler ve Armstrong (2004) ise kavramı yüksek kalitede müşteri değeri ve tatmini sunarak 
yaratılan, sürdürülen kârlı müşteri ilişkileri sürecinin tamamı olarak tanımlamaktadır. CRM’in 
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en temel noktası, anahtar müşterilerle ilişki kurmaktadır (Tuominen vd.,2004). Her ne kadar 
çok farklı şekillerde tanımlansa da temel olarak CRM, müşterileri sadık hale getirmenin en iyi 
yolunun onlarla ilişkileri geliştirmek olduğuna ve bu sadık müşterilerin sadık olmayan 
müşterilerden daha kârlı olduğuna inanmaktır (Dowling, 2002). Kısacası CRM in en temel 
unsuru müşterilere bireysel olarak odaklanmaktır (Sin, tse & Yim, 2005; aktaran Haq, Ramay, 
Rehman ve Jam, 2010). 
 
Retailing Management yazarları Levy ve Weitz (2007) CRM’i perakendecilerin kârlı 
müşterilerini tanımlama ve onları sadık müşteri haline getirmeye çalışan bir dizi strateji, 
program ve sistem olarak tanımlamaktadır. Partaviyar ve Seth (2001)’e göre ise CRM işletme 
ve müşteri değeri yaratmak seçilmiş müşterileri elde etme, muhafaza etme ve ortaklık kurma 
stratejisidir. Greenleaf ve Winer (2002) CRM’i uzun dönemli değeri en iyi şekilde kullanmak 
için müşterileri seçen ve yöneten işletme stratejisi olarak tanımlamıştır. 
 
CRM’in iki türü bulunmaktadır: analitik ve operasyonel. Operasyonel CRM müşteri ve 
firmaların etkileşim kurduğu yerlerde ortaya çıkmakta ve bu sebeple veri toplama ve 
stratejileri uygulama ile ilgilenmektedir. Analitik CRM ise arka ofiste meydana çıkmakta ve 
veriyi işleme ve stratejinin tasarlanmasıyla ilgilenmektedir (bk. Şekil 1.). 
 
Operasyonel CRM arka ofiste analiz edilecek veriyi üretmektedir. Buradan elde edilen 
bulgular sonucunda yeni strateji geliştirilip ve müşteriler üzerinde uygulanabilmekte ve tekrar 
veri üretimine dönülmektedir (Siddiqi,Akhgar ve Wise. 2002). 
 
 
 

 
 
Şekil 1: Operasyonel ve Analitik CRM Arasındaki İlişki 
 
Kaynak: Siddiqi, J. Akhgar, B. Wise, T. A. (2002). Framework for  The Implementaion of a 
CRM Strategy In Retail Sector, Sheffield Hallam University. 
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CRM’in en temel amacı her müşteriye satış öncesi ve satış sonrası bire bir kişiselleştirilmiş 
hizmet sunmaktır. Eğer işletme kendi müşterilerini tanımlarsa bireysel olarak onlardan veri 
elde edebilmektedir. Bireysel verilerin kullanılması kişilerin diğer kişilerle karşılaştırılmasına 
olanak tanımakta ve bu da her müşterinin anlayışı hakkında bilgi edinilmesini sağlamaktadır. 
Sonuç olarak, işletme müşteri ihtiyaçları hakkında daha farkında olmakta ve pazarlama 
stratejilerini buna göre değiştirmektedir (Siddiqi,Akhgar ve Wise, 2002). 
 
Bilişim teknolojilerinin avantajı ve yaygın sadakat kartları perakendecilerin belirli müşterileri 
tanımlamalarına ve müşteriler hakkında belirli veriler elde etmelerine olanak sağlamıştır. 
Diğer sanayilerle karşılaştırıldığında, müşterilerle direkt bir kontağının olmasından ötürü 
perakendecilik CRM’de çok büyük bir avantaja sahiptir (Hasiota, Rukstales, 2002). 
 
Sadakat kartları ile elde edilen müşteri bilgilerinin analizi sonucu müşteri bölümlendirilmesi 
yapılmaktadır. Teoride, sadakat programı kullanan perakendeciler müşterilerini bireysel 
müşteri bazından bölümlendirmelidir fakat pratikte kullanılan bölüm sayısı genellikle 10 ila 
30 arasında sınırlıdır. Bölümlendirme kriteri, satın alım hacmi, demografik ve coğrafik 
özellikler, alışveriş güdüleri, tutumları ve yaşam tarzını kapsamaktadır (Klein, Morschett ve 
Zentes, 2007). 
 
Literatürde birçok farklı müşteri kümeleri önerilmektedir. Örneğin, müşteriler fiyat yönelimli, 
kalite yönelimli ve hizmet yönelimli olarak kümelendirilebilmektedir. Aile eğrisindeki 
müşteri süreçleri (genç bekârlar, genç çiftler, genç çocuklu çiftler, emekli çiftler) satın alım 
davranışının iyi öngörücüleridir. Kendi müşteri verilerine dayanarak, perakendeciler kendi 
özellikli ihtiyaçlarını uygun hale getirecek müşteri bölümü yaratma metotlarının 
kombinasyonunu kullanabilmektedirler (Klein, Morschett ve Zentes, 2007). 
 
Diğer taraftan CRM spesifik müşterileri hedefleyen ya da davranışa göre müşterileri 
bölümlendiren mikro pazarlamaya odaklanmaktadır. Perakende, hizmeti (reklamda sunulan 
ürün, promosyonlar, sunulan hizmetler gibi) belirli bölüm ya da bireysel müşteri için uygun 
hale getirilmektedir. Mağazanın kendisinin bütün ziyaretçiler için standartlaştırılmasından 
beri, CRM mağaza teklifleri içinde yer alamamakta fakat belirli müşterilere yönelik yapılan 
pazarlama iletişimlerin faaliyetlerinde yer almaktadır. Ölçekler şunları kapsamaktadır (Zentes, 
Morschett ve Klesin, 2006): 
 

•   Adrese yönelik direkt mailler: Müşterilerin evlerine gönderilen kişiselleştirilmiş direkt 
mailler hemen hemen büyün perakende sadakat programlarında kullanılmaktadır. 

•   E mail pazarlama: Direkt müşteri mailleri, maillerde reklam kullanılmasından beri 
oldukça kullanılmaya başlamıştır. Bu uygulamanın dağıtım ve kişiselleştirme 
maliyetleri düşük ve hızıdır. 

•   Mağaza için çoklu ortamlı kiokslar: Perakende mağazası içinde kurulan kiokslar her 
bir müşteri ile bireysel olarak iletişim kurabilme imkânı sağlamaktadır (Swoboda, 
1996). Bu makineler sayesinde sadakat kart sahipleri kendi puanlarını kontrol edebilir 
ve bir sonraki satın alımda elde edecekleri indirimleri görebilmektedirler. 
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•   Mobil pazarlama: Bazı perakendeciler müşterilerin cep telefonlarını iletişim aleti 
olarak kullanmaktadır. Örneğin SMS ya da MMS ile promosyon kuponları 
göndermektedirler. 

•   Kişisel alışveriş asistanları: Müşterinin alışveriş kartı ile taşıyabildiği dijital alışveriş 
asistanları ile müşterilere alışveriş boyunca rehberlik edilmekte, fiyatlar, ürünler 
hakkında bilgiler verilmektedir (Klein, Morschett ve Zentes, 2007). 

 
 
3. Literatürde Geliştirilen Temel CRM Modelleri 
 
CRM uygulaması ve yapısı ile ilgili birçok araştırma yapılmış ve modeller geliştirilmiştir. 
Yazarlar tarafından oluşturulan aşamalar temel de aynı olsa da farklı yazarlar tarafından farklı 
yorumlanmış ve kaleme alınmıştır. Geliştirilen model bileşenleri Tablo 1’de özetlenmiştir. 
 
En temel CRM uygulama aşaması Pepper ve Rogers tarafından geliştirilen IDIC 
metodolojisidir. IDIC, Tanımlama, Farklılaştırma, Etkileşim Kurma ve Kişiselleştirme 
anlamına gelmektedir. Bu aşama perakende sektörü için de incelenebilmektedir 
(Siddiqi,Akhgar ve Wise, 2002). 
 
Müşterilerin Tanımlanması İlk aşama olan müşterilerin tanımlanması aşamasında kişilerin 
isim, adres ve satın alım bilgisi gibi bilgileri işletmeler tarafından her temas noktasında 
toplanmaktadır. Her müşteriden edinilen daha fazla bilgi kişilerin alışkanlıkları ve tercihlerini 
daha fazla tanımayı sağlamaktadır.  Perakende sektörü çevresinde satın alım bilgisi geniş 
çeşitlilikteki ürün uygunluğu nedeniyle oldukça önemlidir. Geleneksel perakende 
sektöründeki problem müşterileri ilk yerde tanımlamaktır. Son yıllarda çoğu perakende 
sektörü sadakat planları geliştirmiş ve müşteriler belirli puanlar elde edebilmek için kart 
edinmek (bilgilerini vermek) ve kullanmak durumunda kalmışlardır. İnternette alıveriş 
sayesinde perakende sektörü müşteri bilgilerini müşterilerin kayıt edilme noktasında elde 
edebilme ve satın alım ve alışkanlıklarını öğrenebilme gücüne erişmişlerdir (Siddiqi, Akhgar 
ve Wise, 2002). 
 
Müşterilerin Farklılaştırılması Peppers ve Rogers’a göre müşteriler işletmeye farklı seviyede 
değerleri ve değişik ihtiyaçları temsil etmektedirler.  Farklılaştırma, perakende sektörünün 
müşterilerin neye ne kadar harcadıkları hakkında bilgi edinmeye başladığından beri kolay bir 
aşamadır. Tüketicilerin tükettiği ürünler kategorileştirilebilmektedir. Bu sosyal-ekonomik 
kategoriler birbirinden bağımsızdır bu yüzden müşteriler farklı kombinasyonların üyeleri 
olabilmektedirler (Siddiqi,Akhgar ve Wise, 2002). 
 
Müşterilerle Etkileşim Bu aşama CRM faydalarının sonuç vermeye başladığı aşamadır. 
Müşteriler kategorileştikten sonra perakende sektörü onlara farklı davranma konumunu elde 
etmiştir. Değerli müşterilerin işletmeye sağladığı sadakatin önemli olmasından ötürü işletme 
tarafından onlara daha çok fayda verilmektedir (Siddiqi,Akhgar ve Wise, 2002). 
 
Kişiselleştirme Müşterilerle etkileşim sağlandıktan sonra müşterilerin işletmeye sağladığı 
değer temelinde birebire hizmet sunulmaktadır. Teklifler sosyo-ekonomik sınıflandırmaya 
göre uygulanabilmektedir  (Siddiqi,Akhgar ve Wise, 2002). 
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Sonuç olarak Siddiqi,Akhgar ve Wise (2002) IDIC planın perakende sektörüne 
uygulanabilmesinin mümkün olduğun ileri sürmektedirler. Yazarlara göre perakende sektörü 
için en temel problem kişileri tanımlamak için elde edilmesi gereken veridir. Bu başarıldıktan, 
belirli bir seviyede veri edildikten sonra diğer üç aşamanın başarılma ihtimali daha yüksektir.  
 
 
Geliştiren Yazarlar  Geliştirilen CRM Model Yapısı 
Wilson (1995) 
Evans ve Laskin (1994; 
Parvatiyar ve Sheth (2001) 

CRM modeli dört aşama içermektedir: 
•  Müşteri ilişkileri oluşturma süreci 
•  İlişki yönetimi süreci 
•  Faaliyet değerlendirme süreci 
•  CRM değerlendirme ya da geliştirme süreci 

Reichheld (1996) CRM modeli şu unsurları içermektedir: strateji, süreç, 
yetkinlik, kültür, organizasyon, ölçüm metotları ve bilgi 
teknolojileri 
 

Oligvy One/Qci (2001) CRM yaratma model yapısı: 
•  Mevcut durum analizi ve değerlendirmesi 
•  Planın hazırlanması 
•  Teknolojiler 
•  Çalışanlar ve girişimci 
•  Süreçler 
•  Müşteri yönetimi 
•  Ölçüm etkililiği 
•  Müşteri deneyimi 

Winer (2001) CRM süreçleri: 
•  Müşteri veri tabanının oluşturulması 
•  Veri tabanının analizi 
•  Müşteri seçimi için analiz ve karar verme 

(bölümlendirme) 
•  Müşteri seçimi 
•  Seçilen müşterilerle temas kurma 
•  Sonuç 
•  CRM program başarısının ölçülmesi 

Direct Marketing Kurulu 
(2002) 

CRM uygulama unsurları: 
•  Yatırım: Müşteri değeri için yatırım 
•  İlişki: Bütün çeşitteki müşteri ilişkilerini geliştirmek 
•  İtibar: Etik ve güvenilir ortak olmak 
•  Uygunluk: Her müşteriye uygun hizmet sunma 
•  Değer: Uzun dönemli hizmet/ürün değeri ve taktiksel 

değer 
•  Temas: Müşterilerle temas kurmak 
•  Hayal: Müşteri hayal gücünü anlamak ve şekillendirmek 
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•  Bilişsel: Müşteriyi değerlendirmek ve bilmek 
•  Teknoloji: Teknolojiyi mükemmel uygulamak 
•  Aracılık: Müşteri, çalışan ve ortakların ihtiyacını 

karşılamak 
Lindgreen (2004) CRM süreçlerinin temel unsurları:  

•  Durumun değerlendirilmesi 
•   Analiz 
•  Strateji oluşturma 
•  Uygulama 

Chen ve Popovich (2003) CRM uygulama modeli: teknoloji, süreç ve insan 
Future Lab Business 
Consulting (2003) 

Hexagonal Star Modeli: Strateji, süreç, yapı, çalışan, 
teknoloji, faaliyet ve yönetimden oluşmaktadır. 

Curry ve Kkolou (2004) CRM aşamaları: strateji, uygulama, ölçüm sistemi, 
girişimci planı, teknolojiler 

Sin, Tse ve Yim (2004) CRM’in temel unsurları: 
•  Temel müşteriye odaklanma 
•  CRM yapısı 
•  Bilgi/veri yönetimi 
•  Teknoloji temelli CRM 

PHS Management Training 
(2007) 

CRM modeli dört bileşene dayanmaktadır: 
•  Müşterilerin tanımlanması 
•   İletişim kurma yolları 
•   İç bilgi 
•  Dış bilgi 

Atos (2007) CRM döngü süreci aşamaları: 
•  Süreç planlaması (strateji, vizyon, hedef) 
•  Müşterilerle iletişim kurma süreci 
•  Bilgi toplama süreci 
•  Toplanan bilgilerin analizi 

 
 
Tablo 1: CRM ile İlgili Literatürde Geliştirilen Temel Modeller 
 
Kaynak: Urbanskiene, R. Zostautiene, D. Chreptaviciene, (2008). The Model of Creation of 
Customer Relationship Management System, Engineering Economics, No. 3, s.54. 
 
Öte yandan Payne ve Frow (2005) A Strategic Framework for Customer Relationship 
Management adlı makalelerinde CRM için kavramsal bir yapı geliştirmişler ve beş genel 
süreç tanımlamışlardır. Bu süreçler (1) strateji gelişim süreci, (2) değer yaratma süreci, (3) 
çoklu kanal entegrasyon süreci, (4) bilgi yönetim süreci ve (5) performans değerlendirme 
sürecidir (bk. Şekil 2).  
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Şekil 2: Payne ve Frow (2005)’un CRM Stratejisinin Kavramsal Yapısı 

 
Kaynak: Payne, A. Frow, P. (2005). A Strategic Framework for Customer Relationship 
Management, Journal of Marketing, Vol. 69, s. 171. 

 
 

1.   Strateji Geliştirme Süreci 
 Strateji geliştirme süreci örgütün işletme stratejilerine ve müşteri stratejilerine 
odaklanmaktadır.  
 
İşletme Stratejisi: İşletme stratejisi ilk olarak müşteri stratejilerinin nasıl oluşturulması 
gerektiğine ve zaman içinde nasıl geliştirilmesi gerektiğine odaklanmaktadır. İşletme 
stratejileri işletmenin vizyonunu ve vizyonun CRM ile ilişkisini gözden geçirmekle işe 
başlamakta (Davidson, 2002) ve daha sonra sanayi ve rakip çevresi değerlendirilmelidir.  
 
Müşteri Stratejisi: Müşteri stratejileri mevcut ve potansiyel müşteri tabanının incelenmesini 
ve en uygun bölümlendirme şeklinin tanımlanmasını içermektedir. Bu sürecin parçası olarak 
işletme, müşteri bölümlerinin alt bölümlendirme seviyelerini de göz önünde tutmalıdır. Bu 
durum makro, mikro ya da bire bir bölümlendirme yaklaşımlarını içermektedir (Rubin, 1997).  
 

2.   Değer Yaratma Süreci 
Değer yaratma sürecinde strateji geliştirme sürecinin çıktıları programa aktarılır ve böylece 
değer elde edilir. Değer yaratma sürecinin üç temel unsuru vardır: (1) işletmenin müşterilere 
sunduğu değeri belirlemek, (2) işletmenin müşterilerden elde edeceği değeri belirlemek, (3) 
değer değişimini yönetmek (Payne ve Frow, 2005). 
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Müşterilere Sunulan Değer: Müşterinin elde ettiği değer, müşteri teklifini geliştiren 
faydalardan oluşmaktadır (Levitt, 1969; Lovelock, 1995). Bu değerler ürünün performansları 
ile ilişkisini açıklayan, müşteri ihtiyaçlarını karşılayan ve müşteri hayat boyu değerini arttıran 
bir çeşit değer önerisi ile bütünleştirilmektedir (Lanning ve Michael, 1988). Değer önerisinin 
yüksek tüketici deneyimi ile sonuçlanacağının belirlemesinde işletmeler müşterilerin çeşitli 
ürün özelliklerine ne derece önem yüklediklerini değerlendirmeleri gerekmektedir. Konjoint 
analizi gibi analitik analizler ürün özellikleri ile ilgili tercihlerde ortaklık paylaşan 
müşterilerin belirlenmesinde kullanılabilmektedir (Payne ve Frow, 2005). 
 
Organizasyonun Elde Ettiği Değer ve Müşteri Hayat Boyu Değeri: Bu bakış açısında müşteri 
değeri, ortak sunulan değerin, elde tutma stratejilerinin ve etkili kanal yönetiminin çıktısıdır. 
Müşteri değeri kavramının iki temel unsuru vardır. İlki farklı müşteriler ve müşteri bölümleri 
arasında mevcut ve potansiyel müşteri kârlılığının nasıl değiştiğini belirlemek ikincisi ise 
müşteri edinme ve elde tutuma maliyetinin anlaşılması. Müşteriyi elde tutuma, değer yaratma 
araştırmasının en temel bölümüdür. Örneğin Reichheld ve Sasser (1990) müşteri muhafaza 
etmenin net bugünkü değerini tanımlamış ve Rust ve Zahorik (1993) sadakatin müşteri 
muhafaza etme ve pazar payı üzerindeki etkisinin hesaplanması yönteminin altını 
çizmişlerdir. Son zamanda yazarlar müşteri değerine odaklanmaktadırlar. Farklı bölümlerdeki 
müşterilerin hayat boyu değerinin hesaplanması işletmelerin en kârlı müşterilere ve müşteri 
bölümlerine odaklanmasını kolaylaştırmaktadır. Değer yaratma süreci CRM’nin en kritik 
sürecidir çünkü bu süreç işletme ve müşteri stratejilerinin belirli değer öneri ifadelerine 
dönüştürmektedir (Payne ve Frow, 2005). 
 

3.   Çoklu Kanal Entegrasyon Süreci 
Çoklu kanal entegrasyon süreci en uygun kanal kombinasyonlarının kullanılması, müşteri 
beklentilerinin bu kanallarla olumlu bir etkileşim halinde olduğundan emin olunması ve 
müşterinin birden fazla kanalla etkileşim halinde olduğu durumlarda tek, birleşik bir 
görünüşün sağlanılmasına odaklanmaktadır (Payne ve Frow, 2005). 
 
Kanal Seçenekleri: Bugün çoğu işletmeler birçok kanal ile pazara girmektedirler. Modelde 
kanallar altı kategoride toplanmıştır: (1) satış gücü, (2) outletler, (3) telefon, (4) direkt 
pazarlama, (5) e-ticaret, (6) m-ticaret. Burada önemli olan nokta bütünleşik kanal yönetimi ile 
müşteri değerinin tekrar yaratılmasıdır (Payne ve Frow, 2005). 
 

4.   Bilgi Yönetimi Süreci 
Bilgi yönetimi süreci müşteri veri ve bilgilerinin bütün temas noktalarından toplanması, 
karıştırılması ve kullanılması ile ilgilenmektedir. Bu sürecin en temel elemanları veri deposu, 
bilgi teknolojileri sistemleri, ön ofis uygulamaları, arka ofis uygulamaları ve analiz araçlarıdır 
(Greenberg, 2001; aktaran Payne ve Frow, 2005) 
 

5.   Performans Değerlendirme Süreci 
Bu süreçte işletmenin CRM ile ilgili amaçlarına uygun standartlarla ulaşıp ulaşmadığına 
bakılmaktadır. Sürecin iki temel bileşeni vardır: paydaş sonuçları ve performans görüntüleme 
(Payne ve Frow, 2005). 
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Paydaş Sonuçları: Temel CRM amacına ulaşmak için bir işletme çalışan değeri, müşteri 
değeri ve paydaş değeri yaratmalıdır. Hizmet kâr zincir modeli ve ilgili araştırmalar çalışan 
sadakati, müşteri sadakati, kârlılığı ve paydaş değeri arasındaki ilişkinin kurulmasına 
odaklanmaktadırlar. Bununla birlikte işletmeler maliyet azaltma fırsatlarını da göz önünde 
bulundurmalıdırlar (Payne ve Frow, 2005). 
 
Performans Görüntüleme: Performansın görüntülenmesi için birçok araç geliştirilmiştir. 
Bunlardan en önemlisi Kaplan ve Norton (1996)’un geliştirdiği balanced scorecard’dır. 
 
Emulti, Jia ve Gray (2008)’in yazmış olduğu Customer Relationship Management Strategic 
Application and Organizational Effentiveness adlı makalede daha önce tanımlanan CRM 
faktörlerini kullanılarak işletmelerin CRM uygulamasına hazır olmalarını belirleyen temel 
faktörlerin kavramsal yapısını modellenmiştir (bk. Şekil 3). Bu faktörlerden biri stratejik 
faktörler bir diğer ise teknik faktörlerdir. Bütün kültürel değişim, CRM’in etkili olması için 
stratejik faktörlerin içinde yer almalıdır (Slavens, 2001). Bununda ötesinde, işletmelerin 
CRM’e adapte olabilmeleri için işletme birimlerinin planları, hedefleri, örgüt uyumu ve 
yapıdaki değişiklikler de büyük ölçüde önem taşımaktadır (Reinartz vd., 2004). En önemli 
stratejik faktör tepe yönetimin bu konudaki desteğidir. CRM’i oluşturan teknik faktörler ise 
donanımı, veri işleme yazılımlarını ve veri analizi için gereken insan kaynağını kapsamaktadır 
(DaSilva ve Rahimi, 2007). Veri ambarı işletmeler için maliyetli bir teknik araçtır. Toplanan 
veri miktarı sınırsız olduğundan CRM için doğru yazılımın seçilmesi her işletme için 
önemlidir. Toplanan bilgilerin kullanışlı olması onların kolay ve hızlı yoldan iletilmesine 
dayanmaktadır. 
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Şekil 3: Emulti, Jia ve Gray (2008)’in İşletmelerin Stratejik CRM Uygulamasına Hazır 
Olmaları İçin Gerekli Olan Temel Etmenlerin Kavramsal Yapısı  
 
Kaynak: Elmuti, D. Jia, H. Gray, D. (2008). Customer Relationship Management Strategic 
Application and Organizational Effectiveness: An Emprical Investigation, Journal of Strategic 
Marketing, Vol. 17, s 80.  
 
Chu ve Pike (2002)’ın Bringing the Customer Experience Full Circle: The CRM Value Cycle 
adlı çalışmasında CRM faaliyeti yürüten işletmelerin dört temel sorun ile karşılaştıklarını 
belirtmektedir: 
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•   Karmaşık bütünleştirme sorunları 
•   Zor veri toplamı 
•   Yatırımın geri getirilmesindeki belirsizlik 
•   Tutarsız öncelikler 

 
Yazarın IBM ile yaptığı araştırma sonucunda müşteri deneyiminin sadakat üzerinde klasik 
promosyon temelli CRM adımlarından daha önemli bir etkisi olduğu bulunmuştur. Yapılan 
araştırmada üç temel bulgu ortaya konuştur: (1) tatmin en temel performans göstergesidir, (2) 
müşteri deneyimi en önemli faktördür, (3) ilk başta müşteri deneyimi geliştirilmelidir. 
 
1. Tatmin en temel performans göstergesidir: Araştırma sonucunda toplam tatmin ile 
perakendecinin finansal performansı arasında açık bir bağ olduğu bulunmuştur. Finansal 
olarak iyi performans gösteren perakendecilerin az finansal performans gösterenlerden daha 
yüksek tatmin sağladığı bulunan araştırmada sadece birkaç perakendecinin müşteri tatminini 
temel işletme kararı için girdi olarak kullandığı ortaya çıkmıştır. 
 
2. Müşteri deneyimi en önemli faktördür: Bugün çoğu perakende CRM programları taktiksel 
pazarlama ve veri tabanını odaklanmaktadır; fakat yapılan tüketici araştırması sonucunda 
müşteri deneyinin tatmini oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, mağaza üyeleri ile 
tüketiciler arasındaki kişilerarası etkileşiminin de tatminin oluşmasında önemli bir etmen 
olduğu sonucuna ulaşılan araştırmada pazarlama ve fiyatlandırma gibi temel operasyonel 
öncülerinin müşteri tatmininin de çok az bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. 
 
3. İlk başta müşteri deneyimi geliştirilmelidir: Perakendeciler sundukları müşteri deneyimi 
nedeniyle kendilerini rakiplerinden ayırmaktadırlar. Müşteri deneyimi geliştirmede mağaza 
atmosferinin ve mağazanın sunduğu eğlenceli alışveriş deneyiminin önemli bir etkisi 
bulunmaktadır. Daha önce yapılan bir araştırma sonucunda müşterilerin mevcut 
perakendeciye dönme ya da dönmeme karar nedenlerinin başında deneyim ile ilgili faktörlerin 
olduğu ortaya çıkmıştır. 
 
Yapılan araştırma sonuçlarına göre yazar perakendecilerin CRM uygulamalarına yardımcı 
olacak CRM değer döngüsünü geliştirmiştir (bk. Şekil 4). CRM değer döngüsü 
perakendecilerin müşterilerin bakış açısından geliştirebilecekleri müşteri deneyimini sağlayan 
bir yapıdır. 
 
CRM değer döngüsü temelde dört bileşenden oluşmaktadır: müşteri deneyimi, müşteri iç 
yüzü, arıtılmış işletme faaliyetleri ve stratejik yetenekler. Geliştirilen değer zincirinin temel 
amacı güçlü, benzersiz ve sürdürülebilir gelişmiş müşteri deneyimi yaratmaktır. Gelişim 
süreci bölümler ve bireysel müşteriler arasında müşteri iç güzünün geliştirilmesine ve bu iç 
yüzleri yeni gelişmiş deneyim yaratacak olan faaliyetlere dönüştürülmesine dayanmaktadır. 
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Şekil 4: Chu ve Pike (2002)’ın CRM Değer Döngüsü 
 
Kaynak: Chu. J. (2002). Bringing the Customer Experience Full Circle: The CRM Value 
Cycle, IBM Institute for Business Value, s.4. 
 
4. CRM ve Müşteri Değeri 
 
Uzun dönemli müşteri ilişkileri bağlamından bakıldığı zaman müşteriler, tedarikçiler için bir 
varlık olarak görülmektedir (Shugan, 2005). CRM ile yakın ilişkisi bulunan Müşteri Hayat 
Boyu Değeri, müşteriyi elde etme, hizmet etme ve muhafaza etme maliyetlerinden müşteri ile 
kurulan ilişki boyunca ondan elde edilen gelirin farkıdır (Bechwati ve Eshgi, 2005). 
 
Müşteri Hayat Boyu Değerinin hesaplanmasında birçok model bulunmaktadır; fakat 
hesaplamalardaki ortak temel sorun gelecekteki gelir ve maliyeti tasarlamaktır. Bu durum her 
ne kadar geçmişte çok karmaşık olsa da sadakat kartları sayesinde tahmin edilebilmesi kolay 
hale gelmiştir (Klein, Morschett ve Zentes, 2007). 
 
Müşteri Hayat Boyu Değeri hem daha sonra aynı müşterileri elde etmede kullanılacak olan 
yüksek değerli müşterilerin profilini geliştirmek için hem de mevcut müşteri tabanını 
kategorize etmek için de kullanılabilmektedir. Müşterileri yüksek, orta ve düşük değerli 
olarak sınıflandırmak ürünlerin ve servislerin müşterilere yönelik farklılaştırılmasını ve 
yüksek değerli müşterilere direkt elde tutma çabalarının geliştirilmesini sağlamaktadır (Klein, 
Morschett ve Zentes, 2007). 
 
Müşteriler tüm hayatları boyunca potansiyel kâr kaynağı olmasından ötürü müşteri ve 
perakendeci arasındaki ilişki, bir yaşam döngüsü olarak görülebilmektedir. İlişki bir büyüme 
evresi ile başlamakta daha sonra olgunluk ve düşüş ile devam etmektedir (bk.Şekil 5). 
Müşterinin firma ilişkisinin boylamsal ilişkisini açıklayan Müşteri İlişki Yaşam 
Döngüsündeki her ilişki aşaması meydana gelmek zorunda değildir.  Süreçlerin devamlılık 
süresi değişmekte ve perakendecinin eğriyi etkileyebilme gücü bulunmaktadır (Klein, 
Morschett ve Zentes, 2007). 
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Şekil 5: Müşteri İlişki Yaşam Döngüsü 
 
Kaynak: Zentes, J. Morrschestt, D. Schramm H. (2007). Strategic Retail Management: Text 
and International Cases, s. 234. 
İlişkideki farklı süreçler farlı pazarlama yaklaşımlarını gerektirmektedir (Bruhn, 2001). 
Baştaki süreçlerde odaklanılan nokta müşteriyi elde etmedir. Büyüme evresinde ve olgunluk 
evresi boyunca işletme ilişkiyi güçlendirmeli ve bütün satış potansiyelini müşteriyi elde 
tutmak için kullanılmalıdır. İlişki eğrisinin daha sonraki süreçlerinde hangi müşterinin ayrılma 
riski içinde olduğunu ve müşteri geri kazanma ölçeklerini kullanmayı bilmek önemlidir 
(Klein, Morschett ve Zentes, 2007). 
 
Müşteriler kaybedildikten sonra onları tekrar aktif hale getirmek mümkündür. Ayrılma 
nedenlerinin tanımlanması hem belirli müşterilerin geri kazanılmasına yardımcı olacak hem 
de aynı hatanın bir daha yapılmamasını sağlayacaktır. Veri analizleri ile ayrılma davranışı 
önlenebilmektedir (Brown ve Gulyez, 2002). 
 
Ryals (2005)’ın yazmış olduğu Making Customer Relationship Management Work adlı 
makalede CRM faaliyetlerinin büyük ölçüde kâr getirdiği ispatlanmıştır. Müşteri hayat boyu 
değerinin hesaplandığı iki boylamsal vaka çalışmasında yazarlar, müşteri yönetim 
stratejilerinin müşteri değerini değiştirebileceğini bulmuşlardır. Bu değişikler firmanın daha 
iyi performans göstermesini sağlamaktadır. Böylece makale CRM’in çalıştığını ve müşteri 
hayat boyu değerinin analiz edilmesinin işletmeye gerçek bir değişiklik yarattığını 
göstermektir. 
 
Thakur ve Semmey (2010) Optimizing CRM: A Framework For Enhancing Profitability and 
Increasing Lifetime Value For Customers adlı makalelerinde gönülden bağlı müşteriler 
yaratmak ve müşteri hayat boyu değerini geliştirmek için işletmelerin kullanabileceği bir 
model geliştirmişlerdir. Model genel olarak dört parçaya bölünmüştür: (1) pazar çevresi ve 
koşulları, (2) tüketici davranışı bilgisi, (3) CRM kavramı ve (4) çıktı olarak sunulan Müşteri 
Hayat Boyu Değeri. Geliştirilen modelin temel amacı işletmelerin mevcut ve yeni 
müşterilerine değer vererek, ihtiyaçlarını anlayarak ve sadık olmalarını sağlayarak müşterileri 
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ile uzun dönemli bir ilişki kurabileceklerini göstermektir. Bu uzun dönemli ilişki işletmenin 
hem gelir hem de kâr potansiyelini arttırmaktadır. 
 

Şekil 6: Tahkur 
ve Semmey (2010)’in CRM’in Müşteri Hayat Boyu Değeri Üzerindeki Katkısını Gösteren 
Modeli 
 
Kaynak: Thakur, R. Summey, J (2010). Optimizing CRM: A Frame for Enhancing 
Profitability and Increasing Lifetime Value of Customers, Marketing Management Journal, 
Vol. 20, s. 144. 
 
 
5. CRM ve Müşteri Sadakati 
 
Sadakat CRM’de önemli bir kavram haline gelmesine rağmen hala kesin tam bir tanımı 
yoktur. Sadakatin kavramsallaştırılmasında iki temel yaklaşım bulunmaktadır (Dick, Basu, 
1994; Uncles, Dowling ve Hammonds, 2003): davranışsal sadakat ve tutumsal sadakat.  
 
Sadakatin dört türü bulunmaktadır: gizli sadakat, gerçek sadakat, sadakatsizlik ve sahte 
sadakat (bk. Şekil 7). Gerçek sadakat tutumun ve tekrarlanan korumanın yüksek olduğu 
durumlarda, sahte sadakat ise tekrarlanan korumanın yüksek olduğu durumlarda ortaya 
çıkmaktadır.  Yüksek tutumun olduğu durulmada oluşan gizli sadakatte insanların 
perakendeye karşı olumlu bir tutumu vardır fakat satın alım yapmayabilirler (Klein, Morschett 
ve Zentes, 2007).  
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Şekil 7: Sadakat Türleri 
 
Kaynak: Zentes, J. Morrschestt, D. Schramm H. (2007). Strategic Retail Management: Text 
and International Cases, s. 235. 
 
Tatmin, sadakat için ön koşuldur ve sadakatin artan tatmin seviyesi ile birlikte çoğalması 
beklenmektedir. Sadakat (ya da sadakatsizlik) müşterinin satın alım sonrası ürüne karşı 
oluşturduğu yanıttır. Müşterinin satın alım öncesindeki ürün beklentileri ve algılanan 
performansının satın alım sonrası elde edilenle karşılaştırılması sonucunda oluşmaktadır 
(Dick ve Basu, 1994).Sadakat ve tatmin arasındaki çağrışım çok sayıdaki değişken tarafından 
denetlenmektedir. Örneğin, eğer müşteri değişiklik arayan ise ya da satın alımın arkasında 
sosyal bir baskı var ise, tatmin çok zayıf bir şekilde sadakla bağdaştırılabilir. Fakat 
sadakatsizlik genellikle tatminde de önemli ölçüde düşüş yaratmaktadır (Klein, Morschett ve 
Zentes, 2007). 
 
Perakendecilikte CRM, sadakat kartlarının temelinde bulunduğu sadakat planları ile yakın 
ilişkidedir. Çoğu perakendeciler bugün bir kaç sadakat planı şekillendirmektedirler. Tipik 
olarak, sadakat programları müşterilere tekrar satın alım yapma temelinde gecikmiş, birikmiş 
ekonomik faydalar sunmaktadır. Kulüp üyelikleri, öncelikli hizmetler, mektuplar, sohbet 
grupları, telefonlar iki yönlü iletişimin kurulmasına böylece müşterilerin işletme ile etkileşim 
halinde olmasını sağlanmaktadır (Klein, Morschett ve Zentes, 2007). 
 
Genellikle müşterilerin sadakat planına katılmasındaki en büyük motive kaynakları 
promosyonel teklifler ve indirimlerdir. Fakat duygusal bağ ve psikolojik ilişki ödülü de tabi ki 
önemlidir. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı,  temel insan ihtiyacı olarak ele alınmakta ve 
sadakat programları kişilerin kendilerini özel hissetmesini sağlayarak bu ihtiyaçlarını 
karşılamalarına yardımcı olmaktadır. Bazı sadakat programlarında sunulan bir topluluğun 
parçası olma hissi, finansal ödüllerden daha önemli olarak göz önünde bulundurulmaktadır 
(Shugan, 2005; Reinartz, 2006). 
 
Sadakat program ödülü müşteri tarafından perakendecide yapılan toplam harcamaya 
dayanmaktadır.  İki temel ödül birikim fonksiyonu bulunmaktadır (bk. Şekil 8). Eğer toplam 
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harcama göz ardı edilerek bir ödüllenmeye gidilirse bu durum tüketicinin harcamalarını farklı 
perakendeciler arasında dağıtmasına yol açacaktır. Eğer mutlak ödül toplam harcamaya göre 
belirlenirse toplam harcama seviyeleri artmaktadır. Böyle bir strateji işletmenin odak 
noktasını yüksek değerli müşterilerini elde tutma çabasına yönetmesini de desteklemektedir 
(Reinartz, 2006).  
 

 
 
Şekil 8: Ödül Birikim Fonksiyonun Temel Türleri 
 
Kaynak: Zentes, J. Morrschestt, D. Schramm H. (2007). Strategic Retail Management: Text 
and International Cases, s. 237. 
Bazen bu durum farklı türdeki sadakat kartlarının uygulanmasını doğurmaktadır: normal kart, 
gold kart, platinum kartlar.  
 
Sponsorluk açısından iki tür sadakat programı bulunmaktadır: tek-şirket sadakat programları 
ve çok ortaklı programlar. Tek şirket sadakat programları tek perakendeci tarafından 
yürütülmektedir. Genellikle sadakat kartları perakende markayı taşımakta ve puanlar sadece o 
perakende için toplanmaktadır (Klein, Morschett ve Zentes, 2007).Çoklu ortaklı programlar 
ise müşterilerin kartları daha sıklıkla kullanmasını ve daha hızlı puan toplamalarını 
sağlamaktadır. (Zentes, Morschett ve Klesin, 2006). Katılımın daha yüksek olduğu bu kart 
programında özellikle satın alım sıklığının az olduğu perakende firmalarının bu tür 
programlara katılması faydalıdır.  Tek şirket programları belirli perakendecinin mevcut 
müşterileri ile ilgili verilere sahipken, çoklu ortaklı programlar alışveriş alışkanlıkları ile ilgili 
verilere sahip olabilmekte böylece perakendeci henüz kendi müşteri temelinde olmayan 
kişileri de kârlı müşteri hedefi olarak belirleyebilmektedir (Cuthbertson ve Laine, 2004). Bu 
durum müşteri davranışının daha geniş temelde analiz edilmesini doğurmaktadır. Bununla 
birlikte, sadakat programının yüksek maliyeti, katılan perakendeciler arasında bölünmektedir. 
Öte yandan bu gibi programların dezavantajı, sadakatin belirli perakendeciye odaklanması 
yerine koalisyon programına odaklanıyor olmasıdır (Cuthbertson ve Laine, 2004). Bununla 
birlikte sadakat programı belirli perakendecin stratejisini karşılamak için tasarlanamamakta ve 
bütün perakendeci grubuna uygulanması gerekmektedir (Klein, Morschett ve Zentes, 2007). 
 
 
Ek 1: Literatürdeki Temel CRM Çalışmaları 
 
Yılı- Yazarı Makalenin Adı Makalenin Konusu 
2002 
Jawerd Siddiqi 
Babak Akhgar 
Tim Wise 

A Framework For  The 
Implementaion Of A CRM 
Strategy In Retail Sector 
 

Makalede CRM’in geleneksel ticaret 
perakendecilerinde uygulanmasının neden zor 
olduğu tanımlanmıştır. Yapılan literatür 
araştırma verileri CRM stratejisinin müşterinin 
mağaza deneyimini geliştirme amaçlı 
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tasarlanması gerektiğini ortaya çıkarmış ve 
bunu başarmak için bir yapı önerilmiştir 

2004 
Werner Reinartzz 
Manfred Krafft 
Wayne D. Hoyer 

 

The Customer Relationship 
Management Process: Its 
Measurement and Impact on 
Performance 

Bu makalede yazarlar CRM süreci ve 
bileşenlerinin yapısını kavramsallaştırmışlar, 
yapıyı çalıştırmış ve doğrulamış ve CRM 
süreci uygulamasının örgütsel performans 
sonuçlarını deneysel olarak incelemişlerdir. 
Yapılan kesitsel çalışmalar sonucunda CRM 
süreç ölçeğinin üç aşaması ve CRM sürecinin 
işletme performansıyla hem algısal hem de 
amaçlanmış ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştır. 

2005 
Adrian Payne  
Pennie Frow 

A Strategic Framework for 
Customer Relationship 
Management 

Bu makalede yazarlar CRM için kavramsal bir 
yapı geliştirmişler ve beş genel CRM süreci 
tanımlamışlardır. 

2005 
Lynette Ryals 

Making Customer 
Relationship Management 
Work: The Measurement 
and Profitable Management 
of Customer Relationships 

Bu çalışma da yapılan araştırmayla CRM 
faaliyetlerinin büyük ölçüde kâr getirdiği 
ispatlanmıştır. Müşteri hayat boyu değerinin 
hesaplandığı iki boylamsal vaka çalışmasında 
yazarlar müşteri yönetim stratejilerinin müşteri 
değerini değiştirebileceğini bulmuşlardır. Bu 
değişiklikler firmanın daha iyi performans 
göstermesini sağlamaktadır. Makalenin katkısı 
CRM’in çalıştığını ve müşteri hayat boyu 
değerinin analiz edilmesinin gerçek bir 
değişiklik yarattığını göstermektir. 

2005 
Satish Jayachandran 
Subhash Sharma 
Peter Kauman 
Pushkala Raman 

The Role of Relational 
Infirmation Processes and 
Teknology Use in Customer 
Relationship Marketing 

Makalede yazarlar ilişkisel bilgi sürecin temel 
etmenlerini ve sonuçlarını incelemektedirler. 
Yapılan araştırma sonucunda ilişkisel bilgi 
sürecinin işletmenin müşteri ilişkileri 
performansını geliştirmesinde önemli bir rol 
oynadığı ortaya çıkmıştır. 

2006 
Adrian Payne 
Pennie Frow 

Customer Relationship 
Management: from Strategy 
to Implementation 
 

Bu makale Müşteri İlişkileri Yönetimini strateji 
formülasyonu ve uygulaması bakış açısıyla 
incelemektedir. Yazarlar başarılı bir CRM 
programı için dört önemli bileşen 
tanımlamışlardır. 

2008 
Dean Elmuti 
Heather Jia 
Dane Gray 

Customer Relationship 
Management Strategic 
Application and 
Organizational 
Effentiveness: 
An Emprical Investigation 
 

Çalışmanın amacı CRM’in stratejik bir 
yaklaşım olarak bütün organizasyon 
verimliliğine olan etkisini ve CRM başarısını 
etkileyen engelleri belirlemektir. Yapılan 
araştırma sonucunda organizasyonların 
genellikle kendilerini müşteri ilişkileri 
yönetiminde başarılı olarak gördükleri 
çıkmıştır. Fakat müşteri performansında önemli 
bir gelişme gösterdiklerinde müşteri ilişkileri 
yönetimine atfedilen büyük bir gelişmeye 
ulaşamamışlardır.   

2008 
Lynette Ryals 

Determining The Indirect 
Value Of A Customer 

Makalede B2B ve B2C kavramındaki dolaylı 
değerin belirlenmesini incelemektedir. Yapılan 
araştırma dolaylı değerin ölçülebilir mali bir 
etkisi olduğunu ortaya koymuştur. 
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2009 
Manoj Kumar Jain 
A.K. Dalela 
Sandeep Kumar Tiwari 

Consumer Relationship 
Management In Indian 
Retail Market 

Bu makale CRM kavramlarını ve Hindistanlı 
perakendecilerin sadık müşteri kazanmaları 
için uygulamaları gereken birkaç stratejiyi 
açıklamaktadır. Başarılı ve etkili bir CRM 
programı Müşteri Hayat boyu Değerinin 
artması ile sonuçlanmaktadır. Bu makalede 
aynı zamanda somut ve soyut tekliflerden söz 
edilmiştir. 

2009 
Michal Stojanov 

Importance of Customer 
Relationsip Management For 
Retail Trade 

Bu makalenin amacı perakende ticaretinde 
CRM’in önemini göstermektir.  

2010 
M. Ismail Ramay 
Muhammad Ahmed U 
Rehman 
Farooq Ahmed Jam 

Big Five Personality and 
Perceived Customer 
Relationship Management 

Çalışmada Beş Büyük Kişilik (Dürüst,  
Nevrotik, Dışadönük, Uyumlu, Deneyime 
Açık) ile CRM arasında bir ilişki bulmak ve 
müşteri kişilik özelliklerinin müşteri ilişkileri 
yönetimi algısını nasıl etkilediğini bulmak 
amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda bütün 
kişilik özelliklerinin müşteri ilişkileri yönetimi 
ile önemli ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştır. 

2010 
Ramendra Thakur 
John H. Summey 

Optimizing CRM: A 
Framework For Enhancing 
Profitability and Increasing 
Lifetime Value of 
Customers 

Araştırmada geliştirilen modelde müşteri hayat 
boyu değerinin kârlılığı geliştiren bir CRM 
yapısı sunulmaktadır. İşletmelerin kârlılıklarını 
geliştirme ve uzun dönemli ilişki inşa etme 
olasılıklarını nasıl arttıracakları ile ilgili beş 
öneri geliştirilmiştir. Sunulan önerilerin içinde 
müşteri merkezli önerilerin önemi ortaya 
çıkmıştır. 
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GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALI ÜRÜNLERE YÖNELİK TÜKETİCİ 
TUTUMUNUN ÖNCÜLLERİ VE TUTUMUN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ 

 
İsmail Tamer TOKLU*    Hilal ÖZTÜRK KÜÇÜK** 

 

ÖZET 

Gen teknolojisinin gelişmesiyle Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) yaygınlaşmasıyla başlamış ve 
üretimlerinde önemli artışlar meydana gelmiştir. Ancak tartışmalı olan bu ürünlere yönelik tüketicilerin 
tepkisinin çeşitli ülkelerde farklı olduğu görülmektedir. Bu çalışma çeşitli faktörlerin tüketicilerin GDO’lu 
ürünlere yönelik tutumuna etkisini incelemektedir. Araştırmada önerilen modelin verileri kolayda örnekleme 
yöntemiyle seçilen tüketicilerle yapılan anketlerden elde edilmiş ve Kısmi En Küçük Kareler (SmartPLS) 
Yapısal Eşitlik Modellemesiyle analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, tutum üzerinde 
GDO’lu ürünlere yönelik algılanan fayda ve risk ile birlikte bilinen markaların yaptığı markalamanın da etkili 
olabileceği bulunmuştur. Tüketici genel tutumunun algılanan risk üzerinde, tüketicide oluşan güvenin ise 
algılanan fayda üzerinde etkisi vardır. GDO’lu ürünlere yönelik tutum satın alma niyeti üzerinde etkilidir. 

Anahtar Kelimeler: GDO, Tutum, Satın Alma Niyeti, SmartPLS 

 

ANTECEDENTS OF CONSUMER ATTITUDE TOWARD GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS 
AND THE EFFECT OF ATTİTUDE ON PURCHASE INTENTION 

ABSTRACT 

Genetically modified organisms (GMO) have become more common with the development of gene technology 
and their productions have significantly increased. However, it seems that consumer attitudes towards these 
products vary in different countries. This study investigates the effects of different variables on consumers' 
attitudes towards genetically modified products. The data of the model proposed were collected by a survey 
carried out on consumers being selected by convenience sampling method and analyzed by using Partial Least 
Square (SmartPLS) Structural Equation Modelling. According to the findings of the study, perceived benefit and 
risks as well as branding of premium brands had effects on consumer attitudes toward GMO products. General 
attitude of consumers have a significant effect on perceived risks and consumer trust affects perceived benefit. 
Consumer attitude has an effect on purchase intention. 

Keywords: GMO, Attitude, Purchase Intention, SmartPLS 

 

1.   GİRİŞ 

1990'lı yılların ortalarında genetiği değiştirilmiş gıda ürünlerinin pazarlarda yer bulması ile 
birlikte, tüketicilerde gıda güvenliği konusunda bazı endişeler oluşmaya başlamıştır. Artan bu 
endişeler tüketicilerin kuşkucu bir yaklaşım sergilemelerine neden olurken, gıda ürünlerinde 
gen teknolojisinin kullanımı hem toplumda hem de uzmanlar arasında tartışılmaya 
başlanmıştır. Genetiği değiştirilmiş gıdalar, bitkiler ve hayvanlardaki genetik materyallerin 
bilerek değiştirilmesi sonucu ortaya çıkan bilimsel bir çabanın ürünüdür (Amin ve diğerleri, 
2014). Bir organizmadaki genlerin biyoteknoloji kullanılarak diğerine aktarılması gen 
transferi olarak tanımlanırken bu yeni organizmaya da genetiği değiştirilmiş organizma 
(GDO) adı verilmektedir (Demir ve Pala, 2007). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Yrd. Doç. Dr. Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa İİBF, İşletme Bölümü, ittoklu@gmail.com 
** Ar. Gör. Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa İİBF, İşletme Bölümü, hilalozturk.61@hotmail.com 
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Gıda üreticileri ve gıda ürünlerinde gen teknolojisinin kullanımını destekleyenler, bu yeni 
teknolojinin ve üretim yönteminin pek çok faydasının olduğunu vurgulamaktadır. 
Destekleyicilere göre, bu yeni teknoloji sayesinde ürünlerin verimliliği artarken, kullanılan 
böcek öldürücü (pesticide) kimyasallara duyulan ihtiyaç azaltmakta ve daha çok ürün 
piyasaya arz edilmektedir. Örneğin, Amerika'da tüketimine izin verilen ilk genetiği 
değiştirilmiş balık olma özelliğine sahip somon balığı, hızla büyüyen dünya nüfusu için talebi 
karşılayabilecek önemli bir protein kaynağı olabilir (Amin ve diğerleri, 2014). Ayrıca, artan 
verimlilik sayesinde çiftçilerin maliyetleri düşerken, tüketiciler de daha ucuza bu ürünleri 
satın alabilir (Chen ve Li, 2007). Gıda ürünlerinde gen teknolojisinin kullanımı işletmeler ve 
üreticiler için gıda üretim teknolojisini geliştirme ve tüketicilerin gıda ürünlerindeki çeşitlilik 
talebine yanıt verme bakımından da bir fırsattır (Costa-Font ve Gil, 2009). 

Gıda ürünlerinde gen teknolojisinin kullanımının sağlayacağı ileri sürülen bu ve benzer 
faydalarına karşılık, tüketiciler genetiği değiştirilmiş gıda tüketiminin insan sağlığı ve çevre 
üzerinde muhtemel zararlar oluşturabileceği konusunda endişelidir (Amin ve diğerleri, 2014). 
Her ne kadar zarar derecesi tam olarak bilinmese de insan sağlığına ve çevreye karşı bazı 
risklerin varlığından söz edilmektedir. Gen teknolojisi ile ilgili yapılan yasal düzenlemelerde 
tüketicilerdeki bu endişelerin göz önünde bulundurulduğu belirtilirken, Avrupa Birliği’nin 
Amerika'dan ithal edilen ve gen teknolojisi kullanılarak üretilen soya ithaline kısıtlamalar 
getirdiği gözlenmektedir. Diğer taraftan, İngiltere'deki gıda üreticileri ve perakendeciler 
genetiği değiştirilmiş ürünlerin etiketlenerek tüketicilerin bilgilendirilmesine karar verirken, 
bazı perakendeciler ise GDO'lu ürünleri raflarından kaldırmayı tercih etmişlerdir (Burton ve 
diğerleri, 2001). Burada tüketicilerin güçlü tutumları, satın alma davranışları ve ödeme 
eğilimleri GDO'lu ürünlere yönelik hem yasal düzenlemeleri hem de perakendecilerin 
tutumlarını etkilemektedir. Bazı uzmanlar tüketicilerin endişeli ve kuşkucu yaklaşımlarının, 
bilimin yanlış anlaşılmasından veya bilgi eksikliğinden kaynaklandığını savunmaktadır (Amin 
ve diğerleri, 2014). 

Genel olarak GDO'lu ürünlerin sağlıksız olduğuna dair çok az kanıt bulunduğu ve sadece 
alerjisi olan kişilerde olumsuz etkiler bırakabildiği de belirtilmektedir. Yine de geleceğe 
yönelik olan bu belirsizliğin insanlarda korkuya sebep olduğu görülmektedir. National 
Academy of Sciences, the World Health Organization ve the British Royal Society gibi 
kurumların sponsorluğunda gerçekleştirilen bilimsel panellerde, bu gıda ürünlerinin insan ve 
çevre için bir zararı olmadığı ifade edilirken, daha geniş kapsamlı ve dikkatlice yapılan 
araştırmaların gerekliliğine vurgu yapılmaktadır. (Chen ve Li, 2007). 
Tüketicilerin GDO'lu ürünlere yönelik tutumlarını ve satın alma kararlarını etkileyen 
faktörlerin çeşitli başlıklar altında incelendiği görülmektedir. Algılanan çevresel risk, 
algılanan fayda, uzun dönemde insan sağlığı üzerindeki etkileri, dünya için risk, etiketlemeye 
yönelik tutum, satın almaya yönelik tutum, kültürel ve ahlaki değerler açısından tutum, 
tüketici bilgisi ve algılanan risk bunlar arasındadır (Kayabaşı ve Mucan, 2011). Buna ilave 
olarak, Bredahl ve diğerleri (1998) GDO'lu ürünlere yönelik oluşan risk algısının veya fayda 
algısının tüketicilerin tutumlarında ve satın almalarında önemli bir etken olduğunu ileri 
sürmüştür. Algılanan riskler tüketici tutumlarını olumsuz yönde etkilerken, algılanan faydalar 
tüketicide olumlu bir yaklaşım oluşturmaktadır. Burada önemli olan, algılanan faydanın 
algılanan risklerden daha ağır basması ve tüketici kararını olumlu yönde etkilemesidir. Çünkü 
büyük faydalar sağladığına ikna edilen tüketici, zihnindeki riskleri telafi edebilir veya göz ardı 
edebilir. Ayrıca, Bredahl ve diğerlerine (1998) göre bu tutumlar GDO'lu ürünler marketlere 
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ulaştığında değişebilmektedir. Tüketicilerin tercihlerini, tutumlarını etkileyen ve karar 
vermelerinde daha baskın olan durumlar söz konusu olabilmektedir. 
Yukarıda bahsedilen faydalar ve zararlar açısından bakıldığında, gıda ürünlerinde gen 
teknolojisinin kullanımına yönelik tüketicilerde oluşan tutumların farklı kültürlerde ve farklı 
coğrafyalarda önemli farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Yapılan çalışmalara göre, Avrupalı 
tüketiciler GDO'lu ürün tüketimi konusunda oldukça kuşkucu ve endişeli iken, Amerikalılar 
nispeten GDO'lu ürünlerin destekleyicisi konumunda olan bir hedef kitleyi temsil etmekte 
(Areal ve diğerleri, 2011) ya da nötr bir davranış sergilemektedir (Chen ve Li, 2007). Gen 
teknolojisinin faydalarının öğrenilmesi ve ürünlerin uygun fiyata satılması durumunda 
Çinlilerin çoğunun GDO’lu ürünleri satın almaya istekli olduğu tespit edilmiştir (Knight ve 
Gao, 2009). Diğer taraftan, Amerika’nın aksine çoğu Avrupa ülkesinin GDO'lu ürünlere bakış 
açısı olumsuzdur. Avrupa’daki genetik mühendisliğini en az destekleyen tüketici kitlesini 
Almanlar, Danimarkalılar ve Hollandalılar oluşturmaktadır (Bredahl ve diğerleri, 1998).  

Son yıllarda Türkiye’de artan tartışma konuları arasında olan üretim, verimlilik, GDO, kanser 
tartışmalarının arasında GDO’lu ürünün pazarlama açısından da incelenmesi gereklidir. 
Türkiye’de daha çok olumsuz yönüyle gündeme gelen GDO’lu ürünlerin tüketici yönünün 
araştırılması bu çalışmanın konusudur. Bu makalenin amacı tüketicilerin GDO'lu ürünlere 
yönelik tutumlarını inceleyerek literatüre iki şekilde katkı sağlamaktır. Bunların ilki, 
belirlenen faktörlerden hangilerinin GDO'lu gıda ürünlerine yönelik tüketici tutumlarını 
etkilediği ve diğeri ise GDO'lu ürünlere yönelik oluşan tüketici tutumlarının satın alma niyeti 
üzerinde etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. 
 

2.   KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE HİPOTEZ GELİŞTİRME 
Konu ile ilgili olarak genel tüketici tutumu, güven, algılanan fayda, algılanan risk, markalama, 
GDO'lu ürünlere yönelik tüketici tutumu ve satın alma niyeti kavramsal çerçeve olarak 
incelenerek, hipotezler geliştirilecek ve araştırma için model önerilecektir. 

 
2.1. Genel Tüketici Tutumu 

Genetiği değiştirilmiş ürün kavramının geçmişi gıda sektöründe çok eskilere dayanmamakla 
birlikte, tüketiciler tarafından diğer geleneksel gıda ürünlerinden oldukça farklı 
algılanmaktadır. Tüketicilerin daha önce bilgi sahibi olmadıkları yeni bir ürün kavramını 
değerlendirmesinde birçok faktör etkili olabilmektedir. Tüketicilerin teknolojiye, bilime, 
çevreye, yeni ürünlere yönelik genel tutumlarının GDO'lu ürünler üzerinde etkili olması 
gerekir. Yeni lezzetleri tatma isteği olmayan tüketiciler, teknolojinin doğuracağı riskler 
konusunda hassas olan tüketiciler veya teknolojinin bütün problemleri çözebileceğine inanan 
tüketici kitlesi GDO'lu ürünlere yönelik farklı algılara sahip olabilirler. (Chen ve Li, 2007). 
Örneğin, 25.000 Avrupalı'ya uygulanan Eurobarometer anketinin verilerine göre, 
katılımcıların %52'si modern biyoteknolojiye yönelik olarak iyimser bir yaklaşıma sahipken, 
%12'si kötümser bir yaklaşım sergilemiştir. Sonuç olarak, bilime ve teknolojiye yönelik 
tüketicilerin genel tutumu GDO'lu ürünlere yönelik algılanan riskleri ve faydaları etkiler. 
Literatürdeki bu bilgilere dayanılarak aşağıdaki hipotezler oluşturulabilir. 
H1: Tüketici genel tutumu GDO'lu ürünlere yönelik algılanan fayda üzerinde etkilidir. 
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H2: Tüketici genel tutumu GDO'lu ürünlere yönelik algılanan risk üzerinde etkilidir. 

 
2.2. Güven 

İnsanların risk olarak algıladığı yeni bir teknoloji veya daha özelde gen teknolojisi hakkında 
bilgi sahibi olmaması onları sosyal güven (insanların riskler ve teknolojilerin yönetiminde 
uzmanlar ve kuruluşlara güvenme isteği) olarak tanımlanan çeşitli uzman ve güvenilir 
kuruluşlara yönlendirir. Tüketiciler genetiği değiştirilmiş ürünler hakkında bilime, uzman 
görüşlerine, teknolojiye güvenme eğiliminde olabilirler. Çünkü tüketicilerin sahip oldukları 
sınırlı bilgi ile GDO'lu ürünlerin risklerini ve faydalarını analiz etmeleri zordur (Chen ve Li, 
2007). 
Diğer taraftan, tüketicilerin genetiği değiştirilmiş ürünler hakkında farklı bilgi seviyelerine 
sahip olmaları, onların GDO'lu ürünleri kabul veya reddetme durumunu ortaya çıkarabilir. Bu 
nedenle, bu süreçteki en önemli kavram 'güven' olarak tanımlanabilir. Güven kişilerin 
zihinlerindeki GDO'lu ürünlerin faydaları ve zararları konusundaki karmaşıklığın azalmasına 
katkı sağlamaktadır. Bilime ve devlet kurumlarına olan güven bu süreci etkileyecektir.(Costa-
font ve Gil, 2009). Diğer yandan medyanın hazırlayıp yayınladığı raporların bu süreçteki 
etkisi yok sayılamaz. Gen teknolojisinin çevreye zarar verdiği, kanser riski oluşturduğu, gıda 
güvenliği ile problem oluşturduğu ve buna benzer felaket senaryolarının etkisi toplumda bir 
önyargı oluşturmaktadır. Bu önyargılar zamanla batıl inançlara dönüşmekte ve olumsuz 
tüketici tutumlarına neden olmaktadır. GDO terimi insanlarda olumsuz bir çağrışım 
yapmaktadır (Knight ve Gao, 2009). Hatta, bu nedenle bazı devlet kurumları, işletmeler ve 
araştırmacılar GDO terimi yerine biyoteknoloji terimini kullanmayı tercih etmektedir. Çünkü, 
GDO veya gen teknolojisi kavramı insanlar üzerinde tarımsal biyoteknoloji kavramından çok 
daha olumsuz etki bırakmaktadır (Kolodinsky ve diğerleri, 2004). Diğer taraftan, bu 
teknolojinin tüketiciler üzerinde uzun dönemde oluşabilecek zararların üreticiler ve kurumlar 
tarafından gizlenebileceği inancı, tüketicilerin GDO'lu ürünlerin faydaları ve zararlarına bakış 
açılarını etkileyecektir (Frewer ve diğerleri, 2004). Buna göre bilime, bilim insanlarına ve 
devlet kurumlarına olan güven tüketicilerdeki GDO'lu ürünlere yönelik algılanan faydalar ve 
riskler üzerinde etkilidir. Literatürdeki bu bilgiler dikkate alınarak aşağıdaki hipotezler 
oluşturulabilir. 

H3: Güven tüketicilerdeki GDO'lu ürünlere yönelik algılanan fayda üzerinde etkilidir. 
H4: Güven tüketicilerdeki GDO'lu ürünlere yönelik algılanan risk üzerinde etkilidir. 

 
2.3. Algılanan Fayda ve Algılanan Risk 

Tüketicilerin GDO'lu ürünlere yönelik algıladıkları risklerin en önemli kaynağı, GDO'lu 
ürünlerin insan sağlığına ve çevreye verebileceği zarar düşüncesine sahip olmalarıdır 
(Verdurme ve Viane, 2003b). Kuşku içindeki tüketiciler GDO'lu ürün tüketiminin kısa veya 
uzun vadede pek çok zararının olduğuna inanmaktadır. Oluşan bu olumsuz bakış açısı GDO'lu 
ürün tüketiminden sağlanacak faydalara karşı bir önyargı oluşturmaktadır. Buna karşın, 
GDO'lu ürünler daha lezzetli tüketim ve daha ucuza satın alma, ürün verimliliği ve 
çeşitliliğine fırsatlar sunabilir. Fakat sunulan bu faydaların GDO'lu ürünlerin zararlarını göz 
ardı edecek kadar ikna edici etkisi oluşmamıştır. Sadece fiyat hassasiyetinin söz konusu 
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olduğu, gelir durumunun belli bir düzeyin altında olduğu tüketici grubu, GDO'lu ürünleri satın 
almaya karar vermekte veya mecburen satın almak durumunda kalabilmektedir. Çünkü 
yapılan birçok çalışma sosyo-demografik faktörlerin GDO'lu ürünlere yönelik tutumları 
etkilediğini göstermektedir. Gelir durumunun olduğu kadar, cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve 
çocuk sayısı gibi değişkenler tüketicilerin tutumları üzerinde etkili olabilmektedir 
(Arvanitayonnis ve Krystallis, 2005). Oysa ki, üreticilere ve uzmanlara göre genetik 
mühendisliği başka bir üretim yöntem olarak görülmekte, gıda ürünlerinin kalitesini 
artırmakta ve gıda üretimini daha etkin hale getirirken çevre dostu bir üretim gibi avantajlar 
da sunduğu ifade edilmektedir (Bredahl ve diğerleri, 1998). Tüketicilerde oluşan bu fayda ve 
risk algısı tüketicilerin GDO'lu ürünlere yönelik tutumları ve GDO'lu ürünlerin toplum 
tarafından kabulünde etkili olacaktır. Literatürdeki bu bilgilere dayanılarak aşağıdaki 
hipotezler geliştirilebilir. 
H5: GDO'lu ürünlerin faydalı olduğu algısı GDO'lu ürünlere yönelik tüketici tutumu üzerinde 
etkilidir. 
H6: GDO'lu ürünlerin zararlı olduğu algısı GDO'lu ürünlere yönelik tüketici tutumu üzerinde 
etkilidir. 
 
2.4. Markalama 

GDO'lu ürünler markalandığında iki durumla karşı karşıya kalmak mümkündür. İlk olarak, iyi 
markaların ürünlerinin yüksek kalitede olduğu düşüncesine sahip olan tüketicilerde, marka 
GDO'lu ürüne yönelik tutum ve satın alma üzerinde olumlu bir etki yapabilir. Brezilya'da 
çevre dostu olarak üretilen genetiği değiştirilmiş bitkisel yağları satın almaya istekli 
tüketicilerin sayısı, ürünün markalanması söz konusu olduğunda artış göstermiştir (Verdurme 
ve Viane, 2003b). GDO'lu ürünlerin iyi bilinen bir marka tarafından üretilmesi durumunda 
kabul edilebilirliği söz konusu olabilir. İkinci olarak, toplumda kabul görmüş bir markanın 
GDO'lu ürün satmasıyla tüketicilerin GDO'lu ürünlere yönelik var olan olumsuz tutumu 
markaya da yansıyabilir ve tüketicilerin markaya olan güvenleri azalabilir ve nihayetinde 
markaya ve ürüne de yönelik olumsuz bir tutum ortaya çıkabilir. Verdurme ve Viane'nin 
(2003b) tüketiciler üzerinde yaptığı bir çalışmada, katılımcıların % 18,3'ü bilinen markaların 
GDO'lu ürün üretmesi durumunda bu markalara olan güveni kaybedeceklerini ifade 
etmektedir. Sonuç olarak, GDO'lu ürünlerin bilinen markalar tarafından üretilmesi durumunda 
tüketicilerin tutumları olumlu veya olumsuz yönde olabilir. Ya markanın ürettiği GDO'lu 
ürünün kabulü artar ya da markaya yönelik olan güven azalır ve marka bu durumdan zarar 
görür. Literatürdeki bu bilgiler göz önünde bulundurularak aşağıdaki hipotez geliştirilebilir. 

H7: Bilinen markaların GDO'lu ürün üretmesi tüketici tutumu üzerinde etkilidir. 
 

2.5. GDO'lu Ürünlere Yönelik Tüketici Tutumu ve Satın Alma Niyeti 
Avrupalı tüketicilerin GDO'lu ürünlere yönelik kuşkucu bir yaklaşım içinde oldukları 
belirtilmektedir. Bredahl'ın (2001) yaptığı çalışmaya göre, Danimarkalıların ve Almanların 
büyük bir kısmı GDO'lu ürünlere yönelik olumsuz tutum beslerken, İtalyanların GDO'lu 
ürünlere yönelik olan kuşkusu Danimarkalılar, Almanlara ve İngilizlere göre çok daha azdır. 
Hatta, GDO'lu ürünlerin bazı faydalarının olduğu ifade edilse dahi, Almanlar GDO'lu ürünü 
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satın almak istememektedir. İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkeler teknolojiye ve 
bilime karşı olduklarından değil, GDO'lu gıda ürünlerinin uzun dönemdeki sonuçlarının 
bilinmemesinden yani belirsizlikten dolayı kuşkucu bir yaklaşım sergilemektedir (Cristoph ve 
diğerleri, 2008). Diğer taraftan, Cerjok ve diğerlerinin (2011) yaptığı çalışmaya göre, 
Avrupalı tüketiciler GDO'lu ürünlere yönelik olumsuz bir tutum sergiliyor olmalarına rağmen, 
GDO'lu ürünlerin diğer ürünlerden daha ucuz olması durumunda satın almaya istekli 
olacakları sonucunu vurgulamaktadır. Bu durumda, farklı ülkelerde farklı tutumların 
sergilenmesi hedef kitlenin homojen olmamasından, dolayısıyla homojen bir bakış açısının da 
oluşmadığından kaynaklandığı söylenebilir. 

Sonuç olarak, gen teknolojisinin uygulanması ve kabulü aşamasındaki kilit nokta tüketicilerin 
tutumudur. Yeni teknolojilerin ortaya çıkmasına yönelik oluşan tüketici tutumları ve bakış 
açıları bu teknolojilerin geleceğini belirleyen önemli bir faktördür. Bilim ve toplum arasındaki 
ilişkiyi iyi analiz etmek, toplumun yeni teknolojilere vereceği tepkiyi anlamak açısından 
önemlidir. Örneğin, tıbbi amaçlarla tıp bilimlerinde gen teknolojisinin kullanımına yönelik 
tutumlar olumlu iken gıda üretiminde kullanımına yönelik kuşkucu yaklaşımlar daha ağır 
basmaktadır. (Chen, 2008).  
Bilişsel psikolojide tutumlar insanoğlunun davranışlarına yol göstermede önemli faktörlerden 
bir tanesidir. GDO'lu ürünlere yönelik oluşan tüketici tutumları, bu tüketicilerin satın alma 
kararlarına yön vererek etkili olur (Bredahl, 2001). Bu noktada, sağlık kavramı özelikle 
önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. 2005 yılında 25.000 Avrupalı tüketiciyi 
kapsayan Eurobarometer anketinin sonuçlarına göre, tüketicilerin yarısından fazlası (%56) 
GDO'lu ürünlerin daha sağlıklı olması durumunda satın alabileceğini, %51'i ise daha az zirai 
ilaç kalıntısı içermesi durumunda satın alabileceğini ifade etmişlerdir. Powell ve diğerlerine 
(2003, akt. Chen,2008) göre, Kanada'daki tüketicilerin satın alma kararlarında genetik 
mühendisliğinin kullanımından daha çok böcek kimyasalı kullanımının etkili olduğu 
görülmektedir. Bu araştırmalar tüketicilerin satın alma kararlarında en önemli etkenlerden 
birinin sağlık kriteri olduğunu göstermektedir. 
Satın alma davranışına dönüşemeyen tutumların var olması, insanların olumsuz tutumlarının 
veya önyargılarının ortadan kaldırılamaması, gıda ürünlerinde gen teknolojisinin kullanımının 
başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olacaktır. Ayrıca bu durum gen teknolojisi ile ilgili 
gelecekteki gelişmelerin de önünü kapatabilir (Chen ve Li, 2007). Literatürdeki bu bilgilere 
dayanılarak aşağıdaki hipotez geliştirilebilir. 

H8: GDO'lu ürünlere yönelik tüketici tutumu satın alma davranışı üzerinde etkilidir. 
Literatürde bugüne kadar yapılan çalışmalar ile farklı ülkelerdeki farklı tüketici kesimlerinin 
GDO'lu ürünlere yönelik tutumları ve satın alma kararlarını etkileyen faktörler göz önünde 
bulundurularak araştırma için Şekil 1 de verilen model oluşturulmuştur. 

Şekil 1. Önerilen model 
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Şekil 1'de oluşturulan kavramsal modele göre, genel tüketici tutumu ve güven tüketicilerin 
algıladıkları risk ve faydaları etkiler. Tüketicilerin zihinlerinde oluşan bu faydalar ve risklerle 
birlikte markalama da tüketicilerin GDO'lu ürüne yönelik tutumlarını etkiler. GDO'lu ürünlere 
yönelik oluşan tüketici tutumları ise tüketicilerin nihai kararı olan satın alma niyetini etkiler. 
 

3.   METODOLOJİ 
Bu çalışmada kurulan model ile tüketicilerin teknoloji ve bilime olan tutumları ile devlet 
kurumlarına, bilim adamlarına olan güvenlerinin GDO'lu ürünlere yönelik algılanan riskler ve 
faydalar üzerindeki etkisi incelenerek, bu risk ve faydaların tüketicilerin GDO'lu ürünlere 
yönelik olan tutumlarına etkisi araştırılmaktadır. İlave olarak, bir diğer değişken olan bilinen 
markaların tüketici tutumları üzerindeki etkisi ve nihayetinde oluşan tutumun satın alma 
kararına etkileri de araştırılmaktadır. Aşağıda örneklem ve ölçeklere ilişkin bilgiler verildikten 
sonra örneklemden elde edilen verilerle model test edilmektedir. Önerilen model IBM SPSS 
istatistik programı 21 sürümü ve SmartPLS (Kısmi En Küçük Kareler) tabanlı yapısal eşitlik 
modellemesiyle çözümlenmektedir. 

 
3.1. Örneklem 

Araştırmanın verileri kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak tüketicilerle yapılan 
anketlerden elde edilmiştir. Anket formunda kullanılan ifadeler geçmiş çalışmalarda 
kullanılan ölçeklerden yararlanılarak oluşturulmuştur. Yapılan pilot ölçüm kapsamında 3 adet 
görüşme ile anket kontrol edilmiş, sonrasında yapılan gerekli düzenlemelerle anket formuna 
nihai şekil verilmiştir. Araştırmaya katılan 159 katılımcıdan 5 tanesi eksik/hatalı ifadelerden 
dolayı değerlendirme dışı bırakılarak 154 geçerli örnekten elde edilen veriler hipotezlerin test 
edilmesinde kullanılmıştır. 
 

3.2. Ölçekler 
Araştırmanın değişkenleri önceki araştırmalarda güvenilirlik ve geçerliliği test edilmiş 
ölçeklerden yararlanılarak elde edilmiştir. Bu bağlamda, altı maddelik genel tüketici tutumu 
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ölçeğinin oluşturulması için Verdurne ve Viane (2003a) tarafından geliştirilen ölçekten, beş 
maddelik güven ölçeğinin oluşturulması için Verdurne ve diğerleri (2002), Chen ve Li (2007) 
ve Siegrist (2000) tarafından geliştirilen ölçeklerden faydalanılmıştır. Sekiz maddelik 
algılanan fayda ölçeğinin oluşturulması için Amin ve diğerleri (2014), Bredahl (2001) ve 
Arvanitayannis ve Krystallis (2005) tarafından geliştirilen ölçeklerden yararlanılmıştır. 
Benzer şekilde, sekiz maddelik algılanan riskler ölçeğinin oluşturulması için Amin ve 
diğerleri (2014) ve Bredahl (2001) tarafından geliştirilen ölçekler temel alınmıştır. Yedi 
maddelik tüketici tutumu ölçeğinin oluşturulmasında ise Napier ve diğerleri (2004 ) ve 
Bredahl (2001) tarafından geliştirilen ölçeklerden yararlanılmıştır. Altı maddelik markalama 
ölçeğinin oluşturulmasında Verdurne ve Viane (2003a) tarafından geliştirilen ölçekten 
yararlanılmıştır. Son olarak, dokuz maddelik satın alma davranışı ölçeğinin oluşturulmasında 
Chen (2008), Honkanen ve Verplanken (2004), Costa-Font ve Gil (2009) Kikulwe ve diğerleri 
(2011) tarafından geliştirilen ölçeklerden yararlanılmıştır. Ölçekler beşli Likert ölçeği 
kullanılarak 'kesinlikle katılmıyorum' ifadesi 1, 'kesinlikle katılıyorum' ifadesi 5 olacak 
şekilde kodlanmıştır. Tablo 1 ölçekler ve bu ölçekleri oluşturan soru maddelerini vermektedir. 

 
Tablo 1. Gizil yapı maddeleri 

Genel Tüketici Tutumu (GT) 
GT1. Bilimsel ilerleme sosyal refah demektir. 
GT2. Teknoloji insan yaşamının kalitesini arttırır. 
GT3. İnsan faaliyetleri ekolojik dengeye ciddi bir şekilde zarar verir. 
GT4. Yeni üretilen gıda ürünleri denemeye değerdir. 
GT5. Gıda ürünleri daha kaliteli olmalıdır. 
GT6. Gıda ürünleri sağlıklı yaşam için önemlidir. 

Güven (GV) 
GV1. Üniversitelerde güvendiğim bilim adamları ve araştırmacılar genetik mühendisliği 
alanında ve ürünlerin genetiğinin değiştirilmesi konusunda sorumluluklarının 
bilincindedir. 
GV2. Güvendiğim ilaç sektöründeki firmalar genetik mühendisliği ve ürünlerin 
genetiğinin değiştirilmesi konusunda sorumluluklarının bilincindedir. 
GV3. Güvendiğim tarım şirketleri genetik mühendisliği alanında ve ürünlerin genetiğinin 
değiştirilmesi konusunda sorumluluklarının bilincindedir. 
GV4. Güvendiğim gıda şirketleri genetik mühendisliği alanında ve ürünlerin genetiğinin 
değiştirilmesi konusunda sorumluluklarının bilincindedir. 
GV5. Devlet ilaç, tarım ve gıda sektörlerinde genetik modifikasyon uygulamalarını 
dikkatli ve sıkı bir şekilde kontrol etmektedir. 

Algılanan Fayda (AF) 
AF1. Genetiği değiştirilmiş ürünler ülke ekonomisine katkı sağlar. 
AF2. Genetiği değiştirilmiş ürünler toplumun yaşam kalitesini artırır. 
AF3. Genetiği değiştirilmiş ürünler çiftçilerin ve üreticilerin yaşamlarını iyileştirir. 
AF4. Genetiği değiştirilmiş ürünler diğer ürünlerden daha lezzetli ve daha kalitelidir. 
AF5. Ürünlerin genetiği değiştirilerek fiyatı düşürülebilir. 
AF6. Ürünlerin genetiği değiştirilerek ürün çeşitliliği artırılabilir. 
AF7. Genetiği değiştirilmiş ürünler diğer ürünlere göre daha uzun raf ömrüne sahiptir. 
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AF8. Gen teknolojisinin gıda üretiminde kullanılması gerekli bir uygulamadır. 
Algılanan Risk (AR) 

AR1. Genetiği değiştirilmiş ürünler insan sağlığı için bir risk oluşturur. 
AR2. Genetiği değiştirilmiş ürünler çocukların normal ve sağlıklı büyümelerini engeller. 
AR3. Genetiği değiştirilmiş ürünlerin zararları uzun bir süre sonra ortaya çıkar. 
AR4. Genetiği değiştirilmiş ürünler hayvan hastalıklarının insana geçmesine neden olur. 
AR5. Genetiği değiştirilmiş ürünler çevreye zarar verir. 
AR6. Genetiği değiştirilmiş ürünlerin uzun dönemdeki sonuçlarını kimse bilmiyor. 
AR7. Genetiği değiştirilmiş ürünler bazı insanlarda alerjiye sebep olabilir. 
AR8. Genetiği değiştirilmiş ürünler doğal değil hormonludur. 

Markalama (MR) 
MR1. Eğer bilinen markalar gıda ürünlerinde gen teknolojisini kullanırlarsa düzgünce ve 
hakkıyla uygularlar. 
MR2. Bilinen markalar düşük kalite ürün üretmezler. 
MR3. Bilinen markalar iyi bilinen ve güven veren markalardır. 
MR4. Bilinen markalara ait GDO'lu ürünler insan sağlığında oluşabilecek riskleri 
azaltacak şekilde üretilmiştir. 
MR5. Bilinen markalara ait GDO'lu ürünler hayatta kalmak için bir gereklilik değildir. 
MR6. Eğer bilinen markalar GDO'lu ürün üretir ve satarlarsa bu markalara olan güvenim 
azalır. 

Tüketici Tutumu (TT) 
TT1. Genetiği değiştirilmiş ürünlerin ekonomik faydaları çevreye verdikleri zararlardan 
daha ağırdır. 
TT2. Genetiği değiştirilmiş ürünlerin insan sağlığı ve çocukların sağlıklı büyümelerine bir 
zararı yoktur. 
TT3. Hiç kimsenin genetiği değiştirilmiş ürün üreten üreticileri engelleme hakkı yoktur. 
TT4. Genetiği değiştirilmiş ürünlerin geliştirilmesi için yapılan araştırmalar teşvik 
edilmelidir. 
TT5. Devlet genetiği değiştirilmiş ürünlerin üretimini yasaklamamalı ve daha fazla 
finansal destek sağlamalıdır. 
TT6. Gıda üretiminde gen teknolojisinin kullanımı oldukça akıllıca ve iyi bir 
uygulamadır. 
TT7. Türkiye'de genetiği değiştirilmiş tohumlarla üretim doğrudur. 

Satın Alma Niyeti (SN) 
SN1. Eğer genetiği değiştirilmiş ürünlere marketlerde ulaşmak mümkün olursa kesinlikle 
satın alırım. 
SN2. Genetiği değiştirilmiş ürünler diğer ürünlere göre daha kaliteli ise satın alırım. 
SN3. Genetiği değiştirilmiş ürünler çevreye zarar vermeden üretilirse satın alabilirim. 
SN4. Genetiği değiştirilmiş ürünlerin insan sağlığına ve çocukların sağlıklı büyümesine 
zararlı olmadığına ikna edilirsem satın alabilirim. 
SN5. Genetiği değiştirilmiş ürünler fakir ülkelerdeki açlığı azalttığı için satın alabilirim. 
SN6. Genetiği değiştirilmiş ürünler diğer ürünlere göre daha sağlıklı ve daha az yağ 
içeriyorsa satın alabilirim. 
SN7. GDO'lu ürünlerin GDO'suz ürünlerden besin değeri daha yüksek ve aynı fiyata 
satılıyorsa GDO'lu ürün satın alabilirim. 
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SN8. GDO'lu ürünler GDO'suz ürünlerden daha lezzetli ve aynı fiyata satılıyorsa GDO'lu 
ürün satın alabilirim. 
SN9. GDO'lu ürünler GDO'suz ürünlerden daha ucuza satılıyorsa satın alabilirim. 

4.   ANALİZ SONUÇLARI 
Örneklemin demografik özelliklerine ilişkin tanımsal istatistiklere göre, araştırmaya 
katılanların %57,8’i kadınlar ve %42,2’si de erkeklerden oluşmaktadır. %20,8’i 16-25, 
%65,6’i 26-35; %13,6’sı da 36 ve üzeri yaş aralığındadır. Medeni durumlarına göre 
bakıldığında %51,3’ü bekar ve %48,7’si ise evlidir. 
 

4.1. Verilerin Analizi 
Önerilen modeldeki yapıların geçerliliği ve yapılar arasındaki ilişkileri analiz etmede Kısmi 
En Küçük Kareler (SmartPLS - Partial Least Squares) Yapısal Eşitlik Modellemesi 
kullanılmıştır. PLS son derece karmaşık tahmini modelleri ve çok maddeli yapıları, hem 
doğrudan hem de dolaylı yollar ile analiz etme yeteneğine sahiptir. Aynı zamanda PLS küçük 
sayıdaki örneklemin üstesinden gelebilir, verilerdeki çok değişkenli homojenlik ve normallik 
gereksinimleri de burada zorunlu değildir (Hair vd, 2014). PLS temel bileşenler analizi ve 
regresyonun tekrarlamalı bir kombinasyona dayanarak modeldeki yapıların değişimini 
açıklamayı hedefler (Chin, 1998). 
PLS küçük örneklemle baş edebilmekle birlikte yine de minimum olması gereken bir genel 
kuralı da içerir. Yol modelinin tahmininde minimum örnek boyutu “en az on katı kuralı” 
olarak ifade edilmektedir (Hair ve diğerleri, 2014). Yani araştırma modelinde maksimum oku 
işaret eden gizil değişkende bulunan ok sayısının on katı gözlem minimum örneklem sayısını 
ifade etmektedir. Araştırmanın modelinde herhangi bir gizil değişkeni işaret eden maksimum 
ok sayısı 3 tür. Bu kurala göre (3*10) 30 PLS yol modelini tahmin etmede minimum gözlem 
sayısını gösterir. Araştırmada 154 adet gözlem mevcut olduğundan örneklem sayısının yeterli 
olduğu tespit edilebilir. 
 

4.2. Ölçüm Modeli 
Bir yol modeli (Path Model) ölçüm modelinin kalitesi, yapısal modelin kalitesi ve yapısal 
modelde kullanılan her bir yapının regresyon denklemi olmak üzere üç seviyede 
değerlendirilebilir (Tenenhaus ve diğerleri, 2005). Ölçüm modelinin kalitesi, yapıların 
Bitişme (Convergent) ve Ayırma (Discriminant) geçerlilik ölçümleri ile izlenen bireysel 
madde ve ölçek güvenilirliğinin değerlendirilmesiyle test edilir. PLS’de faktörlerin 
güvenilirliğini değerlendirmek için gizil (latent) yapıların üzerindeki ilgili faktör yükleri 
incelenir. Burada faktörlerin tutulmasında kriter minimum 0,50 olarak tavsiye edilir (Hulland, 
1999). 

Burada Kısmi En Küçük Kareler (PLS) modeli iki aşamalı olarak analiz edilerek 
yorumlanmaktadır. İlk aşama ölçüm modelinin değerlendirilmesi, ikinci aşama ise yapısal 
modelin değerlendirilmesidir. Ölçüm modeli açık değişkenler (gözlenen maddeler) ve gizil 
değişkenler arasındaki ilişkileri değerlendirir. Ölçüm modeli, modeldeki yapı ölçümlerinin 
geçerliliği ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi ile test edilir. Güvenilir ve geçerli yapılar 
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genel modeldeki ilişkilerin yapısını değerlendirmek için kullanılır (Hulland, 1999). Yapısal 
model ise gizil yapılar arasındaki ilişkileri belirler. Yol katsayıları modelin öngörü 
yeteneğinin göstergeleridir. 

Yapı geçerliliği (Construct validity) ölçüm maddelerinin yapı ile ne kadar iyi ilişkili olduğunu 
gösterir, Bitişme (convergent) ve Ayırma (ayırma) geçerliliğinin varlığı ile saptanır. Bitişme 
geçerliliğini göstermek için madde güvenilirliği (item reliability), kompozit güvenilirlik 
(composite reliability) ve açıklanan ortalama varyanstan (AOV) (AVE: average variance 
extracted) oluşan üç test kullanılır.  
Yapının madde yükleri incelenerek güvenilirliği belirlenmiştir. Genel olarak, 0,50 ya da üzeri 
yükler yeterli madde güvenilirliğini göstermektedir. Burada araştırmanın güvenilirliği 
arttırmak için 0,70 ve altında kalan yüke sahip maddeler analizden çıkarılmıştır. Buna göre, 
Genel Tüketici Tutumu ile ilgili olarak, GT1, GT2, GT3 ve GT4 maddeleri; Güven ile ilgili 
olarak GV5 maddesi; Algılanan Fayda ile ilgili olarak AF5, AF6 ve AF7 maddeleri; 
Algılanan Risk ile ilgili olarak AR1, AR4, AR6 ve AR7 maddeleri; Markalama ile ilgili 
olarak MR5 ve MR6 maddeleri; Tüketici Tutumu ile ilgili olarak TT1, TT5 ve TT7 
maddeleri; Satınalma Niyeti ile ilgili olarak SN4 maddesi analizden çıkarılmıştır. Yapılar için 
madde yükleri Tablo 2’de verilmektedir. Parametrik olmayan bir yöntem olarak PLS için 
anlamlılık testinde T testi kullanılarak yapının anlamlı olduğu bulunmuştur. 

Madde güvenilirliğini (Indicator reliability) bulmak için dış yüklerin her birisinin karesi alınır. 
Elde edilen katsayıların 0,70 ve üzeri sıklıkla tercih edilir. Ancak keşifsel bir araştırma için 
0,40 ve üzeri de kabul edilebilmektedir (Hulland, 1999). Yaptığımız analize göre her bir 
maddenin değeri 0,513’den yüksek olduğundan önerilen model güvenilir olarak kabul 
edilmiştir.  
Cronbach’s Alfa aynı zamanda kompozit güvenilirlik için bir kanıttır ve 0,60’ın üzerindeki 
değerler yeterli olduğunu gösterir. Modeldeki tüm yapılar için Cronbach’s Alfa değerleri 
0,780’nin üzerindedir. Geleneksel olarak, “Cronbach’s Alfa” içsel uyum güvenilirliğini 
ölçmede kullanılır. Önceki literatür bunun yerine kompozit güvenilirliğinin kullanımını 
önermektedir (Bagozzi ve Yi, 1988; Hair ve diğerleri, 2012). Bu değerler 0,70 veya üzeri 
olmalıdır. Modelde tüm kompozit güvenilirlikler 0,850’nin üzerindedir. 
AOV, bir yapının ölçüm hatasına bağlı olarak kendi maddelerinin göreli varyans miktarı 
aracılığıyla elde ettiği varyans miktarını temsil etmektedir. Bitişme geçerliliğini kontrol etmek 
için her bir gizil değişkenin AOV değerleri kullanılır. Tablo 2’de tüm AOV değerlerinin kabul 
edilebilir eşik değeri olan 0,50’nin üzerinde olduğundan modelin Bitişme geçerliliği teyid 
edilmiştir. Madde güvenilirliği, kompozit güvenilirlik ve AOV değerlerinin sonucunda tüm 
yapıların bitişme geçerliliğinin tatmin edici olduğu görülmüştür. Buna göre Tablo 2 ölçüm 
modelinin değerlerini vermektedir. 

Tablo 2. Ölçüm modelinin değerlendirilmesi 
Gizil 
Değişken  

Madde Yükler Madde 
Güvenilirliği 

Cronbach’s 
Alfa 

Kompozit 
Güvenilirlik 

AOV 

GT GT5 0,933 0,870 0,862 0,935 0,878 
GT6 0,942 0,887 

GV GV1 0,900 0,810 0,873 0,906 0,709 
GV2 0,917 0,841 
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GV3 0,813 0,661 
GV4 0,722 0,521 

AF AF1 0,716 0,513 0,826 0,877 0,588 
AF2 0,838 0,702 
AF3 0,793 0,629 
AF4 0,730 0,533 
AF8 0,748 0,560 

AR AR2 0,911 0,830 0,860 0,900 0,643 
AR3 0,799 0,638 
AR5 0,803 0,645 
AR7 0,745 0,555 
AR8 0,740 0,548 

MR MR1 0,846 0,716 0,860 0,903 0,699 
MR2 0,868 0,753 
MR3 0,788 0,621 
MR4 0,840 0,706 

TT TT2 0,755 0,570 0,781 0,858 0,602 
TT3 0,752 0,566 
TT4 0,824 0,679 
TT6 0,770 0,593 

SN SN1 0,742 0,551 0,922 0,936 0,647 
SN2 0,892 0,796 
SN3 0,823 0,677 
SN5 0,737 0,543 
SN6 0,761 0,579 
SN7 0,826 0,682 
SN8 0,863 0,745 
SN9 0,777 0,604 

 
Ayırma geçerliliğini ölçmede iki test kullanılır. Birincisi, madde yüklerinin çapraz yüklerle 
karşılaştırılması ve yapının açıklanan varyansı ile paylaşılan varyansının karşılaştırılmasıdır. 
Her tasarlanan maddenin yükünün diğer yapılarınkinden daha fazla olması gerekir (Gefen ve 
Straub, 2003). İkincisinde ise, bir yapının açıklanan varyansı, veya yapı ve onun maddeleri 
arasındaki ortak varyans, yapı ve diğer yapılar arasındaki ortak varyanstan daha büyük 
olmalıdır. Bu, yapının açıklanan ortalama varyansının (AOV) karekökünün diğer yapılarla 
karşılaştırılmasıyla ölçülür. Buna göre modeldeki her yapı için, AOV’nin karekökünün diğer 
yapılarla korelasyonundan çok daha büyük olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, kurulan 
modelin yapıları yeterli ayırma geçerliliğine sahiptir. 

Cronbach’s Alfa’ya ilave olarak, her bir değişkenin güvenilirliği Fornell ve Larcker’ın (1981) 
kompozit güvenilirlik ölçümü ile değerlendirilmiştir. Bu, ilgili göstergeler tarafından 
paylaşılan varyansın daha iyi bir tahminini sunduğundan Cronbach’s Alfa’ya tercih edilir. 
Fornell ve Larcker’ın (1981) kılavuzu ile uyumlu olarak, her bir ölçüm için AOV değerleri 
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0,50 değerini aşmaktadır. Tablo 3 her bir ölçeğin ölçümündeki ayırma geçerliği test 
sonuçlarını vermektedir. Matriste kalın olan çapraz sayılar AOV değerinin karekökünü 
gösterir. Bütün tabloda bu çapraz değerler bulunduğu satır ve sütundaki değerlerden daha 
yüksek olduğu için ölçeğimizin ayırma geçerliliğinin desteklendiği söylenebilir. Tablo 3’de 
bu şartın tüm maddeler için sağlandığı görülmektedir. 

Tablo 3. Ayırma geçerliliğinin kontrolü için Fornell-Larcker kriter analizi  

 AF AR GT GV MR SN TT 
AF 0,767       
AR -0,308 0,802      
GT 0,007 0,571 0,937     
GV 0,279 0,110 0,185 0,842    
MR 0,400 -0,172 -0,010 0,338 0,836   
SN 0,632 -0,289 -0,019 0,294 0,542 0,805  
TT 0,632 -0,362 -0,020 0,318 0,468 0,664 0,776 

 
4.3. Yapısal Model 

Bir sonraki adım olarak, yapısal modelin genel açıklayıcı gücü, bağımsız değişkenler 
tarafından açıklanan varyans miktarı ve hipotezlerin her birinin yapısal model yolundaki 
büyüklüğü ve gücü incelenmiştir. Modelin açıklayıcı gücünü ölçmede regresyon analizindeki 
R2 değeri kullanılır. Açıklanan varyansın uygun açıklayıcı güce sahip olması için % 10'u 
aşması gerekir. Analiz sonucu yapısal modelin yeterli açıklayıcı gücü sağladığını 
göstermektedir. Buna göre, Genel Tüketici Tutumu (GT) ve Güven (GV) birlikte Algılanan 
Faydadaki (AF) değişimi (R2 = 0,08) yeterince açıklamadığı görülmektedir. Genel Tüketici 
Tutumu (GT) ve Güven (GV) birlikte Algılanan Riskteki (AR) değişimi (R2 = 0,326) ılımlı 
şekilde açıkladığı tespit edilmiştir. Algılanan Fayda (AF), Algılanan Risk (AR) ve Marka 
(MR) birlikte Tüketici Tutumundaki (TT) değişimi (R2 = 0,481) yüksek derecede ılımlı 
şekilde açıklarken, Tüketici Tutumunun (TT) da Satın Alma Niyetindeki (SN) değişimi (R2 = 
0,441) de ılımlı şekilde açıkladığı görülmektedir.  

T-İstatistiği modeldeki yolların/ilişkilerin istatistiksel anlamlılığını test etmede kullanılmıştır. 
T-İstatistiğinden elde edilen sonuçlara göre, yapıdaki her bir maddenin faktör yükleri yüksek 
bir şekilde anlamlıdır (p < 0,001). Genel tüketici tutumu ile Algılanan fayda arasındaki yol (t 
= 0,832; p = 0,406) anlamlı olmadığından H1 hipotezi reddedilmiştir. Genel Tüketici Tutumu 
ile Algılanan Risk arasındaki yol (t = 5,648; p < 0,001) anlamlı olduğundan H2 hipotezinin 
desteklendiği görülmektedir. Güven ile Algılanan Fayda arasındaki yol (t = 3,061; p < 0,01) 
anlamlı olduğundan H3 hipotezinin desteklendiği tespit edilmiştir. Güven ile Algılanan Risk 
arasındaki yol (t = 0,053; p = 0,958) anlamsız olduğundan H4 hipotezinin desteklenmediği 
görülmektedir. Algılanan Fayda ile Tüketici Tutumu arasındaki yol (t = 6,401; p < 0,001) 
anlamlı olduğundan H5 hipotezi desteklenmektedir. Algılanan Risk ile Tüketici Tutumu 
arasındaki yol (t = 2,434; p < 0,05) anlamlı olduğundan H6 hipotezinin desteklendiği 
görülmektedir. Marka ile Tüketici Tutumu arasındaki yol (t = 2,978; p < 0,01) anlamlı 
olduğundan H7 hipotezi desteklenmektedir. Tüketici Tutumu ile Satın Alma Niyeti arasındaki 
yol (t = 9,933; p < 0,001) anlamlı olduğundan H8 hipotezinin de desteklendiği görülmektedir. 
T-İstatistiği sonuçları Tablo 4’de verilmektedir. 
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Tablo 4. Yol katsayılarının T-İstatistikleri 

 Stdβ Örnek 
Ortalaması 

Standart 
Hata 

T 
İstatistiği 

p değerleri 

GT → AF -0,047 -0,049 0,056 0,832 0,406 
GT → AR 0,570 0,556 0,101 5,648 0,000 
GV → AF 0,288 0,297 0,094 3,061 0,002 
GV → AR 0,004 0,001 0,080 0,053 0,958 
AF → TT 0,481 0,478 0,075 6,401 0,000 
AR → TT -0,171 -0,178 0,070 2,434 0,015 
MR → TT 0,246 0,248 0,083 2,978 0,003 
TT → SN 0,664 0,670 0,067 9,933 0,000 

Bu sonuçlara göre revize model aşağıdaki şekilde oluşmaktadır. Şekil 2 etkilerle birlikte 
yapısal modelin sonuçlarını vermektedir.  
Şekil 2. Yapısal model sonuçları 

 
Revize modelle birlikte aşağıda verilen Tablo 5 hipotez ve sonuçlarını özet şeklinde 
göstermektedir.  
Tablo 5. Hipotez sonuçları 

Hipotez Bulgu Sonuç 
H1: Tüketici genel tutumu GDO'lu ürünlere yönelik 
algılanan fayda üzerinde etkilidir. 

t=0,832; p=0,406 Red 

H2: Tüketici genel tutumu GDO'lu ürünlere yönelik 
algılanan risk üzerinde etkilidir. 

t=5,648; p<0,001 Kabul 

H3: Güven tüketicilerdeki GDO'lu ürünlere yönelik algılanan 
fayda üzerinde etkilidir. 

t=3,061; p<0,01 Kabul 

H4: Güven tüketicilerdeki GDO'lu ürünlere yönelik algılanan 
risk üzerinde etkilidir. 

t=0,053; p=0,958 Red 

H5: GDO'lu ürünlerin faydalı olduğu algısı GDO'lu ürünlere 
yönelik tüketici tutumu üzerinde etkilidir. 

t=6,401; p<0,001 Red 

Algılanan 
Risk       
(AR)

Tüketici 
Tutumu 

(TT)

Satınalma 
Niyeti     
(SN)

AF1

Algılanan 
Fayda    
(AF)

Güven   
(GV)

GV4

GT5

GV3

GV2

GV1

GT6

AF2 AF8AF4AF3

SN2
TT4TT30,933

0,942

Genel 
Tutum   
(GT)

Markalama  
(MR)

0,900

0,917

0,813

0,722

AR3 AR8AR7AR5

MR1

MR2

MR3

MR4

SN3

SN5

SN7

SN8

TT6

0,7700,8240,752

0,793 0,730 0,7480,8380,716

0,745 0,7400,8030,799

0,737

0,823

0,892

0,826

0,863

0,868

0,788

0,846

0,840

*p<0,05; **p<0,01;  ***p<0,001

anlamsız
anlamlı

AR2

0,911

TT2

0,755

SN1

SN9

SN60,761

0,742

0,777

0,481***

-0,171*
0,288**

0,570***

0,664***

0,246**

R2 = 0,08

R2 = 0,33

R2 = 0,48 R2 = 0,44
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H6: GDO'lu ürünlerin zararlı olduğu algısı GDO'lu ürünlere 
yönelik tüketici tutumu üzerinde etkilidir. 

t=2,434; p<0,05 Kabul 

H7: Bilinen markaların GDO'lu ürün üretmesi tüketici 
tutumu üzerinde etkilidir. 

t=2,978; p<0,01 Kabul 

H8: GDO'lu ürünlere yönelik tüketici tutumu satın alma 
davranışı üzerinde etkilidir. 

t=9,933; p<0,001 Kabul 

5.   SONUÇ/ TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada GDO’lu ürünlere yönelik tutumu etkileyen faktörler ve satın alma niyetine olan 
etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, GDO’lu ürünün algılanan faydası 
üzerinde tüketici genel tutumunun etkili olmadığı, ancak güvenin ise zayıf bir şekilde 
(R2=0,08) de olsa etkili olduğu bulunmuştur. GDO’lu ürünün algılanan riski üzerinde tüketici 
genel tutumunun etkili olduğu ancak güvenin ise etkili olmadığı tespit edilmiştir. Tüketici 
genel tutumu ve güvenin birlikte algılanan riski ılımlı olarak (R2=0,33) açıkladığı 
belirtilebilir. GDO’lu ürünlerle ilgili tüketici tutumu üzerinde algılanan fayda, algılanan risk 
ve markalamanın etkisi olduğu gözlenmiştir. Algılanan fayda, algılanan risk ve markalamanın 
tüketici tutumunu yüksek derecede (R2=0,48) açıkladığı söylenebilir. Benzer şekilde tüketici 
tutumunun satın alma niyetini etkilediği ve satın alma niyetini (R2=0,44) önemli şekilde 
açıklayabildiği tespit edilmiştir. 
Analiz sonuçlarına bakıldığında, tüketicilerin bilime, bilim insanına ve kuruluşlara olan 
güvenlerindeki artış, kişilerin GDO'lu ürünlerin faydasına yönelik olumlu bir davranış 
sergilemesine yol açmaktadır. Frewer ve diğerlerinin (2004) yaptığı çalışma ile bu çalışmada 
elde edilen bu sonuç benzerlik göstermektedir. İkinci önemli ve ilginç bir sonuç ise, tüketici 
genel tutumunun algılanan fayda üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı, algılanan risk 
üzerinde ise etkisinin olduğu sonucudur. Oysaki, Chen ve Li'nin (2007) Tayvan'da yaptığı 
çalışmada bu durumun tam tersi bir sonuç görülmektedir. Yani, tüketici genel tutumunun 
algılanan fayda üzerinde önemli bir etkisi olduğu, algılanan riskler üzerinde ise bir etkisinin 
olmadığı sonucu elde edilmiştir. Ancak, Kikulwe ve diğerlerinin (2011) yaptığı çalışmada 
belirtildiği üzere, bu durum 4 farklı tüketici grubunun varlığından kaynaklanabilir. Bunlar: (1) 
Devlet ve ilgili kuruluşlara olan güvenden kaynaklı GDO'yu destekleyenler, (2) GDO'nun 
olası faydalarından daha çok bilinmeyen etkisinden endişeli olanlar, (3) GDO'lu ürünlere 
yönelik olumlu tutum sergilerken sağlık riski algısı olanlar, (4) GDO'lu ürünlerin faydaları 
olduğunu düşünürken, ayrıca çevre ve ürünler üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceği algısı 
olan tüketicilerdir. Bu tüketici gruplarının ülkeden ülkeye farklılık göstermesi hipotezlerin 
desteklenmesi veya desteklenmemesi durumunu etkileyebilmektedir. 
Bu çalışmada elde edilen genel tutumun GDO'lu ürünlerin algılanan faydası üzerinde etkili 
olmaması, bunun aksine algılanan risk üzerinde etkili olmasının nedenleri arasında 
tüketicilerin GDO'lu ürünlerin faydaları konusunda yeterince ikna edilmemiş olmalarının bir 
sonucu olabilir. Bu durum ayrıca, tüketicilerin GDO'lu ürünlerin olası faydalarına yönelik 
bilgi seviyelerinin düşük olmasından da kaynaklanabilir. Diğer taraftan, tüketicilerde oluşmuş 
veya medya tarafından oluşturulmuş GDO'lu ürünün zararları algısının tutumlar üzerinde 
etkili olduğu görülmektedir. Özellikle GDO'lu ürünlere yönelik algılanan risklerin GDO’lu 
ürüne yönelik tüketici tutumu üzerinde etkisinin olması ülke bağlamında da değişiklik 
gösterebilir. Yunanistan’da algılanan riske karşılık, İtalya ve İspanya'da algılanan fayda 
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değişkeninin tüketici tutumu üzerinde çok daha büyük ve önemli bir etkisinin olduğu 
görülmektedir (Costa-Font ve Gil, 2009). 
Markalama değişkeni açısından bakıldığında ise, bilinen markaların GDO'lu ürün üretmesi 
durumunda tüketici tutumu üzerinde etkisinin olduğu hipotezinin desteklenmiş olması, 
markanın tüketici davranışlarında etkili olmasının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Eğer 
GDO'lu ürünler bilinen markaların adı altında üretilirlerse, ürünün kabul edilebilirliği daha 
fazla olabilir. Burada önemli olan, markaya duyulan güvenin derecesi ve marka ile tüketici 
arasındaki bağlılıktır. Ancak diğer taraftan, tüketici GDO’lu ürün üreten markaya olan 
güvenini kaybedebilir ve marka bundan maddi, manevi zarara uğrayabilir. 

GDO’lu ürünlere yönelik tüketici tutumunun GDO'lu ürün satın alma niyeti üzerinde etkili 
olduğu hipotezi desteklenmiştir. Bredahl (2001)'ın çalışması da bu sonucu destekler 
niteliktedir. Tüketicilerin GDO'lu ürünlere yönelik sahip oldukları olumlu veya olumsuz 
tutumları onların satın alma davranışları üzerinde etkilidir. Türkiye örnekleminde GDO'lu 
ürünlere yönelik olumsuz tutumların baskın olması, GDO'lu ürünlerin satın alınması 
seçeneğinin zorlanmasına sebep olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri gibi GDO'lu 
ürünlere daha ılımlı yaklaşan ülkelerdeki tüketicilerde bu ürünlerin satın alınma oranları çok 
daha yükseklerde olabilir.  
Tüketicilerde GDO'lu ürünlerin kişisel, sosyal veya çevresel faydalarının olduğu algısı oluşsa 
bile, bu faydalar GDO'lu ürünlerin yaratabileceği zararların üstesinden gelemeyebilir. 
Dolayısıyla, genetiği değiştirilmiş ürün pazarındaki artış ve tüketicilerin artan endişeleri göz 
önünde bulundurulduğunda, genetiği değiştirilmiş ürünlere yönelik tüketici tutumunu 
ölçmenin ve daha iyi anlamanın önem kazandığı görülmektedir.  

Konu ile ilgili tartışma tüm gelişmiş ülkelerde de mevcuttur. Ürünlerin daha fazla ve 
ekonomik olarak üretilmesi için GDO üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle fakir ve az 
gelişmiş ülkelerde ekonomik olması nedeniyle talep gören ürünlerin gelecekteki toplum 
sağlığına olası riskleri üzerine daha fazla araştırmanın yapılması bu anlamda önem 
kazanmaktadır. GDO’lu ürünün alternatifi olabilecek organik gıdanın sağlıklı olmasına 
(Ustaahmetoğlu ve Toklu, 2015) rağmen geniş halk kitlelerinin erişimine uzak olması, daha 
ekonomik olan GDO’lu ürünü ön plana çıkarabilir. Bu bağlamda Türkiye Avrupa’ya göre 
kalabalık nüfusu ve düşük milli geliri ile GDO’lu ürün tedarikçileri için iyi bir pazar 
olduğundan konunun tüm paydaşlar tarafından fayda-maliyet yönüyle dikkatle takip edilmesi 
gerekmektedir.  

Araştırmanın çeşitli sınırları mevcuttur. Tüketicilerin demografik özellikleri kapsam dışı 
bırakılmıştır. Farklı sosyo ekonomik statüye sahip bireyler ve coğrafi bölgelerde yapılacak 
araştırmalar farklı sonuçlar verebilir. Tüketici bilgisi ve ürünler üzerinde kullanılacak 
etiketleme bilgilerinin tutum üzerinde etkisi de bu kapsamda araştırılabilecek konulardır. 
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TÜRKÇENİN ARAPÇADAN ALINTILADIĞI KELİMELERİN 
GÖRÜNÜŞLERİ ÜZERİNE SES BİLİMSEL BİR DEĞERLENDİRME 

 

Sami BASKIN*    Abdulhalim ABDULLAH** 

Özet 

Türklerin Orta Doğu’ya gelmesi ile birlikte başlayan Arapça ile Türkçenin yakın ilişkisi bin yılı aşkın bir 
süredir devam etmektedir. Ön Asya kültür havzasının bu iki önemli dili arasındaki ilişkinin ve etkileşimin 
izlerini, her iki dilde görmek mümkündür. Türkçenin Arapçadan, Arapçanın da Türkçeden alıntıladığı kelimeler, 
bu etkileşimin en somut göstergeleridir. Ancak diller, tabiatları gereği alıntıladıkları kelimeleri çoğunlukla kendi 
yapılarına uydurarak alırlar. Böylece dilin doğallığı bozulmaz ve çoğu kullanıcı konuştuğu/yazdığı kelimenin 
asıl kaynağını fark etmez, sorgulamaz. 

Bu çalışmada Türkçenin Arapçadan alıntıladığı kelimelerin Türkçedeki görünümleri ses bilimi 
bakımından ele alınmıştır. Arapçadan alıntılama esnasında Türkçenin tepki biçimi ve Türkçeleştirme yöntemini 
ortaya çıkarmayı amaçlayan bu araştırmada öncelikle Türkçenin alıntıladığı Arapça kelimeler, Türk Dil 
Kurumunun yayımladığı Türkçe Sözlük’ün içinden belge tarama yöntemi ile taranmış, listelenmiş, sonra Serdar 
Mutçalı’nın Arapça - Türkçe Sözlük adlı eserindeki Arapça biçimleri ile karşılaştırılmıştır. Ses bilimsel bir 
açıklama yapabilmek için kelimelerin doküman analizleri yapılmış, ses açısından tespit edilen benzerlikler ve 
farklılıklar gruplandırılarak açıklanmıştır.   

İnceleme neticesinde Arapça ve Türkçenin ses birimlerinin birbirine denk olmadığı, özellikle bu iki dilin 
ünlülerle ilgili temel farklılıklarının bulunduğu, bu yüzden Arapçadan alıntılanan kelimelerin bir kısmının 
olduğu gibi kullanıldığı, büyük bir kısmının ise ses bakımından Türkçeye uyarlandığı görülmüştür. Bu uyarlama; 
genellikle alıntılanan sesin tamamen değiştirilmesi, bazen değiştirilip bazen korunması veya ünsüz kısmı 
düşürüp sadece ünlü kısmının bırakılması biçiminde gerçekleşmiştir.  

Anahtar Kelimeler: ses bilimi, Arapça ve Türkçenin etkileşimi, kelime alıntılama, Türkçeleştirme. 

A PHONOLOGICAL EVALUATION ON WORD ASPECTS TURKISH LANGUAGE 
BORROWED FROM ARABIC LANGUAGE 

Abstract 

The close relation of Turkish and Arabic has been going on over one thousand years with the coming of 
Turkish people to the Middle East. In both languages, it is possible to see the traces of relation and interaction 
between these two important languages of Asia Minor culture basin. The Turkish words which are borrowed 
from Arabic or the Arabic words which are borrowed from Turkish is the most concrete evidence of this 
interaction. However, languages use borrowed words by assimilating to their own structure, so the nature of 
language isn’t degenerated and most users don’t realize and query of the main source of the word they 
speak/write. 

In this paper, the Turkish aspects of the words in which Turkish language borrows from Arabic language 
are treated in terms of phonology. In the research aiming at finding out response system of Turkish language 
during quotation from Arabic language and making Turkish, the Turkish words, taken from the Turkish 
dictionary published by the Turkish Language Society, borrowed from Arabic were scanned and listed by the 
help of using document scanning method, then they were compared and contrasted with the Arabic forms which 
are in the dictionary of Serdar Mutçalı called Arabic Turkish Dictionary. 
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As a result of research, It is seen that the phone units of Arabic and Turkish languages aren’t equal, 
especially there are main differences about vowel words, that’s why, the words borrowed from Arabic are used 
directly, most of them are adapted to Turkish language. This adaptation takes place in a way by completely 
modifying of the phone which is borrowed, sometimes modifying or protecting  it and dropping consonant part 
and only leaving vowel part. 

Key Words: phonology, interaction of Arabic and Turkish language, word borrowing, making Turkish 

 

GİRİŞ 

Anadolu; Güney’inde Arapların, Doğu’sunda Farsların, Batı’sında Yunanlıların 
çoğunlukta olduğu bir coğrafi alandır. Ayrıca üç kıtanın birleştiği bir kesişim ve geçiş 
noktasıdır. Bu yüzden çevresinde bulunan bu köklü medeniyetlerin baskısı altındadır ve doğu-
batı, kuzey-güney hatlarında yaşanan nüfus hareketliliğinin ana güzergâhıdır. Pek çok millet 
bu coğrafyada bulunmuş, bunlardan günümüze değin varlığını sürdürenler olduğu gibi, tarihin 
derinliklerinde yerini alanlar da olmuştur. Bu hareketliliğin 21. yüzyıldaki en önemli kalıntısı, 
Anadolu’da varlığı devam eden dillerdir. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de (çoğunluğu 
Anadolu’da az bir kısmı da Rumeli’de) biri işaret dili olmak üzere toplam otuzdan fazla 
dil/lehçe bulunmaktadır1.  Bu çok ulusluluk bölgede kendine has bir kültür havzasının 
oluşmasını sağlamıştır. Örneğin bugünkü Türk toplumunun dili, Orta Asya’da konuşulan 
Türkçeden; inancı Araplardan öğrenilmiş İslamiyet’ten; teknolojisi İran ve Irak tarımından; 
ekonomik yapısı ve demokrasisi Avrupa topluluklarından izler taşımaktadır (Tosun, 2005: 
140). İşte bu ortak yaşam alanında ayrı dilleri konuşan, ayrı dinlere inanan, ayrı kültürleri, 
yaşam biçimleri, yönetimleri, tarım ve ekonomileri olan, yığınla savaş, barış ve anlaşmaları 
yapan bu uluslar (Tosun, 2005: 140) birbirlerini ticarette, siyasette, yaşam tarzında, kültür ve 
sanatta, dilde etkilenmişler. Bu etkileşimin en somut ve en belirgin biçimi, kelime bazında 
yaşanmış olan alışverişlerdir. Yaklaşık bin yıldır bu coğrafyada yaşayan ve çoğu zaman siyasi 
sınırları Anadolu’dan çok daha geniş olan Türkler, İslamiyet’i kabul ettikten sonra Arapça ve 
Farsçadan çok sayıda kelime almışlar. Tanzimat’tan sonra ise çağdaşlaşma düşüncesi ile 
örnek alınan Batılı toplumların dillerinden, özellikle de Fransızcadan kelimeler alıntılanmıştır. 
Aynı biçimde bu dillere de kelime vermişler. Bu ilişki Türkiye Türkçesi açısından 
değerlendirildiğinde Arapça, Fransızca ve Farsçanın Türkçe üzerinde en çok etkiye sahip 
diller olduğu görülür. Zira Türkiye Türkçesinin söz varlığı içinde yabancı kelimelerin 
alıntılandıkları diller göz önünde bulundurulduğunda ilk sırayı Arapçanın, ikinci sırayı 
Fransızca kökenli kelimelerin aldığı görülür. Ardından sırasıyla Farsça, İtalyanca, İngilizce ve 
Yunanca kökenli kelimeler gelmektedir. Türkçede; Latince, Almanca, İspanyolca, Rusça, 
Macarca, Slovakça, Ermenice, Moğolca, Portekizce, Bulgarca ve Japonca kökenli kelimeler 
de bulunmaktadır. Son elli yılda Fransızca kökenli kelimelerin yerini İngilizcenin aldığı 
görülmekle birlikte, Fransızca kökenli kelimelerin oranı hâlâ çok yüksek; İngilizce 
kelimelerin oranı ise sanılanın aksine, düşüktür (Eker, 2003:153-157).  

Bütün bu veriler, Türkçenin kendisi ile köken ve yapı bakımından farklı dil ailelerine 
mensup dillerden kelimeler aldığını göstermektedir. Ancak bu alıntılama esnasında Türkçe 
kendine has refleksler göstermekte, aldıklarını kendi bünyesine uydurarak almaktadır. Bu 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 . http://www.ethnologue.com/country/TR/languages (Erişim Tarihi: 07.11.2015).  
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Türkçeleştirme eylemi, kendini en çok kelimelerin ses yapısındaki değişimlerde 
göstermektedir. Bundan dolayı bu çalışmada, Arapçadan alıntılanan kelimelerin 
Türkçeleşmesi esnasında uğradıkları ses değişimi incelenmiş, tespit edilen durumlar da 
örneklerle açıklanmıştır.  

Araştırmanın Önemi ve Yöntemi 

Arapça ve Türkçe bin yılı aşkın bir süredir, çoğu zaman ortak sınırlar için konuşulmak 
suretiyle, etkileşim halinde bulunan iki dildir. Bu etkileşimin sonuçlarını bu gün her iki dilde 
de görmek mümkündür. Örneğin Türkçeden Arapçaya geçmiş olan “alâyât (alaylar, Suriye-
Libya-Cezayir), amâzek (emzikler, Suriye-Lübnan-Ürdün), begât (beyler, Irak), buriyât 
(borular, Suriye), elciye (elçiler, Mısır), havâtîn (hatunlar, Cezayir), bayât (baylar, Tunus), 
eldivanât (eldivenler, Yemen), cizâm (çizmeler, Sudan)” gibi kelimeler (Kaymaz, 2007: 404-
409) dâhil oldukları bu yeni dilin çekim özelliklerini alarak kullanılmaktadır.  Aynı biçimde 
Arapçadan alıntılanan kelimeler, çoğunlukla Türkçenin ses ve yapı bilgisi özelliklerine uyum 
sağlamış durumdadır. 

Bu çalışmada Türkçenin Arapçadan alıntıladığı kelimelerin Türkçe içindeki 
görünümleri ses bilimi açısından ele alınmıştır. Ses bilimi; dillerin sahip olduğu konuşma 
seslerinin neler olduğunu, nasıl oluştuğunu araştıran, seslerin sınıflandırılmasını, değişik 
bağlamlarda ve durumlardaki değişimlerini, anlamı aktarırken konuşma seslerinin hangi unsur 
ve özelliklerinin gerekli olduğunu konu edinen bilim dalıdır (Topbaş-Kopkallı, 1994: 313). 
Arapça kökenli kelimelerdeki seslerin Türkçede nasıl kullanıldığını ortaya çıkarmak için Türk 
Dil Kurumunun yayımladığı Türkçe Sözlük belge tarama yöntemi ile taranmış ve Arapça 
kökenli kelimeler listelenmiştir. Araştırmanın evrenini oluşturan bu kelimelerin sayısı, 
6467’dir. Bu evrene ait bütüncenin doküman analizi yapılmış, her bir özellik için yeterli 
miktarda örnek belirlenmiş ve diğerleri kapsam dışında bırakılarak araştırma makale boyutuna 
indirgenmiştir. Kelimelerin Arapça yazımları ise Serdar Mutçalı’nın Arapça-Türkçe Sözlük 
adlı eserinden kontrol edilmiştir. Neticede birbirinden farklı dil ailelerine mensup bu iki dilin 
kelime alışverişi ve alıntılama esnasında Türkçeleştirmenin kelimelerde ortaya çıkardığı ses 
değişimleri belgelenmiştir. 

Bulgular ve Yorumlar 

Türkçe ile Arapça, kökeni ve yapısı farklı iki dildir. Bu yüzden sesleri, yapıları ve söz 
dizimleri birbirinden farklıdır. İslamiyet’in Türkler tarafından kabul edilmesi ile birlikte, iki 
dil arasındaki ilişkiler gün geçtikçe artmış, iki dilin etkileşimi ve birbirlerinden ses, yapı, 
kelime alışverişi de hızlanmıştır. Bu ilişkinin en somut sonucu, günümüzde Türkçenin genel 
söz varlığını yansıtan Türkçe Güncel Sözlük’teki Arapça kelimelerin varlığıdır. Son yüzyılda 
sayıları oldukça azalmış olsa da Arapça kelimeler, Türkçe Güncel Sözlük’ün söz varlığında, 
yabancı unsurlar bakımından ilk sıradaki yerlerini kaybetmemişlerdir. Arapçaya ait bu söz 
varlığı Türkçeye geçerken Türkçenin ses, yapı ve söz dizimi kaidelerine uygun hale 
getirilmiştir. Çalışmada Arapçadan alıntılanan kelimelerin ses bakımından değişimleri 
incelenmiştir. Bunun için iki dilin sesleri karşılaştırılmış, alınan sözlerdeki ses değişimleri 
örnekler üzerinden gösterilmiştir. 

İşitsel olan sesler, sınırsızdır. Ancak bütün diller, ölçünlü yapılarını oluşturmak için 
sesleri sınırlandırırlar. Bu çalışmada da hem Arapça hem de Türkçede ölçünlü dildeki alfabe 
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ile sınırlandırılmış sesler değerlendirilmiştir.  Alfabe ile sınırlandırılmış, Arapçanın 28 sesi (اا , 
 Türkçenin ise 29 ,(يي ,وو ,هه ,نن ,مم ,لل ,كك ,قق ,فف ,غغ ,عع ,ظظ ,طط ,ضض ,صص ,شش ,سس ,زز ,رر ,ذذ ,دد ,خخ ,حح ,جج ,ثث ,تت ,بب
sesi (a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı, i, j, k, l, m, n, o, ö, p, r, s, ş, t, u, ü, v, y, z) bulunmaktadır. İki 
dilin ses dağılımları da farklıdır. “Arapçadaki 28 sesin 26’sı ünsüz, 2 tanesi (وو ve يي) ise yarı 
ünlüdür. Bu yirmi sekiz sesin üçü (وو , اا ve يي) aynı zamanda uzun ünlü yapma işlevine sahiptir” 
(İşler, 2001: 244). Türkçede ise 8 ünlü ve 21 ünsüz ses mevcuttur.  

1. Arapçadaki Harekelerin Türkçenin Seslileriyle Denkleştirilmesi: Ünlü sesler 
bakımından Türkçe ile Arapça arasındaki en temel değişken, seslerin sayısı değildir. Dilin 
işleyiş sistemini derinden etkileyen büyük bir fark bulunmaktadır. O da “iki dil arasındaki 
ünlü-hareke ayrımıdır” (Tokatlı, 2008: 602). Hareke, Arapçada ünsüzleri harekete geçirip 
duyulur hale getiren işaretin adıdır. Bu işaretler temelde üç tanedir: fetha, kesra ve ötre. 
Hareke, daima ünsüzlerden sonra gelen bir okutucu sesin karşılığıdır. Bu da Arapçanın hece 
yapısı ile Türkçenin hece yapısı arasında bir farkın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
Türkçenin heceler ünlü veya ünsüzle başlayabilir. Ancak Arapçanın hece yapısı daima 
ünsüzle başlar. Hareke hece olabilecek veya heceyi başlatabilecek bir niteliğe sahip değildir. 
Oysa “Türkçede ünlü tek başına bir heceyi hatta kelimeyi taşıyabilecek güçtedir. Hareke ise 
her zaman ünsüzden sonra geldiği için ancak yardımcı ses durumundadır” (Tokatlı, 2008: 
602). 

“Akciğerden gelen havanın ağız kanalında herhangi bir engele uğramadan sadece ses 
yolundaki daralma veya genişleme ile çeşitlenen, dil ve dudakların oluşturduğu sesler” 
(Vural-Böler, 2012: 56) olan ünlüler, Türkçe ile Arapça arasındaki temel farkların ilkidir. 
Arapçada ünsüzleri hece durumuna getiren ve ünsüzlerden sonra gelen hareke işaretinin 
aksine, Türkçede bugün alfabe ile sınırlandırılmış sekiz ünlü ses bulunmaktadır. Bunlar; a, e, 
ı, i, o, ö, u, ü sesleridir. Ünlüler bakımından farklılık sadece ünlü-hareke ayırımı ve ünsüzden 
sonra gelme ile sınırlı değildir. Örneğin Arapçada ü sesi veya i sesi bulunmamaktadır. 
Maksudoğlu (2009), Arapça harekeleri (ünlüleri) işlerken “zamme” işaretinin “ü” diye ses 
vermesinin veya “kesre” işaretinin “i” diye seslendirilmesinin mümkün olamayacağını çünkü 
bu seslerin Arapçada bulunmadığı belirtmiştir (24-25).  

Arapçadan alıntılanan kelimelerin ünlüler açısından Türkçedeki görünümü şöyledir: 

Aslı Arapça fetha (االفتحة) işareti ile gösterilen sesler, Türkçede a/e biçiminde 
seslendirilmektedir. Arapçadaki fetha (االفتحة) işaretinin Türkçede iki karşılığının olması, 
alıntılanan kelimelerde hangi hecenin a hangi hecenin de e ile seslendirileceği sorununu da 
beraberinde getirmiştir. Çözüm olarak ise kelimelerin ünsüzlerine dikkat edilerek ve mümkün 
oldukça Arapça asıllarına benzer biçimde telaffuz edilerek seslendirilmesi/yazılmasında 
bulunmuştur.  Bu çözüm; seslendirilmeleri zor, bazen de Türkçe ses düzenine aykırı yapıların 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Örnekler: 

fetva   فَْتوىى       (büyük ünlü uyumuna aykırı) 

cenaze       َجنازَزةة   (büyük ünlü uyumuna aykırı) 

mecburen    مجبورًراا   (büyük ünlü uyumuna aykırı) 
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sabır          َصْبر 

Aslı Arapça kesre (االكسرةة) işareti ile belirtilen sesler, Türkçede ı/i biçiminde 
seslendirilmektedir. Oysa Arapçada i sesi bulunmamaktadır (Maksudoğlu, 2009: 24-25). Bu 
da Arapça kelimelerin ödünçlenmesi esnasında ses değişimine uğratılarak alıntılandığını 
göstermektedir. Arapçadaki bir işaretin Türkçenin iki sese denk gelmesi, Türkçe içinde ünlü 
uyumunda aykırılıklar görülmesine neden olmuştur. 

Örnekler: 

mutaassıp   ُمتََعصِّب   

akıl           ٌعْقل 

Kadir    قادِدرر    (kalınlık-incelik uyumuna aykırı) 

itibaren    ااعتبارراا    (kalınlık-incelik uyumuna aykırı) 

Aslı Arapça ötre olan (damme – االضمة) işareti ile belirtilen sesler, Türkçede dört farklı 
harfle gösterilmekte ve o/ö/u/ü biçiminde seslendirilmektedir. Oysa Arapçada ü sesi yoktur 
(Maksudoğlu, 2009: 24-25). Günümüzde ü sesi ile seslendirilen Arapçadan alıntılanmış 
kelimeler, asıllarına aykırı olarak kullanılmaktadır. 

Örnekler: 

Osman  عثمانن   

Ömer  ُعَمر 

lüzum  لزوومم  luzum > lüzum (kalınlık-incelik uyumuna aykırılaşma) 

hür   ُّحر  hur > hür 

Bazı Arapçadan alıntı kelimelerin ünlülerinde çeşitli ses hadiseleri ve bunlardan 
kaynaklanan değişimler görülür. Bunlar, alıntılanan kelimelerin Türkçenin ses özelliklerine 
uyarlamasının birer sonucudur. 

Örnekler: 

müdür  مديیر  mudir > müdür (kalınlık-incelik uyumu) 

müftü  مفتي       mufti > müftü (kalınlık-incelik uyumu 

müslüman مسلمانن  muslimen > Müslüman (düzlük-yuvarlaklık uyumu) 

2. Arapçadaki sessizlerin Türkçedeki sessizlerle denkleştirilmesi: Bir dil, kendisinde 
olmayan bir kelimeyi ithal ederken iki temel duruma bakar. Birincisi, kendi ses ve yapı 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   561	  

bilgisine aykırılık bulunmaması, ikincisi ise söylenişin kolay olmasıdır. Eğer bir kelimenin 
ses ve yapı bilgisi uygunsa, söylenişi kolaysa veya bunların ikisinden biri mevcutsa kelimeyi 
olduğu gibi alabilir. Ancak ses, yapı veya söylenişte sıkıntılar varsa genellikle dil, aldığını 
kendi kurallarına uydurarak ve telaffuzu kolaylaştırarak bünyesine katar.  

Arapçanın sessizleri ile Türkçenin sessizleri arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. 
Bu farklılık hem sayısal olarak sessizlerin çokluğu-azlığı biçimindedir, hem de sessizlerin 
söylenişi biçimindedir ki asıl önemli olan da budur. Arapça alfabesinde var olan tüm harfler 
(28 sesin karşılığı) sessizleri göstermektedir. Türkçede ise alfabe 8 ünlü ve 21 ünsüz sesin 
karşılığıdır. İki dil arasındaki söyleyiş farklılığını ise şöyle göstermek mümkündür: 

Hemze (ء):  Ayın (عع) sesinin hafifi değerinde olan bu ses, (ء) işareti ile gösterilmektedir 
(Aksoyak, 2009: 104). Hemze, Arapçaya özgü bir sestir. Bir gırtlak çarpması ile oluşur. 
Farsça ve Türkçe kelimelerde bulunmamaktadır (Develi, 2015: 71). Arapça kelimelerde 
hemze, kelime başında elif (اا) harfinin üstüne (أأ) veya altına (إإ) yazılırken kelime ortasında ve 
sonunda ye (ئئ) veya vav (ؤؤ) harfinin üstüne eklenir. Osmanlı Türkçesi yazısında kelime 
başındaki hemzeler çoğu zaman yazılmaz. Bugünkü yazı dilinde ise karşılığı 
bulunmamaktadır. Sadece bilimsel çalışmalarda, çeviri yazı yapılırken bu harfin varlığı kesme 
işareti ile belli edilir (Develi, 2015: 71). Günümüzde Arapça kökenli kelimelerin hemze 
sesleri ile ilgili Türkçede iki farklı durum mevcuttur: sesin atlanması (düşürülmesi) veya sesin 
y sesine dönüştürülmesi. 

Örnekler: 

Normal Yazıda   Bilimsel Yazılarda 

 mümin  مؤمن  mü’min  (hemze düşmüş) 

 Ayşe  عائشة  'A’işe   (hemze y sesine dönüşmüş) 

 şey  شيیئ  şey’   (hemze düşmüş) 

Sıra Söyleyiş Biçimi Arapça Türkçe 
1 Süreksiz (Patlamalı) قق ٬،كك ٬،ضض ٬،طط ٬،دد ٬،تت ٬،بب ٬،ء  b, d, g, k, p, t 
2 Sürekli-Karışık جج c, ç 
3 Sürekli حح٬، عع٬، هه ٬،غغ ٬،خخ ٬،شش ٬،ظظ ٬،صص ٬،زز ٬،سس ٬،ذذ ٬،ثث ٬،فف  f, ğ, h, j, s, ş, v, z 
4 Burun (geniz) مم ٬،نن  m, n 
5 Yan لل l 
6 Çarpmalı رر r 
7 Yarı Ünlü يي ٬،وو  y 

Toplam 28 ünsüz 21 ünsüz 
Kaynak (İşler, 2001: 245) 
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 ücret   أأجرتت  ücret    (Kelime başına denk gelen hemzeler 
genellikle belirtilmez.) 

Kapalı T (ةة): Arapça Kapalı T (ةة) ile gösterilen ses, Türkçede iki farklı duruma sahiptir. 
Bunların ilkinde bu ses korurken ikincisinde ise bu sesin tamamen düşürüldüğü görülür. 

T (ةة) sesinin sakin (harekesiz) olduğu kelimelere örnekler 

mühlet  مهھلة     
iffet  ِعفّة 

devlet  ددوولة 

kefalet  كفالة 

millet  ملّة   

alet  آآلة    

afiyet  َعافيیة     

T (ةة) sesinin düşürüldüğü kelimelere örnekler 

akide  َعقيیدةة    

alaka   َالقَة ع   
umre  عمرةة 

sene   سنة  

şemsiye  شمسيیة 

müfreze    مفرززةة   

T (تت): Arapça açık T (تت) harfiyle gösterilen sesinin karşılığı Türkçede T’dir. Bu ses, 
kapalı T (ةة) ile gösterilen sesinin aksine kelimelerden atılmaz, korunur.  

Örnekler: 

faaliyet   فعاليیاتت 

şarkiyat   شرقيیاتت 

maneviyat  معنويیاتت 

sevkiyat   سوقيیاتت  

edebiyat    أأددبيیاتت   
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nakliyat   نقليیاتت 

 Peltek S (ثث): Arapçada tonları farklı üç s sesi bulunmaktadır: Kalın S (صص), peltek S (ثث) 
ve normal S (سس). Bu sesler Arapça için anlam ayırt edici özelliklere sahiptir. Ancak bunlar 
Türkçede tek bir işaretle gösterilirler. Bu da normal S sesine denktir. Türkçede sadece normal 
S sesi ve işareti bulunmaktadır. Kalınlık-incelik ünlülere has bir özelliktir. Pelteklik ise 
yoktur. Bu yüzden “dilin, üst ve alt dişlerin arasına sokulmasıyla çıkarılan yumuşak, ıslıklı, 
peltek bir ses (Maksudoğlu, 2009: 20) olan Arapça peltek S (ثث) ve Kalın S (صص) seslerinin 
anlam ayırt ediciliği yok edilir. Bu üç ses Türkçede ortak bir görünüme sahiptir.  

Örnekler: 

tespit   تَثبيیت 

saniye    ثانيیة 

sabit   ثابِت  

sebat   ثَباتت      

servet   ثَرووةة 

Peltek S (ثث) sesi kimi alıntı kelimelerde T sesine dönüştürülerek seslendirilmektedir. 
Ancak bu kelimelerin oranı diğerlerine nazaran daha azdır. 

Örnekler: 

matkap    مثقب   

mamut    ماموثث  

C (جج): Türkçede olmayan seslerden birisidir. Günümüzde hala “Türkçede hece ve söz 
sonunda c sesi bulunmaz” (Ergin, 2013: 63; Karaağaç, 2012: 181). Hece başında veya içinde 
ise f, ğ, h, v sesleri gibi zamanla yaşanan ses hadiseleri neticesinde ortaya çıkmış bir c sesi 
bulunabilmektedir (Eker, 2011: 282).  

Arapçadan alınan kelimelerde hece başında veya ortasında bulunan c sesleri 
korunmuştur. 

Örnekler: 

ecdat    أأجداادد     

nice   نجاةة 

cetvel    مسطرةة  
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cazip    َجاذِذبب  

cebren     ًَجبراا  

cani   َجاني 

cefa   جفاء 

casus    َجاُسوسس  

Arapçadan alınan kelimelerin hece sonuna denk gelen c sesleri, Türkçenin ses 
kaidelerine uygun olarak ç sesine dönüştürülmüştür. 

Örnekler: 

ilaç   عالجج 

ihtiyaç    ااحتيیاجج  

haliç    خليیج  

felç   فلج      

Boğazdan Ha (حح) ve Hırıltılı Hı (خخ): Türkçede olmayan seslerdendir. Her ikisi de boğaz 
ünsüzleridir. Bunlardan Ha (حح) sesi, “boğaz tamamen açıkken ses telleri sıkıştırılarak 
çıkarılır”. Hı (خخ) sesinde ise “gırtlak hafifçe oynar ve yukarı doğru hareket eder” (Aydın, 
2010: 327). İçerisinde bu sesleri barındıran Arapça kelimeler Türkçeye alıntılandığında hem 
Ha (حح) hem de Hı (خخ), kendilerine en yakın olan H sesine dönüştürülmüştür. Bu da iki sesin 
anlam ayırt ediciliklerinin ortadan kalkmasıdır. Örneğin Arapça خلق (yaratmak) ve حلق (traş 
etmek) kelimeleri Türkçede aynı biçimbirimlerle (halk) gösterilmektedir.  

Örnekler: 

hassas     حساسس        

hücre    حجرةة       

haset     حسد        

harita    َخريیطة 

mizah     مزااحح       

hariciye     َخاررِجيیة  

hazine     َخزيینة         
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hatıra      خاططرةة  

haber    َخبَر       

hain     َخائِن 

hasım     َخصم        

hatip     خطيیب  

hata     َخطأ  

halk     خلق 

D (دد): Arapça D (دد) sesini içeren kelimeler, Türkçeye üç farklı biçimde girmiştir. 
Bunlardan ilki sesin olduğu gibi korunması biçimidir. İkincisi bu sesin Z ile değiştirilmesi, 
üçüncüsü ise T sesine dönüştürülmesidir. 

D (دد) sesinin olduğu gibi korunduğu kelime örnekleri 

dua   ددعاء 

davet   ددعوةة 

devlet   ددوولة 

D (دد) sesinin Z sesi ile karşılandığı kelime örnekleri 

hizmet       ِخدمة  

D (دد) sesinin T sesi ile karşılandığı kelime örnekleri 

cetvel       جْدوولل  

Şemsettin    شمس االّديین 

Kelime ortasında bulunan bu -d->-t- değişiminden başka Türkçede hece sonunda –d sesi 
bulunmadığından dolayı -d>-t dönüşümleri olmuştur. Bu kelimelerin sayısı diğerlerine 
nazaran daha fazladır. 

D (دد) sesinin kelime sonunda T sesine dönüştüğü kelime örnekleri 

şart     شرطط       

fert     فردد 

cilt     ِجلد       
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ut     ُعودد  

şehit     شهھيید        

şahit     شاهھھھد 

mesut     مسعودد        

istibdat      ااستبداادد  

 Peltek Z (ذذ) ve Normal Z (زز): Türkçede bir tane z sesi mevcuttur. O da normal (زز) 
sesine benzemektedir. Ancak peltek Z (ذذ)  sesinin karşılığı yoktur. Bu yüzden Arapçadan 
alıntılanan kelimelerdeki peltek Z (ذذ)  sesi, normal Z sesine dönüştürülmektedir. Yani 
Arapçanın bu iki sesi Türkçede bir ses ile karşılanmakta ve tek bir işaret (harf) ile 
yazılmaktadır. 

Peltek Z (ذذ) sesinin Z sesine dönüştüğü kelime örnekleri 

zerre     ذَذرّرةة  

zirve     ذذررووةة 

zeka     ذَذكاء  

zevk     ذَذووقق 

zihin     ذِذهھھھن 

zihniyet    ذذهھھھنيیة 

Normal (زز) sesinin olduğu gibi alıntılandığı kelime örnekleri 

azim     َعزمم  

aziz     َعزيیز  

 Kalın S (صص): Türkçede kalınlık-incelik ünlülerle ilgili bir özelliktir. Ünsüzlerin 
kalınlaştırılarak söylenmesi veya inceltilmesi (örneğin kabak ve kelek kelimelerindeki k 
sesinin telaffuzu) ünlülerin kalın veya ince olmasına bağlıdır. Ama Arapçada kalınlık-incelik 
durumu ünsüzlere özgüdür. Örneğin خخ (hı),  صص (sad),  ضض (dad),  طط (tı),  ظظ (zı),  غغ (ğayn) ve  قق 
(kaf) kalın ünsüzleri göstermektedir. Arapçadan alıntılan kelimelerdeki kalın S’nin (صص) 
Türkçedeki kullanımı genellikle kalın (art) ünlülerle birlikte olmuştur. Ancak bu, bir ayırt 
edici özellik değildir. Yazım açısından ise Arapçanın kalın S (صص), peltek S (ثث) ve normal S 
  .sesleri, Türkçede sadece bir işaretle, S harfi ile karşılanmaktadır (سس)

Örnekler: 
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sabun     َصابونن   

sabah     َصباحح  

sohbet     ُصحبة  

sadakat     َصَدااقَة  

tesadüf     تَصادُدفف  

sahip    َصاِحب 

sarraf     َصّراافف   

Kalın D (ضض): Türkçede bulunmayan bir sestir. Arapçadan alıntılanan kelimeler bu sesi 
içeriyorsa, Türkçenin ses durumuna göre uygun biçimin tercih edildiği iki farklı ses ile 
karşılanmaktadır: D veya Z. 

Kalın D (ضض) sesinin D sesine dönüştüğü kelime örnekleri 

darbe         ضربة    

adale        عضلة    

kadı        قاضي       

Kalın D (ضض) sesinin Z sesine dönüştüğü kelime örnekleri 

Ramazan    رَرَمضانن 

izah etmek    توضيیح 

zıt     ضد 

zarar     ضررر 

Kalın T (طط): Kalın, dolgun bir T olan bu ses, Kalın D (ضض) ve T (تت) seslerinden 
tamamen farklı bir söyleyişe sahip olmasına rağmen Türkçede karşılığı olmadığından T sesi 
ile telaffuz edilmektedir. Böylece Arapçanın birbirinden farklı dört sesi; Kapalı T (ةة), normal 
T (تت),  kalın T (طط) ve kalın D (ضض) aynı biçime dönüştürülmüş olmaktadır.  

Örnekler: 

rutubet      رُرططُوبَة  

iptal      إإبطالل 

zabıta      ضابط 
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ihtiyat      حتيیاطط 

Kalın Z (ظظ): Dişler arası ve kalın bir ünsüz ses olan Z (ظظ), Türkçede bulunmayan 
seslerden biridir. Bu yüzden kendisine yakın olan Z sesine dönüştürülmektedir.  

Örnekler: 

zuhur etmek    ظظهھورر 

zahir    ظظاهھھھر 

zan     ّظظن   

zahiren     هھھھًرااظظا  

zahiri    ظظاهھھھريي 

Ayın (عع): Ayın (عع) Arapçaya mahsus bir sestir. İçerisinde ayın (عع) olan kelimeler, 
Arapçadan geçmiştir. Ayın (عع), kelime başında bulunduğunda a, ı, i, o, ö, u, ü şeklinde 
seslendirilir. Ortada veya sonda bulunduğunda ise genellikle ses vermez ve herhangi bir harf 
karşılığı bulunmaktadır (Kurt, 2015: 31). Bu nedenle ayın (عع) sesini içeren kelimelerin Türkçe 
görünümleri ile ilgili iki farklı durum ortaya çıkmıştır: Birincisi, kelime başında Ayın’ın (عع) 
atılıp sadece ünlüsünün korunduğu durumdur. İkincisi ise kelime ortasında veya sonunda iken 
hem Ayın’ın (عع) hem de ünlüsünün atıldığı durumdur.  

Örnekler: 

Kelime başındaki Ayın (عع) sesine örnekler 

aile     َعائِلة         

ilim        ِعلم  

aciz    َعاِجز         

inat    ِعنادد     

aşık     عاشق         

unsur    ُعنصر 

akıl      َعقل        

uzuv       عضو   

acayip     َعجائِب       
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ömür         ُعُمر 

Kelime ortasında veya sonunda Ayın (عع) sesine örnekler 

sürat      ُسرعة        

mucize      معجزةة    

makul     معقولل       

mana      معنى 

yani       يیعني        

cuma    ُجمعة 

tayin    تَعيیيین        

takip     تَعقيیب  

Örneklerde de görüldüğü gibi bu sesin karşılığı ve simgesi olmadığından bazen Türkçe 
ses yapısına aykırı durumlar ortaya çıkmaktadır. Aile, şiir, şair gibi kelimelerde ayın 
gösterilmediği için iki ünlü ses yan yana gelmiştir.  

Gayın (غغ): Türkçede doğrudan bir telaffuzu bulunmamasına rağmen Ğ sesine yakındır 
ve G sesinden farklıdır (Aydın, 2010: 329). Ancak Türkçeye alıntılanan Arapça kelimelerin 
ilk sesindeki gayın (غغ) ya G sesine ya da K sesine dönüştürülmektedir. 

Örnekler: 

garip      غريیب  

gaddar     غّداارر 

galip     غالب 

gurur     غروورر 

kayıp     غيیب  (İlk seste gayın (غغ) sesinin K 
sesine dönüştüğü örnekler sınırlıdır.) 

Kelime ortasında olan gayın (غغ) sesleri Türkçede ğ sesi ile karşılanmaktadır. 

Örnekler: 

rağbet     رَرغبَة 

rağmen     ررغم 
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tebliğ     تبليیغ 

mağara     مغاررةة 

mağlup     مغلوبب 

Kalın K (قق): Türkçede olmayan seslerdendir. Türkçede K sesinin inceliği veya kalınlığı 
birleştiği ünlü seslerle ayarlanmaktadır. Ancak Arapçada iki farklı K sesi vardır: İnce K (كك) ve 
Kalın (قق). Kalın K (قق) sesi, genellikle Türkçede kalın ünlülerle birlikte kullanılan K sesine 
benzemektedir. 

Örnekler: 

kırtasiye      قِرططاسيیّة  

kafile      قَافِلة  

kanun      قَانُونن  

muallâk     ُمعلّق 

kalem       قَلَم  

kumaş     قُماشش  

kabul      قَبُولل  

Kalın W (وو): V sesinden farklı, dudakların yuvarlaklaştırılmasıyla çıkarılan kalın bir W 
sesidir (Aydın, 2010: 330; Maksudoğlu, 2009: 23). Yarı ünlü değerinde olan bu çift dudak 
ünsüzü, Türkçede bulunmamaktadır. Ancak alıntı kelimelerdeki kalın W, Türkçede kendisine 
yakın ama nispeten daha ince bir ses olan V ile karşılanmaktadır. Böylece seste bir incelme 
meydan gelmektedir.  

Örnekler: 

bedevi      بدوويي    

mevla     مولى   

devam    دَدوواامم 

vekalet     ووكالة     

vekil    ووكيیل 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Türkçe ve Arapça ayrı dil ailelerine mensup iki dildir. Sesleri, yapıları ve söz dizimleri 
farklıdır. Ancak bin yılı aşkın bir süredir etkileşim içindedirler ve birbirlerinden kelime başta 
olmak üzere çeşitli dil birimleri almaktadırlar. Güncel Türkçe Sözlük’e göre günümüzde 
Türkçenin içinde altı binden fazla Arapça kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler Türkçeye 
girerken genellikle Türkçenin ses özelliklerine uygun hale getirilerek alınmaktadır.  

Arapçadan Türkçeye geçen kelimelerin uğradıkları ses değişimlerinin ortaya çıkarılması 
iki dil arasındaki etkileşimi, yapısal farklılıkları, Türkçenin aldığı kelimelere ses açısından 
uyguladığı işlemler gibi dil araştırmaları için önemlidir. Ayrıca bu türden araştırmalar aradaki 
benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkardığından dil eğitiminde, özellikle yabancılara Türkçe 
öğretiminde, daha etkin bir eğitim gerçekleştirmek ve karşılaşılacak olası sorunları önceden 
kestirerek önlemler almak için de değerlidir.  

Türkçe ile Arapça arasındaki ses farklılıklarını, ünlülerle ilgili olan farklar ve ünsüzlerle 
ilgili olan farklar biçiminde ikiye ayırmak mümkündür. Ünlülerin farklılığı, iki dilin hece 
yapısı ile ilgili önemli sonuçlar doğurmuştur. Arapçada ünlü ses olmaması, hecelerin ünsüzle 
başlamasını ve ünsüzlerin sesinin hareke ile desteklenerek tamamlanmasını beraberinde 
getirmiştir. Bu, Arapçada hecelerin tek bir sesten oluşmaması demektir. Oysa Türkçede 
ünlüler bağımsız birer sestir. Tek başlarına hece hatta kelime oluşturma kabiliyetleri 
bulunmaktadır.  

Türkçe ile Arapça arasında ünsüzler bakımından da büyük farklılıklar bulunmaktadır. 
Arapçada olup Türkçede olmayan sesler çoktur. Bunlar: hemze (ء), peltek S (ثث), boğazdan H 
 ,(طط) kalın T ,(صص) kalın S ,(ضض) kalın D ,(غغ) gayın ,(عع) ayın ,(ذذ) peltek Z ,(خخ) hırıltılı H ,(حح)
kalın Z (ظظ), kalın K (قق), kalın W (وو). Türkçe ile Arapçanın ortak sesleri ise şöyledir: بب (B), تت 
(T), جج (C),  دد (D), رر (R), زز (Z), سس (S), شش (Ş), فف (F), كك (K), لل (L), مم (M), نن (N), هه (H), يي (Y) 
(Aydın, 2010: 331). 

Görüldüğü gibi Arapçada bulunup Türkçede olmayan ünsüzler genellikle kalın ve peltek 
seslerdir. Arapça seslerin sahip olduğu bu iki özellik Türkçede bulunmamaktadır. Türkçede 
kalınlık-incelik ünsüzlerle ilgili değil, ünlülerle ilgilidir. Arapçada ünlü sesler olmadığı için 
kalınlık-incelik ünsüzlerle sağlanmaktadır. Ayrıca Türkçede peltek sesler de 
bulunmamaktadır. Hem kalın sesler hem de peltek sesler, Türkçeye alıntılandığında dil onları 
normalleştirmekte ve kendilerine en yakın ses ile karşılamaktadır. Bu durumda Arapçanın 
birden fazla sesi, Türkçede bir tek ses ile karşılanmak zorunda kalınmaktadır. Seslerin anlam 
ayırt edici özellikleri göz önünde bulundurulduğunda alıntılanma esnasında bu özelliklerini 
kimi zaman yitirdikleri görülmektedir. Türkçenin şu sesleri, Arapçadaki birden fazla sese 
denk gelmektedir: 

D sesi, Arapçanın D (دد) ve bazen Kalın T (طط);  
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H sesi, Arapçanın Ha (حح), Hı (خخ) ve H (هه);  

K sesi, Arapçanın kalın K (قق) ve ince K (كك);  

S sesi, Arapçanın peltek S (ثث), Kalın S (صص) ve S (سس);  

T sesi, Arapçanın T (تت), kapalı T (ةة), Kalın T (طط) ve bazen (دد);  

Z sesi, Arapçanın Z (زز), Peltek Z (ذذ), Kalın Z (ظظ) ve bazen Kalın D (ضض) sesini karşılar. 
Bunun yanında Arapçada bazen kalın bazen de ince olabilen R (رر) ve L (لل) sesleri, Türkçede 
tek biçimlidir, kalınlık ve inceliklerini belli edecek bir işarete sahip değillerdir. Hemze (ء) ve 
ayın (عع) ise Arapçaya özgü seslerdir ve Türkçe karşılıkları bulunmamaktadır. Türkçe yazıda 
bu sesleri gösterecek bir işaret de yoktur. Bu yüzden bu seslerin ya sadece ünlüleri söylenir, 
yazılır ya da hece tamamen düşürülerek varlıkları silinir. 

“Sesler, dizge içinde farklı yerlerde, farklı seslerle komşuluk ilişkisi içinde bulunabilir” 
(Gülsevin, 2013: 51). Buna çevre şartı denir. Çevre şartı, sesin değişmesini, düşmesini veya 
orta çıkmasını sağlayabilir. Arapçadan alıntılanan kimi sesler içinde bulundukları çevre 
şartına bağlı olarak Türkçede birden fazla sese denk gelebilmektedir. Bunlar şunlardır: 

Kapalı T (ةة) sesi, T veya Ø; 

Peltek S (ثث) sesi, S veya T; 

C (جج) sesi, C veya Ç; 

D (دد) sesi, D, T, veya Z; 

Kalın D (ضض) sesi, D veya Z; 

Ayın (عع) sesi, a, ı, i, o, ö, u, ü veya Ø; 

Gayın (غغ) sesi, G, Ğ veya K sesleri ile karşılanmaktadır. 

Ünlülerle ilgili en büyük sorun iki dil arasındaki ses denkliklerinin ve ses uyumlarının 
farklı olmasıdır. Arapçadan alıntılanan kelimelerde genellikle ünlüler bakımından ses 
uyumlarının çoğu zaman gerçekleşmediği görülmüştür. Ayrıca hemze ve ayın seslerinin 
düşürülmesi neticesinde iki ünlünün yan yana gelmesi durumları ortaya çıkmaktadır. Bu da 
Türkçeni ses yapısına aykırıdır. 

Türkçe ile Arapçanın etkileşimi ve bunların ortaya çıkardığı sonuçların ses, yapı, söz 
dizimi ve söz varlığı bakımından değerlendirilmesi hem dil tarihi açısından hem de bu dillerin 
karşılıklı öğretilmesi bakımından önemlidir. Ortaya çıkan benzerlikler, öğrenmeleri 
kolaylaştırıcı birer araç olarak kullanılabilir. Farklılıklar da dil öğretenlere süreci kontrol edici 
önlemler alma konusunda aydınlatıcı birer önbilgi biçiminde değerlendirilebilir.  
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MÜZİK TÜRÜ TERCİHLERİNİN SOSYOKÜLTÜREL AÇIDAN DAĞILIMI: 
MERZİFON İLÇESİ ARAŞTIRMASI 

Haluk YÜCEL* 

ÖZ 

Araştırmanın amacı, Amasya ili Merzifon ilçesinde yaşayan 16 yaş ve üstü nüfusun dinlediği müzik türlerini 
sosyokültürel etkenler açısından incelemektir. Bu çalışmada anket yöntemi ile elde edilen bilgiler ışığında, 
müzikseverlerce tercih edilen müzik türlerinin yaş, eğitim, gelir durumu ve seçilen meslek gibi etkenler 
arasındaki bağ belirlenmek istenmektedir. Böylelikle ilçede yaşayan toplumun farklı ekonomik durumlarına ve 
eğitim alt yapılarına göre dinledikleri müzikte nasıl bir değişkenlik gösterdiğini belirtilmiş olunacaktır.  

Araştırmada 16-65 yaş aralığındaki müzikseverlerin en çok dinlediği müzik türünün Türk Pop Müziği olduğu 
varsayılmaktadır. Bu kanıya ulaşmamızdaki en önemli etkenler; Türk Pop Müziğinin gerek sözlerinin kolaylığı 
ile ezberde kalıcılığı, gerekse hareketli ritim ve canlı, heyecan verici melodilerden meydana gelmesi 
nedeniyledir. Popüler kültürün en önemli araçlarından olan televizyon sayesinde bu müzik türünün geniş halk 
kitlelerine ulaşıyor olması varsayımımızı kuvvetlendirir niteliktedir. Ayrıca Klasik Batı Müziği türünün ise 
ağırlıklı olarak üniversite ve yüksekokul mezunları tarafından daha çok dinlendiği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Müzik ve sosyo-kültür, Merzifon-Amasya müzik türü tercihleri, Türk müziği.  

 

SOCIOCULTURAL ASPECTS and DISTRIBUTION ON MUSICAL GENRE PREFERENCES: A 
STUDY ON MERZİFON DISTRICT 

 

ABSTRACT 

The purpose of the study is to examine the listened music types which the population aged 16 and over 
in Merzifon province of Amasya in terms of population and socio-cultural effect. In this study, in the light of 
information obtained by survey method, it is desired to determine the links between the music type prefered by 
the music lovers and factors such as education, income and chosen profession. Thus, the variation of the listened 
music will be able to determine according to different socio-economic status and educational background. 

It is assumed in this study that most kinds of music lovers in the 16-65 age range are listened to Turkish pop 
music. The most important factors which led us to this consequence are the simplicity of the Turkish pop music 
words caused to keep in mind easily and also; permanence of lively rhythm and exciting melody of musical 
composition. Cause of the television, which is one of the most important tools of popular culture, this type of 
music reaches to a wide mass of population which strengthens our assumption. In addition, it is thought that the 
classical west music is mainly listened by university and vocational school graduates. 

Keywords: Music and socio-culture, Amasya-Merzifon music genre preferences, Turkish music. 
 
 

GİRİŞ  

Müzik, evlenme süreçlerinden dinleme ve eğlenme amacına kadar geniş bir alanda kabul 
gören ve coğrafi genişliği bulunan sosyal bir gerçekliktir (Cengiz: 2011,5). Geleneksel müzik 
bir toplumun en önemli kültürel değerlerindendir. Oluşumu ve tarihsel süreçteki devamlılığı 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Gazi Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, hy.musiki@gmail.com 
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bakımından ortaya çıktığı kültürün içerisinde harmanlanmış, günümüze ulaşmıştır. Yöresel 
yaşam tarzları, sosyo-ekonomik şartlar ve coğrafi özellikler, halkın müziksel tutumunu 
derinden etkileyen önemli etkenlerdendir. Bununla birlikte, kitle iletişim araçları çeşitli 
kültürlerin zengin müzik türlerinin tanınmasını kolaylaştırmaktadır. Toplumumuzda Türk halk 
müziği, Türk sanat müziği, Tasavvuf müziği, Pop, Arabesk, Enstrümantal müzik, Rock gibi 
müzik çeşitleri genel kabul gören müzik türleridir.  
Bu araştırmada Amasya ili Merzifon ilçesinde yaşayan 16 yaş ve üstü nüfusun dinlediği 
müzik türleri sosyokültürel etkenler açısından incelenmiştir. 
 
MERZİFON İLÇESİ VE SOSYOKÜLTÜREL TARİHİ 

Merzifon, Amasya ilinin en büyük ilçesi olarak, Orta Karadeniz Bölgesinin iç kısımlarında 
yer almaktadır. Şehrin doğusunda Suluova, güneyinde Amasya Merkez, batısında 
Gümüşhacıköy, kuzeyinde Samsun ili Havza ve Vezirköprü ilçeleri bulunmaktadır. İlçenin 
kuzeyi ve batısı dağlık olup, orta ve doğu kesimleri ovalıktır. Kuzeyinde 1909 m.ye ulaşan 
Tavşan Dağı, güneyinde de Çakır Dağı'nın uzantıları bulunmaktadır. Karayoluyla Ankara'ya 
310, İstanbul'a 632, Samsun'a 110 km. uzaklıktadır (http://www.merzifon.bel.tr/).  

 

 

 

Resim 1: Merzifon ilçesinin Amasya ili haritasındaki konumu.  

http://www.csb.gov.tr/iller/amasya/ 

 

Merzifon nüfusunun tamamına yakını okur-yazardır ve 2014 nüfus verilerine göre 69.719 kişi 
yaşamaktadır. Gelişmekte olan sanayisi ile bölge ilçelerinden gelen göçü artırmış, tarım ve 
hayvancılığın ardından üçüncü çalışma alanını oluşturmuştur. 

Merzifon coğrafi konumu itibariyle birçok medeniyete merkez olmuş, geçmişi çok eskiye 
dayanan kadim bir ilçedir. Amasya ili Merzifon ilçesinde yapılan arkeolojik çalışmalar 
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sonucunda Roma Dönemi’ne ait yüksek kabartma mezar lahdi bulunmuş olması bunun bir 
göstergesidir (Üreten, 2013: 185). Merzifon, Osmanlı Döneminde de önem kazanmış bilhassa 
Çelebi Sultan Mehmed devrinden (1413-1421) itibaren İslam ilim ve kültür hayatı için değerli 
fikir ve ilim insanları yetiştirmiş bir şehirdir. Bu kişilerin başında devlet adamları, sadrazam, 
âlimler, edipler, fakihler, mutasavvıflar, kadılar ve müftüler gelmektedir. Sultan Mehmed’in 
1414-1417 yılları arasında yaptırdığı Merzifon Medresesi gerek mimari özelliği olarak 
gerekse eğitim ve ilim tarihi açısından son derece önemlidir. 

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa (1634-1683) Osmanlı tarihinin en tanınmış 
sadrazamlarındandır. İstanbul başta olmak üzere Edirne, Kayseri ve Merzifon’da pek çok 
külliye, taşhan, cami, han, hamam, kütüphane, kervansaray ve medrese gibi vakıf kurumları 
inşa ettirmiştir (Kılıcı, 2013: 155-165). Günümüzde de Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
çalışmaları doğrultusunda bu vakıflar topluma hizmet verir niteliklerdedir.  

Kara Mustafa Paşa’nın kendi adını verdiği cami ve onun yanında bulunan Bedesten ilçenin 
sosyal ve ekonomik yaşamında önemli yer tutmuştur. Merzifon Bedesteni kare planlı dokuz 
çok kubbeli kâgir bir yapıdır, 1666 yılında yapılmış olmalıdır (Çerkez, 2005:157). Yapımında 
kesme taş kullanılan bedestenin dört ayak yapının üstünü örten sekizgen kasnaklı kubbeleri 
taşımaktadır. Yapının dışında dört cephede ortada birer kapı kenarlarda dükkânlar yer 
almaktadır (Tuncel, 2001: 383-398). 

İlçe halkı tarafından özellikle Türk halk müziği çok sevilmekte ve geçmişten günümüze, 
kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Gökyüzünde bölük bölük turnalar, eğlen sana bir nasihat 
edeyim, eşimden ayrıldım yamandır halim gibi pek çok türkü;  Ankara Devlet Konservatuvarı 
tarafından derlenmiş ve repertuara alınmıştır.  
 
Yörede, özellikle Merzifon’da âşıkların dışında Hayati, Posti, Şair Nedim, Şair Eşref, Eyüp 
Sabri, Hıfzi, Hilmi, Muallim Cudi gibi değerli şairler de yetişmiştir (Akbulut, 2010: 10). 

Merzifon Belediyesi bünyesinde kurulan Belediye Konservatuarı, Türk Halk Müziği Korosu, 
Türk Sanat Müziği Korosu ve Çocuk Korosu çalışmalarını devam ettirmektedir. Her sene 
geleneksel hale getirilmiş olan Merzifon Haftası Etkinliklerinde bu korolar sahne almakta ve 
kültürel faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Ayrıca pek çok yöre halkının istifade ettiği Halk 
Eğitimde el sanatları kurslarının yanı sıra bağlama eğitimi verilmekte ilçenin müzik yaşamına 
katkı sağlamaktadır. Merzifon’da, yerel sanatçılıktan çıkarak ülkemizdeki müzik camiasında 
tanınan Seyfi Alkan, Ferhat Durmuş gibi Türk Halk Müziği sanatçıları ile Özgen Gürbüz, 
Mahmut Oğul, Turhan Taşan, Sadün Aksüt ve İ.Hakkı Özbilgin gibi Türk Sanat Müziği 
sanatçıları ve bestekârları yetişmiştir. İsimleri geçen bu sanatçıların pek çok eseri uzun yıllar 
boyunca TRT’de,  özel radyolarda ve sanatçıların albümlerinde icra edilmiştir. 

Günümüzde âşık/ozan/halk şairi olarak, geleneksel tarzda şiir yazan birçok sanatçı vardır. 
Bilinen ya da bilinmeyen hemen her köyde birkaç ozan bulunmaktadır. Yöredeki Alevi-
Bektaşi köyler dikkate alındığında bu sayının yüzün üzerinde olduğu görülmektedir. Bu 
ozanlara, yakın zamanda yaşamış İsmail Kartal, Işık Ruhani, Hüseyin Ceylan, Hasan Coşar, 
Haydar Aslan, Ali Candan, Fikret Piroğlu, günümüzde ise Abdullah Çelebi, Satılmış Yıldız, 
Hüseyin Elmas, Ali Kiziroğlu, İhsan Aktaş, Muammer Badem, Veli Çal, Ali Kürekçi, Ali 
Aksoy, Celal Yılmaz, Veli Aktaş, Nail Yıldırım, Ali Duran, Hikmet Yıldız, Hüseyin Albayrak 
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gibi geleneksel tarzda şiir yazan çok sayıda örnek verebiliriz. Genç nesilde de bu sayı oldukça 
fazladır (Akbulut, 2010:10). 

Türk kültür çeşitliliği içerisinde halk oyunları önemli bir yer tutmaktadır. Türkler her gittikleri 
yerde kendi izini bırakan ve kendi kültürünü yayan bir millet olma özelliğini her daim 
korumuştur. Halk oyunları genel tanımı itibariyle bir yörenin kültürünü yansıtan, yöre 
insanının sevinç ve üzüntülerini kimi zaman müzik eşliğinde kimi zaman da müziksiz ifade 
edebildiği folklorik figürler olarak tanımlanabilmektedir. Halk oyunları her zaman grup 
halinde değil oyunun konusu ve oynanış şekli itibari ile de tek kişilik oynanabilmektedir. 
Değişen şartlar içerisinde halk oyunlarına günümüzde düğün ya da özel günlerin 
eğlencelerinde karşılaşabilmekteyiz. Amasya- Merzifon yöresi halk oyunları da artık düğün-
kına gecelerinde, asker uğurlama ya da şenliklerde oynanmaktadır. Oyunlar genel olarak 
davul ve zurna eşliğinde oynanmaktadır. Ancak günümüz çeşitliliğinde daha geniş çalgı 
sistemine sahip müzik aletleri de kullanılmaktadır. Müzik aletlerinin çeşitliliği oyun 
figürlerinde bir değişiklik meydana getirmemektedir (Bayat, 2015: 568). 

 
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 
Amasya ili Merzifon ilçesinde yaşayan 16 yaş ve üstü nüfusun dinlediği müzik 

türlerinin sosyokültürel etkenler açısından incelendiği bu araştırma; yöntemi bakımından 
ankete dayalı, tarama modeli üzerine kurulu bir çalışmadır. "Survey araştırmalarıyla objelerin, 
olay ve olguları, kavramların ne oldukları açıklanmaya çalışılır. Bu tür incelemeler, mevcut 
durumları, şartları ve özellikleri olduğu gibi ortaya koymaya çalışır” (Aslantürk, 1999: 101). 
Araştırmanın konusu gereği yaş, cinsiyet, eğitim, aile içi konum, meslek, gelir durumu, 
müzikle yakınlık derecesi ve müziksel tercih konularında 300 kişi katılımıyla bir anket 
uygulanarak sonuca varılmaya çalışılmıştır. Araştırma sürecinde temel olan esaslar 
gerçekleştirilmiş ve böylelikle ilk olarak araştırmanın evren ve örnekleminin belirlenmesinden 
sonra katılımcılarla ön görüşmeler yapılarak gönüllü olanlar tarafınca anket formları 
doldurulmuştur. Daha sonra uygulama sonucu elde edilen veriler yazılı ortama aktarılmış 
böylelikle elde edilen verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması sağlanmıştır. Son olarak da 
grafikler yardımıyla çıkan sonuçlar raporlaştırılmıştır. 

Çalışmanın sınırlılıkları ile ilgili hususlar kısaca şöyledir; 
•   Anket katılımcıları 15 yaşın üzerinde bulunanlarla sınırlıdır. 
•   Çalışmamızda herhangi bir derece belirlemek ya da ölçek geliştirmek gibi amaç 

olmadığı için, kullanılan ifadelerde bir geçerlilik ve güvenilirlik testleri 
yapılmamıştır. 

•   Çalışma belli bir zaman dilimi içerisinde yapıldığı için, ileriki dönemlerde 
görüşülen ve anket katılımcılarının kanaat ve tutumlarının değişebileceği 
düşünüldüğünden, araştırma yapıldığı zamanla sınırlı tutulmuştur. 

Anket soruları şu sırayı takip etti: 
a)  Olgu soruları, 
b)  Müzikle ilgili tutum ve görüşler. 
Araştırma yöntemimizle ilgili olarak sayısal veriler de kullanılmıştır. Böylelikle 

gözlemlerimize dair bir sayı vererek sonuç ve yorum yazılabilmiştir. 
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BULGULAR 

            Cinsiyet-Yaş ve Dinlenilen Müzik Türleri Arasındaki İlişki: Cinsiyet, bireylerin 
içinde bulundukları toplumda statülerini belirleyen ve buna göre birtakım rollerin gereklerinin 
yerine getirilmesini sağlayan faktörlerden biridir. Doğuştan kazanılan bir statü olan cinsiyet, 
toplumsal kurumlar içinde özgün tanımlanmayı ve duruşu gerektirmektedir.  

Tablo 1.  anket katılımcılarının cinsiyete göre dağılımını, Tablo 2. anket katılımcılarının yaş 
gruplarına göre dağılımını göstermektedir.   

Tablo 1: Cinsiyete Göre Dağılım. 

Cinsiyet Sayı Yüzdelik Oran % 

Kadın 229 76,54 

Erkek 71 23,46 

Toplam 300 100,00 

Anketimizin cinsiyete dayalı sorularını cevaplayan toplam 300 müzikseverin 76,54% 
oranla 229 kişi ile kadınlar oluşturmaktadır. Buna karşın 23,46% oranla 71 ile erkek 
müzikseverler tablomuzda yer almaktadır. Bu sonucun çıkmasında anketimize katılan 
bayanların çoğunluğunun ev hanımı olmasının, eşlerine oranla sanata daha fazla zaman 
bulmaları gelebilir.  

Tablo 2:  Yaş Gruplarına Göre Dağılım.  

Yaş Gruplarına Göre Sayı Yüzdelik Oran% 

16-22 79 26,6 

23-29 52 17,3 

30-39 63 21 

40-49 73 24,5 

50-59 19 6,3 

60-65 13 4.3 

Cevapsız 0 0 

Toplam 300 100,00 

Anketimize katılan 16-22 yaş aralığındaki müzikseverlerin sayısı 26,6% oranla 79 ile 
olarak görülmektedir. Tablodan da anlaşılacağı gibi her yaş grubundan müzikseverlere anket 
uygulanmış ve 40-49 yaş aralığındaki dinleyicilerin müziğe oldukça fazla zaman ayırdıkları 
görülmüştür. Bu sonucun çıkmasında etken faktörlerden biri olarak; orta yaşta olan 
katılımcıların genel anlamda müziğe daha fazla ihtiyaç duymuş olmaları gösterilebilir. Ayrıca 
ilk tablodan ortaya çıkan sonuç doğrultusunda ankete katılan kadınların çok olması ve büyük 
kesiminin ev hanımı olmaları evde sıklıkla müzik dinlendiğini göstermektedir.  
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Eğitim Düzeyleri ve Dinlenilen Müzik Türleri Arasındaki İlişki: Günümüz endüstrileşme 
sürecinde oluşturulan teknolojinin ve ihtisaslaşmanın önemli bileşenlerinden biri bilimsel 
bilgidir. Bu bağlamda bilimsel bilginin, başta ekonomik olmak üzere bütün kurumsal 
alanlarda gelişmenin tetikleyici unsuru olduğunu söyleyebiliriz.	  	  

Tablo 3. anket katılımcılarının eğitim düzeylerine göre yüzde dağılımını göstermektedir. 

Tablo 3: Eğitim Düzeyi. 
Üyelerin Eğitim Düzeyi Sayı Yüzdelik Oran % 

Yüksek Öğrenim mezunu 52 17,6 

Lise mezunu 143 47,6 

Ortaokul Mezunu 72 23,6 

İlkokul mezunu 26 8,4 

Okumadım 0 0 

Cevapsız 7 2,8 

Toplam 300 100,00 

Yukarıdaki veriler ışığında lise mezunları 47,6 % oranla ilk sırada, 23,6 % oranla 
ortaokul mezunları ikinci sırada yer almaktadır. Eğitim seviyelerini araştırdığımız verilerden 
anlaşılacağı gibi ağırlıklı ilk ve orta düzey eğitim seviyesi dikkat çekmektedir. Eğitim durumu 
aynı zamanda belirli bir kültürel çevreye aitlik durumunu da beraberinde getirmektedir. 
Ankete katılan Amasya ili Merzifon ilçesindeki gönüllülerin eğitim durumunun ağırlıklı 
olarak orta düzey bir seviyede olduğu görülmektedir. 
 

Gelir Durumu ve Dinlenilen Müzik Türleri Arasındaki İlişki:  

Tablo 4. anket katılımcılarının aile gelir durumuna göre dağılımını göstermektedir.  

Tablo 4: Ailenin Gelir Durumu. 

 
Yıllık Gelir Durumuna Göre Dağılım  

 
Sayı Yüzdelik Oran % 

5-9 2 0,6 

10-14 32 10,6 

15-19 78 26,3 

20-24 97 32,3 

25-29 71 23,6 

30-35 12 4 
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Anket uyguladığımız müzikseverlerin ekonomik kazanç tablosuna baktığımızda gelir 
dağılımının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Yıllık kazanç 20-24 bin TL aralığında 
yaklaşık 97 kişi olarak saptanmıştır. Bu durum da bize Merzifon’da yaşayan müzikseverlerin 
çalışma saatlerinin ve ücretlerine bağlı gelir durumlarının yakınlığını göstermektedir. 
Aralarında ciddi bir gelir farkının bulunmaması, sosyo-ekonomik açıdan büyük bir farklılığı 
da doğurmamaktadır.  
 

Meslek ve Dinlenilen Müzik Türleri Arasındaki İlişki:  

Tablo 5. anket katılımcılarının mesleki özellikleri ve dinlenilen müzik türleri arasındaki ilişki 
dağılımını göstermektedir.  

Tablo 5:  Mesleki Durumları. 

Meslekler Sayı Yüzdelik Oran % 
Öğretmen 10 4,53 
Teknisyen 4 1,13 
Doktor, eczacı 1 0,32 
Avukat 3 0,97 
Mimar-mühendis 7 2,10 
Ev Kadını 61 20,39 
İşçi  108 35,28 
Esnaf 17 6,15 
Lise öğrencisi 4 1,46 
Üniversite öğrencisi 5 1,78 
Güzel Sanatlar Mensubu 2 0,32 
Emekli 64 21,52 
İşsiz 10 3,24 
Diğer  4 0,81 
Toplam 300 100,00 

Anket uyguladığımız kişilerin mesleki durumlarını gösteren tablomuzda ev kadını 
olanlar 20,39% oranla 61, 21,52% oranla emekli olanlar 64 ve 35,28% oranla işçi olanlar 108 
kişi olarak gösterilmektedir. En az meslekle 1 kişi ile doktor ve 2 kişi ile güzel sanatlar 
mensubu olmuştur. Çok çeşitli meslek gruplarına yer verdiğimiz tablomuzda ev kadınlarının 
çok olması diğer tablolardaki verilerimizi destekler boyutta olmuştur. Ev kadınları, emekli ve 

36-40 8 2,6 

41-49 - 0,00 

50 ve üstü - 0,00 

Toplam 300 100,00 
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işçiler hayatlarında müzik daha ön planda dururken sosyal yaşamlarına ayrı bir renk 
katmaktadırlar. 

 

Aile İçi Konumları ve Müzik İlişkisi: Tablo 6. anket katılımcılarının aile içi konumlarına 
göre yüzde dağılımını göstermektedir. 

Tablo 6: Aile içi konumları. 

Koro Üyelerinin Aile İçi Konumu Sayı Yüzdelik Oran % 

Anne 179 60,68 

Baba 51 16,50 

Çocuk 36 11,81 

Dede 7 2,27 

Büyükanne 14 4,53 

Bekâr 13 4,21 

Toplam 300 100,00 

Daha önce verilen yaş tablosundan da anlaşılacağı gibi çoğunluğu 35-55 yaş aralığında 
olan üyelerin çoğunluğu 60,68% oranla anne ve 16,50% oranla baba olarak aile içi 
konumlarındadırlar. Bu sonuç bize ankete katılanların daha çok anne olduklarını ve müzik 
için daha çok zaman ayırdıklarını göstermiştir.  

 

Müzikle İlgili Tespitler: Bu kısımda görüştüğümüz ve ankete katılan müzik severlerin müzik 
ile ilgisi, hangi tür müziği sevdikleri ve değişkenleri değerlendirilmiştir. 
 
Müzikle İlgi Düzeyi: İlk hazırlanan tabloda koro üyelerinin müzik ilgi düzeyleri ve müzik 
alanında eğitim alıp almadıkları bilgilerine yer verilmiştir	   Tablo 7. anket katılımcılarının 
müzik ilgi düzeylerine göre dağılımını göstermektedir. 

 
Tablo7: Müzik İlgi Düzeyi. 

Müzik İlgi Düzeyi Sayı Yüzdelik Oran % 

Meslek 2 0,65 

Yarı Amatör  9 2,91 

Sadece Dinleyici 271 88,35 

Enstrüman Çalan 17 7,93 

Eğitimli 1 0,16 
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Toplam 300 100,00 

Müzik ilgi düzeyini araştırdığımız tablodan anlaşılacağı ankete cevap veren 271 kişi 
88,35% oranla kendilerini dinleyici olarak görmektedir. Sadece 1 kişi müzik eğitimi almış ve 
amatörce de olsa 17 kişi 7,93% oranla bir müzik aleti ile meşgul olmaktadır. Müziği mesleki 
olarak ele alanların sayısı ise sadece 2 olarak görülmektedir.  

Müzik Türü Tercihi: Kendi iç dinamikleri ve kültürlerarası etkileşimin yoğun olduğu 
günümüz toplumlarında müziğin dinleyici niceliğinde ve niteliğinde süre giden bir değişme 
yaşanabilmektedir. Söz konusu bu nicelik ve nitelik zaman zaman göreceli değer ve normlara 
bağlı olarak olumlu-olumsuz gibi değerlendirmelere tabi tutulsa da müzik dinlemek eğitimle 
geliştirilebilecek bir alışkanlık olduğu kadar anne babalar da dinledikleri müzik türleri ile 
çocuklarına model olabilmektedirler. Dinlenmekle birlikte müziğin doğum, nişan, sünnet gibi 
çeşitli törenlerde kullanılması da toplumda hemen hemen aynı öneme sahiptir. Müzikte kalite, 
söz içeriğinin ezgiye yansıması, yorum, söyleyenin beceri ve sesini kullanma yeteneğine bağlı 
olarak dünyada her ülke kültürüne damgasını veren bir müzik, bir halk oyunu, bir dans 
bulunmaktadır (Cengiz, 2011, 15).  

Tablo 8. anket katılımcılarının tercih edilen müzik türlerine göre yüzdelik dağılımını 
göstermektedir. 

Tablo 8: Tercih Edilen Müzik Türlerine Göre Dağılım. 

Tercih Edilen Müzik Türlerine Göre Dağılım Sayı Yüzdelik Oran % 

Türk Halk Müziği 104 32,88 

Türk Sanat Müziği 102 32,07 

Tasavvuf Müziği 18 6,63 

Türk Hafif Müziği 5 2,94 

Klasik Müzik 4 1,78 

Arabesk 32 11,52 

Pop Müzik 29 10,08 

Hip hop 1 0,16 

Tümü 5 1,94 

Toplam 300 100,00 

Tercih edilen müzik türlerine göre dağılım tablosunda ağırlıklı olarak Türk Halk 
Müziği 32,88% oranla 104 üye ile ve Türk Sanat Müziği 32,07% oranıyla 102 üye ile 
tercihleri görülmektedir. Üyeler arasında arabesk müziğine 11,52% oranla 32 ve pop 
müziğine de 10,08% oranıyla 29 kişi tercih etmektedir. Bu veriler doğrultusunda; 
katılımcıların geleneksellik kalıplarından pek dışarı çıkmadıklarını görmekteyiz. Yine 
katılımcıların yaş ortalamalarına baktığımızda aldığımız verilerle paralellik gösterdiğini 
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görebiliriz. Böylelikle Türk Sanat Müziği’nin Türk Halk Müziği’nin ve Tasavvuf müziğinin 
ilk sıralarda olması şaşılacak bir sonuç değildir.  

Pop Müzikten Hoşlanma/Hoşlanmama Nedeni:  

Tablo 9. ve tablo 10.  anket katılımcılarının pop müzikten hoşlanma/hoşlanmama nedenlerine 
göre dağılımını göstermektedir. 

Tablo 9: Pop Müzikten Hoşlanma Nedeni. 

Pop Müzikten Hoşlanma Nedeni Sayı Yüzdelik Oran % 

Beni yansıtıyor, hareketli 69 61,06 

Çağa uygun 4 3,54 

Ritim ve melodiler etkiliyor 12 10,62 

Klipler etkiliyor 10 8,85 

Popüler müzik 18 15,93 

Toplam 113 100,00 

Pop müziğin hoşlanma nedeni olarak 61,06% oranla 69 kişi ile ilk sırada beni 
yansıtıyor ve hareketli gelmektedir. Son sırada ise çağa uygun görüşü 3,545 oranla 4 kişi yer 
alıyor. Hareketli olması hususu göz önünde tutulduğunda, toplumuzun kendini yansıtan, 
hareketli müziğe daha çok önem verdiği gözlemlenmektedir.  

 
Tablo 10: Pop Müzikten Hoşlanmama Nedeni. 

Pop Müzikten Hoşlanmama Nedeni Sayı Yüzdelik Oran% 

Mevsimsel, dönemsel, etkisi zayıf 74 29,25 

Basit 8 3,57 

Derinlik yok 37 14,45 

Sözler saçma 15 5,9 

İlgilenmiyorum 139 46,92 

Toplam 273 100,00 

Pop müzikten hoşlanmama sorumuza ilk sırada 46,92% oranla 139 ile ilgilenmiyorum 
ve o müzik türünün mevsimsel, dönemsel, etkisi zayıf seçeneği ile ikinci sırada 29,25% oranla 
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74 olarak karşımıza çıkmaktadır. Pop müziğinin etki alanının ve süresinin kısa olması, 
derinliğinin olmadığı düşüncesi ve sözlerinin saçma olduğu fikrinden dolayı hoşlanılmadığını 
belirtenlere göre milli algılayış, duygu ve düşünceye aykırı geldiğini göstermektedir. 

Türk Sanat Müziğinden Hoşlanma/Hoşlanmama Nedeni: Tablo 11. tablo 12. anket 
katılımcılarının Türk Sanat Müziğinden den hoşlanma/hoşlanmama nedenlerine göre 
dağılımlarını göstermektedir. 

Tablo 11: Türk Sanat Müziğinden Hoşlanmama Nedeni. 

Türk Sanat Müziğinden 
Hoşlanmama Nedeni Sayı Yüzdelik Oran % 

Sıkıcı geliyor 58 59,69 

Melodik yapısını sevmiyorum 11 12,04 

Sözlerini tam anlayamıyorum 7 7,33 

İlkel 8 4,19 

İlgilenmiyorum 24 16,75 

Toplam 114 100,00 

Anketimize katılan 58 kişi 59,69% oranla bu müziğin sıkıcı geldiğini belirtmektedir. 
Son sırada ise 8 kişi 4,19% oran ile bu müziğin zamanın şartlarına uygun olmadığı 
belirtilmiştir. Demek ki Türk sanat müziğini beğenmeyenlerin sebepleri daha ziyade bu türün 
yapısal özellikleri noktasında toplanmaktadır.  

 

Tablo 12: Türk Sanat Müziğinden Hoşlanma Nedeni. 

Türk Sanat Müziğinden Hoşlanma 
Nedeni Sayı Yüzdelik Oran% 

Beni yansıtıyor 48 49,35 

Sözlerini seviyorum 16 13,85 

Kültürümüzün bir ürünü 9 9,09 

Ritim ve melodik yapı çok güzel 6 5,19 

Beni dinlendiriyor 23 22,52 

Toplam 102 100,00 

Tablo 12.den da anlaşılacağı gibi 48 kişi 49,35% oranla ile ilk sırada bu müziğin 
kendilerini yansıttıkları düşüncesi yer almaktadır. Dinlendirdiğine ilişkin sayı ise 23 ile 
22,52% oranla ikinci sıradadır. Bu veriler bize Türk sanat müziğinin kendilerini yansıtıyor 
olmasından dolayı ortak duygu ve düşüncelerin yoğunluğunu, kültürlerini yaşamaya ve 
yaşatmaya çalıştıklarını göstermektedir. 
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Türk Halk Müziğinden Hoşlanma / Hoşlanmama Nedeni: Tablo 13. Ve tablo 
14. anket katılımcılarının THM den hoşlanma/hoşlanmama nedenlerine göre dağılımlarını 
göstermektedir.  

Tablo13: Türk Halk Müziğinden Hoşlanma Nedeni. 

Türk Halk Müziğinden Hoşlanma 
Nedeni. Sayı Yüzdelik Oran% 

Öz kültürümüzün ürünü 61 60,20 

Sözleri samimi 13 12,24 

Dinlendiriyor 2 1,53 

Rtim ve melodi güzel 15 14,29 

Beni yansıtıyor 12 11,74 

Toplam 103 100,00 

Öz kültür tercihi 60,20% oranla 61 kişi ile ilk sıradayken Türk halk müziği beni 
dinlendiriyor seçeneği 1,53% oranla 2 onayla son sırada yer almaktadır. Demek oluyor ki 
Türk toplumu dinlediği müziğin kendi duygularıyla ve milli hassasiyetleriyle bir bütünlük arz 
etmesini beklemektedir. 

 

Tablo 14: Türk Halk Müziğinden Hoşlanmama Nedeni. 

Türk Halk Müziğinden Hoşlanmama 
Nedeni. Sayı Yüzdelik Oran% 

Sıkıcı 9 9,42 

İlkel 31 30,89 

Sade ve melodiler hep tekrar 14 13,61 

Yöresel 20 19,90 

İlgilenmiyorum 27 26,18 

Toplam 101 100,00 

Türk halk müziğinin ilkel olduğu inananların sayısı % 30.89 oranla 31 ile ilk sıradadır. 
Melodilerin tekrar olduğu düşüncesi de %13,61 oranla 14 ile gösterilmektedir. 
Katılımcılardan aldığımız veriler doğrultusunda Türk halk müziğinin gerek beste formlarının, 
türkülerinin, gerekse o müziği icra eden sazların ilkel ve yöresel olmasından dolayı 
hoşlanmadıklarını belirtilmişlerdir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmamızın verilerine dayanarak elde ettiğimiz sonuçlar şöyledir: 

•   Merzifon’da uyguladığımız anketteki müzikseverlerin büyük bir çoğunluğu % 88,35 
oranla sadece dinleyici olarak kendilerini tanımlamaktadır. Çalışmamızda Türk halk 
müziği, Türk sanat müziği, Tasavvuf müziği, Klasik batı müziği, Pop, Arabesk, Hip-
Hop gibi müzik çeşitleri genel kabul gören müzik türleri olarak ele alınmıştır. 

•   Ankete katılanların ağırlıklı olarak Türk halk müziği ve Türk sanat müziği tercihleri 
ilk sırayı almaktadır. Bu durum bize ilçede yaşayan müzikseverlerin popüler kültürün 
etkisinde fazla kalmayıp müzik tercihlerini milli değerlere uygun olarak şekillendiğini 
göstermektedir. 

•   Anketimize katılan müzikseverlerin çoğunluğunun kadın olması bizlere kadınların 
günlük yaşamlarında erkek müzikseverlere oranla daha etkin olarak yer aldığını 
göstermektedir. Ayrıca aile içi konumlarına baktığımızda anne olanların oranı ev 
içerisinde ve çalışma alanlarında müziği daha çok dinlediklerini göstermektedir. 

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

•   Yaş ve tercih edilen müzik arasında da bir bağ bulunmaktadır. Yaş ne kadar küçülürse 
pop müziğine ilgi o kadar artmakta ve orta yaş seviyelerinde Türk Halk Müziği ve 
Türk Sanat Müziği daha çok tercih edilmektedir. 

•   Her yaş grubunda uyguladığımız anketimizde ağırlıklı olarak orta yaş ve üstü kesimin 
müziği hayatlarına dinleyici olarak daha fazla alıyor olması psikolojik açıdan 
rahatlama, yaşamlarına farklı bir renk katma olarak yorumlanabilir. 
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DIE METROPOLE ALS EIN PRODUKT DER MODERNE. WAHRNEHMUNG 
KULTURELLER RAEUME IN DER LITERATUR 

 
Cüneyt ARSLAN* 

 
Öz 
 
Edebiyat her ne kadar tarih içerisinde dönemden döneme farklı işlevler üstlenmiş de olsa alanüstü bir yansıtma 
(Reflexion) aracı olmaktan hiç vazgeçmemiştir. Yakın geçmişin son durağı olan modernite birçok yeni kültürel 
olgu doğurmuştur. Bunlardan bir tanesi ve belki de en önemlisi kendisiyle birlikte ürettiği yeni yaşam alanlarıdır. 
Coğrafi olarak büyükşehir (Metropole) her zaman vardı ancak kültürel bir kimlik olarak yoğurulup günümüzdeki 
biçiminde dönüşmesi modernitenin bir sonucudur. Burada bahsigeçen bu dönüşümün yirminci yüzyıl Alman 
edebiyatına yansımalarına ve edebiyatla etkileşimine bir ışık tutmaya çalışılmakta. Modern bir yaşam alanı olan 
büyükşehir olgusunun hem ürettiği hem de içinde barındırdığı kültürel kimliklerle karşılıklı bir etkileşim 
içerisinde olduklarını görmekteyiz. Bu etkileşimin dönüşüm evresi doğurduğu tüm soru ve sorunsallarıyla 
edebiyat sahasında yansıma bulmuş ve çokboyutlu olarak tartışılmıştır. 
 
Anahtar Sözcükler: Metropol, Kültürel Kimlik, Alman Edebiyatı, Modernite, Şehirleşme 
 
 

METROPOLITAN AS A PRODUCT OF MODERNITY. PERCEPTION OF CULTURAL SPACES IN 
THE LITERATURE 

 
 
Abstract 
 
Although the literature has undertaken different functions throughout the history it has never ceased to be a tool 
for interdisciplinary reflection. Being the last stop of the recent past the modernity has produced many new 
cultural phenomena. One of those phenomena and perhaps the most important one is the phenomenon of new 
living spaces. In terms of geography the concept of metropolis has always been out there but its transformation 
as a sort of cultural identity into its current form is the product of modernity. The study attempts to shed the light 
on the reflection this transformation has made on the twentieth-century German-speaking literature as well as on 
its interaction with this literature. The cultural identities produced and sheltered by the phenomenon of the 
metropolitan as a modern living area are seen here in relationship of reciprocal influence with the latter. And 
with all its questions and problems raised the transformation stage of this reciprocal influence has found 
reflection in German-speaking literature. 
 
Keywords: Metropolitan, Cultural Identity, German Literature, Modernity, Urbanization. 
 
 
1. EINFÜHRUNG 
 
Wie es auch der Titel dieses Aufsatzes explizit macht, wird hier der Versuch unternommen 
die Dominanz der lokalen Kultur-Erscheinungen der modernen Lebensräume bzw. 
Metropolen einer Untersuchung zu unterziehen, wobei der Schwerpunkt auf den 
wechselseitigen Einflüssen des Wandels beider Schwerpunkte liegt – die Moderne und ihre 
‚neuen’ Lebensräume. Der Begriff Moderne wird in diesem Aufsatz von mir in seiner 
Bedeutung des Epochalen, genauer im Sinne der klassischen Moderne verwendet, wobei auch 
an einigen Stellen auf die spezifische literarische Moderne Anlehnungen gemacht wird. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Yrd.Doç.Dr., Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, 
arslanc@sakarya.edu.tr 
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Nebenbei sei angemerkt, dass die Thematik der kulturellen Identität, durch die perzentuellen 
Erweiterungsstrategien der EU-Integration nicht nur für europäische Länder sondern auch für 
alle anderen Entwicklungsländer an Bedeutsamkeit gewinnt. Da die neuen ‚Module’, die 
durch die Erweiterung dem Modell der EU adaptiert und angepasst werden müssen, bekommt 
diese Thematik, welche als Kulturerscheinung des 20. Jahrhunderts bezeichnet werden kann, 
einen besonderen Stellenwert. 
 
Am Beginn des 20. Jahrhunderts entstand neben der Agrarlandschaft ein neuer Lebensraum – 
die Metropole. Es war zuerst eine Erscheinung, die neben der agrarischen Existenz sich 
sichtbar machte, doch im Laufe der Zeit und den fortschrittlichen Entwicklungen in den 
sozialen, industriellen und technischen Feldern wurde das Großstadtphänomen von einer 
interaktiv Agierenden zu einem bahnbrechenden Kultur-Generator transformiert; undzwar mit 
gewaltigen Auswirkungen und Einflüssen auf die Domestikation der Traditionen, Religionen 
und Lebenshaltungen bzw. Lebensanschauungen des Individuums, sowie auch des 
Kollektiven.  
Mit dieser Dominanz generierte sich eine neue Kultur und Kulturverständnis aus den alten 
Strukturen der Mikro- und Makrokulturen, wobei meine Fragestellung die wäre, ob gerade 
diese sich durch die Veränderungen der Lebensräume entwickelnde Kulturen das epochale 
Bewusstsein (der Moderne) bestimmt haben oder der innovative Wandel vom ‚Städtischen’ zu 
Metropolen ? 
 
 
2. LEBENSRAUM: METROPOLE UND MODERNE 
 
Die Struktur der Städte gibt es schon seit dem 3. vorchristlichen Jahrhundert. Sie waren 
seitdem stets Kraftfelder, die Menschen durch ihre Energien angezogen haben und ihr Effekt 
im Laufe der Zeit immer größer wurde. Um das Jahr 1800 lebten nur zwei Prozent der 
Weltbevölkerung in urbanen Zentren. Heute, mit einer Weltbevölkerung von cirka sechs 
Milliarden Menschen, lebt fast die hälfte der Weltpopulation in Metropolen und städtischen 
Lebensräumen. Im Jahr 2007 teilt sich die Weltbevölkerung so auf, dass die Hälfte der 
Weltbevölkerung Stadtbevölkerung ist.1 
 
Vielleicht wäre es doch sinnvoll mit dem Begriff selbst zu beginnen und durch sie heraus 
einer Kristallisation zu gelangen. Man kann vom Einsatz der metropolitanen Begriffe, die vor 
cirka hundert Jahren im deutschen Sprachgebrauch zumindest nicht wie im heutigen Umgang 
waren, wie z.B. „Lebensraum“ erkennen, wie sich der Wandel in der Sprache vollzogen hat 
und sie uns aus einer heutigen Sicht wiederum eine Reflexion ihrer Genese bietet. Das 
Zusammenspiel der Begriffe Leben und Raum sind seiner Syntax her, im 
wissenschaftstheoretischen Sinn, physikalistisch geprägt. Der Begriff ‚Raum‘ ist von seinem 
Gebrauch her aus dem Fachbereich der modernen Physik entsprungen. Dies wäre 
zurückzuführen auf die naturwissenschaftlichen Umwälzungen am Beginn des 20 
Jahrhunderts, im engeren Sinne, angesichts einer europäischen Metropole wie Wien oder 
Berlin, z.B. auf den logischen Empirismus bzw. logischen Positivismus der 
Jahrhundertwende. Der Versuch die traditionelle (aristotelische oder kantsche Logik) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Statistische Angaben laut Vereinte Nationen (UNO). 
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Philosophie und somit auch die komplette geisteswissenschaftlichen Disziplinen von 
metaphysisch infizierten Begriffen zu bereinigen und eine naturwissenschaftlich geprägte 
Erkenntnisgewinnung zu konzipieren war als ein gesetztes Ziel. 
 
Nicht sehr unähnlich ging es auch in einer weiteren Kulturmetropole voran, nämlich in Berlin. 
Auch dort wollte die Berliner Gesellschaft für empirische Philosophie in der Weimarer 
Republik (mit Helmholtz, Boltzmann und Planck) am Anfang des 20.Jahrhunderts die 
Modernisierung (Verwissenschaftlichung) der Philosophie durchführen, jedoch mit der 
Differenz zum Wiener Kreis, der Zielsetzung die aprioristisch-synthetische Philosophie (den 
Kantianismus) zu erneuern. Wie daraus zu entnehmen ist, haben die Metropolen schon in 
ihren früheren Entwicklungsstadien die Impulse zur Erneuerung der Lebensräume gegeben.  
 
Wenn wir uns nun den Begriff „Metropole“ von seiner Syntax und Semantik her anschauen, 
können wir feststellen, dass es seinen Ursprung aus dem griechisch-lateinischem 
Sprachgebrauch hat und ein zusammengesetztes Wort ist, das wörtlich übersetzt „Mutterstadt“ 
bedeutet. Eine Stadt mit einer Einmaligkeit oder einer unerhörten Energie, die sich mit jenem 
Spezifikum anziehend, ja sogar unverzichtbar macht. Aus der heutigen Sicht einer 
modernisierten Gesellschaft steht der Ausdruck Metropole als ein nahezu typischer 
Lebensraum der Epoche. Die Metropole ist der einzige Raum in dem die ‚ausgefeiltere’ 
Moderne (zweite Hälfte des 20.Jahrhunderts) sich entfalten und existieren kann. Doch wenn 
wir noch einmal retrospektiv vorgehen und zum Anfangsstadion des 20.Jahrhunderts zurück 
blicken, können wir das sich noch entwickelnde Phänomen im Denken der Jahrhundertwende, 
dass noch mit einer gewissen Skepsis geladen ist ablesen. Als Beispiel möchte ich hier den 
bedeutenden österreichischen Schriftsteller Robert Musil heranziehen.  
 
In Robert Musil‘s Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“ werden bereits auf den allerersten 
Seiten in einer für die gesamte österreichische Literatur der Zwischenkriegszeit einzigartige 
Weise die emotional, intellektuell und politisch motivierten Handlungsstränge, die für den 
Text konstitutiv sind, mit dem Thema der Großstadt verbunden. Die Metropole als ein neuer 
Lebensraum ist in zweiwertiger Weise zu verarbeiten. Erstens als eine akute 
Kulturerscheinung, welche zugleich auch ein allumfassender Lebensraum für die genannten 
Handlungsstränge darstellt. Im Einführungskapitel „Woraus bemerkenswerter Weise nichts 
hervorgeht“ beschreibt der auktoriale Erzähler diese Situation folgenderweise: 
 
„Autos schossen aus schmalen, tiefen Straßen in die Seichtigkeit heller Plätze. 
Fußgängerdunkelheit bildete wolkige Schnüre. Wo kräftigere Striche der Geschwindigkeit 
quer durch ihre lockere Eile fuhren, verdickten sie sich, rieselten nachher rascher und hatten 
nach wenigen Schwingungen wieder ihren gleichmäßigen Puls. Hunderte Töne waren zu 
einem drahtigen Geräusch ineinander verwunden, aus dem einzelne Spitzen vorstanden, längs 
dessen schneidige Kanten liefen und sich wieder einebneten, von dem klare Töne absplitterten 
und verflogen. An diesem Geräusch, ohne daß sich seine Besonderheit beschreiben ließe, 
würde ein Mensch nach jahrelanger Abwesenheit mit geschlossenen Augen erkannt haben, 
daß er sich in der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien befinde. Städte lassen sich an ihrem 
Gang erkennen wie Menschen. Die Augen öffnend, würde er das gleiche an der Art bemerken, 
wie die Bewegung in den Straßen schwingt, beiweitem früher, als er es durch irgendeine 
bezeichnende Einzelheit herausfände. Und wenn er sich, das zu können, nur einbilden sollte, 
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schadet es auch nichts. Die Überschätzung der Frage, wo man sich befinde, stammt aus der 
Hordenzeit, wo man sich die Futterplätze merken mußte. Es wäre wichtig, zu wissen, warum 
man sich bei einer roten Nase ganz ungenau damit begnügt, sie sei rot, und nie danach fragt, 
welches besondere Rot sie habe, obgleich sich das durch die Wellenlänge auf Mikromillimeter 
genau ausdrücken ließe; wogegen man bei etwas so viel Verwickelterem, wie es eine Stadt ist, 
in der man sich aufhält, immer durchaus genau wissen möchte, welche besondere Stadt das 
sei. Es lenkt von Wichtigerem ab.“ (Musil, 1978: 9) 
 
Man kann aus diesem längerem Zitat aus dem Romanbeginn des „Der Mann ohne 
Eigenschaften“, die noch nicht zu einer Selbstverständlichkeit erhobenen Metropolisierung im 
Zusammenhang mit der entstehenden Modernisierung aller Lebensbereiche hervorragend 
ablesen. Vergleichbar etwa mit Alfred Döblins „Berlin Alexanderplatz“ und Walter 
Benjamins „Passagenwerk“, stellt Musils Schlüsselroman die Frage der Modernisierung als 
eine Frage der „Metropolisierung“ bzw. des Umganges damit. Durch diese Eindrücke ist 
deutlich zu erkennen, wie die Interaktion zwischen dem Raum und der Innovation des 
Prozesses vibrieren. Die Symptome, die durch dieses Vibrieren entstehen sind auch zeitgleich 
Symptome des sich darin befindenden modernen Individuums, wie im folgenden Zitat 
beschrieben wird: 
 
„Es soll also auf den Namen der Stadt kein besonderer Wert gelegt werden. Wie alle großen 
Städte bestand sie aus Unregelmäßigkeit, Wechsel, Vorgleiten, Nichtschritthalten, 
Zusammenstößen von Dingen und Angelegenheiten, bodenlosen Punkten der Stille 
dazwischen, aus Bahnen und Ungebahntem, aus einem großen rhythmischen Schlag und der 
ewigen Verstimmung und Verschiebung aller Rhythmen gegeneinander, und glich im ganzen 
einer kochenden Blase, die in einem Gefäß ruht, das aus dem dauerhaften Stoff von Häusern, 
Gesetzen, Verordnungen und geschichtlichen Überlieferungen besteht.“ (Musil, 1978: 9) 
 
Die moderne Stadtwahrnehmung im Eingangstext des Romans ist auch zugleich eine Art 
Auseinandersetzung mit der damals neuen Kulturerscheinung bzw. neuem Lebensraum 
Metropole. Das Individuum ist dabei sich zeitgleich einem Prozess eines räumlich-kulturellen 
Wandels zu unterziehen und diesen Prozess psychisch zu integrieren. 
 
Die Beobachtung, dass die unhintergehbare Heterogenität der soeben genannten, für sich 
jeweils als „modern“ auftretenden Strömungen an sich offenbar selbst ein Phänomen der 
Moderne ist - „Moderne“ hier im Sinne der klassischen Moderne des späten 19. und frühen 
20. Jahrhunderts -, hat mich auf die Beschäftigung mit der Moderne-Postmoderne-Diskussion 
der letzten Jahrzehnte geführt. Ich möchte hier vor allem die von Klaus R. Scherpe edierten 
Sammelbände (siehe dafür Bibliografie) bzw. dessen eigene Arbeiten zum Thema nennen, 
durch die ich auf den in der bisherigen Rezeption des Musilschen Hauptwerkes eher 
abgedunkelten Aspekt des metropolitanen „Settings“ und dessen Relevanz für die Moderne-
Problematik aufmerksam geworden bin, hinweisen. Scherpe diskutiert die Frage der 
Großstadt als einem Energie-Generator für das Experiment „Moderne“ im Zusammenhang 
mit Autoren wie Alfred Döblin oder Walter Benjamin, und es erscheint mir ein 
gewinnbringender Ansatz, hier auf das einzige große Prosawerk der österreichischen Literatur 
hinzuweisen, in dem dieser Konnex ebenso explizit und thematisch wird wie etwa in 
Benjamins Schriften zum „Surrealismus“, zu Baudelaire oder zu den Pariser Passagen.  
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Die Gesellschaft und die Raumkonzeption sind ein ineinander geflochtenes Gewebe in dessen 
der Lebensraum für das Agieren konstitutiv bestimmend ist. Denn die gesellschaftliche 
Bedeutung des Raumes ist individuell geladen und interpretiert. Werlen beschreibt diese 
Feststellung mit den Worten: „Moderne und spät-moderne Gesellschaften sind auch als 
Ausdruck eines neuen Raum- und Zeitverständnisses zu begreifen. Räumliche und zeitliche 
Komponenten des Handelns sind nicht mehr traditionell festgelegte Regulative des Handelns. 
Ihre sozialen Bedeutungen sind Ausdruck rationaler Konventionen oder können sogar von den 
einzelnen handelnden Subjekten selbst bestimmt werden. „Raum“ ist nicht mehr ein strikt 
vorinterpretiertes Handlungsregulativ, sondern wird zum Mittel der Handlungskoordination, 
insbesondere wenn die interagierenden Subjekte nicht kopräsent sind.“ (Werlen, 1997: 157) 
Man kann also zusammenfassend sagen, dass die Dynamik des Projekts der Moderne im 
Raum der Kulturmetropole liegt. Der Prozess der Modernisierung wird durch antithetische 
Bewegungen mit dem metropolitanen Wandel reflektiert. 
 
 
3. KULTUR UND IDENTITAET – KULTURELLE IDENTITAET 
 
Aus einer historischen Perspektive der Zeitgeschichte betrachtet, kann man mit dem 
2.Weltkrieg ansetzten und mit seinen schweren Folgen den Untergang der politisierten 
Struktur „nationale Identität“ feststellen. Nach diesem Niedergang und dem im Westen sich 
integrierten ‚nationalsozialistischem‘ Bewusstsein kam es zu einem Bedürfnis an einem neuen 
Band, dass den Mitgliedern der lokalen Gesellschaft zu Verfügung stehen sollte. Das neue 
Band ist zu bezeichnen als die mit einem diskursiven Bewusstsein geladene Kultur, das sich 
aus den sozial-politischen Verhältnissen herausentwickelt hatte. Diesbezüglich distanziere ich 
mich von dem Standpunkt, dass kulturelle Identitäten nicht-konstruierbar sind. Ich möchte 
hiermit nicht sagen, dass eine herrschende kulturelle Identität absolut konstruiert ist, im 
Gegenteil enthaltet sie von ihren Ursprüngen her sehr wohl (sogar auch genetisch) vererbte 
Elemente, jedoch bin ich der Ansicht, dass die Transformation (sei es durch externe oder 
interne Umstände) unumgänglich ist. Denn wenn man von einer kulturellen Identität spricht, 
dann heißt das von einer organischen, also einer sich jederzeit dem Wandel der Kultur 
anzupassenden Identität zu sprechen. Und es muss nicht immer der Inhalt, die Komponente 
(wie z.B. Tradition, Brauch) sich verändern, es kann auch der Umgang damit sein, dass im 
Falle des Metropolen die Modernisierung auslöst. Anhand dem Umgang mit der Tradition 
wird dieses Phänomen verständlich; Die Funktion der traditionellen Elemente sind in 
modernisierten Gesellschaften nicht mehr tonangebend, was dazu beiträgt, dass heterogene 
Sozialformen in einer Art der Koexistenz zusammenleben können.  
 
Der renommierte Kulturwissenschaftler Mühlmann schreibt: „ Kulturen erkennt man an 
Merkmalen wie: „Nutzung des Feuers“, „Tragen von Kleidung“, „Gebrauch von 
Werkzeugen“, „Haltung domestizierten Tieren“ oder „Verwendung von Zahlen“. Merkmale 
dieser Art sind sehr allgemein. Weil sie überall vorkommen, könnte man versuchen, mit ihrer 
Hilfe zu definieren, was Kultur überhaupt ist. Andere Merkmale findet man nur an 
bestimmten Orten. Sie eignen sich zur Unterscheidung der einen Kultur von der anderen.[...]“ 
(Mühlmann, 1996: 1). Wie auch aus dieser Definition und Differenzierung zu sehen ist, 
basiert die neue Identitätsform der Moderne nun auf lokalgebundenen kulturellen Merkmalen. 
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Doch diese Lokalität besitzt nicht mehr die geschlossene, die abgerundete Form mehr, wie sie 
in den traditionellen (vormodernen) Gesellschaften vorkommt. Sie basiert auf einer 
multikulturell-pluralistischen und sich mit der Globalisation nähernden Heterogenität. Im 
Mittelpunkt dessen stehen die Konflikte der neuen Formen der Kooperation, des 
Zusammenlebens und Identitätsfindung. Denn mit dem neuen Lebensraum, der Metropole 
und ihrem neuen Band, der kulturellen Identität, hat sich die Konzentration der Beziehung 
Mensch-Natur auf Mensch-Kultur übertragen.  
Auseinandersetzungen mit natürlichen Elementen der Außenwelt sind durch Akkulturation 
immer mehr verdrängt worden und es ist eine neue an eine diskursives Bewusstsein 
gekoppelte Daseinsform zustande gekommen – der ‚metropolitane Mensch’. Dieser neue 
Typus kann sich, wenn er ein Einsiedler ist in die Alltagskultur integrieren, indem er entweder 
sich dem Mainstream anschließt oder seine kulturelle Identität bewahrt. Was im Falle eines 
gebürtigen ‚Metropolitanem’ vorkommt, ist meistens viel komplexer und ist von viel mehr 
Möglichkeitskriterien abhängig. Denn das Spezifikum modernisierter Gesellschaften ist, dass 
die Faktoren Raum und Zeit nicht mehr mit vorgegebenen Bedeutungen, Zeichen und 
dergleichen belastet sind, sondern, dass sie nun mehr als eine Basis, das Fundament des 
Handelns fungieren. Auch dieses Phaenomen ist eine kulturelle Zeiterscheinung der Moderne, 
wobei die Festlegung der Zeichen aufgehoben und individualisiert bestimmt wird („Anything 
goes“). Wie eine Kettenreaktion, obwohl sie auch paradox scheinen mag, bekommt der Raum 
mit der Frage nach der kulturellen Identität somit eine zentrifugale Rolle zugeschrieben.  
 
Wenn wir uns jetzt dem Ort, der der Moderne seinen Raum zuschreibt, zurückkommen, kann 
man einiges über ihre Struktur festhalten. Synchron zu den Veränderungen am neuen Standort 
entsteht ein Verlust der Selbstpräsentation des Lebensraumes. Dieser Verlust der 
Selbstständigkeit muss mit der Zeit mit der Erschließung einer kulturellen Identität 
kompensiert bzw. gefüllt werden. Dieser unumgängliche Prozess läuft über die 
Auseinandersetzungen der Komponente wie unter anderem Tradition, Religion, Kunst und 
den neu aufkommenden Ansprüchen des neuen urbanen Raumes. Unter den oben genannten 
Konflikten sind z.B. die unterschiedlichen Wahrnehmungsweisen der gleichen Komponente 
oder die diversen Interpretationen der Raumbilder zu zählen. Denn die Bedeutung des 
Lebensraum ist immer verschieden konnotiert und deswegen herrschen auch unterschiedliche 
Interessen, die man unmöglich in einem einzigen Korpus, einer einzigen Definition festhalten 
kann. Werlen schreibt diesbezüglich: „Sozial-kulturelle Bedeutungen, räumliche und zeitliche 
Komponenten des Handelns sind nicht mehr auf fest gefügte Weise verkoppelt. Sie werden 
vielmehr über einzelne Handlungen der Subjekte auf je spezifische und vielfältigste Weise 
immer wieder neu kombiniert.“ (Werlen, 1997: 155) Daraus kann abgeleitet und fortgeführt 
werden, dass die Auflösung und Reformierung des Begriffs Identität sich von der 
gesellschaftlichen Kulturebene distanziert und sich der modernen individualistisch-
subjektiven Bestimmungsordnung einfügt. Kulturelle Räume der Moderne tendieren somit zu 
territorial unabhängige und organisch verankerte Strukturen, die durch Rekombinationen 
verwoben sind und auf diese Art hergestellt werden.  
Aus der Sicht der europäischen Kulturforschung konstatiert der Kulturwissenschaftler 
Metzeltin: „Die Reflexion über unsere verschiedenen Merkmale, unsere verschiedenen 
Fähigkeiten, unsere verschiedenen biographischen Momente erlaubt uns, unsere Identität in 
mehrere zu spalten, indem wir einmal ein Merkmal, eine Fähigkeit, eine Lebensweise 
betonen, ein anderes Mal eine andere. Dies können wir dadurch zum Ausdruck bringen, daß 
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wir uns in verschiedenen Sprachen äußern oder unter verschiedenen Heteronymen schreiben.“ 
(Meltzeltin, 1998: 6) Die Multiplikatierbarkeit der Identität und ihren Räumen führt daher 
auch zu einer Art Legitimisierung von Doppelexistenz und digitaler Identitätsexistenz, was 
sich im Stoff der Literatur des 21. Jahrhunderts widerspiegelt. 
 
4. SCHLUSSBETRACHTUNG 
 
Wir haben gesehen, dass zwischen dem Lebensraum bzw. der Metropole und der Kultur im 
weiten Sinn eine Relation besteht. Kulturen brauchen Raum zur Entfaltung und zum Wandel. 
„Die Natur der Kulturen“ (Mühlmann, 1996) sind von den Intentionen der beliebigen 
Aktanten, die ihr den Lebensraum zur Verfügung stellen abhängig. Denn die Struktur der 
Identität bezieht sich immer auf die Umwelt der in Interaktion stehenden und permanent 
handelnden Individuen. (Meltzeltin, 1998: 6) 
 
Wenn wir davon ausgehen, dass erst durch die Möglichkeit der Differenz (Heidegger) die 
Identitäten sichtbar werden, so können kulturelle Identitäten erst innerhalb des neuen 
Lebensraumes Metropole erfasst werden. An diesem Punkt ist es erforderlich auch 
hinzufügen, dass klarerweise jedes einer ‚Metropolenstruktur‘ angehörigen Individuum als 
potenzieller Träger verschiedener kultureller Identitäten betrachtet werden kann, jedoch nicht 
mehr im Sinne einer traditionell-konventionellen zuzuordnen ist. Daraus kann man auch 
ableiten, dass das Phänomen Metropole unmöglich ohne den Begriff der Moderne zu 
erwähnen existieren kann. Denn die ‚Identität‘ kann nur in modernisierten 
Gesellschaftsformen auftauchen, nicht in Traditionellen (Werlen, 1997: 158). Erst die 
Lebensform der Moderne ermöglicht den Zugang zur zweiten Perspektive und bringt in das 
eigene kulturelle Bewusstsein auch den externen Blick, den Blick des Anderen. Einzig schafft 
es die Metropole als ein derartig komplexer Lebensraum alle wesentlichen Faktoren und 
Dimensionen der identitätskreierenden Energien in sich zu vereinnahmen und zur Gesamtheit 
des Phänomens ‚Kulturelle Identität‘ einzuwirken. 
Abschließend wäre es nicht zuviel gesagt, wenn man die Metropolen als die Katalysatoren der 
Moderne bezeichnen würde. Sie erzeugen eine friedliche Koexistenz, ein ungezwungenes und 
harmonisches Nebeneinanderleben, dass ein Beitrag zur Bereicherung der urbanen 
Lebensform liefert. Daraus kann auch geschlossen werden, dass nicht nur der Großstadtroman 
den Prozess des städtisch-kulturellen Wandels reflektiert, sondern die gesamte Literatur des 
20. Jahrhunderts sich mit der Moderne-Thematik und die damit stark verbundene 
Transformation der Kultur-Identität-Relation auseinandersetzt. 
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AVRASYA BÖLGESİNİN STRATEJİK ÖNEMİ VE TÜRKİYE-BÖLGE 
ÜLKELERİN SAVUNMA VE GÜVENLİK ALANLARINDA İLİŞKİLERİ* 

 

Görkem Ozan ÖZALP** 

Öz 

Avrasya kıtası yüzyıllarca coğrafyası açısından dünyanın en önemli stratejik bölgelerinden biri olarak 
kabul edilmiş ve birçok küresel ve bölgesel güçlerin hâkimiyet savaşlarının yaşandığı bir alan haline gelmiştir. 
Türk tarihi açısından da önemli bir yere sahip olan Avrasya coğrafyası, Sovyetler Birliği’nin dağılması 
sonrasında Türk dış politikasında daha fazla yer almaya başlamıştır. Söz konusu bu politikaların savunma ve 
güvenlik boyutları ise son yıllarda hızlı bir değişim içerisine girmiştir. Oluşan bu değişimin başka bir nedeni de 
son yıllarda savunma ve güvenlik alanında yapılan ittifakların ülkeler açısından önemi ve değerinin artmasıdır. 
21. yüzyılda değişen muharebe ortamı ve güvenlik algısı çerçevesinde ülkelerin sadece kendi başlarına 
uluslararası bağlantıları olan yapılarla mücadele etmeleri pek mümkün görülmemektedir. Günümüzde artık bu 
kapsamda yapılacak ikili ve çoklu planda ilişkiler ve oluşturulacak organizasyonlar bir kat daha önemli hale 
gelmektedir. Makalemizde değişimin merkezinde olan Avrasya bölgesinin stratejik önemi ve Türkiye’nin bölge 
ülkelerle savunma ve güvenlik işbirliği incelenmeye çalışılacaktır. 21. Yüzyılda değişen muharebe ortamı ve 
güvenlik algısı hakkında bilgiler verilerek ikili ve çok taraflı ilişkilerin günümüzdeki önemine değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Stratejik Avrasya, Savunma ve Güvenlik, Değişen Muharebe Ortamı, Güvenlik Algısı. 

 

 
STRATEGIC IMPORTANCE OF EURASIA REGION AND TURKEY-THE REGION 
COUNTRIES RELATIONS IN THE FIELD OF DEFENCE AND SECURITY 
 
Abstract 

Eurasian continent in terms of geography has been recognized as one of the world's most important 
strategic areas over the centuries and it has become an area of intense battle dominance of regional and many 
global powers. Eurasia, which has an important place in terms of Turkish history, began to take more places in 
Turkish foreign policy after the collapse of the Soviet Union. Mentioned defense and security dimensions of this 
policy have entered into a rapid change in recent years. Another reason for this change shows that in the defense 
and security of the alliance is to increase the importance and value to the countries in recent years. It is 
impossible to struggle with the structures of the international connections by countries alone in the framework of 
the changing combat environment and the perception of safety in the 21st century. Nowadays, made bilateral and 
multilateral relations and created organizations in this context become more important. In this article we will try 
to examine the strategic importance of the Eurasian region at the center of change and the defense and security 
relations in countries of the region with Turkey. Giving information about the changing combat environment and 
the perception of safety in the 21st century and then current importance of bilateral and multilateral relations will 
be discussed. 

Keywords: Strategic Eurasia, Defense and Security, Changing Combat Environment, Security Perception. 
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1.GİRİŞ 

Uluslararası ilişkilerde değişmez bir parametre olarak değerlendirilen doğal çevre 
koşulları, bazı jeopolitik kuramlar tarafından temel ve mutlak olarak kabul edilmektedir. Dış 
politika ile coğrafya arasında nedensellik ve mutlak bir ilişki kuran bu teoriler özellikle XIX. 
yüzyılda İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya arasında "dünyaya nasıl egemen olunacağı" 
düşüncesi etrafında şekillenmeye başlamıştır. Askerî ve siyasi uzmanlar bu alanda yaptıkları 
tüm çalışmalarda dünyanın stratejik merkezinin, Avrasya bölgesi olduğu konusunda 
birleşmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti ise tarih, kültür, din ve sosyal alanlarda birçok ortak 
yönleri bulunan ve yıllardır bazı nedenlerden uzak kaldığı Avrasya coğrafyasına, 1991 
yılından itibaren dış politikasında önemli bir yer ayırmaya başlamış ve bu politikaların 
savunma ve güvenlik boyutları ise son yıllarda hızlı bir değişim içerisine girmiştir. 

Makalemizde değişimin merkezinde olan Avrasya bölgesinin stratejik önemi ve 
Türkiye’nin bölge ülkelerle savunma ve güvenlik işbirliği incelenmeye çalışılacaktır. 
Uluslararası alanda güç sadece askeri anlamda değil bir devletin coğrafi yapısını da 
ilgilendiren bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda makalemizin ilk bölümünde 
Avrasya bölgesinin stratejik önemi ortaya konulmaya çalışılacak ve jeopolitik bazı kuramlar 
çerçevesinde konu incelenecektir. Ayrıca bölgenin Türk dış politikasındaki yerine kısaca 
değinilecektir. Devletler vatandaşlarının refahını, mutluluğunu ve güvenliğini sağlamak 
amacıyla sosyal, ekonomik, kültürel ve savunma alanlarında bir takım politikalar 
oluşturmaktadır. Bu politikaların gereği olarak farklı amaçları kapsayan konularda ve 
alanlarda iş birliği geliştirmekte ve ortaklıklar kurmaktadırlar. İkinci bölümde bu konular 
incelenerek  Türkiye ve Avrasya bölgesindeki bazı ülkeler ile savunma ve güvenlik alanındaki  
yakınlaşmalarını oluşturan anlaşmalar ve organizasyonlara yer verilecektir. Üçüncü bölümde 
ise 21. Yüzyılda değişen muharebe ortamı ve güvenlik algısı hakkında bilgiler verilerek ikili 
ve çok taraflı ilişkilerin günümüzdeki önemine değinilecektir. 

1.1 Avrasya’nın Stratejik Önemi  ve  Türk Dış Politikası 

Avrupa’nın “Avr” harfleri ile “Asya” sözcüğünün birleşmesinden oluşan Avrasya 
kelimesi, gerçek anlamda Avrupa ve Asya kıtasının bağlandığı yer olarak nitelendirilmesine 
rağmen genelde Asya kıtasının bütününü ifade etmek için kullanılmaktadır (Özder , 2013: 65-
88). Avrasya; Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, 
Ermenistan, Gürcistan ve Afganistan devletlerinden oluşan ve siyasi tarihi, jeolojik tarihi 
kadar eski olan bir bölgedir. Yüzyıllarca coğrafyası açısından dünyanın en önemli stratejik 
bölgelerinden biri olarak kabul edilen Avrasya, birçok küresel ve bölgesel güçlerin hâkimiyet 
savaşlarının yaşandığı bir alan olmuştur. Toprak hâkimiyetinin aynı zamanda siyasi hâkimiyet 
anlamında kullanılmaya başlandığı çağlardan günümüze aslında çok şey değişmemiştir. 
Napolyon’un jeopolitiğe dayalı “bir ulusun coğrafyasını bilmenin onun dış politikasını da 
bilmek olduğu” söyleminin bu kadar ünlü olması ve uluslararası ilişkilerdeki değer ve 
öneminin halen devam etmesi, Avrasya’yı günümüzde ülkelerin dış politikalarında neden bu 
denli önemli bir konuma oturttuğuna dair bizlere ipucu vermektedir (Brzezinski, 1997: 37).  

XIX. yüzyıl bilindiği üzere birçok alanda gelişmelerin olduğu bir devir olmasının 
yanında İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya arasındaki "dünyaya nasıl egemen olunacağı" 
düşüncesinin askerî ve siyasi uzmanlarca yoğun olarak değerlendirildiği bir dönem olmuştur. 
Yapılan birçok araştırma dünyanın stratejik merkezinin neresi olduğu ve küresel hâkimiyet 
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kuramları üzerinde yoğunlaşmış ve coğrafyanın stratejik yönünün öneminin ortaya 
çıkmasında temel etken olmuştur (Özalp, 2015-b: 21). Jeostratejik ve jeopolitik olarak da 
isimlendirilen söz konusu bilimsel çalışmalar, Avrasya bölgesinin dünyanın stratejik ve 
kontrol edilmesi gereken merkez bir bölge konumda olduğu üzerinde birleşmişlerdir. Ayrıca 
“Büyük Oyun (Great Game)” olarak isimlendirilen ve günümüzde “Yeni Büyük Oyun (New 
Great Game)” olarak devam eden jeopolitik eksenli çatışmalar yine bu bölge üzerindeki 
menfaatlerin kullanılması amacına yönelik olarak ortaya çıkmıştır (Smith, 1996: 3-5). 

Söz konusu bu yaklaşımlar incelendiğinde bu alanda ilk olarak, Amerika’nın küresel 
politikalarına danışmanlık yapan ve bir amiral olan Alfred Thayer Mahan’ın deniz 
hâkimiyetine dayalı jeopolitik teorisi karşımıza çıkmaktadır. Deniz jeopolitiği olarak 
isimlendirilen bu teoriye göre hâkimiyetin esasının “çevre kuşaklardan merkeze, denizlerden 
karalara doğru” gelişen bir üstünlüğe ve kuşatmaya  bağlı olduğu iddia edilmektedir. Mahan 
“Mihver saha (Pivot Area)” olarak tanımladığı ve Avrasya bölgesini içerisine alan bölgenin 
ancak çevre denizlerde gerçekleştirilecek bir kuşatma ile kontrol edilebileceğini öne 
sürmüştür. Amerikalı yöneticilere iki temel stratejik hedef gösteren Mahan, savaşın sürekli 
olarak Amerika'dan uzak denizlerde kabul edilmesi ve Avrasya ana kıtasındaki gelişmelerin 
nabzını tutacak ittifaklar zincirinin oluşturulmasının üzerinde durmuştur. Bu ittifakı 
oluşturacak Amerika, İngiltere, Almanya ve Japonya'nın bölgenin kontrol edilmesinde 
sağlayacakları ortak menfaatler, söz konusu teorisinin temelini oluşturmaktadır (Beşer ve 
diğerleri, 2011). 

1904 yılında ise İngiliz coğrafyacı Halford John Mackinder “Kara Hâkimiyeti Teorisi” 
ile Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarını "Dünya Adası" olarak nitelendirmiş ve dünyanın temel 
stratejik merkezinin Doğu Sibirya-Volga havzası arasında uzanan ve sadece Ural dağlarıyla 
kesilen büyük ova olduğunu vurgulamıştır. Söz konusu bu bölgeye Merkez Bölge (Heartland) 
adını veren Mackinder, "Doğu Avrupa’ya egemen olan, Merkez Bölge’yi denetler. Merkez 
Bölge’ye egemen olan, Dünya Adası’nı denetler, Dünya Adası’na egemen olan, dünyayı 
denetler" söylemiyle Avrasya’nın stratejik ve politik öneminin üzerinde durmuştur. 
Mackinder’e göre Heartland, yeryüzünün en büyük doğal kalesidir. Söz konusu bu teori ile 
Merkez Bölge’nin hemen çevresindeki Almanya, Avusturya, Osmanlı Devleti, Hindistan ve 
Çin’den oluşan devletlerin "İç Hilal" (lnner Crescent-Inner Ring) ya da "Kenar Kuşak" 
eksenini ve İngiltere, Güney Afrika, Avustralya, ABD, Kanada ve Japonya'dan oluşan 
devletlerin de "Dış Hilal" (Outer Crescent-Outer Ring) adı verilen eksenini meydana 
getirdiğini ifade etmiştir. Güç dengesinin, Avrasya’nın kenar ülkeleri üzerine yayılmasıyla 
sonuçlanacak şekilde, mihver devlet lehine bozulmasının, ona geniş kıtanın bir donanma 
inşası için gerekli kaynaklarını kullanma imkanı vereceği ve neticede dünyaya egemen hale 
gelebileceğini  iddia etmiştir. (Brzezinski 1997: 40).  

Mackinder’in fikirlerini temel alan ve ondan daha gerçekci olduğu değerlendirilen bir 
başka jeopolitik teorinin fikir babası ise Amerikalı Nicholas John Spykman’dır. Spykman 
“Kenar Kuşak Teorisi (Rimland)” olarak bilinen kuramında dünya egemenliği için ele 
geçirilmesi gereken bölgenin “İç Hilal” olduğunu iddia etmiş ve "İç Hilal Avrasya'yı denetler, 
Avrasya dünyayı denetler" söylemi üzerine kuramını geliştirmiştir. Spykman’a göre 1950 
yıllarında “İç Hilal” bölgesi, Türkiye, İran, Irak, Pakistan, Hindistan, Çin, Kore ve Doğu 
Sibirya'dan oluşan bölgedir (Erhan 2008: 562) ve Mackinder gibi Spykman da Avrasya’yı 
merkezi bir konuma yerleştirmiştir. 
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Yine bu alanda çalışma yapan başka bir ünlü akademisyen ise Zbigniew 
Brzezinski’dir. Avrasya’nın dünyanın en büyük kıtası ve jeopolitik bir eksen olduğunu 
vurgulayan Brzezinski’e göre “Avrasya’ya hükmeden güç dünyanın en ileri ve ekonomik 
anlamda en verimli olan üç bölgesinden ikisini kontrol etmiş olacaktır”. Bunun nedeni ise 
Avrasya’nın dünya GSMH’ sinin yüzde altmışına ve enerji kaynaklarının yüzde yetmiş beşine 
sahip olmasıdır. Brzezinski “Amerika’nın küresel üstünlüğü Avrasya kıtasındaki 
hâkimiyetinin ne kadar uzun ve etkili sürdürdüğüne bağlıdır” diyerek küresel bir güç 
açısından Avrasya’nın önemini belirtmiştir. Ayrıca Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, 
Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ülkelerini içerisine alan 
bölgeyi Avrasya Balkanlar’ı olarak tanımlamış ve jeopolitik olarak çok büyük önem taşıdığını 
vurgulamıştır (Brzezinski 1997: 30).  Bu çerçevede Amerika’nın bütün Avrasya’yı kapsayan, 
uzun vadeli ve kapsamlı bir jeostrateji oluşturmasının ve buna uygun gerekli adımların 
atılmasının gerekliliğini ortaya koymuştur. 

Bu alandaki diğer bir teorisyen olan Aleksandr Dugin “Yeni Avrasyacılık” teorisi ile 
Amerika’nın Atlantik jeopolitiğine karşı Avrasya merkezli bir Rusya’nın başını çektiği 
İmparatorluk Avrasya’sını koymayı öngörmektedir. Dugin’e göre büyük bir kıtasal mekânı 
işgal eden Avrasya, kadim medeniyetlerin beşiği ve bilinen eski dünyanın birikimine sahip 
olması ile küresel dünyaya meydan okuyacak bir jeopolitik düzlemi temsil etmektedir. 
“Rusya’nın geniş toprakları ile Avrasya kıtasının Kalpgah’ında tarihsel bir güç olarak ortaya 
çıkmaktadır” (Sandıklı 2011: 12) iddiasıyla Rusya’nın dış politikasına Avrasyacılık 
yaklaşımını getirmiştir.  

Yakın tarihimizde en önemli gelişmelerden biri olan Sovyetler Birliği’nin 1991 de 
dağılması ve soğuk savaş ortamının sona ermesi ile Sovyetlerden gelebilecek askeri 
tehditlerden çok Avrasya bölgesinde oluşabilecek bölgesel çatışmalar üzerinde durulmaya 
başlanmıştır. Değişen politikalara ve tehdit algılamalarına rağmen, Avrasya bölgesi bir çok 
devletinin güç oyunlarına sahne olmaya devam etmiştir. Bunun en önemli örneği ise, SSCB 
sonrası Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) uluslararası alandaki politikalarını uygulama 
aracı olan düşman arayışına, Samuel P. Huntington tarafından en ciddi tehdit olarak İslam ve 
Konfüçyüs medeniyetlerinin gösterilmesidir. “Medeniyetler Çatışması” olarak bilinen teziyle 
SSCB’yi düşman olmaktan çıkarmasına rağmen bağımsızlığını kazanan bölgedeki Müslüman 
ve Türk devletlerini yeni tehdit olarak görmeye devam etmektedir. Bölgenin ABD açısından 
önemini “günümüzde Avrasya'da, medeniyetler arasındaki büyük tarihî fay kırıkları bir kere 
daha alevlenmiş ve gelecekteki çatışmanın cepheleri Avrasya bölgesinde görünür olacaktır” 
(Huntington 1996: 194) sözleriyle açıkça vurgulamakta ve “Yeni Büyük Oyun”da yerini 
almasına öncülük etmektedir. 

Görüldüğü üzere birçok jeopolitik ve jeostratejik yaklaşımlar dünyanın merkezi olarak 
gördükleri Avrasya’nın hâkimiyetinin önemine vurgu yapmışlar ve yıllardır bu kuramlar 
çerçevesinde politikalar yürütmüşlerdir. Birçok devletin bölge üzerinde geliştirdikleri 
politikaların temelinde yer alan bu teoriler güç mücadelelerinin de bu bölgede yaşanmasına 
neden olmuştur. Avrasya kıtasında süregelen bu mücadeleler sırasında Türkiye ile bölgedeki 
devletler arasında ilişkiler ise inişli ve çıkışlı bir süreçten geçmiştir.  

Türk milleti yüzyıllardır hatta bin yıllardır varlığı devam eden ve tarihin birçok 
evrelerinde sayısız devlet kuran bir millettir. Türkler tarihlerinin başlangıcından Osmanlı 
Devleti’ne kadar boy beyleri idaresinde kabile birliğine ve feodal esaslara dayanan bir siyasi 
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teşkilata ve devlet anlayışına sahip oldukları için, bazen ayrı boy ve devletler halinde 
birbirleriyle savaşmalarına rağmen yine de milli şuur  ve “Cihan Hâkimiyeti” iddiası ile 
birçok kez birleşmişler, devletler kurmuşlar ve beraber yaşamışlardır (Turan, 199: 11). Uzun 
yıllar devam eden yakın ilişkiler Osmanlı Devleti’nin son ve aynı zamanda zor devirlerinde 
bazı kırılmaların yaşanmasına neden olmuştur. Osmanlı’nın gerileme döneminden itibaren 
azalan ilişkiler, Avrasya politikası için bir dönüm noktası olan ve 93 Harbi olarak da bilinen 
Osmanlı-Rus harbinden sonra (1877-1878) iyice zayıflamaya başlamıştır. Osmanlı Devleti’nin 
yıkılmasına neden olan Birinci Dünya Savaşının yaşandığı dönemde bir süreliğine dış 
politikasında yer alsa da daha sonra devletin yıkılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması 
ile neredeyse tamamen unutulmuştur. Sovyetler Birliği’nin kurulmasıyla bölgedeki Türk 
devletleri zorla Sovyetler Birliği’ne bağlanmış ve 1991’de Sovyetler Birliği’nin beklenmedik 
bir şekilde dağılmasıyla da uzun bir aradan sonra bağımsızlıklarını tekrar ilan etmişlerdir.  Bu 
ani ve beklenmedik durum dünyadaki ve bölgedeki birçok ülkenin milli menfaatlerini yeniden 
değerlendirmelerine ve milli hedeflerinde revizyon yapmalarına neden olmuştur.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikası açısından Soğuk savaş döneminde genel algı 
küresel kaygılar etrafında biçimlenmiştir. Bunun nedeni ise İkinci Dünya Savaşı ile güçlenen 
bir SSCB’nin hem küresel güçler hem de Türkiye açısından önemli bir tehdit olarak 
algılanmasıdır. Bu algıda meydana gelen ilk kırılma ise Kıbrıs sorununa batılı devletlerin 
gösterdiği tepkiler sonucu ortaya çıkmış ve Türkiye söz konusu bu durum sonrasında SSCB 
ve bölgedeki diğer ülkelerle karşılıklı ilişkilerini yumuşatma ve yakınlaşma olarak revize 
etmeye çalışmıştır (Özalp, 2015-b: 29). Ancak güvenilmez olarak tanımladığı bir SSCB 
nedeniyle “Orta Büyüklükte Devlet” olarak nitelendirilen ve dış politikasını büyük devletler 
arasındaki güç dengesine göre belirleyen ya da bir ittifakın kanadında yer alan Türkiye (Oran, 
2008: 29),  Kıbrıs politikası haricinde küresel güçlerle birlikte hareket etmeye devam etmiştir. 
Sovyetler Birliği’nin dağılması ve iki yüzyıllık bir tehdidin de ortadan kalkması ile beraber 
Türk dış politikası açısından bölgede barışa dayalı yakın ilişikler kurma, bölge devletlerinin 
demokratik bir yönetime kavuşmalarına yardım etme ve bölgenin Rusya’dan gelebilecek 
tehditlere karşı tampon bir konum haline gelme gibi fırsatlar gündeme gelmiştir. Ayrıca 
dağılan Sovyetler Birliğini sonrasında ortak sınırın ortadan kalkması ile SSCB’den 
gelebilecek klasik bir askerî tehdidin artık var olmaması, Türkiye açısından yeni güvenlik 
algısının oluşmasına yol açmıştır. Bölge coğrafyasının zorlu olduğu kadar birçok imkânlar 
sunan jeostratejik ve jeopolitik durumu, Türkiye açısından uzun vadeli ve sürekli politikalar 
uygulamasını gerekli hale getirmiştir. Yaklaşık yüzyıllık bir sürede Türkiye ile ilişkileri 
neredeyse yok sayılan bölge devletleri, 1991 tarihinden sonra yeniden yapılanma sürecine 
girmiş ve Türk dış politikasında hızlı bir şekilde yer almaya başlamıştır.  

1.2. Türkiye’nin Avrasya Bölgesindeki Devletler İle Savunma ve Güvenlik Alanındaki 
İlişkileri 

Rusya’nın Avrasya bölgesindeki yaklaşık bir asır süren hâkimiyeti Sovyetler Birliği'nin 
parçalanmasıyla beraber sona ermiş ve 1991 yılında pek de beklenmeyen bu durum 
sonrasında bölgedeki ülkeler  bağımsızlıklarını kazanmışlardır.  Avrasya bölgesinde meydana 
gelen söz konusu gelişmeler sonrasında Türkiye,  tarihi geçmişinin yüzyıllar hatta bin yıllara 
dayandığı bölge ülkelerini tanıyan ve resmi ilişkiler kuran ilk ülke olmuştur. Türkiye 
Cumhuriyeti ve bölgedeki Türk Cumhuriyetleri arasında imzalanan “Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair” karşılıklı anlaşmaların 
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imzalanması ile de resmi ve diplomatik temeller oluşturulmuş ve yaklaşık yüzyıl süren ayrılık 
sona ermiştir. Sadece Türkiye değil bahse konu ülkelerin üst düzey devlet yöneticileri de ilk 
ziyaretleri için Türkiye'yi tercih etmişlerdir. 1992 yılından bu yana gerçekleşmiş olan üst 
düzey ziyaretler ile günümüze kadar farklı alanlarda imzalanan 500 civarında ikili ve çok 
taraflı anlaşmalar bu ilişkilerin sadece kültürel ve tarihsel alanlarda değil aynı zaman da 
ekonomik, sosyal ve askerî alanların da güçlenmesinde önemli rol oynamıştır (T.C. 
Başbakanlık, 2008). Türkiye Cumhuriyeti’nin bu ülkelere karşı yaklaşımı ve dış politikasının 
temel unsurları daima söz konusu ülkelerin devlet yapılanmalarının güçlendirilmesine katkı 
sağlanması, bölgenin siyasi ve ekonomik istikrarının korunması, bölgesel işbirliğinin teşviki, 
ekonomik ve siyasi reformların desteklenmesi ve bölge ülkelerinin dünya ile 
bütünleşebilmelerine yardımcı olunması şeklinde olmuştur. Ayrıca ikili ilişkilerimizin, her 
alanda karşılıklı çıkarlar ve egemen eşitlik temelinde geliştirilmesi ve bölge ülkelerin mevcut 
enerji kaynaklarının uluslararası piyasalara serbestçe ve farklı güzergâhlardan nakledilmesinin 
sağlanması da karşılıklı politikaların temel unsurları haline gelmiştir (Özalp, 2015-b:163).  

Farklı isimlerde devletler olmalarına rağmen aynı tarihe ve kültüre sahip olan bölge 
ülkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti, aralarındaki ikili plândaki gelişen iş birliğinin gün geçtikçe 
çok taraflı plânda da geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca söz konusu ülkelerin 
bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları ve bu alanda birbirlerine 
destek olmaları tüm taraflar açısından önem verilen bir konu olmuştur. Bu kapsamda Türkiye, 
Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Azerbaycan gibi Türkçe Konuşan 
ülkelerin devlet başkanlarının bir araya gelip kurumsal bir çatı altında ilişkilerini üst düzelere 
taşınması fikri ortaya çıkmıştır. Uzun yıllardır ayrı kalmış olan söz konusu ülkeler bu anlayış 
etrafında aralarında ortak tarih, dil, kimlik ve kültüre dayanan ortak çıkarları ve ilişkileri 
geliştirme, dayanışmalarını daha da güçlendirme ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Birliği 
oluşturma niyetleri ile 1991’de faaliyetlere başlamışlardır. İlk toplantı 30-31 Ekim 1992 
tarihlerinde Ankara’da yapılmıştır.  Daha sonra bazı kesintilere rağmen bu güne kadar 10 
zirve gerçekleşmiştir (Türk Konseyi, 2015-a). 16 Eylül 2010 tarihli son zirvede Azerbaycan, 
Kırgızistan, Kazakistan ve Türkiye arasında, “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 
(Türk Konseyi - TDİK)”nin kuruluşu resmen ilan edilmiş, öncelikleri ve yol haritası ortaya 
konulmuştur. Türk Konseyi’nin daimi bir yapı olarak kurulmasıyla birlikte yapılan Zirveler, 
“Türk Konseyi Zirveleri” olarak yeniden adlandırılmıştır (Türk Konseyi, 2015-b).  

Bir yandan siyasi, ekonomik, kültürel vb. birçok alanda yakınlaşmalar devam ederken bir 
yandan da savunma ve askerî alanda ilişkilerin güçlendirilmesi arzusu ile savunma ve 
güvenlik alanında bir çok anlaşma imzalanmıştır. İkili yapılan bu anlaşmalar sonrasında 
ülkeler arasında birçok askerî işbirliği geliştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bölge ile 
ilişkilerinin kapsamını belirleyen ve karşılıklı ilişkilerde en önemli alanlar olarak  sayılan söz 
konusu bu anlaşmalar, kapsamları açısından bir kaç bölüme ayrılmaktadır. Yapılan bu 
anlaşmalara yapılış amaçlarına göre kısaca değineceğiz. 

Askerî, savunma ve güvenlikle ilgili olarak öncelikle ele alacağımız anlaşma türü olan  
“Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmaları” ilk defa yapılacak askeri 
anlaşmaların kapsamını belirleyen anlaşmalardır. Söz konusu bu anlaşmalar “Çerçeve” 
anlaşmaları olarak da bilinmekte ve iş birliğinin esaslarını belirlemek amacıyla yapılmaktadır.  
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•   Türkiye ve bölge devletleri arasında askerî ve güvenlik alanlarında  işbirliği ve yakın 
ilişkilerin tesis edilmesi amacıyla yapılan bu anlaşmaların ilki 08 Ağustos 1994 
tarihinde Kazakistan ile imzalanmıştır (T.C. Resmi Gazete, 1998-c).  

•   Siyasi ve askeri ilişkilerimizin çok eski zamanlara uzandığı Azerbaycan Cumhuriyeti 
ile 10 Haziran 1996 tarihinde  “Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği 
Anlaşması” yapılmıştır (T.C. Resmi Gazete, 1993-b).  

•   Daha sonra başta Türk Konseyi olmak üzere Türk dünyası içindeki oluşumlarda yer 
aktif olarak yer alan Kırgızistan ile 15 Haziran 2000 tarihinde bu kapsamda bir 
anlaşma imzalanmıştır. 

•   90’ın üzerinde ikili anlaşmamız bulunan Özbekistan Cumhuriyeti ile de 16 Ekim 2000 
tarihinde karşılıklı anlaşmalar imzalanmıştır(TBMM, 2004)  .  

•   Son olarak da uluslararası alanda “Tarafsızlık Statüsü”ne sahip olan Türkmenistan ile 
06 Şubat 2001 tarihinde bu türde bir anlaşma yapılmıştır (Aydın, 2008: 387).  
Bu anlaşmalar sonrası söz konusu ülkelerle ikili askeri ve güvenlik işbirliğine temel 

oluşturacak bir yapıya ulaşılmış ve daha detaylı anlaşmalar yapılması için hukuki temel 
oluşturulmuştur. 

Diğer bir tür olan “Askerî Eğitim İşbirliği (ASEİŞ) Anlaşmaları” ise dost ve müttefik 
ülkelerle imzalanan anlaşmalar kapsamında yürütülen askerî eğitim iş birliği faaliyetlerinden; 
birlik, karargâh ve kurumlara askerî ziyaretler, tatbikatlara gözlemci gönderilmesi gibi 
görevlere hukuki alt yapı sağlamak amacı ile yapılmaktadır. Ayrıca Türkiye’de Harp 
Akademileri, Askerî Liseler, Harp Okulları, Askerî Tıp Akademisi, Sınıf Okulları ve 
Astsubay Meslek Yüksek Okullarında verilen eğitimler, kısa süreli kurslar, birlik, karargâh ve 
kurumlarda görev başı eğitimi, aile/birlik/personel mübadelesi ve yerinde eğitim desteği, 
müşterek tatbikatlar, askerî tarih ve müzecilik alanında eğitim ve iş birliği konularında 
esasların belirlenmesi için yapılmaktadır (http://www.tsk.tr/6_uluslararasi_iliskiler/ 
tskaskeriegitimveisbirligifaaliyetleri.html,Erişim: 28.03.2015). Dost ve müttefik ülkeler ile bu 
çerçevede imzalanan karşılıklı anlaşmalar, bu ülkelere mensup “Misafir Askerî Personel 
(MAP)”e Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim kurumlarında; eğitim, öğretim ve çeşitli kurslar 
verilmesini sağlamaktadır. Ayrıca mobil eğitim timleri vasıtasıyla kendi ülkelerinde eğitim, 
öğretim ve çeşitli kurslar verilmektedir (http://www.tsk.tr/6_uluslararasi_iliskiler/ 
tskaskeriegitimveisbirligifaaliyetleri.html, 15.06.2015). Bu çerçevede yapılan anlaşmalar ise 
şunlardır: 

•   Türkiye ile kapsamlı ilişkiler ve stratejik ortaklıkları açısından özel bir yere sahip olan   
Azerbaycan Cumhuriyeti ile 11 Ağustos 1992 tarihinde Askerî Eğitim İş Birliği 
(ASEİŞ) anlaşması yapılmış ve 15 Nisan 1993 tarihinde de imzalanarak 
kanunlaşmıştır (T.C. Resmi Gazete, 1993-c). Ayrıca 16 Ağustos 2010 tarihinde 
Bakü’de imzalanan "Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının"  1. 
maddesinden 6. maddesine kadar olan bölüm, Askerî ve Siyasi Güvenlik konularını 
kapsamaktadır. 7, 8 ve 9. maddeleri ise askerî iş birliğini kapsamında 
değerlendirilmektedir (T.C. Resmi Gazete, 2011).   

•   3 Aralık 1991 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan arasında imzalanan 
Dostluk ve İşbirliği Anlaşması"nın hükümlerini temel alarak dengeli, karşılıklı saygı 
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ve işbirliğine dayalı ilişkileri bulunan Türkmenistan ile Türkiye arasında 9 Eylül 1992 
tarihinde  Askerî Eğitim İşbirliği alanında bir anlaşma yapılmıştır (T.C. Resmi Gazete, 
1993-d).    

•   Mevcut 15 Mart 1991 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Hükümeti 
arasında imzalanan "İşbirliği Anlaşmasının" hükümleri temelinde Türk Cumhuriyetleri 
arasında en büyük toprağa sahip olan Kazakistan ile iki ülke arasındaki dostluk ve 
işbirliğinin daha da geliştirilmesi hususundaki kararlılıklarının bir göstergesi olan 23 
Şubat 1993 tarihli bir Askerî Eğitim İşbirliği anlaşması imzalanmıştır (T.C. Resmi 
Gazete, 1994-a).  

•   Birçok alanlarda 200’e yakın anlaşma ve iş birliğimiz bulunan Kırgızistan söz konusu 
alanda anlaşma yaptığımız diğer bir ülkedir.  03 Mart 1993 tarihinde karşılıklı olarak 
imzalanan anlaşma (T.C. Resmi Gazete, 1994-b)  sonrasında, 24 Eylül 2014 tarihinde 
Bişkek'te "Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Anlaşması" yapılmıştır (T.C. 
Resmi Gazete, 2015-a). Bu anlaşma  ile; personel, malzeme, teçhizat, bilgi ve tecrübe 
değişimini hususlarında işbirliğinin yanı sıra askeri tıp fakültesi eğitimi, askeri sağlık 
alanında görev öncesi eğitimler, sağlık lojistiği, askeri sağlık kurumlarının 
kurulması gibi çeşitli alanlarda işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır.  

•   Türkiye ile Özbekistan arasında ise diplomatik ilişkiler tesis edilmesi anlaşmasını 
imzalaması sonrası 15 Temmuz 1992 tarihinde vakit kaybetmeksizin söz konusu 
Askerî Eğitim İş Birliği (ASEİŞ) anlaşmasını yapmıştır (T.C. Resmi Gazete,1993-e).  

Stratejik hedeflere ulaşmak için iki veya daha fazla devletin ittifak veya koalisyon 
şeklinde oluşturduğu daha uzun vadeli ve daha kapsamlı amaçlara hizmet amacıyla stratejik iş 
birliğinin üzerinde oluşturulan anlaşmalar ise Stratejik Ortaklık Anlaşmaları olarak 
isimlendirilen bir ortaklık anlaşmasıdır (Sümer, 2010: 671-698). Bu anlaşmalar ile anlaşmayı 
yapan iki devlet dostluk, kardeşlik, iyi komşuluk ve karşılıklı çıkarlar temelinde yürüttükleri 
ilişkilerini "Yüksek Düzeyli İş Birliği" oluşturarak ve daha önceden kayıtlı hedefleri rehber 
edinerek stratejik ortaklık boyutuna taşımayı hedeflemektedirler. Stratejik ortaklıkla beraber 
birçok alanda iş birliği tesis edilmektedir. Bu anlaşmalar ile genel olarak taraf ülkeler, 
güvenlik alanında, savunma ve savunma sanayi alanlarındaki ortak faaliyetlerini ve stratejik iş 
birliklerini, bölgesel ve küresel düzeyde barış ve istikrara katkı sağlamayı, bu doğrultuda, 
sahip oldukları imkânlardan istifadeyle, tedarik, ortak üretim ve ortak proje geliştirilmesi 
yönünde iş birliğini ve girişimlerinin daha da güçlendirilmesini, iki ülkenin savunma sanayi 
alanındaki ticaret hacimlerini ve ortak yatırımlarını artıracakları konuları üzerinde 
durulmaktadır (http://www.mfa.gov.tr/turkiye-cumhuriyeti-ile-azerbaycan-cumhuriyeti-
arasinda-13-kasim-2013-tarihinde-duzenlenen-yuksek-duzeyli-stratejik-isbirligi-ko.tr.mfa, 
Erişim: 28.03.2015). Yapılan anlaşmalar genellikle şu ana başlıkları kapsamaktadır. 

•   Askerî-Siyasi ve Güvenlik Konuları 

•   Askerî ve Askerî Teknik İş Birliği Konuları 

•   Ekonomik İşbirliği Konuları 

•   İnsani Konular 

•   Genel ve Nihai Hükümler (Özalp 2015-b: 149). 
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Söz konusu ülkelerle savunma ve güvenlik alanlarını kapsayan Stratejik Ortaklık 
Antlaşmaları ise şunlardır:  

•   9 Şubat 1994 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti 
Arasındaki Dostluğun ve Çok Yönlü İşbirliğinin Geliştirilmesi Anlaşması”nı ve 
“Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında İşbirliği ve Karşılıklı 
Yardım Protokolü”nü temel alan ve ayrıca 13 Ekim 1921 tarihli Kars Anlaşması'na 
bağlı olarak 16 Ağustos 2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan 
Cumhuriyeti Arasında Bakü’de imzalanan “Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım 
Anlaşması”. Bu anlaşmalarda özellikle Azerbaycan’ın Karabağ sorunu kapsamında 
Ermenistan ile ilgili tehditler nedeniyle önemi daha da artan “bağımsızlıklarına, 
egemenliklerine, toprak bütünlüklerine yönelik silahlı saldırı halinde gerekli karşılıklı 
yardım önlemlerinin hayata geçirilmesinin gerekliliğine” vurgu yapılmıştır. Milli 
güvenliklerinin sağlanmasının, ekonomik kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin ve ortak 
değerlerinin korunmasının tarafların en öncelikli hedefleri olması itibarıyla siyasi, 
ekonomik, enerji, kültürel, insani, askerî ve askerî teknik alanlardaki iş birliği 
ilişkilerinin ilerletilmesi ve derinleştirilmesi ifade edilmiştir. Bu anlaşma güncel 
uluslararası meselelerde ortak tutum sergilemek, uluslararası ve bölgesel teşkilatlarda 
iki ülke arasındaki mevcut iş birliğinin daha da kuvvetlendirilmek ve bölgede barış, 
huzur, refah ve kalkınma sağlamak açısından önemli bir anlaşmadır (TBMM, 2011). 
Yapılan anlaşma sonrası Azerbaycan, kuruluşu devam eden Avrasya Askerî Statülü 
Kolluk Kuvvetleri Teşkilâtı TAKM’ın desteklenmesinde en önemli desteği sunan bir 
ülke konumunda olmuştur. 

•   Türkiye ve Kazakistan arasında 22 Ekim 2009 tarihinde imzalanan “Türkiye 
Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması” her iki 
ülke açısından büyük önem arz etmektedir (T.C. Resmi Gazete, 2010-b). Bu anlaşma 
ile 21. yüzyılın getirdiği yeni tehditlere karşı ortak hareket edilmesi, bölgesel ve 
kültürel barışın tesisine yönelik katkı sunulması ve Birleşmiş Milletlerin ana ilkeleri 
doğrultusunda iş birliğinin geliştirilmesinin önemi vurgulanmıştır. Ayrıca Avrasya 
bölgesinin küresel barış, istikrara ve refahın teminat altına alınması, insan hakları, 
demokrasi ve temel özgürlüklerin, ekonomik kalkınmanın ileriye götürülmesi 
konularının yanı sıra siyaset, ekonomi, savunma, kültür, bilim ve teknik, eğitim, çevre, 
enformasyon ve sağlık başta olmak üzere, bütün karşılıklı ilgi alanlarında ortak eş 
güdüm içinde hareket etme amacı doğrultusunda ve ortak vizyonları ile aralarındaki 
ilişkiler kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine taşınmıştır (T.C. Resmi Gazete, 2010-b).  

•   Bağımsızlığından itibaren Kırgızistan’la her alanda gelişen ilişkilerimiz, 2011 yılında 
kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’yle (YDSK) “stratejik ortaklık” 
seviyesine çıkarılmıştır (http://www.mfa.gov.tr/turkiye-kirgizistan-cumhuriyeti-siyasi-
iliskileri.tr.mfa. 10.10.2015).  Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi sonrasında  
Türkiye, Kırgızistan’ın 51 milyon dolar olan borcunu silmiş ve 10 milyon dolarlık bir 
hibe yardımı yapmıştır. Ankara, Kırgızistan’ın savunma sektörüne katkıda 
bulunabilmek için bir Askeri Akademi kuruluşuna önayak olma yönünde yükümlülük 
üstlenmiş ve bu amaçla milyon dolarlık bir fon ayırmıştır (Andican, 2013).  

Türkmenistan ve  Özbekistan ile ise savunma ve güvenlik alanlarını temel alan  ve 
“stratejik ortaklık” olarak değerlendirilen bir  anlaşmamız bulunmamaktadır . 
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Güvenlik İş Birliği Anlaşmaları olarak isimlendirilen anlaşmalar ise son yıllarda hızlı 
ve çok yönlü ilişkiler şeklinde bir yayılma gösteren terörizm, uyuşturucu madde kaçakçılığı 
ve örgütlü suçlarla mücadele alanında etkili mücadele amacıyla yapılmaktadır. Günümüzde 
artık devletlerin tek başlarına bu çok yönlü tehditler barındıran ve uluslararası bağlantıları 
bulunan örgütlerle ve suçlarla mücadele etmesi neredeyse imkânsız hale geldiği açıktır. 
Sürekli değişen suç şekilleri ve kıtalar arası bağlantılı örgüt oluşumları hızlı ve çok taraflı 
ilişkileri devletler için mecbur hale getirmektedir. Bu çerçevede, yabancı ülkeler ile yapılan 
çok taraflı ve ikili anlaşmalar ile terörizm ve organize suçlar olmak üzere güvenlik birimleri 
arasında doğrudan iletişim kurulması sağlamaktansa ikili ve çok taraflı anlaşmaların 
yapılması etkinlik açısından daha çok katkı sağlamaktadır. Gelenekselleşmiş mücadele 
yöntemlerinin, küreselleşen ve çok farklı yapılarda suç örgütlerinin oluşturmuş olduğu 
yapılarla baş edebilmeleri pek mümkün görülmediğinden ülkeler arasında yapılan “Güvenlik 
İşbirliği Anlaşmaları” ile etkin ve hızlı bir mücadele öngörülmektedir. Bu anlaşmaların 
konuları, anlaşma yapılan ülkelerin ve ikili anlaşmaların kapsamına göre değişmekle beraber 
genellikle şu konuları içermektedir; 

•   Kara para aklama, siber suçlar, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı dâhil olmak üzere 
sınır aşan örgütlü suçlar, insan ticareti, yasa dışı göç ve göçmen kaçakçılığı, para, 
pasaport, vize ve diğer resmi evrakta sahtecilik, mülkiyet suçları, gümrük kaçakçılığı, 
mali suçlar. 

•   Uyuşturucuların psikotrop1 maddeler ve bunların imalinde kullanılan ara 
kimyasallarının yasa dışı üretimi ve kaçakçılığı, silah, mühimmat, patlayıcı, nükleer, 
radyoaktif ve toksit maddelerin yasa dışı ticareti, şantaj suçları, bilişim yoluyla işlenen 
diğer suçlar, fikri mülkiyet suçları, kara para aklama, belge ve resmi evraklarda hile ve 
sahtecilik, çocuk pornografisi, oto hırsızlığı, cinayet, gasp, adam kaçırma ve rehine 
alma (Özalp, 2015-b: 152,153). 

“Güvenlik İşbirliği Anlaşmaları” çerçevesinde bölgedeki söz konusu ülkelerle yapılan 
bazı antlaşmalar ise şöyledir;  

•   04 Ekim 1994 (https://www.jandarma.gov.tr/diger/dis_iliskiler.htm, Erişim: 
14.11.2014) ve 13 Kasım 2013 (T.C. Başbakanlık, 2014) tarihlerinde Türkiye-
Azerbaycan İçişleri Bakanlıkları arasında imzalanan "Güvenlik İşbirliği Anlaşması". 
Ayrıca 1 Haziran 2002 tarihinde “Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan ve Türkiye 
Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Terörizm, Örgütlü Suçlar ve Diğer Önemli Suçlarla 
Mücadele Anlaşması” (T.C. Resmi Gazete, 2002).  

•   Türkiye-Kazakistan içişleri Bakanlıkları arasında; 26 Eylül 1992 tarihli “Güvenlik 
İşbirliği Protokolü” (T.C. Resmi Gazete, 1993-a) ve ayrıca 25 Mayıs 2005 tarihinde 
Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetleri arasında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, 
Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı Maddeleri ve Benzerlerinin 
Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması” bu 
kapsamda değerlendirilen anlaşmadır (T.C. Resmi Gazete, 2009-b). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Psikotrop madde yada psikoaktif madde, asıl olarak merkezi sinir sisteminde etkisini gösteren 
ve beynin işlevlerini değiştirerek algıda, ruh hâlinde, bilinçlilikte ve davranışta geçici değişikliklere neden olan 
kimyasal maddelerdir.Bk. https://tr.wikipedia.org/wiki/Psikotrop_madde, Erişim:10.05.2015. 
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•   29 Şubat 2012 tarihinde Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan 
Cumhuriyeti arasında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti 
Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede 
İşbirliği Anlaşması” (T.C. Resmi Gazete, 2015-b). 

•   Türkiye ve Kırgızistan Cumhuriyetleri İçişleri Bakanlıkları arasında; 23 Temmuz 1992 
tarihli “Suçla Mücadele ve Toplumsal Güvenliğin Sağlanması Konularında İşbirliğine 
Dair Antlaşma” (T.C. Resmi Gazete, 1998-b). 

•   5 Nisan 1993 tarihinde Türkiye ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında Özbekistan 
Cumhuriyeti'nin başkenti Taşkent'te yapılan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uyuşturucu ve Psikotrop Madde 
Kaçakçılığı, Uluslararası Terörizm ve Diğer Örgütlü Suçlarla Mücadeleye İlişkin 
Anlaşma” (T.C. Resmi Gazete, 1998-d). Ayrıca 19 Aralık 2003 tarihinde Türkiye ile 
Özbekistan Cumhuriyeti arasında Taşkent’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Terörizmle 
Mücadelede İşbirliği Anlaşması” (T.C. Resmi Gazete, 2004). 
Antlaşmalara göre daha az biçimsel bir antlaşma türü olan “Protokoller” iki devlet 

kurumları arasında yapılmakta ve genellikle eğitim, öğretim, lojistik yardım vb. belirli alanları 
kapsamaktadır. Bölge ülkeleri ile karşılıklı yardım ve iş birliği esaslarını belirleyen 
protokoller şu şekildedir: 

•   31 Ekim 1997 tarihinde Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetleri arasında  “Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Milli Hükümeti Arasında Azerbaycan Dâhilî 
Koşunlar Teşkilâtı Personeline Türk Jandarması Tarafından Verilecek Eğitim-Öğretim 
ve Lojistik Desteğe İlişkin Hazırlanan Protokol” (Hata! Köprü başvurusu geçerli değil., 
Erişim: 14.11.2014). Söz konusu Protokolün imzalanmasını müteakip, teşkil edilen 
Türk Jandarma Eğitim Timi, 28 Kasım 1997 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de 
göreve başlamıştır. Bu tarihinden itibaren büyük mesafe kat edilerek Türkiye 
standartlarında, çağdaş ve modern bir okul, Gala'da inşa edilmiş ve 29 Haziran 1998 
tarihinde eğitim-öğretime açılmıştır 
(https://www.jandarma.gov.tr/diger/dis_iliskiler.htm, Erişim: 14.11.2014). Diğer bir 
anlaşma ise 28 Mart 2007’de Bakü’de Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan 
Cumhuriyeti arasında Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Azerbaycan Dâhili 
Koşunlar Komutanlığı eğitim ve öğretim kurumlarında verilecek olan “Eğitim-
Öğretim ve Lojistik Desteğe İlişkin Ek Protokol” dür (TC. İçişleri Bakanlığı, 2007: 
82). Ayrıca 14 Mart 2008 tarihinde Bakü’de Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan 
Cumhuriyeti arasında “Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Azerbaycan 
Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Azerbaycan Ali Harbi Tayyarecilik 
Mektebi’ne Eğitim-Öğretim Desteğine İlişkin Protokol” imzalanan diğer bir belgedir 
(T.C. Resmi Gazete, 2009-a). 

•   Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Savunma 
Bakanlığı arasında “Askeri Alanda Teknik İşbirliğinin Geliştirilmesi ve 
Derinleştirilmesine Dair Protokol” 24 Mart 2001’de  Kazakistan’ın başkenti Astana’da 
imzalanmıştır (http://www.kazakhstan.org.tr/index.asp?sayfa=36. Erişim: 29.03.2015). 
22 Kasım 2007 tarihinde ise Kazakistan’ın en büyük şehirlerinden olan Almatı’da 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   607	  

Kazakistan İç Kuvvetler Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında 
eğitim-öğretim iş birliğine yönelik “Niyet Beyanı” imzalanmıştır (TC. İçişleri 
Bakanlığı, 2007: 82). Ayrıca 17 Haziran 2014 yılında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri 
Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Kazakistan Cumhuriyeti Milli Muhafız 
Birlikleri Genel Komutanlığı arasında “Personel Eğitim ve Öğretim Alanındaki 
Protokol” yapılmıştır (T.C.Başbakanlık, 2015). Bu protokole göre askerî eğitim, teknik 
ve bilimsel konularda ve savunma endüstrisi iş birliği alanlarında birlikte 
çalışabilirliğin geliştirilmesi ve güvenlik alanında iş birliği yapılmasını 
amaçlamaktadır (http://www.mfa.gov.tr/i_-turkiye_nin-uluslararasi-guvenlik-
perspektifi.tr.mfa, Erişim: 15.12.2014). 

•   Türkiye ve Türkmenistan Cumhuriyetleri İçişleri Bakanlıkları arasında ise 3 Nisan 
1992 tarihinde “Suça Karşı Mücadele ve Toplum Emniyeti Konularındaki İş Birliği 
Hakkında Protokol” yapılmıştır (T.C. Resmi Gazete, 1992). 

Bir ülkenin bağımsızlığını sürdürmesinde ve milli bir devlet  olmasında en etkin role sahip 
alan olan Savunma sanayi alanındaki ikili iş birliğini artırmak ve yeni teknolojilerin karşılıklı 
geliştirilmesi amacıyla yapılan anlaşmalar “SSİ” yani “Savunma İş Birliği Anlaşmaları” 
olarak isimlendirilmektedir. Savunma İş Birliği Anlaşmaları, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
ihtiyaç duyduğu ekipman modernizasyonunun gerçekleştirilmesi ve Türk Savunma Sanayi 
Kuruluşları ürünleri için yurt dışında pazar oluşturulması amacıyla yapılmaktadır. Savunma 
sanayi iş birliği faaliyetleri 1991 yılında “MSB Ekonomik ve Teknik İşler Müsteşar 
Yardımcılığı” bünyesinde kurulan ve halen “MSB Müsteşar Teknoloji ve Koordinasyon 
Yardımcılığına” bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren “Savunma Sanayi Dış İlişkiler Dairesi 
Başkanlığı” koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Savunma Sanayi Alanında İş Birliği 
Anlaşmaları Savunma Sanayi Stratejisi ve Politikasına uygun olarak ve Türkiye’de mümkün 
olabildiğince bağımsız ve modern bir savunma sanayi oluşturulmasına katkıda bulunmak 
amacıyla; Türk savunma sanayicisine yatırım imkân ve sahalarını göstermek maksadıyla yurt 
dışı imkânlar tetkik edilmekte ve yabancı savunma sanayicileri ile temaslarda bulunarak 
savunma sanayicileri bazında ikili ilişkilere imkân sağlanmaktadır. Kurulan temaslar 
sonucunda Türk savunma sanayi ürünleri yabancı ülkelere tanıtılarak, pazarlama olanakları 
araştırılmanın yanında ülkelerin savunma sanayi imkân ve kabiliyetleri tetkik edilmektedir. 
Bu kabiliyetlerden TSK’nin ihtiyaçları doğrultusunda istifade edilmekte, gereğinde ortak 
üretim şirketlerinin kurulabilmesi ve teknoloji transferini gerçekleştirmek için ilgili birimlere 
rapor halinde bilgiler yayımlanmaktadır. Ayrıca Türk sanayisine iş ve üretim imkânları 
yaratarak, Türk savunma sanayi ürünlerinin kalite ve çeşitlerini artırmak için gerekli 
çalışmalar yapılmakta ve NATO ve Avrupa Birliği içinde “Milli Silahlanma Direktörleri 
Konferansı CNAD (NATO Conference of National Armaments Directors)2 ve Batı Avrupa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2Milli Silahlanma Direktörleri Konferansı (CNAD), NATO bünyesindeki silahlanma ve savunma araştırma 
işbirliğini geliştirmek, ortak ihtiyaçlara dayalı müşterek silahlanma ve araştırma projeleri oluşturmak maksadıyla 
kurulmuştur. Silahlanma alanında işbirliği yapmaktan sorumlu üst düzey NATO komitesidir.  Yılda iki kez 
toplanır ve Türkiye MSB’nin  görevlendirdiği bir General/Amiral ile temsil edilir. Ayrıntılı bilgi için Bk. 
http://www.nato.int/docu/review/2004/issue3/turkish/military_pr.html, Erişim: 21.07.2015, “NATO İle İş Yapma 
Rehberi”,http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/hizli/duyurular/etkinlikler/konferanslar/Documents/NATO_Ile_Is_Yap
ma_Rehberi.pdf. Erişim: 26.07.2015. 
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Silahlanma Grubu WEAG (Western European Armaments Organisation)3” benzeri çok taraflı 
iş birliği faaliyetleri koordine edilmektedir 
(http://www.msb.gov.tr/birimler/ssdi/html/SSDIDSubelerIkili DisIliskiler. htm, Erişim: 
15.12.2014). 

Türkiye’nin bölgedeki ülkeler ile bu kapsamda yaptığı ikili anlaşmalar ise şunlardır: 

•   8 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye ile Azerbaycan arasında yapılan “Savunma Sanayi 
İşbirliği Anlaşması” (http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/hizli/duyurular/etkinlikler 
/torenler/arsiv/2013/Sayfalar/20130508_Azerbaycan.aspx , Erişim: 28.03.2015).  

•   Türkiye ile Kazakistan arasında 08 Ağustos 1994 tarihli “Askerî Alanda Eğitim, 
Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması”nın birinci ve ikinci maddeleri kapsamında 
savunma sanayinde iş birliği tesis edilmiş, ayrıca askerî eğitim ve savunma sanayi iş 
birliği alanlarında sürdürülecek karşılıklı faaliyetlerin esas ve ilkeleri belirlenmiştir 
(T.C. Resmi Gazete, 1998-a). İki yıl sonra 3 Eylül 1996 tarihinde “Savunma Sanayi 
İşbirliği Anlaşması” ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında teknik ve savunma sanayi alanında iş birliğine konularında bir 
anlaşma imzalanmıştır (http://www.kazakhstan.org.tr/index.asp?sayfa=36, Erişim: 
29.03.2015). Ayrıca bu kapsamda 24 Mart 2001 tarihinde Astana’da, Türkiye 
Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı 
arasında “Askerî Alanda Teknik İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Derinleştirilmesine Dair 
Protokol” imzalanmıştır (http://www.kazakhstan.org.tr/index.asp?sayfa=36, Erişim: 
29.03.2015). 

2015 tarihine kadar Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan’la Savunma Sanayi İşbirliği 
anlaşmamız yoktur. 

Ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanında yakınlaşma sağlayan  “Askerî Yardım 
Anlaşmaları” ise; askeri mali iş birliği anlaşmaları, nakdi yardım uygulama protokolleri, 
lojistik uygulama protokolleri, 3212 sayılı kanun ile yapılan yardımları kapsamaktadır. Söz 
konusu belgeler Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı dâhil) tarafından üretilen veya çeşitli yollarla temin edilen veya ihtiyaç fazlası 
bulunan her cins ve sınıf ikmal maddeleri ile bunlardan hurdaya ayrılan mal ve hizmetlerin 
satışı, kiralanması, lisans verilmesi veya teknoloji transferi yolu ile değerlendirilmesi ve 
eğitim görecek yabancı askerî personeli kapsamaktadır (T.C. Resmi Gazete, 2010-a). Askeri 
anlaşmalar yapılması öncesinde ülkelerin stratejik ve güvenlik değerlendirilmelerinin 
yapılması ve savunma sanayi ve diğer teknik bilgilerin bilinmesi önemlidir. Yardım yapan 
ülke, askeri yardımlar çerçevesinde yardım yapılan ülkenin genel savunma stratejilerinin, 
doktrinlerinin ve planlarının oluşturması konularında bazı etkilere sahip olmaktadır.  Söz 
konusu ülkeler ile yapılan bazı askerî yardım anlaşmaları şöyledir; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3Bağımsız Avrupa Program Grubu (IEPG), Avrupa Silahlanma Ajansı oluşturmak amacıyla 1976 yılında 
silahlanma işbirliği için bir forum olarak kurulmuş ve 1993 yılından bu yana BAB silahlanma işbirliği forumu 
Batı Avrupa Silahlanma Grubu (WEAG) olarak isimlendirilmiştir. Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, 
Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, 
Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç, Türkiye ve İngiltere üye devletlerdir. Ayrıntılı bilgi için Bk. 
http://www.weu.int/weag/ Erişim: 26.07.2015),https://en.wikipedia.org/wiki/Western_European_Union, Erişim: 
26.07.2015. 
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•   29 Temmuz 1998 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ankara’da yapılan, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Kazakistan Cumhuriyeti’ne Karşılıksız Askerî Yardım Sağlamasına İlişkin Anlaşma” 
ile 14 Mayıs 1999’de Almatı’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıksız Askerî Yardım Sağlanmasına 
İlişkin Anlaşma”. Ayrıca 14 Mart 2001’de Astana’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıksız Askerî Yardım 
Yapılmasına Dair Anlaşma”, 14 Mart 2002’de Astana’da imzalanan “Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıksız 
Askerî Yardım Yapılmasına Dair Anlaşma” ve 25 Ağustos 2004’de Ankara’da 
imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Karşılıksız Askerî Yardım Yapılmasına Dair Anlaşma” bu kapsamda yer 
alan anlaşmalardır (http://www.kazakhstan.org.tr/index.asp?sayfa=36, Erişim: 
29.03.2015).  

•   1993 yılında imzalanan askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) tarafından Kırgızistan tarafına teknik ve levazım yardımı ve askeri personele 
eğitimi verilmektedir. 1999 yılından itibaren de her sene bu yardımlar devam 
etmektedir. Türk askerî uzmanlar tarafından Kırgızistan'da verilen eğitim kurslarına, 
2000 yılından bu yana bin 500 Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri personeli katılmıştır 
(Özalp, 2015-b: 161).  
Tüm yapılan bu anlaşmaların ortaya çıkardığı yakınlaşma ile Türkiye ve bölge ülkeleri 

açısından tarihi öneme sahip bir oluşum, geçtiğimiz yıllarda faaliyete geçmiştir. Türkiye’nin 
liderliğinde bölge ülkelerinin yer alacağı bir askeri işbirliği teşkilatı kurmak amacıyla 
oluşturulacak olan bu organizasyon, Avrasya Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilâtı 
(TAKM) ismi ile 2013 yılında kamuoyuna duyurulmuştur (Özalp, 2015-b: 167). Birçok çevre 
tarafından Turan Ordusu olarak adlandırılan bu organizasyon hem Türkiye hem de bölge 
ülkeler açısından dikkatleri üzerine çekmiştir. TAKM’ın dünyada ve ülkemizde ilgiyle takip 
edilmesinin yanında merak edilen birçok yanı bulunmaktadır. Özellikle dünyanın konuyu 
ilgiyle takip eden çevreleri tarafından Türkiye’nin TAKM'la beraber Asya'da bulunan 
ülkelerin askerî yapılanmalarında önemli bir role sahip olacağı şeklinde bir algı mevcuttur 
(Lin, 2009: 6) ve bu algı söz konusu çevreleri çok da memnun etmemektedir. Başlangıçta 
Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Moğolistan ve Tacikistan 
devletlerinin davet edilmesi ile başlayan çalışmalar daha sonra Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan ve Moğolistan’ın katılımı ve Türkiye’nin ev sahipliğinde 02 Mart 2011 tarihinde 
ilk toplantısını yapmıştır. Ancak Mart 2014’de Moğolistan’ın askerî statülerini kaybetmelerini 
gerekçe göstererek Mutabakat Metni’nin imzalamaması anlaşmanın hukuken geçersiz 
olmasına neden olmuştur. Ayrıca Mutabakat Metni’ni yapısal bazı nedenlerden dolayı  
imzalayamayan Kazakistan’ın TAKM'a tekrar üye olmak istemesi sonrasında kuruluş süreci 
yeniden başlamış ve bu süreç içerisinde Özbekistan, Afganistan ve Gürcistan’ın da TAKM'a 
ilgilerinin olduğu görülmüştür (Özalp, 2015-b: 198). Bunun yanında Türkiye’nin bölge 
ülkeleri ile 1994 yılında başlatılan Kafkaslar, Orta Asya ve Doğu Avrupa’dan Ortak ülkelerin4 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4Bu kapsamda 22 adet ülke bulunmaktadır. Bunlar şunlardır; Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Azerbaycan,  
Türkmenistan,  Kazakistan,  Kırgızistan,  Rusya, Özbekistan, Ermenistan, Beyaz Rusya, Tacikistan, Makedonya 
Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Karadağ,  Sırbistan, Finlandiya İsveç, Avusturya, Malta, İrlanda ve İsviçre.  
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askerî ve savunma bağlantılı konularda NATO’yla bireysel temelde pratik iş birliği 
yapmalarına olanak sağlayan Barış İçin Ortaklık (BİO) programı çerçevesinde mevcut 
işbirliği devam etmektedir. 

1.3. 21. Yüzyılda Değişen Güvenlik Algısı ve Askerî İlişkilerin Önemi 

Küreselleşme ve teknolojinin ilerlemesi ile  birçok alanda yüz yıllar alan değişimler on 
yıllar içerisinde görülebilmektedir. Bu değişim savaş algısı ve kavramlarını da değiştirmiş ve 
tehdit sıralamalarında özellikle 11 Eylül sonrasında kırılmalar meydana getirmiştir. Asimetrik 
savaşların konvansiyonel savaşların yerini aldığı günümüzde muharebe sahalarının 
değişmesine de neden olmuştur. Savaş kavramı ve muharebe ortamı farklı süreçlerden 
geçerek günümüzdeki yapısına kavuşmuştur (Özalp, 2015-a). Bu süreç ilk defa 1648-1860 
yılları arasında ki savaşların sona ermesiyle birlikte, artık savaşlar modern savaşlar olarak 
tanımlanan ve bunun birinci nesli olan düzenli ordular arasında ve meskûn mahallerin dışında 
belirli bir düzen içerisinde yapılması ile başlamıştır. Bu devir sivil-askerî oluşumdan 
profesyonel bir askerî kuruma geçişin de yaşandığı dönemdir. Birinci Dünya savaşı dünyada 
birçok alanda olduğu gibi savaş konseptinde de değişikliğinin yaşandığı yıllardır. İkinci nesil 
olarak bilinen savaş konsepti bu dönemde ortaya çıkmıştır. Fransızların uyguladıkları 
sistemler etrafında şekillenen söz konusu konsept, düzenli birlikler oluşturulmasının ve daha 
küçük birliklerle mevzi savaşlarının yapılmasının da önünü açmıştır. Yine Birinci Dünya 
savaşı sırasında Almanlar tarafından “Ani Saldırı Tekniği” ve savaş manevrası taktikleri 
etrafında gelişen üçüncü nesil savaşları ortaya çıkmıştır. Düşmanın zihinsel ve fiziksel 
dengesini bozarak yok edilmesi üzerinde duran bu konsepte tanklar, uçaklar ve ağır silahlar 
yoğun olarak kullanılmıştır  (Özalp, 2015-b: 222). Soğuk savaşla beraber ortaya çıkan bir 
diğer savaş konsepti ise dördüncü nesil olarak isimlendirilen evre olmuştur. Günümüzde 
Afganistan’da ve Irak’ta uygulana bu konsepte eldeki tüm politik, ekonomik, sosyal ve askerî 
imkânlar kullanılarak düşmanın savaşma azmini kırmak ve asla kazanamayacakları bir 
savaşın içerisinde olduklarına inandırmaya dayalı düşük yoğunluklu ve gayri nizami gerilla 
tarzı bir savaştır (Lind, 2004: 12-13). Bu neslin başlamasıyla artık asimetrik yaklaşım ve 
teknoloji savaşların cehresini değiştirmiştir.  Son yıllarda Frank Hoffman tarafından 
tanımlanan “Hibrit Savaş” kavramı ile konvansiyonel, gayri nizami, terörizm, suç örgütleri ve 
ileri teknoloji kullanımının beraber yaşandığı bir ortam geleceğin savaş ortamı olacağı 
değerlendirilmektedir (Hoffman, 2007: 28,29). Daha çok meskûn mahallerde ve sivil halk 
içerisinde gelişecek söz konusu ortamla baş etmek için gerekli olan güvenlik sisteminin 
kurulması önemlidir. Bu kapsamda savunma ve güvenlik sistemlerinin gelecek tehditler ve 
muharebe sahasındaki etkinliği gün geçtikçe artmakta ve çok yönlü bir hale gelmektedir. 
Bugün, ulusal, bölgesel ve hatta küresel güvenlik algılamalarına ciddi olumsuz etkileri olan 
bir terörizm çağına ve Hibrit Savaş ortamına girdiğimiz açıkça görülmektedir. Oluşan bu 
ortamdaki küresel terörizmin etkileri; güvenlik, refah seviyesi, hak ve özgürlüklerden 
ekonominin gelişmesine, toplumların psikolojisine ve hatta uygarlığın devamına kadar 
uzanmaktadır. Ülkelerin değişen bu güvenlik paradigmaları çerçevesinde sadece kendi 
başlarına uluslararası ilişkileri olan yapılarla mücadele etmeleri pek mümkün 
görülmemektedir. Bu kapsamda yukarıda da belirtiğimiz gibi yapılacak ikili ve çoklu planda 
ilişkiler ve oluşturulacak organizasyonlar bir kat daha önemli hale gelmektedir (Özalp, 2015-
b: 223).  
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Değişen bu paradigmalar içerisinde ekonomik, siyasi, kültürel ve daha birçok farklı 
alanlarda yapılan iş birliklerin sağladığı faydaların yanında askerî ittifakların da ülkeler 
açısından önemi ve değeri artmaktadır. Günümüzde güvenlik ve savunma alanındaki algılar 
her geçen gün sürekli bir değişim geçirmekte ve daha da karmaşık bir hale gelmektedir. Bir 
ülkenin güvenliğinin sağlanmasında “Küresel Güvenlik İşbirliği”nin zorunluluğu fikri 
etrafında artan bir algılama olsa da bölgesel iş birliği ve güvenlik yapıları aktif  yapısından 
dolayı daha öne çıkmaktadır. Dünyadaki güç dengelerinin hızlı ve sürekli değişmesine 
rağmen söz konusu Küresel Güvenlik İşbirliği alanında faaliyet gösteren BM Güvenlik 
Konseyi gibi yapıların uzun yıllardır değişmemiş olması ve Güvenlik Konseyi’nin uluslararası 
cemiyetleri harekete geçirecek tek yetkili kurum olmasına rağmen, almış olduğu bir takım 
kararların tarafgir olduğu yönündeki düşünceler, onun yetkinliğinin sorgulanmasına ve 
ülkelerin daha çok bölgesel sistemlere yönelmesine neden olmaktadır. Her ne kadar küresel 
güvenlik açısından NATO ve AGİT’in operasyonel etkileri olsa da, özellikle Orta Asya ve 
Orta Doğu’da durum ortadadır. Bölgesel güvenlik sistemlerinin güçlü olduğu yerlerde bir 
düzen olmasına rağmen zayıf olan yerlerde kargaşanın hâkim olduğu dünyanın birçok 
bölgesinde açıkça görülmektedir (Khanna, 2011: 84,85). Soğuk savaşın bitmesi ile NATO’ya üye 
olan ülkeler güvenlik alanında yeni bir strateji oluşumuna gitmişlerdir. “Geniş Güvenlik 
Yaklaşımı” olarak bilinen bu kavram şu üç temel yaklaşım üzerine bina edilmiştir;  diyalog, iş 
birliği ve kolektif savunma yeteneğinin devamı. NATO’nun müttefikleri değişen güvenlik 
algılamaları sonucu “Esnek Mukabele Stratejisi”nden  “Kısıtlı Harpler” stratejisine geçerek 
artık Sovyetlerden gelecek tehditlerden çok bağımsızlıklarını kazanan devletlerin 
sorunlarından çıkacak tehditlere yönelmişlerdir (Kopur, 2005: 200). NATO’nun bu stratejik 
oluşumunun kolektif savunmadan çok yine büyük devletlerin baskı aracı haline getirilmesine 
neden olmaktadır.  

Türkiye açısından ise küreselleşmenin ve onun doğurduğu tehditlerin yanında bölgesel 
sorunların da, Türkiye’nin güvenliğini ve savunma politikalarını çok yönlü ve çok taraflı bir 
değerler dizisi içerisinde kurgulamasını gerekli kılmaktadır.  Türkiye’nin bu 
paradigmalarını belirleyen milli güç ve unsurları bu küresel oyunda artı ve eksi güç 
kazanmasında etkili olmaktadır. “Bir milletin, varlığını kanıtlaması, koruması, geliştirmesi 
ve bu varlığa yönelmiş olan veya olası her türlü tehdit ve tehlikelere karşı koyabilmesi için 
maddi ve manevi kaynak ve kuvvetlerini, bir denge ve düzen içerisinde, belirlenen amaç ve 
hedefler doğrultusunda, koruma, geliştirme ve verimli bir şekilde kullanma yeteneği” olarak 
tarif edilen milli güç, içerisinde farklı unsurları barındırmaktadır (Bayat, 1986: 122-135). Esas 
itibariyle Milli Güç; diplomatik, ekonomik, bilgisel ve askerî olmak üzere, siyasi güç, askerî 
güç, ekonomik güç, demografik güç, coğrafi güç, bilimsel ve teknolojik güç, psiko-sosyal 
güç, kültürel güç vb. birçok farklı alanı kapsamaktadır (Mills, 2006: 1-11). Milli gücün ana 
temelini olarak kabul edilen diplomatik unsur, bulunduğu veya kabul ettiği uluslararası 
anlaşma, ittifak ve kuruluşlardaki durumu ve konumunun değerini oluşturmaktadır. Ayrıca 
uluslararası alanda oluşturulan birliktelikler bir ülke açısından milli hedeflere erişmek ve milli 
menfaat sağlamak açısından milli gücün önemli bir kısmını kapsamaktadır. Askerî güç ya da 
kapasite de barış ve savaş dönemlerinde milli güç unsurlarının tümünü fiili güç haline 
dönüştüren reel güç yansımasının temel göstergesidir (Davutoğlu, 2001: 37-41).  Milli güç 
unsurların hepsinden yararlanan ve etkinliği bakımından onlara bağımlı olan aktif ve etkin bir 
güçtür. Silahlı kuvvetler ise bu savaş gücünün “muharebe unsurunu” oluşturmaktadır. Bir 
ülkenin gücü milli güç kapsamında değerlendirildiğinde askerî gücün önemi daha iyi 
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anlaşılmaktadır. Tüm bunlar uluslararası askerî organizasyonların ve anlaşmaların milli gücün 
hem diplomatik hem de askerî boyut açısından değerlendirilmesini gerekli kılmakta ve 
Avrasya Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilâtı (TAKM) gibi oluşumu devam eden 
yapıların milli gücün bu boyutları kapsamında ne kadar değerli ve etkili olduğunu ortaya 
koymaktadır. Aynı zamanda savunma alanında ikili ve çok taraflı ilişkiler milli güç açısından 
ilişkili olacak ülkelere sağladığı katkıların yanında Türkiye’nin doğusu ile ilgili tehdit 
algılamalarını farklı boyutlara taşıyacağı ve bölgede istikrar ve katkı sağlayacağı gibi dış 
politikası açısından uluslararası alandaki konumunu güçlendirecektir (Özalp, 2015-b: 223). 
Türkiye’nin Sovyetler Birliği sonrasında bölgede siyasi gelişmeler ve sosyal modernizasyon 
alanlarında örnek bir ülke konuma gelmiş olması, onun bölgedeki stratejik durumunun ve 
gerçekte etki alanının göründüğünden fazla olduğu anlamına gelmektedir (Brzezinski, 2005: 

86,87). Soğuk savaş sonrasında güç kavramaların da meydana gelen sert güç ve yumuşak güç 
ayrımı ile dünyada yeni bir siyaset alanını doğduğu görülmektedir. Uluslararası ilişkiler 
alanında bir devletin yabancı kamuoylarına yönelik kendi fikirlerini, hedeflerini, kurumsal 
yapısını, kültürünü ve politikalarını anlatmasına yönelik iletişim faaliyetleri olarak tanımlanan 
kamu diplomasisi boyutu devletin birçok kurumları tarafından etkili kullanılan bir araç haline 
gelmektedir (Çevik, 2014:  13-20).  

 

2. SONUÇ 

Avrasya kıtası yüzyıllarca coğrafyası açısından dünyanın en önemli stratejik bölgelerinden 
biri olarak kabul edilmiş ve birçok küresel ve bölgesel güçlerin hâkimiyet savaşlarının 
yaşandığı bir alan haline gelmiştir. Ayrıca söz konusu bölge “Büyük Oyun” denilen küresel 
çatışmaların ve özellikle Birinci Dünya savaşı esnasında İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya 
gibi devletlerin istihbarat savaşlarının yoğun olarak yaşandığı alan olmuştur. Söz konusu tüm 
bu güçler, Avrasya bölgesinin dünyanın stratejik ve kontrol edilmesi gereken merkez bir 
bölge konumda olduğu üzerinde birleşmişler ve politikalarını bu kapsamda yürütmüşlerdir.  

Türkiye Cumhuriyeti ise tarih, kültür, din ve sosyal alanlarda birçok ortak yönleri bulunan ve 
yıllardır bazı nedenlerden uzak kaldığı söz konusu bu coğrafyaya, 1991 yılından itibaren dış 
politikasında önemli bir yer ayırmaya başlamıştır. Bu politikaların savunma ve güvenlik 
boyutları son yıllarda hızlı bir değişim içerisine girmiştir. Devletlerin birbirleri arasında 
oluşan yakınlaşmaların en önemli göstergesi olan savunma ve güvenlik alanında yapılan 
anlaşmalar ve oluşturulan organizasyonlardır ve yapılan tüm bu anlaşmalar karşılıklı güveni, 
dostluğu ve aynı amaçlara sahip olmayı gerektirmektedir. Türkiye bölge ülkeler ile derin 
tarihsel ve kültürel bağlara sahip olmasının yanında karşılıklı güveni gerektiren bir çok 
anlaşmaya da imza atmıştır. Avrasya bölgesindeki devletlerle Türkiye arasında söz konusu 
alanlarda yapılan bir çok anlaşmaların yanında BM ve  AGİT  gibi kuruluşlar içerisinde de 
karşılıklı  ilişki içerisinde bulunmaktadırlar. Ayrıca Türkiye bölge ülkelerine NATO üyeliği 
düşünmeyen ülkelerin de kendi dış politika ve güvenlik politikalarından bir ödün vermeden 
Avrupa-Atlantik güvenliğine katkıda bulunmalarına yardımcı olmaları için planlanan 
“Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi (AAOK)” ve Barış İçin Ortaklık (BİO) faaliyetleri 
kapsamında ikili alanda da bir çok destek sunmaktadır. Tüm bu ilişkilerin yanında kuruluşu 
devam eden  Avrasya Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilâtı (TAKM)’ın  karşılıklı 
ilişkilerin daha kurumsal bir yapıya kavuşmasına ve üye olan taraflar arasında 
yakınlaşmaların daha da artmasına yardımcı olacağı şüphesizdir. Bu alanda yapılacak 
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çalışmalar ve geliştirilecek ilişkiler söz konusu tüm devletlere değişen muharebe ortamında ve 
etkin güvenlik yapılarının oluşumunda önemli bir fayda sağlayacaktır. Aynı zamanda 
karşılıklı milli güvenlik algılarının daha iyi anlaşılması ve başka alanlarda da daha yakın 
ilişkilerin kurulmasına yardım edecektir. Savunma ve güvenlik alanındaki bu yakınlaşmaların 
kamu diplomasisi kapsamında önemli bir yere sahip olduğu ve bölgedeki dış politika 
yapımına yardımcı bir araç olabileceği de göz ardı edilmeyecek bir faydasıdır. 
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MEASUREMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SERVICE QUALITY AND 
BRAND LOYALTY WITH STRUCTURAL EQUATION MODELING: A RESEARCH 

ON USERS OF SMARTPHONE BRANDS* 
 
 

Murat KOÇYİĞİT1  Mehmet Nejat ÖZÜPEK 2  Murat ERDOĞDU 3 

 

Abstract 

In today's rapidly changing and differentiating competitive environment, brands operating in smart phone 
industry must change,renew and improve service quality constantly to be able to respond immediately to 
changing customer expectations each passing day. Nowadays, criteria such as the quality of the manufactured 
product or service, customer satisfaction, trust in brand, brand loyalty and contribution to society have replaced 
the conventional performance indicatorsæß showing market share and profit levels of brands. Accordingly, the 
aim of this study is to investigate the impact of service quality to brand loyalty. In this context, aconceptual 
model was created in order to determine the impact of quality of service on brand loyaltythroughStructural 
Equation Model (SEM). The relationship between the variables in the model was tested by using data of the 
surveys applied to 353 Smartphone users and hypotheses put forward theoretically wereexamined. In addition, 
frequency analysis, and Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Structural Equation Models applications were 
used in the analysis of research. In the model put forward theoretically, quality of service affects brand loyalty in 
a general integrity. Also, the hypotheses that service quality has a direct impact on perceived quality and 
customer satisfaction, perceived quality and customer satisfaction has a direct impact on trust and also trust has a 
direct impact on the brand loyalty are supported.  

Keywords: Service Quality, Brand Loyalty, Customer Satisfaction, Perceived Quality, Trust. 

 

HİZMET KALİTESİ VE MARKA BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK 
MODELİ İLE ÖLÇÜLMESİ: AKILLI TELEFON MARKALARI KULLANICILARI ÜZERİNDE BİR 

ARAŞTIRMA 

Öz 

Günümüzün hızla değişen ve farklılaşan rekabetortamında, akıllı telefon sektöründe faaliyet gösteren 
markalar, her geçen gün değişen müşteri beklentilerine anında cevap verebilmek için hizmet kalitelerini sürekli 
olarak değiştirmek, yenilemek ve geliştirmek zorundadır.  Markaların, Pazar payını ve kar düzeylerini gösteren 
geleneksel performans göstergelerinin yerini günümüzde artık, üretilen ürün veya hizmetin kalitesi, müşteri 
memnuniyeti, markaya duyulan güven, marka sadakati ve topluma verilen katkı gibi kriterler almıştır. Bu 
doğrultuda çalışmanın amacı hizmet kalitesinin marka bağlılığına etkisinin araştırılmasıdır. Bu bağlamda Yapısal 
Eşitlik Modeli (YEM) aracığıyla hizmet kalitesinin marka bağlılığı üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla 
kavramsal bir model oluşturulmuştur. 353 akıllı telefon kullanıcısına uygulanan anketin verileri kullanılarak 
modeldeki değişkenler arasındaki ilişkiler test edilmiş ve kuramsal olarak ortaya konulan hipotezler sınanmıştır. 
Ayrıca araştırmanın analizinde frekans analizi, açıklayıcı ve doğrulayıcı factor analizleri ile Yapısal Eşitlik 
Modeli uygulamaları kullanılmıştır. Kuramsal olarak ortaya konulan modelde; hizmet kalitesi genel bir bütünlük 
içinde marka bağlılığını etkilemektedir. Ayrıca, hizmet kalitesinin, algılanan kalite ve müşteri memnuniyeti 
üstünde; algılanan kalitenin ve müşteri memnuniyetinin güven üstünde; güvenin de marka bağlılığı üstünde 
doğrudan etkileri bulunmaktadır hipotezleri desteklenmiştir. 

AnahtarKelimeler: Hizmet Kalitesi, Marka Bağlılığı, Müşteri Memnuniyeti, Algılanan Kalite, Güven. 
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1. INTRODUCTION  

The increase of competition and consumption today forces the consumers who have to 
make a selection among numerous products to be more selective. For that reason, brandnames 
aim to be preferred by consumers through increasing the service quality and diversifying their 
products. The most important strategical marketing method in providing competitive 
advantage is to increase the perception of service quality through diversifying the 
serdiversifyingtheivices. Moreover, the increase in the importance of cost given by both 
consumers and the brandnames caused the increase in the quality. Through the changing 
marketing perception, the brandnames aim to make the current consumers loyal to their 
brands through holding them.  

The brand loyalty of the customers who are satisfied with the brandname increases 
dramatically. However, satisfaction isn’t solely enough to mention brand loyalty completely. 
The elements such as service quality, the perceived quality, satisfaction amd trust should 
coexist. It is highly possible that the customers who are satisfied with the brandname at all 
points and are loyal to he brandname provide new customers to the brandname through 
positive word-of-mouth communication and suggestion.  

When it is considered that gaining new customers is much more costly than holding the 
current customers, the significance of establishing and maintaining the brand loyalty can be 
seen much more clearly. In this sense, the objective of the research was determined as 
analyzing the relationship between the brand loyalty and the service quality, which is 
regarded as one of the prerequisities for this quality; the perceived quality and trust. In 
accompany with the service quality, accordingly, a theoretical model was developed in order 
to determine the effect of perceived quality, the customer satisfaction on the establishment 
and development of brand loyalty. In order to determine the indicating variables of latent 
variables in the developed Structural Equity Model; the scale questions developed by Harris 
and Goode (2004); Şimşek and Noyan (2009); Cronin et al., (2000) in their previous studies 
were used. The users of smartphones formed the universe of the research with the brandnames 
such as Samsung and iPhone. 

When the literature is analyzed, it is seen that only a few studies on the users of 
smartphones are available for measuring the relationship between the service quality and the 
brand loyalty. Accordingly, this study will provide significant contributions to the literature 
due to the scarcity of studies executed through associating the brands give service in the 
sector of smartphones in our country and brand loyalty.  

 

2. LITERATURE REVIEW  
2.1. Service Quality 

Service is an activity which the brands established in order to satisfy the expectations of 
the costumers and has an abstract characteristic (Parasuramanet al.,1994; Harris and Goode, 
2004).The factors such as abstractness and variability, which are general characteristics of 
service, affect the perceptions of the customers for quality and their satisfaction. The service 
quality is the evaluation of the superiority of the brands over their rivals and their excellence. 
The service quality is related to the perceived quality, customer satisfaction, thect trust for the 
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brand and brand loyalty. The service quality may be defined as meeting the expectations of 
the customers. Buying the service isn’t required for the service quality. The comments of the 
customers who bought the service previously, their requests and complaints also may reflw 
the service quality (Zeithamlet al.,1996; Cronin et al.,2000).	  

Although the more service quality of a brandname increases the more attitudes of the 
customers such as the tendency for changing the brand, the sensitivity for prices and 
complaining all tend to decrease; their brand loyalty and their trust for the brand also increase 
(Zeithamlet al.,1996; Sirdeshmukhet al.,2002). 

Parasuraman, Zeithamland Berry (1985; 1988; 1991; 1994) developed a model of 
conceptual service quality through bringing a wide perspective to the service quality and 
conducting detailed and comprehensive researches related to the service quality. According to 
those researchers, the service quality is a result of the expectations of the customers related to 
the services given by the brand and the directions of the perceptions for the performance of 
the service given by the brand during the service. Accordingly, the perceived quality, 
customer satisfaction and brand loyalty are positively affected so long as the brands execute 
the performed which the customers expect (Parasuramanet al.,1994; Parasuraman and Grewal, 
2000). 

The quality of the service given to the customers by brandnames is expressed as the 
level of difference between the expectations of customers and their perceptions. Accordingly, 
the factors such as verbal communication, personal needs, previous experiences, the style of 
communication with other customers, empathy, trust and satisfaction also affect the service 
quality (Cronin and Taylor, 1992; Zeithamlet al., 1996). 

2.2. Perceived Quality 
Generally, quality is related to being more superior and perfect (Zeithaml, 1988). 

Zeithaml (1988) classified quality in two groups such as the objective quality and perceived 
quality. Objective quality means the real technical superiority of the product or its perfectness. 
From this point of view, objective quality may be defined as the previously determined 
measurable ideals or standards. The perceived quality is defined as the general evaluations 
and perceptions of a customer related to the qualification of a product or a service, its 
conformity to the standard or being beyond the standards, and it’s functioning as necessary, at 
least, for the desired period of time (Zeithaml, 1988; Şimşek and Noyan, 2009).  

It was conceptually stated that the perceived quality in the majority of the researches 
expressing the relationships between satisfaction, trust and brand loyaltyarose as a result of a 
more general and comprehensive evaluation process than perceived quality. In those studies, 
moreover, the researchers shared the opinion that the perceived quality is the indicator of the 
trust for the brand (Cronin and Taylor, 1992; Parasuraman and Grewal, 2000; Sirdeshmukh 
and Sabol, 2002; Harris and Goode, 2004; Cronin et al., 2000; Şimşek and Noyan, 2009). 

2.3. Customer Satisfaction 

Customer satisfaction is the general satistaction level coming from the competence of 
meeting the expectation and needs of the customer related to the product or service, the inner 
peace caused by the executed choice of product or service and the feeling of comfort among 
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the consumers. The customer satisfaction is the most effective element of the brand in its 
communication with its target group (Szymanski and Henard, 2001; Hellieret al., 2003). 

In order to identify their customers and increase the quality of products and services 
according to their requests, brands place emphasis on the expectations and requests of their 
customers. It isn’t possible that the brands increase their profit rate and market shares without 
increasing the satisfaction of the customer. Thus, brands conduct various researches at regular 
intervals in order to measure the satisfaction levels of their customers. Accordingly, the 
increase in the markets shares of the brands and establishment of the brand loyalty highly 
depend on customer satisfaction. Moreover, costumer satisfaction is also one of the criteria for 
brandnames in evaluating the performance (Singh and Sirdeshmukh, 2000). 

In some of the conducted researches, customer satisfaction and brand trust are the major 
elements with the most important effects in the establishment of brand loyalty (Fornell, 1992; 
Hung, 2008; Darsono and Junaedi, 2006). Brands, which indulge their customers or, in other 
words, satisfy their customers and give them reassurrence, may sustain their existence.  The 
customer satisfaction is an obligation for brand loyalty. The customers who are pleased with 
the brand exhibit a positive attitude towards the brand. The unsatisfied customers don’t 
exhibit a positive attitude towards the brand and it is impossible to speak about the 
establishment of the brand loyalty. One of the major elments in the formation and sustaining 
of the brand loyalty is the costumer satisfaction (Oliver, 1999; Hung, 2008). Accordingly, the 
trust of the customers for brand increases and thus their loyalty for that brand continues as 
long as they are pleased with the brand (Fornell, 1992; Darsono and Junaedi, 2006). 

2.4. Brand Trust and Brand Loyalty 
The brand is a promise for quality and trust given to customers. The consumer possesses 

the belief that the brand always and satisfies himeqully or it will satisfy in the future and thus 
establishes the trust for the brand. The trust occurring in the mind of the consumer means 
behavioral dimensions from the points of emotional, cognitive (subjective information) and 
desire (desire to buy) for the brand. The brands, which appear with an identity, which has 
been clear and unchanging for a long time, gain the trust of the customers more easily and 
thus they can establish brand loyalty (Morgan and Hunt, 2004). The brand loyalty is a 
behavioral response of the customers hic generally results with buying after the process of 
conscious and long-term deciding for one or more brandnames (Jacoby and Chestnut, 
1978).Similarly, Dick and Basu (1994) regarded the brand loyalty as a behavioral response, 
which has been consistently maintained by the unit of deciding among numerous alternatives.  
Oliver (1999) defined brand loyalty as the strong loyalty that the preferred product or service 
will be bought in the future.  

In the direction of all this information, the trust for brand among the customers is highly 
significant. The brand loyalty of the customers maintain as long as the relationship between 
the brand and the customers is based on trust. For this reason, trust bcomes one of the 
determiners of brand loyalty through maintaining the relationship since it creates a valuable 
relationship of interchanging between brand and customers. Moreover, the researches which 
the relationship between the trust and brand loyalty was determined in the previous studies 
were conducted. It was concluded in those studies that trust has positive effect on brand 
loyalty (Morgan and Hunt, 2004; Chaudhuriand Holbrook, 2001; Şimşek and Noyan, 2009). 
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2.5. The Theoretical Model and Research Hypotheses  

In the studies which were separately conducted by Harrisand Goode (2004); Şimşek and 
Noyan (2009); Cronin et al., (2000), significant findings related to the relationship between 
the service quality and brand loyalty was determined. Moreover, the direction of the 
relationship, its significance, and mediating variable differ in each of those researches. In the 
light of data obtained from literature, accordingly, a theoretical model was established in 
order to determine the role of service quality in establishing brand loyalty through the 
variables such as perceived quality, customer satisfaction and trust. It was also aimed to 
determine the possible effects of service quality on brand loyalty through latent variables of 
perceived quality, customer satisfaction and trust. In this context, the conceptual model and 
hypothesis of this research is as follows:  

Figure 1: The Theoretical Model 
 

 

 

 

 

 

H1 The service quality has direct, positive and significant effect on the perceived quality.  
H2The service quality has direct, positive and significant effect on the customer satisfaction.  
H3 The perceived quality has direct, positive and significant effect on the brand trust.  
H4 The customer satisfaction has direct, positive and significant effect on the brand trust.  
H5 The brand trust has direct, positive and significant effect on the brand 

 

3. THE METHOD OF THE RESEARCH 
The objective of this study is to determine the effects of service quality provided by the 

brands of smartphones on the brand loyalty among the users. Another objective of the study, 
moreover, is to determine the effects of the perceived quality which was determined to have a 
role in the establishment and development of variables such as brand loyalty in accompany 
with the service quality, the customer satisfaction and trust. In accordance with those 
purposes, the indicator  variables were established through using the scale questions 
developed by Harris and Goode (2004); Şimşek and Noyan (2009); Cronin et al., (2000) 
previously. The users of smartphones with the brandname of Samsung and iPhone established 
the universe of the study. The reason for limiting the universe of the research with the users of 
smartphones with thebrandnames of Samsung and iPhone is the top position of those two 
brandnames in smartphone market in Turkey. Within the scope of research, however, the field 
research was conducted between the given dates since it is impossible to reach all the 
Sammsung and iPhone users in Turkey from the points of time and cost. As a result of the 
interviews conducted on the users of Samsung and iPhone smartphones who were randomly 
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chosen within the framework of the research between the months of March and June in 2015, 
total 387 surveys were obtained. Among those surveys, 34 of them were excluded since they 
contained missing data, there was conflict in the answers to to questions and it lacked of 
enough significance. For that reason, analyses were conducted using 354 survey forms. Based 
on the purposive sampling method, 387 questionnaire forms were delivered to the respondents 
and 354 of these forms were accepted as valid. In the purposive sampling - a type of non-
probability sampling technique – people and events are selected in clusters. The advantage of 
this approach is that researcher uses prior knowledge or skills in selecting subjects. Here, 
those who have the desired characteristics are selected from among the majority of the 
population (Balcı, 2004). 

In order to obtain the primary data in the research, the survey technique, one of the most 
common methods to collect data, was used. First of all, the pre-test pilot study employing 27 
attitude questions was conducted on 78 participants. Of the 27 questions which based on 
previously conducted scientific studies and was established using the questions adapted in 
accordance with the objective of this study, 3 of them were definitely excluded from 
questionnaire form as a result of Confirmatory Factor Analysis (CFA) executed for 
explanatory factor analysis and unidimensionality and the questionnaire was completed using 
total 30 questions including demographic questions. The questionnaire form used in the 
research consists of two sections. In the first section, there are expressions which aim to 
determine the perceptions of the users of Samsung and iPhone smartphones such as the 
service quality of the brands, perceived quality, satisfactions, and trust and their effects on the 
brand loyalty. The second part of the questionnaire form consists of questions related to 
determine the socio-demographic characteristics of the participants of the research.  

The survey form of the research was prepared in Turkish. There are 30 questions in two 
sections in the questionnaire. The first 24 questions were employed according to Likert scale 
prepared in accordance with the research model. While preparing the survey questions, a 
detailed literature review was conducted and the qestions in the survey the scales employed in 
the articles, which were published in the international literature and mentioned above. 

All the expressions in the scales which were conducted with the objective of 
determining the effects of the perceives snd opinions of the users of Samsung and iPhone 
smartphones, the perceived quality, customer satisfaction and the trust for the brand were 
scaled according to the five point likert scale. In the questionnaire prepared within the content 
of the scale express the valuaes such as 1-Strongly Disagree; 2-Disagree; 3-Undecided; 4-
Agree ve 5-Strongly Agree.In order to execute the analysis of the research, the statistical 
programs of SPSS 20.0 and AMOS 19.0 were employed. During the analysis, these two 
programs were coordinately used since they complete each other when their characters are 
considered.    

 

4. FINDINGS  
In the analysis, the distribution of the participants according to their socio- demographic 

characteristics was evaluated through frequency analysis. The demographic characteristics of 
the participants are given in Table 1.   
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Table 1: Socio-Demographic Variables (n=353) 
Demographic 

variables Value Frequency Percent Demographic 
variables Value Frequency Percent 

Gender 

Female 
 

158 44,8 

Job 

Publicprac. 26 7,4 

Male 195 55,2 Officer 122 34,6 

Total 353 100,0 Worker 42 11,9 

 Private sect 66 18,7 

Age 

18-24 42 11,9 Student 67 19,0 

25-31 116 32,9 Other 30 8,5 

32-38 128 36,3 Total 353 100,0 

39-45 50 14,2  

46+ 17 4,8 

income 

Less than 1000 50 14,2 

Total 353 100,0 1001-1500 33 9,3 

 1501-2000 51 14,4 

 
Educational 

Level 

Primary 
(Elem.sch.) 8 2,3 2001-2500 152 43,1 

Secondary 
(High sch.) 64 18,1 More than 2501 67 19,0 

Junior 
university 

degree 
79 22,4 Total 353 100,0 

Bachelor’s 
degree 151 42,8 

Brands 

Samsung 171 48,4 

post-graduate 51 14,4 iPhone 182 51,6 

Total 353 100,0 Total 353 100,0 

In the research, the socio-demographic characteristics of the participants who were 
randomly chosen and participate the study are given in Table 1. According to the Table, 
55,2% of th participants is male while 44,8 of them is female. It may be seen that 36,3% of 
them is between the ages of 32-38, 32,9% of them is between the ages of 25 and 31, 14,2% of 
them was between 39 and 45, 11,9% of them is between the ages of 18 and 24, and 4,8% of 
them is over the age of 46. The rate of participants who graduated from university at bachelor 
degree is 42,8% and those who graduated at postgraduate degree is 14,4% while those who 
are at associate degree is 22,4%. When the distribution of the participants are considered 
according to their vocational groups it is seen that 34,6% is the official, 18,7% of them is 
employee of private sector and 19% of them is students. When the income levels of the 
participants are considere, it is found that 19,0% of them is TL 2501 and over, 43,1% of them 
is TL  2001-2500, and 14,4% of them is between Tl 1500-2000.  

Table 2: Explanatory Factor Analysis Results 
Variables name 1 2 3 4 5 

Se
rv

ic
e 

 
Q

ua
lit

y 

Brand X is highly reliable in solving the problems of the 
consumers.(Q15) ,708     

Brand X provides the service it promises.(Q9) ,682     
Brand Xis rather fast in solving problems of consumers.(Q11) ,679     
Brand Xsmart phones employ innovative designs.(Q16) ,676     
Brand Xpays attention to the requests and complaints of the consumers. 
(Q13) ,650     

Brand Xprovides the post-purchase services it promises.(Q12) ,641     
Brand X smartphones receive heavy demand from the the ,616     
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The results of Confirmatory Factor Analysis (CFA) are seen in Table 4. The 
Confirmatory Factor Analysis is one of the multivariate statistical techniques which turns the 
interrelated numerous variables into a few and significant factors independent from each other 
which are also commonly used (Jöreskog and Sörbom, 1993). In this study, both 
Confirmatory Factor Analysis and Confirmatory Factor Analysis (CFA) were used. It was 
determined through the Confirmatory Factor Analysis that 24 indicator variablesgather under 
5 latent variables. Accordingly, 5 latent conceptions and 24 indicator variables were 
determined through Confirmatory Factor Analysis in the study, which was planned to measure 
through CFA and model through SEM. When the results of reliability analysis are considered, 
the test result applied to the whole indicator variables is 0,961. This occasion revealed that the 
reliability of the research is rather high.  

Table 3: Confirmatory Factor Analysis Results 
	   χ2	   p	   χ2/df	   CFI	   NFI	   IFI	   GFI	   AGFI	   RMSEA	   SRMR	  

Model	  Fit	  
Index	   578,561	   0,000	   2,34	   0,95	   0,91	   0,95	   0,87	   0,84	   0,052	   0,045	  

It is seen as a result of Confirmatory Factor Analysis that, the model structure is 
accepted according to the quality of goodness of fit given in Table 5. The values of goodness 
of fit are the stage which the model is approved or rejected. In order to make a model have a 
perfect conformity structure, RMSEA value should be 0,05 or lower (Jöreskog and Sörbom, 
1993;Arbuckle, 2013). The RMSEA value of the research model is 0,052. χ2/df=2,34 and 
p<0.000. When the other conformity values are regarded, it is seen that the model provides 
acceptable values.  

 
 

consumers.(Q17) 

Pe
rc

ei
ve

d 
Q

ua
lit

y 

My Brand Xsmartphone generally has high quality.(Q2)  ,750    
My Brand Xsmartphone has a long technological life.(Q3)  ,749    
My Brand X smartphone has enough warranty period.(Q8)  ,646    
My Brand X smartphone is substantial.(Q5)  ,592    
My Brand X smartphone  has an aesthetical design. (Q7)  ,556    

C
us

to
m

er
 

Sa
tis

fa
ct

io
n  

I think I made a good decision to buy a Brand Xsmartphone.(Q10)   ,759   

 
I am satisfied with my Brand Xsmartphone.(Q14) 
 

  ,550   

Tr
us

t In case there is a problem with the product, I think Brand X will 
compensate it. (Q6)    ,844  

I believe that Brand X will provide me the best service.(S4)    ,683  
I trust Brand X.(Q1)    ,526  

B
ra

nd
  

Lo
ya

lty
 

Even if the other smartphones are cheaper, I would prefer Brand X. 
(Q22)     ,781 

I think Brand X is a leader brand in its sector. (Q3)     ,738 
Brand Xwould be my primary choice.(Q21)     ,737 
I advise Brand X to my friends and relatives. (Q20)     ,726 
If I buy a new smartphone, I would prefer Brand X again.(Q19)     ,716 
I intend to go on using my Brand Xsmartphone. Q18)     ,678 
Ithink being the customer of Xis the privilege.(Q24)     ,665 

Coefficient alpha per component 0,917 0,857 0,647 0,786 0,955 
Coefficient alpha 0,961  
% of variance explained 72,500,%  
KMO 0,971  
Barlett 6556,758 (df. 276; p<0,001)  
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Figure 2: Structural Equation Model 

 

 

 

 

 

Table 4: Structural Model Results 
Independent  

variables 
Dependent  
variables 

Total 
Effectsa 

Direct  
Effects 

Indirect 
Effects S.E. Critical 

Ratio (t)  

Service Quality Perceived Quality 0,801 0,801 - 0,078 12,332*** 

Service Quality Customer 
Satisfaction 

0,900 0,900 - 0,092 12,246*** 

Perceived Quality  Trust 0,442 0,442 - 0,034 6,514*** 

Customer Satisfaction Trust 0,668 0,668 - 0,042 7,657*** 

Trust Brand Loyalty 0,898 0,898 - 0,177 11,005*** 
aTotal Effects=Direct Effects + Indirect Effects, ***p<0,001, *p>0,05 

When the results obtained from the model at the end of conducted analysis are 
considered; the service quality had direct, positive and significant effect on the perceived 
quality (γ=0,801; p<0,001). Thus, H1 was supported. The hypothesis that the service quality 
has positive and direct (γ=0,900; p<0,001), significant effect on customer satisfaction (H2) 
was also accepted. The hypothesis that the perceived quality has direct (β=0,442; p<0,001), 
positive and significant effect on the brand trust (H3) was also supported. The customer 
satisfaction has direct (β=0,668; p<0,001), positive and significant effect on the brand trust. In 
this context, H4 was also accepted. Moreover, the hypothesis ststing that the brand trust has 
positive and direct (β=0,898; p<0,001), significant effect on brand loyalty wans’t rejected and 
H5 was also accepted. In line with those results, it was determined that all the impact values 
on the brand loyalty of service quality are perceived quality and they were on the intermediate 
variables of customer satisfaction and brand trus. The model, which was conceptually 
presented according to all this information, was approved and the entire tested hypotheses 
were also supported.  

 
 

 
 

 

H5	  β	  =	  0,90	  
	  

H4	  β	  =	  0,67	  

H3	  β	  =	  0,44	  

H2	  γ	  =	  0,90	  

H1	  γ	  =	  0,80	  
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5. CONCLUSION  

In the current marketing perception which social capital develops rapidly and the 
conditions of competing gradually increases, brands have to protect their market shares ans 
increase their service quality in order to maintain their existences and they have to set up 
brand loyalty. In this study, it was aimed to determine the service quality, customer 
satisfaction, perceived quality, brand trust and brand loyalty in the sector of the 
smartphonebrands in Turkey through a survey study conducted on 353 smartphone users. 
Accordingly, a structural equity model with latent variables was established in order to 
determine the effects of service quality on brand loyalty through the variables of customer 
satisfaction, perceived quality and trust. In the literature, no other study employing those five 
latent variables in a single model was observed. 

The valuableness of the brands for the customers depends of their quality. In addition to 
this, it is also necessary for the service quality for the brand is enough to satisfy the customer 
in order to provide the customer satisfaction and the perceived quality should be high. Both 
satisfying levels of customer satisfaction and high perceived quality positively affect the 
brand trust. Thus, the more perceived product quality of the brand and the customer 
satisfaction increase the more brand trust increases. At the end of the process, there is the 
brand loyalty. In order to create the brand loyalty among their customers and thus keep their 
market shares, the brands have to improve their service quality and increase the customer 
satisfaction, the perceived quality and brans trust.  

When we consider the results obtained in line with the analysis results, the quality of 
service provided by the brands and the perception of this service among the customers 
significantly affects the customer satisfaction and the perceived quality. Moreover, it was also 
determined at the end of the research that the perceived quality and customer satisfaction 
affect the brand trust and thus brand loyalty in some ways. Accordingly, the relative position 
in Turkey from the point of brand loyalty in the sector of smartphone devices should be 
analyzed, its effects on the formation of brand loyalty should be compared and thus the 
development of strategy among the brands should be contributed.  

In conclusion, it was determined in this research that the service quality has direct, 
positive and significant effect on brand loyalty through the factors such as customer 
satisfaction, perceived quality and brand trust. In numerous studies, the effect of service 
quality on brand loyalty was analyzed considering various factors. When the results of the 
research is compared to the results of other researches conducted in the same field which 
employed different factors as the intermediate variables (Parasuramanet al.,1985; 
Parasuramanet al.,1994; Zeithamlet al.,1988; Zeithamlet al.,1996; Harris and Goode, 2004), it 
was determined that they reached similar conclusions.  

In the light of the data obtained through the model of this study, brand managers who 
want to stand out and set up a brand loyalty via service quality need to analyze carefully the 
process of the establishment of brand image and loyalty. Moreover, service quality, perceived 
quality, customer satisfaction and the trust in the brand are the factors that need to be 
considered by the brand marketers. In this sense, perceived quality, customer satisfaction and 
the trust in the brand should be taken into consideration for promotional activities, and service 
quality and brand loyalty need to be emphasized strongly.           
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Considering the effect of satisfaction in service quality on brand loyalty, brand 
managers need to run introductory campaigns by bringing the service quality into the 
forefront on multiple and digital info sources which are the most effective communication 
platforms of our day. Accordingly, social media channels should be actively used along with 
visual contents. For instance, latest photos and videos of the brands should always be shared 
on social networking sites like Facebook. The traditional mouth-to-mouth communication, in 
this way, should be popularized on the electronic media. Considering the overall effect of this 
oral communication on the electronic media, it is of great importance that the brand provides 
instant feedbacks on the complaints about service quality.            

Brand managers operating in the sectors valuing service quality should fulfill their 
promises in order to gain the satisfaction and trust of their current and potential customers. 
Based on the study results, it is argued that the value placed on the service quality helps 
brands get loyal customers in today’s competitive market.  

Due to time and cost limitations, the present study included a small sample. Therefore, 
it should be regarded as a pilot study. It is suggested that future studies include a larger 
sample, reach more customers and test alternative research methods. Furthermore, a study 
using a similar model could be carried out on the customers of the brands not included in the 
present study and the results could be compared.  
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YÜKSƏӘK TEXNOLOGİYALAR VƏӘ İNNOVASİYA İQTİSADİYYATININ NƏӘZƏӘRİ 
VƏӘ PARAKTİKİ MƏӘSƏӘLƏӘLƏӘRİ 

 
YÜKSEK TEKNOLOJİLER ve  İNOVASYON EKONOMİNİN  TEORİK ve PRATİK MESELELERİ 

 

Besti Aliyeva* 

Öz 

Bu gün iqtisadi göstəәriciləәrinəә görəә dünyanın əәksəәr ölkəәləәrini geridəә qoyan, həәmçinin inkişaf etmiş 
dövləәtləәrləә müqayisəә ediləәn Azəәrbaycanda qarşıya qoyulan mühüm həәdəәf ölkəәdəә yoxsulluğun azaldılması, 
davamlı, dayanıqlı,  sabit,  tarazlı inkişafın təәmin edilməәsinəә nail olunmasıdır. Ölkemizin davamlı  ve dayanıqlı 
iqtisadi artıma doğru qarşıya goyduğu məәqsəәdləәr  isəә müasir çağrışlara əәsaslanan “Azəәrbaycan 2020: Gəәləәcəәyəә 
baxış ” İnkişaf  Konsepsiyasında əәks olunur.  XXI əәsrin ilk onilliyindəә sürəәtləә inkişaf edəәn vəә yayılan 
informasiya vəә kommunikasiya texnologiyaları, bununla bağlı yeni vürsəәt almış qloballaşma prosesləәri ölkəәnin 
sosial-iqtisadi həәyatına ciddi təәsirləәr göstəәrir. 

Açar Sözləәr: E-dövləәt,  İnnovasiya , İKT, ASAN Xidməәt, Azəәrbaycan. 

HIGH TECHNOLOGY AND INOVATION: THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES IN 
ECONOMY 

Abstract 

Substantial progress in reducing poverty, rapid economic development and achieved balanced economic 
growth in compare with other developed countries are thought to be the main aim of Azerbaijan, which 
economic performance today is far beyond the majority of other counties. Country main objectives have been 
launched in “Azerbaijan 2020: looking into the future” Development Concept and identified recently. Azerbaijan 
is among the countries that have dynamically developed in terms of information and communication 
technologies. IT had rapid growth in the first decade of XXI century, and linked with extensive globalization 
processes. All these have seriously impact of future development of our country. 

Keywords: E-government, Innovation, Information and Communication Technologies, Rapid Service, 
Azerbaycan. 

 
1. GİRİŞ 

Sürəәtləә inkişaf edəәn vəә yayılan informasiya vəә kommunikasiya texnologiyaları ölkəәləәrin 
sosial-iqtisadi həәyatına ciddi təәsirləәr göstəәrir. Dünyanın qabaqcıl ölkəәləәrinin əәsas inkişaf 
tendensiyaları  iqtisadiyyatın informasiyaya, biliyəә, İKT-yəә, texnologiyaya, innovasiyaya 
əәsaslanaraq inkişaf etdirilməәsinəә yönləәndirilir. Bu prosesin zəәruriliyi elmi cəәhəәtdəәn 
əәsaslandırılaraq, bir sıra rəәsmi beynəәlxalq səәnəәdləәrdəә təәsbit olunur vəә bu istiqaməәtdəә xeyli 
işləәr yerinəә yetirilir. 

Texnologiyanın inkişafı qloballaşan dünyada deməәk olar ki, bütün sahəәləәrəә nüfuz edir 
ve bu kimi təәsirləәrdəәn uzaqlaşmaq qeyri-mümkündür. Bu səәbəәbdəәn dəә ölkəәmizin inkişaf 
modeli qabaqcıl ölkəәləәrin inkişaf tendensiyalarına uyğunlaşdırılır. Eyni zamanda elm vəә 
texnologiyanın inkişafının, qabaqcıl innovasiya sisteminin nəәzəәri, metodoloji vəә təәtbiqi elmi 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*   Kıdemli Öğretim Görevlisi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi, İktisat ve İşletme Bölmü, 
bastiyusifova@gmail.com, Azerbaycan, Bakü.  
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əәsaslar üzəәrindəә formalaşdırılması, dövləәt siyasəәtinin strateji məәqsəәdləәri sırasına daxil edilir. 
Bütün bunları nəәzəәrəә alaraq, məәqaləәmizdəә xüsusəәn internet, “E-höküməәt” vəә “Asan 
Xidməәt”kimi mövzulardan bəәhs edilmişdir. 

 Qeyd edəәk ki, e-höküməәt bütün ictimai informasiya sistemləәrini təәk bir məәrkəәzdəәn 
vəәtəәndaşların xidməәtinəә təәqdim edəәrəәk, bir çox əәməәliyyatların reallaşmasına imkan 
yaradır. E-höküməәtin qurulmasında məәqsəәd dövləәt xidməәtləәrinin vəәtəәndaşa əәn asan vəә əәn 
təәsirli yoldan, keyfiyyəәtli, sürəәtli, ardıcıl vəә etibarlı bir şəәkildəә çatdırılmasını təәmin etməәkdir.  

XXI əәsrdəә qloballaşmanın sürəәtləә davam etməәsi özü iləә bir sıra problemləәr gəәtirsəә dəә, 
xüsusiyyəәtləәrinəә yeni texnologiyaların, innovasiyaların yayılması kimi müsbəәt təәsirli amilləәr 
daxil olmuşdur. Xüsusiləә, texnologiyanın etdiyi irəәliləәməә, inkar edilməәzdir. Beləә ki, 
texnologiya artıq həәyatımızın həәr sahəәsindəә evdəә, küçəәdəә həәyatımızın həәr sahəәsindəә özünü 
göstəәrir.  

“İnnovasiya” termini latın dilindəә “innovato” sözündəәn olub, yeniləәnməә vəә yaxşılaşma 
deməәkdir. Bu termin elmi təәdqiqatlarda XIX əәsrləәrdəә meydana gəәlib. Bir iqtisadi kateqoriya 
kimi “innovasiya” terminini ilk dəәfəә elməә gəәtirəәn Avstriya (sonralar Amerika) alimi Jozef 
Şumpeter olmuşdur. O inkişafda beş dəәyişiklikdəәn, xüsusəәn  istehsalda yeni texnikadan, 
texnoloji prosesləәrdəәn, yaxud bazarlardan istifadəә edilməәsini qeyd etmişdir. 

İnnovasiyaların təәtbiqinəә olan ehtiyacın səәbəәbləәri sırasına aşağıdakılar daxildir: 

•   qloballaşma; 

•   daima artan rəәqabəәt; 

•   texnologiyaya ayrılan diqqəәtdəә artım; 

•   elm vəә texnologiyanın məәqsəәdyönlü inkişafı (Akif MUSAYEV, 2014: 6). 
Hazırki dövrdəә texnoloji innovasiyanın inkişafı inanılmaz dəәrəәcəәdəә inkişaf edəәrəәk 

istehsal vəә təәhsil sahəәləәrindəә geniş vüsəәt almışdır. Bilik iqtisadiyyatında innovasiya 
texnologiyalarının formalaşması vəә inkişaf mexanizmləәri üzrəә təәdqiqatçılar təәrəәfindəәn 
texnoloji innovasiyanın 25 növü əәsas hesab olunur. Bunlar aşağıda göstəәrilmişdir. 

                          T E X N O L O G İ Y A L A R  
1. Simsiz  2. Həәrbi  
3. Alternativ  4. Bio  
5. Kompyuterləәr  6. Lazerləәr  
7. Gen  8. Qlobal maliyyəә  
9. Prosessorlar  10. Rəәqəәmli  
11. Kosmos  12. Optik dalğalı  
13. Peyk radio vəә televiziyası  14. DNK analizi  
15. Videooyunlar  16. Biometrika  
17. Enerji vəә suqoruyan  18. Skan edəәn mikroskop  
19. Batareyalar  20. Spamla mübarizəә  
21. Məәsafəәdəәn idarəәetməә pultu  22. Canlıların klonlaşdırılması  
23. Kompyuter modelləәşdirməә  24. Böyük dioqanallı ekran  
25. Hava proqnozunu göstəәrəәn  
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İnnovasiya texnologiyaları əәsasında ölkəә, region vəә müəәssisəәləәr üçün texniki, iqtisadi, 
sosial fiziki mühitdəә imkanlar yaranır. Bunlarla yanaşı innovasiya texnologiyalarının istehsalı, 
istehsalat, təәhsil, elm sferalarında təәtbiqi vəә insanlar təәrəәfindəәn qəәbul edilməәsi üzrəә sosial-
iqtisadi problemləәr dəә mövcuddur. 

Qloballaşma şəәraitindəә  həәmçinin innovasiya fəәaliyyəәtinin keyfiyyəәtcəә yeni müstəәvidəә 
genişləәnməәsi iləә bütün dünyada iqtisadi vəә təәsəәrrüfat prosesləәrinin dəәyişməә tempi, innovativ 
yenilikləәrin yayılması, onların istehsal sahəәsindəә təәtbiqi misli görünməәmiş şəәkildəә sürəәtləәnir. 
İqtisadiyyatın rəәqabəәtəә davamlılığının artırılması məәqsəәdi iləә ölkəәmizin istehsal vəә innovasiya 
texnologiyalarının təәtbiqi sahəәsindəә başqa aparıcı ölkəәləәrdəәn geriliyini minimuma endirməәk 
əәsas həәdəәfləәrdəәn biri olmuşdur. Bununla əәlaqəәdar olaraq innovasiya fəәaliyyəәtinin inkişafının 
stimullaşdırılmasına yönəәldilmiş müxtəәlif təәdbirləәr işləәnməәli vəә təәtbiq edilməәlidir. İnnovasiya 
mühiti üçün əәlverişli şəәraitin yaradılması prosesi olduqca mürəәkkəәb vəә resurs həәcmlidir vəә 
burada “yaradıcı” rol dövləәtəә məәxsusdur. Buna görəә innovasiya fəәaliyyəәtinin 
stimullaşdırılması üsullarından biri əәlverişli mühitin yaradılmasıdır. 

Azəәrbaycan Respublikası Prezidentinin 11 avqust 2010-cu il tarixli 1056 nomrəәli 
Səәrəәncamı iləә təәsdiq edilmiş “Azəәrbaycan Respublikasında rabitəә vəә informasiya 
texnologiyalarının inkişafı üzrəә 2010 - 2012-ci illəәr üçün Dövləәt Proqramı”nda  “Elektron 
Azəәrbaycan” informasiya cəәmiyyəәtinin qurulması istiqaməәtindəә vahid elmi-texniki vəә 
innovasiya siyasəәtinin həәyata keçirilməәsi əәsas məәqsəәd kimi qoyulmuşdur. 

Dövləәt Proqramının həәyata keçirilməәsindəә gözləәniləәn nəәticəәləәr aşağıdakılardır: 

- İKT-nin geniş təәtbiqi sayəәsindəә respublikada informasiya cəәmiyyəәtinəә keçid üçün 
şəәraitin yaradılması; 

- fiziki vəә hüquqi şəәxsləәrin İKT-dəәn istifadəәyəә aktiv cəәlb olunması, kompüterləәrin vəә 
internetin yayılma səәviyyəәsinin artması, respublika daxilindəә "rəәqəәmsal geriliyinin" 
azaldılması; 

-  fiziki vəә hüquqi şəәxsləәrəә keyfiyyəәtli vəә qəәnaəәtbəәxş telekommunikasiya vəә poçt 
xidməәtləәrinin təәqdim olunması; 

- e-imzanın vəә e-səәnəәd dövriyyəәsinin təәtbiqi, dövləәt orqanları arasında informasiya 
mübadiləәsi iləә bağlı xəәrcləәrin azalması, dövləәt idarəәetməәsindəә operativliyin vəә səәməәrəәliliyin 
artması; 

- “Е-hökuməәt” həәlləәrinin təәtbiqi, səәməәrəәli, şəәffaf vəә nəәzarəәt oluna biləәn dövləәt 
idarəәetməәsinin vəә yerli özünüidarəәetməәnin bəәrqəәrar olması, əәhalinin geniş təәbəәqəәləәrinin 
idarəәetməә prosesindəә iştirakı, dövləәt orqanlarından informasiyanın elektron formada əәldəә 
edilməәsinin genişləәndirilməәsi, vəәtəәndaşların dövləәt orqanları iləә əәlaqəәsinin daha da səәməәrəәli 
təәşkili;  

- İKT üzrəә yerli səәnayenin inkişafı, yeni iş yerləәrinin açılması, sektorun ixrac 
potensialının yüksəәldilməәsi; 

- fiziki vəә hüquqi şəәxsləәrin poçt şəәbəәkəәsindəәn istifadəә etməәkləә, respublikanın bütün 
əәrazisindəә poçt-maliyyəә xidməәtləәrindəәn istifadəәsinəә imkan yaradılması; 
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- milli informasiya resurslarının formalaşdırılması, Azəәrbaycan dilinin milli elektron 
informasiya məәkanında geniş təәtbiqi, maddi-məәdəәni irsin qorunub saxlanılması vəә təәbliği 
üçün İKT-dəәn istifadəәnin təәmin olunması; 

- e-ticarəәt həәlləәrinin geniş təәtbiq edilməәsi (http//president.az, 15.11.2015). 
Bundan başqa, 2013-cü ilin 21 fevral tarixindəә Bakıda IBM şirkəәtinin Rusiya vəә MDB 

üzrəә nümayəәndəәliyinin təәşkilatçılığı iləә «İnkişafın vəә islahatın müasir perspektivləәri: 
İnnovasiyalar mövzusunda keçiriləәn forum da ölkəәmizin innovasiya texnologiyalarının 
təәtbiqinəә marağınının daha bir nümunəәsidir (Mazanova, 2015: 4) 

2013-cü ilin fevral ayının əәvvəәlindəә orbitəә buraxılmış peyki Azəәrbaycan yeni 
texnologiyaların təәtbiqindəәn geniş istifadəә etməәsini sübut edir. Həәtta Azəәrbaycan ikinci bir 
peykin hazırlanması da nəәzəәrdəә tutulub. 

Amerikanın Corciya ştatının yeni texnologiyaları öyrəәnəәn New Media institutunun 
direktoru Skot Şampın sözləәrinəә görəә “Uzun müddəәt insanlar hesab edirdi ki, informasiya əәldəә 
etməәk üçün kitab mağazası vəә ya kitabxanalara getməәk lazımdır. Lakin hazırki dövrdəә yeni 
mobil vəә simsiz texnologiyanın köməәyi iləә istəәniləәn bir informasiyanı asanlıqla əәldəә eməәk 
mümkündür, bir sözləә, yaşadığımız dövrdəә artıq informasiya insanların sputnikinəә 
çevrilmişdir” 

ƏӘsrin son IV rübündəә texnologiyanın inkişafını nəәzəәrdəәn keçirsəәk insanların həәyat 
təәrzini vəә ünsiyyəәt üslubunu sürəәtləә dəәyişdirdiyini görəә biləәrik. Bu yaxınlarda amerikanın 
CNN telekanalına dəәvəәt olunmuş ekspertləәrin fikrincəә heç bir ixtira, 25 əәn yaxşı ixtira sırasına 
daxil edilmiş internet erasının yaranması kimi həәyatımızı sürəәtləә dəәyişdirməәmişdir. 
(Mazanova, 2015 : 6) 

 İlk olaraq İnternet nəәdir? Sualına cavab verəәk. 
İnternet - bir neçəә kompüterləәr sisteminin bir birinəә bağlı olduğu, dünya səәviyyəәsindəә 

yayımlanan vəә daimi olaraq inkişaf edəәn əәlaqəә şəәbəәkəәsidir. İnternet, dəәyişik kompüter 
şəәbəәkəәləәrindəә olan insanların, dünyanın harasında olurlarsa olsunlar, bir-birləәriyləә eyni şəәbəәkəә 
üzerindeymiş kimi xəәbəәrləәşməәləәrini vəә məәlumatlarını əәn məәhsuldar şəәkildəә paylaşmalarını 
təәmin edəәn bir texnologiyadır.  

Azəәrbaycanda  İnternet 1993-cü ildəәn inkişaf etməәyəә başlamışdır. İlk sayt 1994-cü ildəә 
Azəәrbaycan Elmləәr Akademiyasında yaradılmış, ilk dövləәt orqanının saytı isəә 1997-ci ildəә 
yaradılan Azəәrbaycan Respublikası Prezidentinin saytı olmuşdur. 1993-cü ildəәn yüksəәk 
səәviyyəәli milli AZ domeninin inzibatçılığı həәyata keçirilir (www.wikipedia.org, 16.11.2015). 

 Rabitəә vəә Yüksəәk Texnologiyalar Nazirliyinin Məәlumat Hesablama Məәrkəәzinin şöbəә 
müdiri İlqar Abdullayevin sözləәrinəә görəә Azəәrbaycanda əәgəәr 2013-cü ilin 
yanvarında 23.115 nəәfəәr elektron xidməәtləәrdəәn yararlanmışdısa, 2015-ci ilin yanvarında bu 
rəәqəәm 1.137.975 nəәfəәr olub. Vəәtəәndaşlar təәrəәfindəәn elektron xidməәtləәrəә müraciəәt 
sayında 856 dəәfəә artım müşahidəә olunub. Beləә ki, elektron xidməәtləәrəә müraciəәt sayı 2013-cü 
ilin yanvarında 7.957 olmuşdusa, 2014-cü ilin sonuna bu rəәqəәm 6 812 582 nəәfəәr olub 
(ttp://metbuat.az, 17.11.2015). 

Internetin təәhsildəә istifadəәsi iləә əәnəәnəәvi təәləәbəә vəә müəәllim anlayışları dəәyişmişdir. 
Təәləәbəәnin rolu artıq yalnız özünəә təәqdim ediləәn məәlumatı almaq deyil, eyni zamanda istəәdiyi 
məәlumatı axtarıb tapmaq vəә ondan faydalanmaqdır. Artıq İnternet vasitəәsiləә evdəәn təәhsil 
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almaq (Online təәhsil) mümkün hala gəәlmişdir. Bu təәhsil sistemi ölkəәmizdəә dəә geniş yaylmağa 
davam edir.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz dövləәt proqramının gözləәniləәn nəәticəәləәri sırasında  “Elektron 
höküməәt”in adını qeyd etdik. “E-höküməәt”in yaradılması  atılan uğurlu adımmlardan biri idi.  

Son illəәr inkişaf etmiş ölkəәləәrdəә demokratiyanı daha da inkişaf etdirəәn amilləәrdəәn biri 
“e-höküməәtin” formalaşdırılması hesab edilir. bir sıra məәnbəәyləәrdəә “E-goverment”, “E-
höküməәt” “Ağıllı dövləәt”, “Smart Goverment”, “Digital dövləәt”  kimi adlarla məәlum olan 
dövləәtin yeni idarəә forması müasir informasiya texnologiyalarından istifadəә etməәkləә dövləәt 
qarumları  təәrəәfindəәn həәr hansı bir ölkəә əәrazisindəә yaşayan bütün vəәtəәndaşlara, hüquqi vəә 
fiziki şəәxsləәrəә, xarici vəәtəәndaşlara vəә vəәtəәndaşlığı olmayan şəәxsləәrəә informasiya vəә e-
xidməәtləәrin göstəәrilməәsinəә şəәrait yaradır.  

E-dövləәtin qurulmasının faydalı istiqaməәtləәri aşağdakılardır: 
1. E-dövləәt elektron mühitdəәn təәqdim ediləәn dövləәt xidməәtinəә təәk bir internet saytı 

üzəәrindəәn daxil imkanı təәmin etməәkdəәdir.  
2. Sosial təәşkilatlar arasında məәlumat vəә faylların alış-verişi E-höküməәtəә təәqdim ediləәn 

xidməәtləәrləә dəә qarşılana bilir. E-höküməәtdəәn istifadəә zamanaı ikinci bir şəәxsəә ehtiyac olmur. 
3. E-dövləәtin məәqsəәdi, ictimai xidməәtləәrin təәk bir ünvan üzəәrindəәn şifrəә, elektron imza,  

mobil imza kimi sistemləәrləә etibarlı şəәkildəә vəәtəәndaşlara təәqdim edilməәsidir. 
Vəәtəәndaşlarımıza elektron xidməәtləәr - xüsusi sifrəә,  elektron imza vəә mobil elektron imza 
kimi fəәrdi məәlumatlar E-höküməәt vasitəәsiləә təәqdim edilir (N.Murat İncəә, 2002: 3); 

Ölkəәmizdəә “elektron höküməәt”in formalaşdırılması beynəәlxalq təәcrübəәyəә əәsaslanır. 
Rabitəә vəә Texnologiyalar Nazirliyi bu sahəәdəә görüləәn işləәrin əәlaqəәləәndiricisi olaraq  e-
höküməәtin formalaşması üzrəә digəәr dövləәt orqanları iləә sıx fəәaliyyəәt göstəәrir vəә müvafiq 
infrastrukturun yaradılması üzrəә fəәaliyyəәtləәri həәyata keçirir. Azəәrbaycanda elekton imzaların 
istifadəәsi üçün Milli Sertifikasiya Xidməәtləәri Məәrkəәzi yaradılmış, dövləәt qurumlarnın 
informasiya sistemləәri arasında informasiya mübadiləәsini təәmin edəәn infrastruktur qurulmuş, 
E-höküməәt portalı hazırlanaraq istifadəәyəә verilmişdir. 

Hazırda “Elektron hökuməәt” portalında 45 dövləәt qurumu üzrəә 405 elektron xidməәtin 
inteqrasiyası təәmin edilib. 

Qeyd edəәk ki, e-dövləәt, bütün ictimai informasiya sistemləәrini təәk bir məәrkəәzdəәn 
vəәtəәndaşların xidməәtinəә təәqdim edilməәsi məәnasını verməәkdəәdir. E-dövləәt qurulmasındaki 
məәqsəәd dövləәt xidməәtləәrinin vəәtəәndaşa əәn asan vəә əәn təәsirli yoldan, keyfiyyəәtli, sürəәtli, ardıcıl 
vəә etibarlı bir şəәkildəә çatdırılmasını təәmin etməәkdir  

Digəәr atılmış bir uğurlu addım isəә “Asan Xidməәt”in yaradılmasıdır. Beləә ki, Bakı 
“ASAN xidməәt” Məәrkəәzi 2013-cü ildəәn etibarəәn fəәaliyyəәt göstəәrməәyəә başlamışdır. “ASAN 
xidməәt” məәrkəәzləәri – hazırda ölkəәmizdəә 9 dövləәt orqanı – Azəәrbaycan Respublikasının 
ƏӘdliyyəә, Daxili İşləәr, Vergiləәr nazirlikləәri, ƏӘmlak Məәsəәləәləәri Dövləәt Komitəәsi, Dövləәt 
Gömrük Komitəәsi, Dövləәt Miqrasiya Xidməәti, Dövləәt Torpaq vəә Xəәritəәçəәkməә Komitəәsi, 
Dövləәt Sosial Müdafiəә Fondu vəә Milli Arxiv İdarəәsi təәrəәfindəәn göstəәriləәn 23 müxtəәlif hüquqi 
xidməәt növünü vahid vəә əәlaqəәləәndirilmiş formada həәyata keçirəәn vəә bununla da 
vəәtəәndaşlarımıza daha asan vəә rahat, şəәffaf, nəәzakəәtli şəәkildəә xidməәt göstəәrəәn qurumlardır. 
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Elektron hökuməәt vəә ya e-hökuməәt — həәr hansı bir ölkəәnin dövləәt strukturlarının 
hamısı haqqında məәlumatların həәr bir vəәtəәndaş üçün açıq olan şəәbəәkəәdəә yerləәşdirilməәsi 
deməәkdir. Yəәni həәr bir vəәtəәndaş həәr hansı bir nazirlik vəә komitəәdəәn tutmuş, məәnzil-təәsəәrrüfat 
idarəәsi iləә məәktəәbəә qəәdəәr olan idarəәnin mövcud durumu, bu qurumlara müraciəәt etməәnin 
qaydalarını istəәniləәn vaxt əәldəә edəә vəә bu təәşkilatlara eləә elektron rabitəә vasitəәsiləә müraciəәt edəә 
biləәr. 

Bu il Dövləәt başçısı “ASAN xidməәt”in səәlahiyyəәtləәrinin artırılması iləә əәlaqəәdar 
səәrəәncam vermişdir. Dövləәt xidməәtləәrinin göstəәrilməәsindəә şəәffaflığın artırılması, yaşayış yeri 
üzrəә qeydiyyat vəә lisenziyalaşdırma prosedurlarının elektronlaşdırılması sahəәsindəә bəәzi 
təәdbirləәr haqqında fəәrman imzalamışdır. 

Fikrimizcəә, “ASAN xidməәt” vəә ya bu kimi yeni xidməәt formaları yaradılarkəәn e-
höküməәt ilk növbəәdəә əәhalinin işləә təәminatını nəәzəәrdəә tutmalı vəә bir sıra qəәrarlar qəәbul 
etməәlidir. Çünki dövləәti yaşadan eləә həәmin işçi qüvvəәsinin özüdür. Digəәr təәrəәfdəәn illəәrləә 
həәmin sahəәləәrdəә çalışmış, möhkəәm vəә güclü təәcrübəәyəә sahib olan kadrlardan istifadəә 
olunması, həәmin sahəәyəә gəәləәn gəәncləәrləә öz təәcrübəәləәrini bölüşməәk imkanı yaradılması 
məәsəәləәsi dəә gündəәmdəә olmalıdır. 

Dövləәt xidməәtləәrinin  göstəәrilməәsindəә  yeni standartların təәtbiq edilməәsini, 
innovasiyalardan vəә müasir texnologiyalardan istifadəәnin genişləәndirilməәsini, habeləә 
şəәffaflığın artırılmasını təәmin etməәk məәqsəәdiləә yaşayış yeri üzrəә qeydiyyatda olan şəәxsləәr 
haqqında arayışın verilməәsindəә aşağıdakı qaydalar təәmin edilməәlidir: 

– arayışın “giriş-çıxış vəә qeydiyyat” idarəәləәrarası avtomatlaşdırılmış məәlumat-axtarış 
sisteminin (İAMAS) vəә digəәr informasiya sistemləәrinin məәlumatlarından istifadəә edilməәkləә, 
elektron qaydada təәrtib edilməәsi; 

– arayışın vəәtəәndaşların şəәxsiyyəәt vəәsiqəәsi əәsasında vəә əәlavəә heç bir səәnəәd təәləәb 
edilməәdəәn hazırlanması; 

– arayışın vəәtəәndaşın müraciəәt etdiyi gün təәxirəәsalınmadan verilməәsi. 

Sahibkarlıq fəәaliyyəәtinin həәyata keçirilməәsi üçün təәləәb olunan xüsusi razılıq (lisenziya), 
sertifikat, şəәhadəәtnaməә vəә digəәr səәnəәdləәrin elektron qaydada verilməәsini təәmin etməәk 
məәqsəәdiləә İqtisadiyyat vəә Səәnaye Nazirliyi Azəәrbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Vəәtəәndaşlara Xidməәt vəә Sosial İnnovasiyalar üzrəә Dövləәt Agentliyi iləә birlikdəә “Elektron 
lisenziya” portalının yaradılmasını təәmin etməәlidir. (http://www.azadliq.az) 

 

2. NƏӘTICƏӘ 
Nəәticəә olaraq onu qeyd edəәk ki, yüksəәk texnologiya ve innovasiyanın iqtisadiyyat vəә 

dövləәt siyasəәtindəә, sosial həәyatda inkar edilməәyəәcəәk dəәrəәcəәdəә təәsirləәri olmuşdur.   
Azəәrbaycanda informasiya cəәmiyyəәtinəә keçidin sürəәtləәndirilməәsi vəә rəәqəәmsal 

iqtisadiyyatın formalaşdırılmasında, yeni texnologiyaların, e-höküməәt həәlləәrinin təәtbiqindəә vəә 
genişzolaqlı şəәbəәkəә xidməәtləәrinin vəә İKT üzrəә insan resurslarının  inkişafında  xüsusi  əәməәyi 
var. “Trans-Avrasiya Super İnformasiya Magistralı”, “Regional İnnovasiya Zonası”, 
“Azəәrspace–Telekommunikasiya Peyki” vəә s. milli vəә regional layihəәləәrin rəәhbəәridir. 
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Ölkəә qarşısında duran strateji vəәzifəә sosial-iqtisadi həәyatın daha da modernləәşdirilməәsi 
vəә qabaqcıl beynəәlxalq təәcrübəәyəә uyğunlaşdırılması yolu iləә davamlı iqtisadi inkişafın təәmin 
edilməәsi vəә əәhalinin həәyat səәviyyəәsinin yüksəәldilməәsindəәn ibarəәtdir. Müasirləәşdirməә, ilk 
növbəәdəә, qabaqcıl texnologiyaların vəә idarəәetməә üsullarının, elmi nailiyyəәtləәr əәsasında 
yaradılan innovasiyaların ölkəәnin sosial-iqtisadi həәyatına uğurlu təәtbiqi iləә bağlıdır. Bunun 
üçün prioritet istiqaməәt ölkəә iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasının 
sürəәtləәndirilməәsi iləә yanaşı, ölkəәdəә insan kapitalının inkişafı, şəәxsin müasir bilik vəә 
bacarıqlara yiyəәləәnməәsinin təәmin edilməәsidir.  

Son illəәr aparılan sosial-iqtisadi siyasəәt nəәticəәsindəә ölkəәdəә yüksəәk inkişafa nail 
olunmuş, əәhalinin maddi rifahı xeyli yaxşılaşmış, yoxsulluğun səәviyyəәsi minimuma enmiş vəә 
Azəәrbaycan Respublikası orta gəәlirli ölkəәləәr sırasında yer tutmuşdur. Gerçəәkləәşdiriləәn 
islahatlar vəә genişmiqyaslı infrastruktur layihəәləәri sosial-iqtisadi həәyatın yenidəәn qurulması vəә 
davamlı inkişafı üçün şəәrait yaratmışdır. 

Ölkəәmizin  növbəәti illəәr üçün əәsas həәdəәfləәrinəә gəәlincəә, 2020-ci ildəә Azəәrbaycan  iqtisadi 
vəә siyasi cəәhəәtdəәn inkişaf  etmiş, rəәqabəәt qabiliyyəәtli ölkəә olacaqdır. 
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GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMINDA AFİŞ 

 
Osman ÇAYDERE* 

Öz 

Tasarım; insanların/insanlığın kullanımına, bilgilendirilmesine yönelik somut veya somut olmayan 
ürünler ortaya koyar. Bir tasarım ürünün başarısı hedef kitlesinin tasarımı benimsemesi, tasarımdan haz 
almasıyla doğru orantılıdır. Bu sebepten hedef kitlenin sahip olduğu düşünülen değerler tasarım aşamasında 
önemsenmelidir. Bu bağlamda araştırmada, görsel iletişim ve reklam amaçlı çalışmalarından biri olan afişler 
kültürel afişler, sosyal afişler ve reklam afişleri olarak ele alınıp, değerler açısından incelenerek, görsel iletişim 
tasarım ve değerler ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada değerler açısından incelenen afişler; 
kültürel, sosyal ve reklam afişleri sınırlılığında incelenmiştir. Bu araştırma kapsamında toplam dokuz afiş 
incelenerek, bu afişlerin tasarımında; tasarruf, umut, sevgi, aile kutsallığı, mutluluk, çalışkanlık, emek, disiplin, 
dostluk, maneviyat, paylaşma, sistematik düşünce, doğruluk ve dürüstlük değerlerine vurgu yapıldığı 
görülmektedir. Bu durum görsel iletişim tasarımı ve değerler ilişkisini ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım, Kültürel Afiş, Sosyal Afiş, Reklam Afişi, Görsel İletişim, Değerler 

THE POSTERS IN THE VISUAL COMMUNICATION DESIGN 

Abstract 

Design produces the concrete and non-concrete products addressing to the utilization by and informing 
the people/humanity. Achievement of a design product is directly proportional to the adoption of design by the 
target group and to take pleasure in the design. For this reason, the values, which it is assumed that the target 
group has, are important at the design stage. In this context, the posters, which are one of the visual 
communication and advertisement purposed works, are discussed as the social posters and advertisement posters 
in the research, examined regarding the values and it is aimed to show the relation between the visual 
communication design and values. The posters, which are examined regarding the values in the research, are 
discussed within the limitation of cultural, social and advertisement posters. Within the scope of this paper, total 
nine posters are examined, and it is found that the saving, hope, love, sanctity of family, happiness, 
assiduousness, labor, discipline, friendship, spirituality, sharing, systematic thought, faithfulness and honesty are 
emphasized in the design of those posters. This shows the relation between the visual communication design and 
values.  

Keywords: Graphic Design, Cultural Posters, Social Poster, Advertising Posters, Visual Communication,  
Values 

 

1.   GİRİŞ 

Tasarım doğada olan bir varlığı, bir düşünceyi imgeler, ancak var olandan daha etkili bir ifadeye 
sahiptir. İnsanoğlu vahşi dünyada hayatta kalabilmek için aletler tasarladı, edindiği tecrübeleri 
aktarmak ve gelecek nesillerle iletişim kurabilmek için görsel tasarımlar yaptı bu gün ise tasarladığı 
gereçlerle yaşam standardını yükseltti, sanatsal tasarımlarla ise ruhunu besler hale geldi, çağdaş 
toplumlar haline geldi. Ticari amacı olan, ürün, hizmet, fikir pazarlamaya yönelik tasarlar; üretici ile 
tüketici arasında bir köprü, bir arabulucu görevi üstlenirler. 

Üretim, hizmet veya düşünsel kaygıları hedef kitlenin değerlerine veya beklentilerine uygun 
sunumlara büründürülmesi tasarımın işidir. Tasarımda bireylerin duyusal yönü oldukça önem taşır.  
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Tasarım; insanların/insanlığın kullanımına, bilgilendirilmesine yönelik somut veya somut 
olmayan ürünler ortaya koyar. Bir tasarım ürünün başarısı hedef kitlesinin tasarımı benimsemesi, 
tasarımdan haz almasıyla doğru orantılıdır. Bu sebepten hedef kitlenin sahip olduğu düşünülen 
değerler tasarım aşamasında önemsenmelidir.  

1.1.  Grafik Tasarım 

Tasarım; iletişimde, edebiyatta, felsefede, sanatta, mimari ve mühendislik gibi alanlarda farklı 
anlamlar ifade ediyor olsada temel iki başlık altında bir değerlendirme yapabiliriz. 

Grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı olarak ta nitelendirilmektedir. İletilmek istenen mesajı, 
görsel iletişim yoluyla hedefe ulaştırmada, estetik niteliklerle beraber resim ve yazının birbirini 
tamamlayan bütünlükte kullanılarak uygulanan tasarımdır (Eczacıbaşı,1997: 702).  

İki boyutlu tasarımlar, bir tasarım yüzeyinde iletişim amaçlı, bir anlatma çabasıyla, farklı 
malzemeler kullanılarak ortaya konulan düzenlemelerdir. 

Bu çerçeveden bakıldığında ilk insanların mağara duvarlarına yaptığı resimleri ikiboyutlu 
tasarımların temeli olarak değerlendirebiliriz. 

Çağdaş dünyada önemli bir iletişim aracıda olan tasarım, farklı kanallardan yapılan iletişim ve 
pazarlamanın önemli bir elemanıdır. 

Grafik tasarım; başarılı bir iletişim kurabilmek için uluslararası trendlerden etkileniyor 
olmasının yanı sıra toplumsal değerlere bağlı alışkanlıklar, yaşam tarzı gibi faktörlere önem 
vermektedir. 

Sanayi devrimi sonrasında üretimin artması beraberinde pazarlama ihtiyacını doğurdu. 
Pazarlama yapabilmek için pazarlanacak metanın tanıtımı yapılmalı nitelikleri ile ilgili bilgi 
verilmeliydi. Bu süreçte verilecek bilgilerin kalıcı olması temel hedefti. Böylelikle ticari amaçlı bir 
takım tasarımlar yapılıp baskı yoluyla çoğaltılmalıydı. Bunlar basılı ilanlardı. Basılı materyallerde de 
diğer ürünlerde olduğu gibi temel ihtiyaçların giderilmesi yeterli olmadı. Bu materyallere estetik, 
sanatsal bir takım ögeler yerleştirilmeli, kompozisyon oluşturulmalıydı. Bu gereksinimler yayıncılık 
tasarımın kullanılması, afiş tasarımının hızla gelişmesini sağladı. 

Anadolu’da grafik tasarımın gelişimi de gecikmiştir. Matbaanın çok geç gelmesi bunun en temel 
sebebidir. Ancak geleneksel el sanatlarından hat, tezhip, minyatür alanlarında grafik tasarıma temel 
oluşturacak nitelikte çalışmalar ortaya konulmuştu. 

Anadolu’da grafik tasarım; Anadolu Selçuklu dönemindeki mimari yapılarda kullanılan 
Küfi yazılya varlık gösterir. Osmanlı döneminde ise, İslam geleneğinde hat sanatı en üst 
düzeylere çıkmıştır. İbrahim Mütefferika’nın 280 yıl geç olsa bile, 1727’de matbaayı 
getirmesiyle birlikte Arap abecesi üzerine temmellendirilen  basım alanı daha sonraları 
sekteye uğramıştır. 1928’de ülkemizde 'Harf Devrimi' ile Latin abecesinin günlük yaşama 
girmesi, benimsenmesi ve kullanılmasından başlayarak, özellikle afişlerde ve kitap 
kapaklarında İhap Hulisi, Münif Fehim, Ali Süavi ve Emin Barın'la birlikte, Latin abecesiyle 
bir 'tasarım' geleneğimizin varolduğunu görürüz. Müteferrika'nın bastığı Vankulu Lugatı 
Müslüman Türkler’in elinde sekizyüz kullanılagelen Arap yazısının hurufat halinde ilk kez 
dökülüp basma işleminde uygulandığı kitap oluşuyla, Tarih-i Hind-i Garbi ilk resimli kitap, 
Cihannüma ilk haritalı ve çizimli kitap, Grammaire Turque ise Latin yazısını Osmanlı 
İmparatorluğu yayın tarihinde ilk kez kullanılan kitap oluşuyla, grafik tarihimiz açısından 
önem taşıyor (Sarıkavak, 2005: 10). 
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Toplumların yaşadığı travmalar, toplumsal özgüvenler, hedefler, umutlar çeşitli 
dönemlerde afişlerde kendini ifade etmiş, dönemsel olarak çok önemli toplumsal misyonlar 
üstlenmişlerdir. Plastik  sanatların toplumun ahvali içerisinde en etkin dalının afiş sanatı 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Grafik tasarımın toplumsal etkilerinin Polonya afişlerinde etkin bir şekilde 
kullanıldığını görmekteyiz. Tarz olarak da özgün bir yapıya sahip olan afişlerin afiş tasarımı 
konusunda önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz (Çaydere, 2015: 41) 

İkinci Dünya Savaşından en çok zarar gören ülkelerden birisi de Polonya idi. Ülkenin 
savaş yarasından baskı sektörü de payını almıştı. Bu olumsuz koşullar içerisinde Polonya’lı 
sanatçılar özellikle afiş alanında özgün bir stil oluşturdular. Sanatçılar elle çizip boyadıkları 
afişlerle 1950’li yıllarda uluslararası bir başarı ve beğeni kazandılar (Becer, 2008: 108). 

Ayrıca 1959 yılında Küba’da yaşanan devrim ve kominizmin ülkede hâkim olmasıyla 
birlikte sistemin toplumla iletişimini sağlamakta yine afişler önemli rol oynamıştır. 
Kominizmin ortaya koyduğu toplumsal değerler afişler aracılığıyla topluma aktarılmaya 
çalışılmıştır. 

Küba afişlerinde toplumun devrimci bilincini ayakta tutmak amacıyla tasarlanmış afişler 
çoğunlukla eğitsel nitelikli, toplum yapısına uygun ve ülke içerisinde kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Sinyal ve işaretlerin yer aldığı ve canlı renklerle dikkati çeken bu afişlerde, 
grafik iletişim kurallarının ne kadar iyi kavranmış olduğu görülmektedir (Bektaş, 1992: 199). 

Uzak doğuda da benzer amaçlarla afişler tasarlanmıştı. Özellikle Çin’de komünist 
yönetim halka afişlerle ulaşma yolunu seçmişti. 

Çin, hem Asyalı komşularından hem de Batıdan ayrı kalmış, bir tecritçilik politikası 
"izolasyonizm" izlemiştir. Komünist rejim altında 1948 yılından sonra imgelemenin 
üzerindeki devlet kontrolü, posterlerin kitle propagandası amaçlı tasarlanmasına yol açtı 
(Aynsley, 2004:159). 

Cumhuriyetle birlikte ülkemizde de toplumsal mesajların ve değerlerin bireylere 
aktırılması amacıyla afişler tasarlanmış, basılmıştır. Halka değerin anlatılması, hatırlatılması 
amacıyla Cumhuriyet dönemi afiş tasarımcısı İhap Hulusi’nin çalışmaları dikkat çekmektedir. 

1.2.  Afiş 

Afişin tarihsel gelişimi incelendiğinde, ilk dönemlerde resmi ilanların ve kiliselerin 
duyurularının afiş olarak tasarlandığını görürüz. Bu dönemde afişler belirli yerlere asılabilmekteydi.  
“1881’de çıkan basın özgürlüğü ile ilgili Fransız yasasının birçok sansür hükümlerini kaldırarak, 
afişlerin resmi ilanlar için ayrılan yerler ve kilise dışında her yere asılabileceğine izin vermesi, afiş 
endüstrisinde büyük bir gelişmeye yol açmıştır. Sokaklar, toplumun her kesiminden insanların 
izleyebildiği bir sanat galerisi haline dönüşmüş, saygın ressamlar artık reklam afişleri tasarlamayı 
küçültücü bir davranış olarak görmekten vazgeçmişlerdir” (Bektaş,  1992: 18). 

Ülkemizde afiş tasarımları Cumhuriyet’ten sonra hızla gelişmeye başlamıştır. Okuryazar 
oranının artması afiş aracılığıyla iletişim kurulacak hedef kitlenin artması anlamına gelmektedir. Bu 
süreçte Kenan Temizhan, İhap Hulusi Görey önemli afiş tasarımları yapmıştır.Bu dönemde ticari 
amaçlı afişlerin yanı sıra sosyal mesajlar içeren, toplumsal gelişimi sağlamaya yönelik çalışmalarda 
yapılmıştır. 
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1927’de Sanayi Teşvik Kanunu’nun çıkmasıyla halk tüketime özendirilmeye başlandı. Bu 
süreçte tüketim ürünleri piyasasının pazarlama gereksinimleri için afiş, etiket, ilanlar tasarlanıp 
basılmaya başladı. 

 “Devletçiliğin bir yönetim biçimi olarak benimsendiği 1932 yılından sonra büyük devlet 
kuruluşları örneğin Devlet Demir Yolları, Deniz Yolları, Sümerbank, İnhisaslar İdaresi (Tekel), 
Kızılay, Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu vb. Çalışmalarını geniş yığınlara 
duyurabilecek çok yönlü bir grafik ürünü gereksinimiyle karşılaştılar” (Çam, 2014: 13). 

Afişler konularına göre sınıflandırılabilirler. Böyle bir sınıflandırma yaptığımızda; kültürel 
faaliyetlerin ve sanatsal etkinliklerin, çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarının spor faaliyetlerinin 
duyurulduğu afişler, yine ticari amaç gütmeyen, toplumu uyarma, bilinçlendirme, bir fikri anlatma, 
toplumsal bir problemi anlatma çözüm sunma vb. konularda yapılan afişleri “Sosyal Afişler” olarak 
sınıflandırabiliriz. 

Hedef kitleye belirli bir görüş ve düşünceyi anlatmak ve böylelikle hedef kitlenin siyasi 
tercihlerini etkilemek ve propaganda yapmak amacıyla tasarlanan afişlere “siyasi afişler” diyebiliriz. 

Ticari amaca sahip, tanıtım ve pazarlama yapmaya yönelik hazırlanmış afişleri de “Reklam 
Afişleri olarak” sınıflandırabiliriz. 

1.3.  Değerler 

“İnsan, çevresindeki varlıkları anlamlandırmada kendisine özgü belirli ölçütler kullanır. Bu 
ölçütler kimi zaman duyu organlarının kimi zaman da duygusal yönün bir ürünüdür. Duyu organları 
ile elde ettiği özellikleri varlıkları tanımlamada kullanan insan, o varlığa önem atfetmede, kıymet 
biçmede duygusal olarak sahip olduğu izlenimlerden yararlanır. Duygusal olarak sahip olunan bu 
izlenimlere genel olarak “değer” adı verilir” (Yeşil ve Aydın, 2007: 11). 

 “Özgürlükçü bir toplum düzeninin bireylerin kendi yaşam tarzlarını belirlemede tanıdığı 
özgürlük alanı, fırsatları ve tehlikeleri eşit oranda barındırmaktadır. Bir yandan her bireye, kendini 
gerçekleştirme ve kendi başına karar verme olanağı sunarken, öte yandan muğlâk sınırları bireyi, 
toplumsal birliği ve başkalarının haklarını ihlâl etme pahasına, bencil davranışlar geliştirmeye 
yöneltebilmektedir. Özgürlükçü ve demokratik bir düzen bir taraftan, her biri kendi değer yargılarıyla 
donatılmış eşsiz kişiliklerin gelişimine katkıda bulunurken diğer taraftan toplumsal ilişkilerin sağlıklı 
bir şekilde sürdürülebilmesi ve geliştirilebilmesi için ortak değerlerden oluşan bir zemini zorunlu 
kılmaktadır” (Cihan, 2014: 430) .  

1.4. Amaç 

 Araştırmada, görsel iletişim ve reklam amaçlı çalışmalarından biri olan afişler kültürel afişler, 
sosyal afişler ve reklam afişleri olarak ele alınıp, değerler açısından incelenerek, görsel iletişim tasarım 
ve değerler ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır.  

1.5. Sınırlılık  

Araştırmada değerler açısından incelenen afişler; kültürel, sosyal ve reklam afişleri sınırlılığında 
incelenmiştir. 

 

2.   YÖNTEM  

Araştırma nitel araştırma veri toplama tekniklerinin kullanıldığı betimsel bir araştırmadır. Nitel 
araştırmalar, “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, 
algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel 
bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanabilir” (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 45).  
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2.1. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini konu ile ilgili incelenebilecek afişler örneklemini ise random yoluyla 
seçilmiş dokuz afiş oluşturmaktadır.  

2.2. Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

 Verilere doküman inceleme yolu ile kitaplar, dergiler ve internet kaynaklarından ulaşılmıştır. 
“Doküman incelemesi araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı 
materyallerin analizini kapsar” (Yıldırım ve Şimşek, 2005: 187).  

Veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. “Bir mesajın belli özelliklerinin objektif ve 
sistematik bir şekilde tanınmasına yönelik çıkarımların yapıldığı bir tekniktir” (Büyüköztürk ve 
diğerleri, 2009: 269). Bu bilgiler ışığında araştırmada öncelikle incelenecek afişlerin türleri, sosyal 
afişler, propaganda afişleri ve ticari afişler random yoluyla olarak belirlenmiştir. Afişler, arka plan- ön 
plan- yazılı mesaj- görsel mesaj- renk ögelerine göre ele alınarak hangi değerlere ne şekilde vurgu 
yapıldığı ortaya konulmuştur. Bu incelemeler sonucunda afişlerin hem tasarım hem de değer ilişki 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda her afiş bu yolla incelenmiş ve yorumlanmıştır.  

 

3.   BULGULAR VE YORUMU 

Araştırmanın bu bölümünde öncelikle afişlerin neden değer içerdiği ortaya konulmuştur. 
Ardından sosyal afişlere, propaganda afişlerine, ticari afişlere örnekler sunularak değerler açısından 
incelenmiştir. 

3.1.  Afişlerin Değerler İçerme Sebepleri 

Afiş, bir iletişim aracı olarak ele alındığında güçlü bir retorik içermeli, hedef kitle tarafından 
anlaşılabilir olmalı. Bu iletişim sürecinde izleyiciye yeni bir dil öğretmek yerine mesajı izleyicinin 
dilinden vermek, tasarımla izleyici arasında ortak bir dil oluşturmak önemlidir. Ortak bir dilin temel 
unsurlarından biri de şüphesiz ki toplumsal değerlerdir. Toplum tarafından genel geçerliliği kabul 
edilmiş değerlerin görsel anlatımda kullanılıyor olması söz konusu anlatımın anlaşılabilirliğini 
arttıracağı gibi izleyicinin esere sempatiyle yaklaşmasını da sağlar. Toplumsal değerlerin önem 
sıralaması zaman zaman değişebilir, tasarımcının bu değişimi algılayarak tasarım diline aktarması 
mesajı iletmedeki başarısını arttırır. 

Tasarımda temel iki yapı mevcuttur; ön plan ve arka plan. Ön plandaki görsel yapı direk 
izleyicinin gözüne hitap eden düzenlemelerdir. “İletişimin gerçekleşmesi için göstergelerden bir ileti 
yaratmak gerekir.  Bu ileti izleyiciyi ilk anda mesaj verenin oluşturduğu anlamla ilişkili, izleyiciye ait 
bir anlam yaratmaya teşvik eder. Aynı kodların paylaşıldığı ve aynı gösterge sistemlerinin kullanıldığı 
sürece, iletiye iki tarafın yüklediği “anlamlar” birbirine yaklaşacaktır” (Fiske, 2003: 61). 

Tasarımdaki ikinci yapı ise arka yapıdır. Arka yapı mesajı direk vermemekle birlikte 
izleyici üzerindeki etkin yapıdır.  Her reklam, fotoğraflardaki nesnelerin tanınması gibi, belli 
bir düzanlam şifresi taşımaktadır. Yananlam şifreleri ise, toplumda yaygın olan saygınlık, 
beğenilen kişilik, seçkin sayılma vb. bilinen toplumsal değer ölçülerine dayanmaktadır. 
Reklamlarda açıkça söylenmeyen ancak, yarı gizli ima edilen bir mesaj vardır. Bu da 
reklamdaki kişinin davranışları, giyimi, jest ve mimikleri toplumun “iyi ev kadını” ya da 
“özenilen kişilik” anlayışıyla örtüşmektedir (Erkman, 1987, Aktaran: Yalur, 2013: 66).  
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3.2.   Sosyal Afişlerin Değerler Açısından İncelenmesi 

 

Afiş 1: Sosyal Afiş Örneği (İhap Hulusi) 

Ulusal Ekonomi Arttırma Kurumu tarafından İhap Hulusi’ye hazırlattırılan bu afişte 
“tasarruf” konusu işlenmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında toplumu bilinçlendirmeye 
yönelik çeşitli kampanyalar düzenlenmiş, bu kapsamda yapılan çalışmalarda temel değerlere 
vurgular yapılmıştır. 

 

Afiş 2. Sosyal Afiş Örneği (İhap Hulusi) 
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Ulusal Ekonomi Arttırma Kurumu tarafından İhap Hulusi’ye hazırlattırılan bu afişte 
“tasarruf ve üretkenlik” konusu işlenmektedir. Kadınlara yönelik hazırlanan afişte, kadının 
çalışması ve üretmesine yönelik mesajlar verilmekte, üreten insanın eserinden duyduğu 
mutluluk da resmedilmektedir. 

 

Afiş 3. Sosyal Afiş Örneği 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hazırlanan bu afişte “ekmek İsrafı” konusu 
işlenmekte, israfın ne denli büyük ölçülerde kayıplar yaratabileceği konusu vurgulanmaktadır. 
Karınca çalışkanlığıyla, kurallılığıyla emeği, temel besin maddesi olarak da ekmek çalışmanın 
en önemli sebebi olarak resmedilmiştir. 
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3.3. Propaganda Afişlerinin Değerler Açısından İncelenmesi 

 

Afiş 4. Siyasi Afiş Örneği 

Adalet Partisi tarafından 1970’li yıllarda hazırlatılan bu siyasi afişte, Türk kültüründe 
önemli bir yere sahip olan “At” figürü belirgin olarak kullanılmıştır. Adalet Partisi’nin 
amblemi de olan at çalışkan, hızlı ve insan dostu bir imaja sahiptir. Altta kullanılan silüette de 
cami dini değerlere vurgu yapmakta, geri planda inançlı insanların sempatisini kazanmak 
hedeflenmektedir. 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   645	  

 

Afiş 5. Siyasi Afiş Örneği 

Milliyetçi Hareket Partisi tarafından 1970’li yıllarda hazırlatılan bu siyasi afişte, bir 
hadis-i şerife yer verilmiş, hem paylaşma teması işlenmiş, hem de dini değerlere önem 
vermekte olan bir toplumla bu kanaldan iletişim kurulması hedeflenmiştir. 

 

 

Afiş 6. Siyasi Afiş Örneği 
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 Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hazırlatılan bu afişte kadın figürü hem ön planda 
hem de mor renk ile birlikte arka planda kullanılmaktadır. Afişteki kadının baş örtüşü ve 
kullanılan yeşilin tonu ılımlı bir inanışı sembolize etmektedir. Çözümün parçası görüntüsü ile 
sorumluluk yükleme ve ortak çözüm arama temaları işlenmiştir. 

3.4.  Ticari Afişlerin Değerler Açısından İncelenmesi 

 

 

Afiş 7. Ticari Afiş Örneği 

 

Arçelik firması tarafından hazırlatılan bu ticari afişte; aile, baba şefkati, çocuk sevgisi, 
paylaşma temaları işlenmiştir. Aslında geleneksel aile düzeninde çocuğun sofrada beslenmesi 
ile anne ilgilenir. Bu reklamda babanın aile reisliğine atıfta bulunulmuş, “çocukları beslemek, 
kazanmak babanın görevidir” fikrine değinilmiştir. 
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Afiş 8. Ticari Afiş Örneği 

Burger King firmasının Amerika’da hazırlattığı bu ticari afişte Ramazan ayı dolayısıyla 
Müslümanlar için hazırlanan iftar ve sahur menüleri duyurulmaktadır. Dini inanışlara vurgu 
yaparak pazarlamaya yönelik yapılmış çalışmalara iyi bir örnek oluşturmaktadır. 

 

Afiş 9. Ticari Afiş Örneği 
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Arçelik firması tarafından hazırlatılan bu ticari afişte; sistematik çalışma, işbirliği, 
kalite, insan emeği ve teknoloji birlikte kullanılmıştır. 

4.  SONUÇ 

Bu araştırma kapsamında toplam dokuz afiş incelenerek, bu afişlerin tasarımında; 
tasarruf, umut, sevgi, aile kutsallığı, mutluluk, çalışkanlık, emek, disiplin, dostluk, maneviyat, 
paylaşma, sistematik düşünce, doğruluk ve dürüstlük değerlerine vurgu yapıldığı 
görülmektedir. Bu durum görsel iletişim tasarımı ve değerler ilişkisini ortaya koymaktadır.  

Afişin, iletişim aracı olarak güçlü bir retorik içermesi ve hedef kitle tarafından anlaşılabilir 
olması ve bu iletişim sürecinde izleyiciye yeni bir dil öğretmek yerine mesajı izleyicinin dilinden 
vermek, tasarımla izleyici arasında ortak bir dil oluşturmak konusu değerler bağlamında 
düşünülmelidir. Ortak bir dil olarak düşünülen temel unsurlar ise şüphesiz ki toplumsal değerleri 
oluşturmaktadır.  

Değerlerin görsel anlatımda kullanılıyor olması söz konusu anlatımın anlaşılabilirliğini 
arttıracağı gibi izleyicinin esere sempatiyle yaklaşmasını da sağlayabilir. Toplumsal değerlerin önem 
sıralaması zaman zaman değişebilir, tasarımcının bu değişimi algılayarak tasarım diline aktarması 
mesajı iletmedeki başarısını arttırır ve toplumu olumlu yönlendirebilir. 
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AVRAM NOAM CHOMSKY’NİN DÜŞÜNCE DÜZLEMİNDEN ABD’NİN 
DEMOKRASİ ANLAYIŞI, DIŞ POLİTİKALARI VE ABD MEDYASININ İŞLEYİŞ 

SİSTEMİ 

Sevilay Kılınçarslan* 

Öz 

Bu çalışmada “Avram Noam Chomsky kimdir”, “bugünkü siyasi eleştirmen kimliğini nasıl oluşturmuştur?”  
Chomsky’nin düşünce düzleminden “ABD’nin dış politikaları nelerdir ve bu politikalar medya aracılığıyla nasıl 
ve neden haklı gösterilir?” Sorularının yanıtları açıklanmaya çalışılmıştır.   

Chomsky, 1968’e kadar başarılı dilbilim çalışmalarıyla tanınmıştır. 1968 yılı onun hayatında Amerika’nın 
siyasal dünyasına resmi giriş yılı olmuştur. 1968 yılından itibaren yaptığı çalışmaların çoğunluğunu ABD’nin 
“güvenlik ve demokrasi” kavramlarını kullanarak başka ülkelerin yönetimine, seçimlerine nasıl müdahale ettiği; 
çıkarlarına göre ABD hükümetinin diğer ülke kurbanlarını medyada nasıl değerli ve değersiz gösterdiği hatta 
bazı ülkelere yaptığı askeri müdahaleler oluşturur.  

Chomsky’e göre ABD yönetimi “başka ülkeleri işgal ederken demokrasi aşkıyla tutuşan, demokrasiden uzak 
yaşayan ülkelere demokrasinin nimetlerinden faydalandırma azmi içinde olan ve bunu yaparken başına iş açan 
ülke statüsündedir. Kötü adamın elindeki zavallı kızı kurtarmak gene filmin başrol oyuncusu olan –ABD’ye – 
ona düşmektedir”. 

Chomsky, Herman ile birlikte 1988’lerde ABD’nin kendini haklı çıkarmak ve dış politikalarını meşru kılmak 
için medyadan nasıl faydalandığını ve medyanın işleyiş sisteminin nasıl olduğunu açıklamak için   “Propaganda 
Modeli”ni ortaya koymuştur. Bu model, Mullen (2008)’in 1987-2007 yılları arasında yayınlanan medya ve 
iletişim dergileri üzerine yaptığı araştırma sonuçlarına göre incelenen 3053 makalenin sadece %2,6’sında yer 
almaktadır (Erdoğan ve diğerleri, 2010:294). Bu çalışma ile günümüzde halen geçerliliğini koruyan bu model ve 
modele getirilen eleştiriler tekrar gündeme getirilmek istenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Chomsky, ABD Dış Politikası, Güvenlik, Demokrasi, Medya, Propaganda.  

 

USA'S DEMOCRACY PERCEPTİON, FOREIGN POLICY AND MEDIA OPERATION SYSTEM 
FROM AVRAM NOAM CHOMSK'Y THOUGHT PLANE 

 

Abstract 

In this study "Who is Avram Noam Chomsky," "how has he formed the current political critic identity?" By 
Chomsky's thought plane "what are these US foreign policy and how and why are these policies showed 
justifiable through the media?" It has been tried to explain the answers to these questions. 
 
Chomsky was famous for his successful linguistics work until 1968. The year 1968 was a year of formal entry 
into America's political world in his life. Since 1968 the majority of his work has been formed by how USA 
intervened the goverment of another countries and theirs elections using of the concept "security and democracy; 
according to its own interest how USA showed by the media worthy and unworthy of victims of other country 
and even its military intervention to some countries.  
 
According to Chomsky, the USA goverment is the status that "ignited the love of democracy while occupying 
another country, benefited from the determination to the countries, which are away from the blessings of 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*  Öğretim Görevlisi Giresun Üniversitesi Alucra Turan Bulutcu Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık 
Bölümü, Giresun, s.kilincarslan@mynet.com 
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democracy, and bring trouble on while doing it. To rescue the poor girl in bad guy is still its duty as an starred of 
film –to USA-".  
 
In 1988 with Herman, Chomsky had revealed the "Propaganda Model" with the aim of how USA benefits from 
the media to legitimize foreign policy and to be self-justification and to explain the media operation system. This 
model is located just 2.6% of 3053 article, which were researched according to results of Mullens research 
(2008) on published media and communication journal between the years 1987-2007 (Erdogan and other, 2010: 
294). With this study, it is wanted to be proposed an item for the agenda today still standing model and its critics.  
 
Keywords: Chomsky, US Foreign Policy, Security, Democracy, Media, Propaganda. 
 
 
                                                                    “Mademki insanı biçimlendiren yaşadığı koşullar;  

                                                                                koşullar en insani şekilde biçimlenmelidir.” 

                                                                                                                                Karl Marx 

GİRİŞ 

Avram Noam Chomsky, adına web siteleri kurulan, ABD’nin dış politikası, medya ve dil 
konularında çok fazla sayıda çalışması bulunan, eserleri birçok dile çevrilen bir araştırmacı 
kişiliktir (Erdem, 2006: 201). 1928 yılında Philadelphia’da doğmuştur (Discover Magazine, 
2011). Yahudi bir ailenin çocuğudur (http://ilkerdenizsayin.com/index.php/akademik-
calismalar/75-noam-chomsky-kitle-medyasi-ekonomi-politigi, 16.12.2014). 

Chomsky Yahudi’lerin çoğunluğu tarafından anti-siyonist (Yahudi karşıtı) olarak 
damgalanmaktadır. Bunun nedeni Chomsky’nin İsrail Hükümeti’nin politikalarını herhangi 
bir hükümeti değerlendirirken kullandığı ölçütlere göre değerlendirmesi ve İsrail’in bir 
Yahudi devleti olması gerektiği görüşünü desteklememesidir. Ona göre böyle bir devletin 
kurulması yoksul ve baskı altındaki insanların çoğunun sosyalist ilkeler çevresinde 
birleştirilmesi yerine dine dayanarak marjinalleştirilmesine neden olacaktır (Rigel ve 
diğerleri, 2005: 145,147). Bu da bir çözüm değil, bölücülük olacaktır.  
 
Chomsky; Amerikalı dilbilimci, filozof, tarihçi, mantıkçı, aktivist, siyasi eleştirmen ve yazar 
olarak tanınır. Kamuoyu tarafından sol-liberal görüşlü olarak bilinir (Yaylagül, 2008: 149). 
Kendini “özgürlükçü sosyalist” olarak tanımlar. Yani üretim güçlerinin özel mülkiyete sahip 
olmasına karşı çıkar, devleti gereksiz, zararlı olarak kabul eder ve istediği bu iki gücün 
ortadan kaldırılmasıdır (Erdoğan ve diğerleri, 2010:292). Chomsky’nin yaptığı çalışmalara 
yakından bakıldığında bu ideolojisinin izleri açık ve net bir şekilde görülür. 

Halen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde dilbilim profesörlüğü yapan (Chomsky, 2008:1) 
Chomsky’nin dilbilim, siyaset alanında çok sayıda eseri vardır. Bu eserlerden Türkçe’ye 
çevrilenlerden bazıları şunlardır: Noam Chomsky Bir Muhalifin Yaşamı (2001), Noam 
Chomsky ile İki Saat (2003), Dille İlgili Kitapları: Bilgi Sorunları ve Dil-Managua Dersleri 
(2009), Dil ve Zihin (2001), Dil ve Sorumluluk (2002) , Doğa ve Dil Üzerine (2010). Diğer 
Yayınları: +11 Eylül ve Sonrası Dünya Nereye Gidiyor? (2002), Amerikan Müdahaleciliği 
(2001), Demokrasi Gerçek ve Hayal (2001), Dünya Düzeni: Eskisi Yenisi (2000), Hayaller ve 
Umutlar (2011) Medya Denetimi Immediast Bildirgesi (1995), Medya Gerçeği (1999), Sam 
Amca Ne İstiyor, İkinci Dünya Savaşı'ndan Günümüze Amerikan Politikaları (2000), Yeni 
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Dünya Düzeninde Yalanlar ve Gerçekler (2000) 
(http://tr.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky), 19.10.2015). Power and Teror isimli çalışması 
filme dönüştürülmüştür (Windschuttle, 2003:38).  

Chomsky bugünkü Chomsky’e nasıl dönüştü? 

Bir bireyin düşünce dünyasının oluşumunda eğitim kurumlarının öncesinde kendi anne ve 
babasının görüşü ve onlardan aldığı eğitim şekillendirici rol oynar. Aile eğitimini takip eden 
süreçte eğitim kurumları ve eğitimciler şekillendirmeye devam eder (Kaya,1997: 193).   
Chomsky’nin düşünce dünyası da böyle oluşmuştur.  

Chomsky’nin babası William Chomsky, dünyanın önde gelen İbranice gramercilerinden biri 
olarak kabul edilir. Onun hayattaki en önemli hedefi: “Toplumla iyi bütünleşmiş, 
düşüncelerinde özgür ve bağımsız, dünyayı geliştirmekle ilgili, yaşamı herkes için daha 
değerli ve anlamlı hale getirmeye hevesli bireylerin eğitilmesi” dir. Chomsky’nin annesi Elise 
bir İbranice öğretmeniydi. Elise, Chomsky’i İbranice alanından çok sosyal sorunlara karşı 
daha ilgili, bilinçli bir birey olarak eğitmiş ve politik duyarlılık konusunda onu etkilemiştir. 
Chomsky’nin politik eylem ve hareketlere katılmasında annesinin etkisi büyüktür. 
Chomsky’nin fikir dünyası anne ve babasının bir sentezidir. Ayrıca yetiştiği dönemdeki 
ekonomik bunalımın sonucu oluşan sosyo-ekonomik ortam da onun görüşlerini etkilemiştir 
(Rigel ve diğerleri, 2005: 139-140). 

Chomsky’nin üç yaşındayken aile dışında eğitim aldığı ilk kurum Dewey’ci deneysel bir 
kurum olan Oak Lane Country Day School’dur. Bu okul özgür düşünmenin, yaratıcılığın 
desteklendiği, rekabete prim vermeyen bir kurumdur. Chomsky on iki yaşındayken Central 
High School’da eğitimine devam eder. Ancak bu okul önceki okulundan çok farklıdır. Yeni 
okulu kontrol, disiplin ve doğrudan doktrinlerin benimsetildiği bir okuldur. Bu okul onun 
özgürlükçü yapısını ve politik tartışma tutkusunu tatmin etmemiştir. Chomsky de on üç 
yaşındayken tek başına New York’a bir gazete bayisi işleten eniştesinin yanına gitmiştir. 
Eniştesinden Freud’un kuramlarını, Stalinist, Troçkist, anti-Leninist olmayan çeşitli Marskist 
gruplarını öğrenmiştir. Bu gazete bayisinde meslek sahibi ve entelektüel Yahudilerle bir araya 
gelerek edebi, politik tartışmalara katılmıştır. Chomsky’nin görüşlerine ilgi duyduğu 
kişilerden birisi George Orwel’dir. Orwel’in etkisi Chomsky’nin okuduklarıyla, hâkim basının 
duyurdukları arasındaki belirgin farklılıkları algılaması ve neden arada bir uçurumun 
olduğunu sorgulaması yönünde olmuştur (Rigel ve diğerleri, 2005: 141-144). Pennsylvania ve 
Harvard Üniversitelerindeki bazı akademisyenlerle Descartes’in Modern Felfese, John Dewey 
ve Bertrand Russell’ın politika üzerine olan çalışmalarını tartışmıştır. Bu tartışmalar da 
muhtemelen Chomsky’nin çalışmaları üzerinde bir etkiye sahip olmuştur (Cooley, 2010: 584 
). Chomsky’nin politik düşünceleri üzerinde etkili olan düşünürlerden en önemlisi Descartes 
olmuştur. Chomsky’nin şüpheci yaklaşımı Descartes’e bağlı olarak oluşmuştur. Jean-Jacques 
Rousseau ile Chomsky’nin sosyal ve politik konulardaki görüşleri birbirine parallelik gösterir. 
Chomsky, Rousseau’nun bazı insanların nasıl çok zengin bir hayat sürerken diğerlerinin 
sefalet içinde yaşamasını sorguladığı çalışmalarından etkilenmiştir (Cooley, 2010: 590). 
Living Marksizm dergisindeki özellikle Mattick ve Korch’un savaş, politika, Marksizm, 
Faşizm, Emperyalizm, Bolşevizmin tarihi ve bu kavramların sosyal, felsefi bağlamda 
değerlendirmeleri Chomsky’yi etkilemiştir. Bilim ve Marksizm arasındaki kuramsal ilişki 
üzerine çalışan Profesör Paul Pannekoek’in kuramı olan: “İşçilerin işleri ve kendi kaderleri 
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üzerinde tam irade sahibi olmaları gerektiği” Chomsky’nin ilgisini çekmiştir. George 
Marlen’in “İkinci Dünya Savaşı’nın bir düzmece bir şey olduğu çünkü savaşın hem Batılı 
kapitalistler, hem de Sovyetler Birliği’nin devlet kapitalistleri tarafından Avrupalı 
proletaryayı ezmek için çıkarıldığı düşüncesinden etkilenmiştir. Üniversite yıllarında Zellig 
Harris’in öğrencisi olmuştur. Harris sayesinde dilbilimle birlikte pek çok Yahudi örgütü ve 
politik çevreyle tanışmıştır (Rigel ve diğerleri, 2005: 141-144).Böyle bir entelektüel çevrede 
yetişen Chomsky’nin ABD ve onun gibi kapitalizmi destekleyenleri eleştirmesi kaçınılmaz 
olmuştur diye düşünülebilir.  

Chomsky’nin çalışmalarını 3 başlık altında toplayabiliriz:  

1.   Dilbilim Çalışmaları 

Chomsky’nin ünlenmesi  dilbilimi alanında yaptığı çalışmalarla olmuştur (Windschuttle, 
2003:39). Chomsky nin dil ile ilgili temel önemli önerilerinden biri: “Doğal bir dil, her biri 
sınırsız sözcük dizisinden oluşan iyi yapılandırılmış sınırsız cümleler seti”dir (Öttl ve 
diğerleri, 2015:1). 

Huber’a göre Avrupa yapısalcılığı olarak adlandırılan dilbilim kuramcıları sözdizimi yerine 
ağırlıklı olarak sesbilim ve biçimbilimle ilgilenmiştir. 1950”li yıllarda Chomsky ise tümceyi 
dil anlayışının merkezine koymuş, dilbilimin görevini de tümcelerin yapısını, kurallarını 
tanımlamak olarak belirlemiş ve üretici dönüşümsel  dilbilgisinin temelini atmıştır (Altun, 
2010: 76). 
Chomsky, Descartes’ten esinlenerek  ünlü “Kartezyen dilbilim teorisi”ni geliştirmiştir. Ona 
göre dil insana hastır ve en düşük zekaya sahip bir insan, kendinden daha yüksek zekaya sahip 
bir maymundan bile daha üstün dil becerisine sahiptir. Ona göre dil, öğrenme ve konuşma 
koşullanma ile açıklanamayacak bir zihin yetisi gerektirir. Dil yetisi ve öğrenme mekanizması 
genetiktir (Altınörs, 2012: 70,80). Bunu anlamak için uyarıcı unsurlarına bakmak gerekir. 
Bunu yaptığımızda uyarı unsurlarının fakirliğini görebiliriz. Bu uyarıcılar genç çocukların 
konuşma yeteneği kazanmasında bile yetersizdir. O zaman çocuklar konuşma yeteneğini nasıl 
ediniyor? Sınırsız kelime listeleri haricinde sınırsız cümleler inşa edebilen beyinde bazı 
program türleri olmalıdır (Antony ve diğerleri, 2006: 125-126). Dil-akıl bağlantısını anlamak 
için bireyde sözdizimi bilgisinin doğuştan olduğu kabul edilmelidir.  Beyin/akıl, bütün 
konuşulan dillerin dayandığı sayısal kurallar setinin olduğu genetik bir yapıya sahiptir 
(Gaallaghe, 2013: 154). Çevresel koşulların dil becerisi ile ilgisi yoktur. Çocuğun dil becerisi 
ergenlik gibi kendiliğinde ortaya çıkan ve çocuğun başına gelen bir şeydir. Çocukların 
çevrelerinde hiç duymadıkları cümleleri ortaya çıkarması bunu ispatlar (Altınörs, 2012: 
70,80). Chomskyan dil biliminde her insan kendi dilinin üreticisidir ve bunu yaparken onun 
herhangi bir örnek metne başvurmasına gerek yoktur (Altun, 2010: 82).  

Chomsky, insan dilini insanın eşsiz özelliği olarak görmektedir. Ona göre insanoğlu, diğer 
varlıklardan farklıdır ve her insan temel olarak birbiriyle özdeştir. Eğer bir çocuk 
Amazon’daki avcı-toplayıcı bir kabileden Boston’a getirilirse, Bostan’da büyürse bu çocuğun 
dil kapasitesi  büyüdüğü yerdeki dilden ayırt edilemez olacaktır. Bu insanoğlunun sahip 
olduğu eşsizlik, kültürümüzün ve entelektüel hayatımızın imajlarının büyük kısmının 
özündedir (Discover, 2011).  
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Chomsky, insanların dil edinim olayını şöyle açıklar: DEC ya da kara kutu  insan beyninde 
bulunan dil organıdır. İnsanlar bu biyolojik organ sayesinde dili hızlı ve kusursuz şekilde 
öğrenebilir. Teoriye göre çocuklar doğuştan beyinlerinde bulunan tüm dillere ait ortak 
özellikleri belleyecek/öğrenecek/algılayacak yapıya ve donanıma sahip bir dil edinim 
cihazıyla doğarlar (Demirci, 2010:300-301). 

Chomsky, dilbilim alanındaki çalışmalarıyla güncel olaylar ya da ideolojinin çözümlenmesi 
arasında bağlantı kurmakta kararsızdır. Bunu iki nedenle açıklar: Birincisi bu bağlantıyı 
yüzeysel bulmasıdır. Sorunların ancak özel bir çalışmayla elde edilen bir teknik ile kavrayış 
gerektirdiği düşüncesine destek vermek istememektedir. İkincisi kitle iletişim araçlarının 
neredeyse yüzde yüzü kapitalisttir. Analizi yapılan medya metinleri de egemen ekonomik 
çıkarların ideolojisini yansıtacaktır (Chomsky, 2002a: 14-15). Yapılacak çözümlemeler bu 
ideolojiyi yansıtmaktan öteye gidemeyecektir.    

2. Chomsky’nin ABD Politikalarıyla İlgili Çalışmaları 

Chomsky, küreşelleşme teorisinin öncüleriyle yarışacak seviyede ses getiren politik 
çalışmalar yapmaktadır (Abraham, 2009 : 366). 1960'lı yılların ortalarına kadar  dilbilim 
üzerine yaptığı çalışmalarla ünlenen Chomsky, 1968’de dünyada gerilimin arttığı dönemde 
dilbilim çalışmalarına devam etmekteydi. Küba krizi ortaya çıkıp, atlatıldıktan sonra dünya 
nükleer bir savaşın eşiğine gelir. Aynı yıl ABD, Vietnam’ın kırsal kesimlerini bombalamaya 
başlar. Chomsky daha fazla tepkisiz kalamaz ve Amerikan dış politikalarıyla ilgili bir 
tartışmaya katılır ve bu tartışmada politik bir gözlemci ve “kirli çamaşırlar dökücü”  olarak 
ünlenir (Rigel ve diğerleri, 2005: 150). Chomsky, savaşa karşı olan New York Times ve 
benzer gazetelerin duruma kazanılamaz bir çatışma olarak baktığını ve ABD’nin, Güney 
Vietnamlıları yeni bir hükümet için zorlama hakkı olduğu konusunda savunmadığını 
gözlemlemiştir. ABD güçleri tarafından yapılan vahşet, Vietnamlıların kazanmak için 
sarfettiği gücün karşılığı olarak ya da Amerikanın karşıtlarına karşı zafer kazanmak için 
yaptığı propaganda olarak görülmüştür. Benzer şekilde Vietnam savaşı boyunca New York 
Times ya da diğer gazetelerde ABD’nin Güney Vietnem saldırısının yanlış olduğuna dair en 
küçük bir ifade bile yer almamıştır (Lachmann , 2002: 716).  
 
Vietnam Savaşı’ndaki muhalif çıkışından, günümüze değin geçen zaman diliminde Chomsky, 
adından çoğunlukla politik alandaki çalışmalarıyla söz ettirmektedir. Chomsky’nin politik 
konularının odak noktası olan ABD’nin müdahalelerini incelemeden  önce kendini 
“demokratik ülke” olarak konumlandıran ABD’nin siyasal tarihine ve demokrasi anlayışına 
bakmak faydalı olacaktır.   

2.1. ABD’nin Dış Politikası 

İkinci Dünya Savaşı sonucunda dünya, ekonomik gücü en yüksek olan  üç devletin eline 
geçmiştir: ABD, Japonya ve Almanya. ABD için Avrupa ve Japonya giderek zayıflayan 
Sovyetler Birliği’nden daha önemli tehdit haline gelmiştir (Chomsky, 2001: 9-10).  

İkinci Dünya Savaşı sonrası ile 1970’li yılların sonuna kadar geçen dönemde ABD, dünyanın 
büyük bir kısmına sahip olan güç statüsündedir. Bu dönem “Soğuk Savaş” dönemi olarak 
adlandırılır. Soğuk Savaş için  “iki süper güç olan ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki 
çatışma dönemidir” denilebilir (Chomsky, 2001: 23-24). Nye, Jr günümüze değin süren bu 
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düzeni askeri bakımdan tek kutuplu, ekonomik bakımdan üç kutuplu (ABD, Batı Avrupa, 
Japonya) ve siyasal bakımdan çok kutuplu olarak tanımlamıştır (Sander, 2013: 588). ABD, 
küresel çapta askeri güç kullanma potansiyeline ve gücüne sahip tek devlettir. 1991’de 
Sovyetler Birliği’nin çöküşü,  ABD’nin bu gücünü öncesine kıyasla artırmıştır (Chomsky, 
2001: 11-12).  

Güçlü ABD’yi yönetenler politikalarını meşru hale getirmek ve kabul ettirmek için 
“güvenlik” kavramını sürekli gündeme getirmiştir. Deniz aşırı ülkelere yapılan müdahaleleri 
halka kabul ettirmek için “güvenliğe yönelik tehditler” masalını anlatmıştır (Chomsky, 2001: 
23-24).Genel anlamda dış politikada, özelde ise güvenlik politikası bağlamında söylemi bir 
koz olarak kullanan ülkeleri sıralamasında  ABD’nin başlarda olduğu söylenebilir (Akçay ve 
diğerleri, 2013: 8). Bir ülkenin “ulusal güvenlik” kavramı ulus-devletlerin güvenliklerini 
sağlamaya ilişkin başlıca endişelerini ifade etmek için kullanılır. Ulus-devletin güvenliğini 
koruyan her şey o devlet için faydalı olurken, bu güvenliği tehlikeye atan her olgu, eylem ve 
davranış ise zararlı olarak kabul edilir. Ancak burada önemli bir ayrıntıya dikkat etmek 
gerekir. “Ulusal güvenlik” kavramı öznel yönleri olduğundan farklı algılamalara açık bir 
kavramdır (Erhan, 2001: 78-79). Bir devlet için güvenliğin korunmasını engelleyen bir olay, 
olgu, durum başka bir devlet için güvenliğin korunmasında engel teşkil etmeyebilir. Bu 
durum ülke politikasının öznel bakışıyla ilişkilidir.  

Başkan George W. Bush, 11 Eylül saldırılarıyla ilgili olarak konuşmasında Amerika’nın 
düşmanları için “özgürlük düşmanları”, “Amerikalılar, saldıranların neden Amerikalılardan 
nefret ettiğini bilmek istiyor” demiş yanıt olarak “onlar bizim özgürlüğümüzden nefret ediyor, 
bizim din özgürlüğümüzden, bizim özgürce konuşmamızdan, özgür seçme ve toplanma 
hakkımızdan nefret ediyorlar” demiştir. Roy’a göre eğer ABD’deki sıradan insanlar 
Chomsky’i okursa sorunun çerçevesi biraz değişecektir. Belki söyle olacaktır:  “Neden onlar 
yaptıklarımızdan dolayı bizden daha çok nefret etmiyorlar?” Ya da “Sürpriz olmayan 11 Eylül 
olayı neden daha erken olmadı?, “Terörist saldırıların altında yatan mantık, terörü destekleyen 
savaşa karşı hükümetlerin misillemesinin yanı sıra, hükümetlerin yaptıkları için vatandaşlarını 
cezalandırmak değil mi?” Noam Chomsky’e bu soruları sorarsak, yanıtlar gerçek olacaktır. 
Çünkü Chomsky; çirkinliği, manipülasyonu, güzelliğin ve ışıklı kelime özgürlüğün  ardına 
gizlenmiş olan evrensel acımasızlığı ortaya çıkarır (Roy, 2003: 322-323).  
 
2.1.1. ABD ve Demokrasi 

ABD dış politikasının temel teması New York Times’da gazeteci olan Neil Lewis’in 
sözleriyle en iyi şekilde betimlenmiştir: “Amerikanvari bir demokratik düzeni ülkelerinde 
görmek isteyenlerin sayısı dünya genelinde iki katına çıkmıştır” (Chomsky, 2001: 169). Yani 
ABD’deki demokrasi sistemi çok başarılıdır ve dünya ülkeleri tarafından da bu başarı kabul 
edilmektedir.   

ABD’nin dilinden düşürmediği “demokrasi” Chomsky’e göre Avrupa’nın kendi tarihselliği 
sonucunda ortaya çıkan bir sistemdir. Bu ortaya çıkışı belirleyen en önemli tarihsel olaylar da 
Aydınlanma, Fransız İhtilalı ve Sanayileşmedir. Demokrasiyi tanımlarsak, hakimiyetin halka 
ait olduğu, halkın kendini yönetmesi anlamına gelen, halkın parlamento ile hükümeti 
denetlediği ve parlamenterlerin kanun çıkarma yetkisinin olduğu bir düzendir. Halkın kendi 
kendini yönetiyor olması onun iktidarla yakından ilgili olmasını gerektirir. Demokrasinin 
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getirdiği kavramlar:  İnsan hakları, seçim, halk, yönetim, eşitlik, özgürlük, din ve medyadır  ( 
Özen, 2007:117). 

Chomsky’e göre demokrasi anlayışı iki şekilde ortaya çıkar. Birinci anlayışa göre demokratik 
toplum, halkın kendisini ilgilendiren konularla ilgili gerçek anlamda söz sahibi olduğu ve 
bilgi edinme yollarının  serbest ve açık olduğu anlayıştır. Alternatifi olan demokrasi 
anlayışında halk, yönetimden tamamen men edilmiştir ve bilgi net bir şekilde kontrol altında 
tutulur. Demokrasinin işleyişi, seçilmişler sınıfından oluşan ve planlamalar yapan kişiler idari 
işleri yürütür  ve bu seçilmişler sınıfının ortak çıkarlarını kollar. Sonra şaşkın sürü gelir, 
demokraside işlevleri olan seyirci rolünü oynar. Arada sırada nüfuzlarını seçilmişler sınıfının 
üyelerine ödünç vermelerine izin verilir. Bunun adı seçimdir. Seçim bittikten sonra şaşkın 
sürü seyirci rolüne geri döner; katılımcı olamaz.  Şaşkın sürüye aktif katılımcı olma hakkı 
verilirse onlar sadece sorun çıkarır. Onların sorun çıkarmaması için evcilleştirilmeleri gerekir. 
Bunun adı “rızanın üretimi”dir (Chomsky, 2008:1-2-3). Evcilleştirme totaliter ya da askeri 
rejim yönetimlerinde oldukça basittir: Kafalarının üstünde bir copu hazır tutarsınız, yoldan 
çıktıklarında copu kafalarına indirirsiniz. Ancak toplum, daha özgür ve demokratik bir hale 
dönüşmüşse bunu yapamazsınız; bunun yerine propaganda teknikleri kullanmalısınızdır. Olay 
basit: Totaliter devlette cop neyse demokraside de propaganda odur (Chomsky, 2008:4). 
Toplumun düşünceleri kontrol altına alınmalıdır. 

Demokratik topluluklarda propaganda, düşünce kontrolü ilk duyuşta demokrasinin içeriğiyle 
çelişkili görünebilir. Ancak bir topluluk bireyleri toplumu ilgilendiren konularda üstlendikleri 
aktiflik derecesi kadar demokratiktir. Düşünceleri kontrol altında tutuluyorsa, seçenekleri 
sınırlandırılmışsa onların rolü için anlamlı bir rol denilemez. Kontrol, kontrolü yapan kişilerin 
ve onlar kimin hizmetindeyse onun elindedir. Bu demokrasinin özüyle zıttır. Buna rağmen 
seçeneklerin kısıtlamalarla sınırlandırıldığı toplumlarda bile düşüncelerin kontrol altında 
tutulması gerektiğine inanan güçlü entelektüel bir kesim vardır. Bu tür fikirlerin en gelişmiş 
olduğu ülke ABD olarak görülür.  Özgürlükten bahsedildiğinde bu konuda  pek çok ülkeden 
daha iyi durumda olduğu görüntüsünü sergiler (Chomsky, 2001: 19). Bunu ABD yapımı 
filmler izlenildiğinde film kareleri içine yerleştirilen  ABD’nin özgürlük heykeli, diyaloglar 
içine yerleştirilen “özgür ülke” söylemleri ve demokrasi vurgulamalarında görmek 
mümkündür.  

ABD’nin demokrasi anlayışına göre yurttaş bir tüketici rolündedir, bir gözlemcidir ama 
katılımcı değildir. Halkın kendisine sunulan politikaları onaylama hakkı vardır ancak 
belirlenen sınırlar aşılırsa demokrasi kalmaz (Chomsky, 2002c: 23). ABD gibi  demokratik 
sistemin olduğu ülkelerde gerekli yanılsamalar halka zorla dayatılamaz aksine halkın zihnine 
ince araçlarla yerleştirilmelidir. Çünkü totaliter sistemin olduğu ülkelerde devlet gerekli 
doğrulara daha az bağlı olabilir, halkın itaat etmesi yeterlidir onlarda. Ancak demokratik bir 
sistemden bahsedilen ülkede her zaman bağımsız düşüncenin politik bir eyleme dönüştürülme 
tehlikesi vardır. Bu yüzden bu tehdit ortadan kaldırılmalıdır (Chomsky, 2002c: 71). Bu tehditi 
ortadan kaldırmanın en iyi yolu propagandadır.  

ABD, başka ülkeleri işgal ederken demokrasi aşkıyla tutuşan demokrasiden uzak yaşayan 
ülkelere demokrasinin nimetlerinden faydalandırma azmi içinde olan ve bunu yaparken başına 
iş açan ülke statüsündedir. Kötü adamın elindeki zavallı kızı kurtarmak gene filmin başrol 
oyuncusuna düşeceğe benzer. (Chomsky, 2001: 19-20). ABD’ye göre bu rolü oynayacak   
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kendinden başka hiç bir ülke yoktur ve müdaheleye maruz kalan ülkedeki insanlar da 
ABD’nin onları kurtarmasını dört gözle beklemektedir. ABD, kurtardığı insanlara 
demokrasiyi götüren “kahraman” rolünü medyayla propaganda yaparak kabul ettirir. 

ABD’nin sosyal organizasyonuna, gücüne, ideolojisinin evrensel olduğuna, taraftarları 
koşulsuz inanmaktadır. Bu yüzden ABD’nin sistemini ve ideolojisini geliştirme amacıyla 
yaptığı her şey savunma olarak kabul edilir. Gazeteciler de aynı tavır içindedir. Washington 
Post’da “savunma harcamaları ile ilgili olarak yayınlanan bir haberde: “Sovyet tehdidinin 
ortadan kalkmasıyla beraber dünya bir döneme girmiştir. Saldırgan ve yayılımcı Sovyetleri 
kırk yıl süreyle kendi etki alanı içinde tutmak için verdiğimiz uğraştan sonra dünyayı 
yayılımcı ve düşman Sovyet Bloku’nun hışmından koruyan doktrinimizi yeniden gözden 
geçirmeliyiz. Toplumuzun güvenliğini sağlayan organizasyonu yeniden değerlendirmeliyiz” 
denilir. (Chomsky, 2001:35). 

ABD’nin resmi beyanlarında, medyada, siyasi yorumlarda, üniversite çevresinde ortaya konan 
resmi doktrini (Orta Amerika Ulusal Bipartizan Komisyonu’nun raporuna göre): Yirminci 
yüzyılın ikinci yarısında ABD’nin uluslar arası arenada amacı işbirliğidir, hegomanya ya da 
sömürü değildir; ortaklık kurmaktır, o herkes için onurlu bir yaşam temin etmek ister, istismar 
onun amacı değildir (Chomsky, 2001:39). ABD, bu doktrine sığınarak işgallerini 
gerçekleştirmiştir. Kısaca; Washington, yoluna çıkan her varlığı askeri harekatları için bir 
bahane olarak kullanmaktadır (Chomsky, 2001: 68). 

2.1.2.ABD Müdaheleleri ve Değerli-Değersiz Kurbanlar Anlayışı 

Clinton başkanlığı döneminde (1993-2001) bir konuşmasında: “ABD’nin, yurttaşlarının insan 
haklarını ihlal ettiği kanaatine vardığı her ülkeye, insani gerekçelerle, zor kullanarak 
müdahale etme hakkı vardır” konuşması ABD’nin dış politika anlayışını gözler önüne 
sermektedir. Clinton bu açıklamasında ABD’nin bu yetkiye kimden aldığı ya da bu yetkiye 
ona kimin verdiği konusunda bir açıklama yapmaz, süper güç olarak bunu açıklama gereği 
bile duymaz (Chomsky).  

ABD’nin müdahalelerine örneklerden bazıları şunlardır: Vietnam, El Salvador, Guatemala, 
Küba, Kolombiya, Irak, Filistin, Afganistan(11 Eylül 2001 olayının en şüphelisi olarak Usame 
Bin Ladin’i görmüş ve o sırada Afganistan’da olduğu için Afganistan’ı işgal etmiştir). 
Chomsky, Amerika’nın bu müdahalelerinde bütün sorumluluğu, suçu başarılı bir medya 
propagandası ile bu ülkelere yüklemiştir. 

Chomsky’nin, ABD’nin müdahalelerini medyayı kullanarak nasıl gerçekleştirdiğini anlatan 
çalışmaları ve belgeleriyle ispatı birçok kitabında yer almaktadır. ABD’nin müdahelelerinde 
medyadan nasıl faydalandığına dair örneklerinde Chomsky ve Herman değerli değersiz 
kurbanlar ayrımına, üçüncü dünya seçimlerini meşrulaştırmaya karşı anlamsızlaştırmaya 
değinmektedir.  

Herman ve Chomsky’nin değerli ve değersiz kurbanların ayrımıyla ilgili açıklamasına göre 
değersiz kabul edilen, ABD  ve uydu devletlerinin mağdur ettiği kurbanlar yerine düşman 
devletlerin kurbanları değerli kılınacak ve onlarla ilgili haberler medyada daha fazla yer 
alacaktır. Bu tarafgirlik ABD yöneticileri açısında avantajlı bir durumdur. Düşman devletlerin 
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kurbanları üzerinde halk yoğunlaştırılarak,  bu devletlerin hain olduğu ve Amerika’nın 
düşmanlığını hak ettiği ispat edilmiş olacaktır (Herman ve diğerleri, 2006: 25).   

Sadece değerli kabul edilen kurbanlar-Yugoslovya ve Irak gibi resmi olarak düşman edilen 
ülkelerin kurbanları soykırımdan muzdarip kurbanlar olurken, Doğu Timorlular ve Türkiye’li 
Kürtler değersiz kurbanlardır. Batı medyası “değerli kurbanlar” için seferber olurken diğer 
değersiz kurbanlar seslerini duyuramadan acı içinde yok olacaklardır (Chomsky, 2002b: 57).  

Türkiye ve Endonezya ABD’nin, İngiltere’nin ve Batılı devletlerin yardım, askeri malzeme ve 
diplomatik desteğinin  müşterisi olduğu için onların insan haklarına aykırı olan suçları Batılı 
resmi kaynaklarda soykırım olarak yer almaz (Chomsky, 2004: 215). 

Örneğin Polonyalı rahip Jerzy Popieluszko’nun Polonya polisi tarafından öldürülmesine kitle 
medyasının yaklaşımı ile Latin Amerika’daki uydu devletlerinde öldürülen rahiplere 
yaklaşımı farklı olmuştur.  Polonya (düşman devlet) da öldürülen rahip kitle medyasının 
sürekli gündeminde yer alırken Latin Amerika (uydu devletl) da öldürülen rahipler değersiz 
görülüp medyada çok az yer almıştır (Herman ve diğerleri, 2006: 25).   

Chomsky’e göre uydu ve gözden düşmüş ülkelerdeki seçimleri medya, hükümetin gündemine 
göre inceler. Örneğin 1980’lerde ABD hükümeti, kendi kamuoyuna el Salvador’a 
müdahalesinin haklı olduğunu ve yerel halkın bunu desteklediğini göstermek amacıyla orada 
yapılan birkaç seçimi destekledi. Fakat -Reagan döneminde (1981-1989)-  1984’te Nikaragua 
seçiminde ABD hükümeti, yok etmeye çalıştığı bir hükümetin meşrulaşmasını önlemek için 
seçimi medyada şaibeliymiş gibi göstermeye çalışmıştır (Herman ve diğerleri, 2006: 31). 

Sovyetler Birliği’nin çöküşünde günümüze doğru geçen süreçte ABD’nin daha da güçlendiği 
görülmektedir. Hatta ABD, “ABD dünyanın sahibidir ve yaptıklarında haklıdır” doktrinini 
benimsetmede bir hayli yol katetmiştir. Carnegie Endowment for International Peace’in eski 
başkanı Jessica Matthews Mart makalesinde bu doktrinin nedenlerini açıklıyor: “Amerika’nın 
uluslar arası güvenliğe, küresel ekonomik büyümeye, özgürlüğe, insan haklarına benzersiz 
katkıları vardır ve açıkcası diğerlerini bu konuda yönetmekte de faydalıdır. Diğer ülkeler 
Amerikayı ulusal çıkarlarına doğru iterken, ABD evrensel prensipleri geliştirme çabasındadır, 
savunmada bekler” ( http://chomsky.info/20150406/Chomsky, 2015.  One Day in the Life of a 
Reader of the New York Times Noam Chomsky , 25. 10.2015).  

3.Chomsky’nin Medya Çalışmaları 

Chomsky yatırım, üretim, dağıtımla ilgili kararların ABD’de ve birçok ülkede  elitler 
tarafından alındığını ve elitler birliğinin bu kararlara egemen olduğunu ileri sürer. Chomsky, 
Mills ve Nader’a göre iş dünyasının seçkinlerinin ülke  üzerindeki hakimiyetlerini nasıl 
devam ettirdiği sorusunun yanıtı belli başlı faktörlerle açıklanabilir. Birinci faktör: Siyasi 
partiler, elitler birliğinin mali destekleriyle kendilerini temsil eder. İkinci: Popüler güçler 
organize olma ve kaynak eksikliklerini yeterli seviyeye bu mali desteklerle getirir. Üçüncü: 
James Madison’nın kendi kelimeleriyle “ABD’nin anayasal çerçevesi, çoğunluğa karşı zengin 
azınlığı korumaya yönelik olarak şekillendirilmiştir”. Dördüncü: İş dünyası ülkeleri birbirine 
düşürür. Son zamanlarda uluslar bir diğer ulusa karşıdır, ABD Hükümeti yatırımların 
karşılığında karşılıksız desteklerin yanı sıra vergilerde, işgücünde, güvenlikte ve çevresel 
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standartlarda ayrıcalıklar sunar (Lachmann, 2002: 710-711). Medya dünyasının gerçeği 
budur. 

3.1.Propaganda Modeli 

Medya ekonomisiyle ilgilenen ve ekonomi politik görüşün savunucularından olan 
Chomsky’in  medya ve iletişim alanında en çok bilinen modeli propaganda modelidir.  
Chomsky’e göre medyanın işlevi başlangıçtan bugüne, bilinçli bir şekilde  “kamusal aklın 
kontrolü” nü sağlamaktır. Kamusal aklın kontrolü için yapılan çalışmaların en bilineni 
Edward Bernays’in 1920’lerde yazdığı “Propaganda” adlı kitaptır. Bernays, kitlelerin davranış 
ve fikirlerinin bilinçli manipülasyonunun, demokratik toplumun merkezi özelliği olduğunu 
söyler. Bunu gerçekleştirmek için gerekli araçlar vardır. Bu araçlar ile “halkın aklı” verimli 
bir biçimde tasnif edilmelidir. Ayrıca bu şekilde  güç, otorite ve refah elde edilebilir (Acar, 
2013:210). Bu araç da medyadır. 
1980’li yıllardan sonra Chomsky medya araştırmalarını derinleştirdi ve 1988’de Edward S. 
Herman ile birlikte tekelci medyanın propagandasını anlatan “Propoganda Modeli”ni ortaya 
koydu (Rigel ve diğerleri, 2005: 150). Bu modeli ABD’deki kitle iletişim araçlarının 
işleyişine uygulamışlardır. Herman ve Chomsky’e göre medya, devlete ve özel sektörün özel 
çıkarlarına destek sağlama görevi yapmaktadır. Herman ve Chomsky, medyanın yaptığı 
seçimlerde nelere önem verirken neleri ihmal ettiğini en iyi şekilde çözümleyerek medyanın 
iç yüzünü göstermek amacıyla propoganda modelini ortaya koymuştur (Herman ve diğerleri, 
2006:9). 
 
Cooley’e göre propaganda modelinde Herman ve Chomsky medyanın fonsiyonlarına 
“yönetimin medyayı gözlemci olarak takip ettiği” geleneksel görüşten farklı bir düşüncededir. 
Herman and Chomsky  propaganda modelinde ABD medyasının performansını ve ilişkilerini 
açıklamıştır. Onlara göre medyayı kontrol eden ve finansörlüğünü yapan toplumun işleyişini 
etkileyen güçlü çıkar gruplarının adına propaganda yapmak,  medyanın fonksiyonları 
arasındadır (Cooley, 2010: 591). 
 
Demokratik öğretiye göre medya bağımsızdır ve gerçeği halka ileten araçtır. Medya bu eylemi 
gerçekleştirirken güç ilişkilerinden, siyasal baskıdan ve kendi çıkarlarından uzaktır ve haber 
içeriklerinde mesleki ve nesnel ölçütleri kullanır (Herman ve diğerleri, 1999 :9). Herman ve 
Chomsky, medyanın asli olan bu görevini demokratik öğretiye göre yapmadığını, aksine 
medyanın devletin ve medya mülkiyetine sahip olan egemen çıkar gruplarının çıkarları 
yönünde  propaganda yaptığını savunur ve belgelerle bu düşüncelerini ispatlama yoluna 
giderler.11 Eylül saldırılarında ABD medyasının nasıl da tarafsız olmadığını hep birlikte 
gördük.11 Eylül’de, kapitalizmin simgesi kabul edilen ikiz kulelere yapılan saldırı sonrası 
ABD medyası,  ABD hükümetinin baskısıyla milliyetçi-yurtsever bir tavır takınarak 
taraflardan birine iyi, diğerine şeytan etiketini yapıştırarak ABD medyası ne derece bağımsız 
olduğunu gözler önüne sermiştir. Bu tavrı ülkedeki nefret suçlarının artışında etkili olmuştur. 
11 eylül saldırılarından sonra, Batı’nın günahlarını gizlemek, diğer ülkeleri Batı’ya olan 
yararlarına göre haberleştirmek ABD haber medyasının ilkesi olmuştur. “Ben güçlüyüm, 
dolayısıyla haklıyım” söylemini 11 Eylül olaylarının ardından Amerikan medyası aracılığıyla 
duyuran ABD, kendisi gibi düşünmeyenleri dışlamıştır (Akıner, 2004: 133,134, 136,141). 
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Neyin haber olacağının kararını vererek medyayı düzenleyen, kontrol eden aktörler vardır. 
Bunlar “güdümlü piyasa sistemi”ni ortaya koyarlar. Güdümü sağlayanlar: Hükümet, iş 
dünyasının önde gelenleri, önemli medya kuruluşlarının sahipleri ve üst düzey yöneticileridir 
(Herman ve diğerleri, 1999 :12-13). Bu aktörler, kitle iletişim araçları ile halka mesajlar, 
simgeler ileten bir sistemi oluştururlar. Kitle iletişim araçlarını kullanarak bireyleri 
bilgilendirir, eğlendirir ve onlara toplumsal yapıyla bütünleştirecek değerleri, inançları ve 
davranış biçimlerini aşılar (Herman ve diğerleri, 1999 : 21). Örneğin Türkiye’de yaz tatilini 
beş yıldızlı otellerde ya da tatil köylerinde geçiren kitle, ekonomik geliri yüksek olan üst sınıf 
iken kapitalist düzenin gereği tüketimi artırmak için medya aracılığıyla yapılan propaganda ile 
orta gelire sahip kitle de lüks mekanlarda tatil yapmaya başlamıştır. Orta kesimin de lüks 
mekanlarda tatil yapma hakkı vardır ancak imkanı yoktur. Bu sınıf, yazın yaptığı tatili 
taksitlere bölerek kış aylarında ödemekte, borca girmektedir. Bu borcun ödenmesi için de 
daha çok çalışmakta, işine bağımlı hale gelmektedir. Sonucunda ailesine ve kendine daha az 
zaman ayıran emeğine yabancılaşmış yorgun bireylerden oluşan bir toplum tablosu ortaya 
çıkmaktadır.   
Propaganda modeli (1988) servet ve iktidar eşitsizliği ile bu eşitsizliğin medya çıkar ve 
seçimlerine hangi düzeyde etkilediği üzerine kuruludur. Bu modelin belirlediği bir haberin 
ortaya çıkışında geçirdiği süzgeçler şunlardır: 
 
a) Medyanın büyüklüğü, mülkiyeti ve kar amaçlı oluşu 
James Curran ve Jean Seaton  “Medyanın Büyük Britanya’daki Evrimi” üzerine bir inceleme 
yapmıştır. Bu incelemede on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında ülke çapındaki  işçi sınıfa 
seslenen radikal bir basının ortaya çıktığını söylerler. İnsanlara yeni bir seçenek sunan bu 
basın, sınıf bilincini güçlendirmiş ve işçileri birleştirmiştir. Ancak yönetici seçkinler bu 
durumdan korkmuş ve  bu bilinci güçlendiren basını ortadan kaldırmak amacıyla yayıncılık 
yapabilmek için yüksek miktarda teminat gösterme zorunluluğu getirterek işçi medyasını 
susturmaya çalışmıştır. Ancak yüzyılın ortalarında doğru piyasanın bu görevi kendisinin 
yapacağını savunan liberal görüşün hakimiyeti sonucu ağır vergiler kaldırılmıştır. Devlet 
müdahelesinin olmadığı liberal dönemde yeni bir günlük yerel basın doğmuştur. Fakat on 
dokuzuncu yüzyılın sonuna kadar tek bir işçi gazetesi yayınlanmamıştır. Bunun nedeni 
gazeteciliğin çapının büyümesi, geniş kitlelere ulaşma isteği ve teknolojinin gelişmesinin  
maliyetleri yükseltmesi olmuştur (Herman ve diğerleri, 1999 :25-26). Önemli tirajı olan bir 
medya kuruluşunun büyük miktarda sermaye yatırımı yapma gereksinimi vardır. Bu da 
sermayesi az olan bir medya kuruluşunun altından kalkabileceği bir yük değildir. Bu nedenle 
medya mülkiyeti sınırlı kalmıştır ve günümüzde halen de medya mülkiyeti sınırlıdır.  
 
1986’da ABD’de yaklaşık 1500 günlük gazete, 11.000 dergi, 9.000 radyo, 1500 televizyon 
istasyonu, 2400 yayınevi, 7 film stüdyosu toplam 25000 medya kuruluşu yer almaktaydı. 
Sayının çok fazla olması görüş çeşitliği olduğu düşüncesi verebilir ancak 25000 medya 
kuruluşunun büyük bir kısmı yerel haberler dışındaki haberlere ulaşmak için büyük ulusal 
şirketlere ve ajanslara ihtiyaç duymaktadır. Ben Bağdikian’ın verdiği rakama göre en büyük 
29 medya grubu gazetelerin yarısından fazlasını ve diğerlerinin çoğunluğunu üretmektedir 
(Herman ve diğerleri, 1999: 28). 1990’dan itibaren medya endüstrileri küreselleşmenin 
etkisiyle daha fazla tekelleşerek 9 ulusötesi grupta toplanmıştır. Bunlar: Disney, AOL Time 
Warner, Viacom (CBS’nin sahibi), New Corporation, Bertelsmann, General Elektric 
(NBC’nin sahibi), Sony, AT&t-Liberty Media ve Vivendi Universal’dir (Herman ve diğerleri, 
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2006: 17). Türkiye’de aynı şekilde yapılanmış medyayı görmekteyiz. Çok fazla sayıda medya 
kuruluşu vardır ancak haberleri okuduğumuzda çoğu medyada aynı haberlerle karşılaşırız 
çünkü bu medya kuruluşları içerikleri üç büyük ajanstan satın almaktadır. Türkiye’de medya 
kuruluşları sınırlı sayıda grubun elindedir. Türkiye’de TESEV’in yapmış olduğu araştırmaya 
göre Türkiye’de çapraz birleşmeler konusundaki engellerin yetersizliği nedeniyle Türkiye 
medyası birkaç grubun hâkimiyetindedir. Tablo 1’de medya gruplarına dair reklam gelir 
payları görülmektedir (Sözeri ve diğerleri, 2011: 46). Türkiye’deki medyanın mülkiyet yapısı 
propaganda modelini desteklemektedir. 
 
                Tablo 1. Medya Gruplarının Mecra Bazında Reklam Gelirlerinden Aldıkları Paylar 
TTV                            TV (%)            Gazete (%)            Dergi (%)                Radyo (%)            İnternet (%) 
Doğan Grubu        363336 58 
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12 3 6 6 1 

Turkuvaz 
Medya Grubu 

19 24 18 2 4 

Doğuş Grubu 8 - 4 9 7 
Ciner Grubu 2 1 3 - 2 
Diğer  23 14 39 75 66 

 

Ben Bağdikian’ın vermiş olduğu 29 şirketin 24 tanesi mülkiyeti ve denetimi çok zengin 
insanların elinde olan kar amaçlı şirketlerden oluşmaktadır. Bu medya gruplarının çoğu birden 
fazla alanda faaliyette bulunmaktadır (Herman ve diğerleri, 1999 :30-31) ve bunlar piyasayla 
bütünleşmiş kuruluşlardır. Onlar, artan okuyu-izleyici kitlesi ve reklam gelirlerinin 
artacağının ve daha zengin olacaklarının farkındadırlar. Medya şirketlerinin büyümesi, çapraz 
mülkiyet ve medya dışı şirketleri denetleyen yasaların gevşemesi nedeniyle sayıları artmış, 
radyo-tv reklamları ve eğlence-kavga programları üzerindeki sınırlandırmaların kaldırılması 
ile dürüst yayıncılık ilkesi anlamını yitirmiş ve medya, ticari kazanç için bir araç haline 
gelmiştir. Bu medya kuruluşları medya sektörünün kazançlı olmasından kaynaklı yurt dışına 
açılmış, uluslar arası pazarlardan büyük kazançlar elde etmiştir (Herman ve diğerleri, 1999 : 
34-45).   

b) Reklam ruhsatı 

Başka bir yapısal bağlantı da medya kuruluşlarının hükümete olan bağımlılığı ve hükümetle 
olan  ilişkileridir. Tüm medya kuruluşları hükümetin vereceği ruhsat ve izinlere muhtaç 
oldukları için hükümetle iyi anlaşmak zorundadır. Hükümetler de bu gücü medyayı kontrol 
etmek için kullanmaktadır. Medya kuruluşları da bu yüzden hükümetlerle ilişkilerini olumlu 
yönde koruyacak politikalar izlemektedir. Ayrıca medya kuruluşları üçüncü dünya ülkelerinde 
uygun yatırım ortamınının yaratılmasında hükümetlerden faydalanmışlardır. Yani hükümet ve 
medya kuruluşu arasında sembiyotik bir ilişki vardır (Herman ve diğerleri, 1999 : 46-47).   

Reklamverenlerin desteği olmadan bir medya kuruluşunun ayakta kalması çok zordur. 
Reklam geliri olmadan önce gazeteler üretim maliyetini, gazete satış ücretlerinden 
karşılıyordu. Ancak reklamcılığın gelişmesi ile çok reklam alan gazeteler, gazetelerini 
maliyetin çok altında bir fiyata satabilir hale geldi. Bu durum reklam alamayan ya da almak 
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istemeyen gazeteleri çok zor duruma düşürdü. Reklama dayalı düzende sadece satışlarıyla 
ayakta duran medya kuruluşları yok olacak ya da önemsizleşecektir (Herman ve diğerleri, 
1999: 49).   

Bu tabloya bakıldığında reklamverenlerin çok güçlü bir pozisyona geldiği görülür. Onlar 
kendi kurumlarına iyi davranmayan medya kuruluşlarına tavır alırlar. Ayrıca kendi 
prensiplerine göre programları seçerler. Reklamverenlerin tercih ettiği programlar çoğunlukla 
kültürel ve politik açıdan muhafazakâr çizgide olanlardır. Kendi çıkarlarına zarar verecek 
programlar, satın alma psikolojisiyle uyuşmayacak karmaşık ve rahatsız edici içeriği olan 
programları istemezler (Herman ve diğerleri, 1999: 55-56-57). Reklamverenlerin seçimleri 
medyanın maddi durumunu etkiler. Çünkü bir medya kuruluşu maddi anlamada ne kadar 
güçlüyse piyasada o kadar iyi rekabet etme gücüne ve daha çok satacak program satın alma 
gücüne sahip olacaktır (Herman ve diğerleri, 2006: 50-51). 

c) Medyanın haber kaynakları 

Ekonomik zorunluluklar ve karşılıklı çıkarlar nedeniyle medya güçlü haber kaynakları ile 
sembiyotik bir ilişki kurma zorunluluğu hisseder. Özellikle de medya düzenli ve güvenilir 
haber hammaddesine ihtiyaç duyar. Bu amaçla önemli resmi kurumların olduğu yerlerde 
gazeteciler hazır bekler. Mark Fisman’ın da söylediği gibi “haber bürokrasisinin haber girdisi 
ihtiyacını yalnızca öbür alanların bürokrasisi karşılayabilir”. Hükümet ve şirket kaynakları 
kamu nezdinde verdiği bilgiler güvenilir olan sorgulanma gereği duyulmayan bilgilerdir. 
Fishman’ın dediği gibi “bir medya çalışanı bir bürokratın söylediklerini yalnızca bir iddia 
olarak değil, güvenilir ve yetkin bir kişinin verdiği bilgi olarak kabul eder. Resmi görevliler 
gerçeği bilirler ve sunarlar; muhabirlerin işi ise bilgiyi almaktan ibarettir”. Resmi kaynaklara 
medyanın bu kadar değer vermesinin başka bir nedeni de haberleri nesnel bir biçimde iletme 
iddiasıdır. Nesnelliğini sürdürülebilmesi ve kendini önyargılı olma eleştirilerinden, hakaret 
davalarından korumak için medya kuruluşları, doğruluğu kolayca ispat edilecek habere ihtiyaç 
duyar. Haber kaynağı olan kurumların medyanın bağımlılığını kullanarak medyayı 
yönlendirme ve özel bir gündem ve çerçeveye sıkıştırma girişimleri olduğu da düşünülebilir 
(Herman ve diğerleri, 1999 : 60,68). 

Asıl haber kaynakları büyük şirket ve kurumların sahip olduğu halkla ilişkiler çalışmalarıdır. 
Örneğin Pentagon binlerce halkla ilişkiler çalışanına sahiptir (Herman ve diğerleri, 1999 : 60), 
yılda 371 dergi yayınlamaktadır (Herman ve diğerleri, 1999 : 62). 

Chomsky, halkla ilişkiler çalışması yapanları, özellikle Edward Bernays’ı eleştirir. Eleştirdiği 
konu da halkın rızanın alınması için halkla ilişkilercilerin halka yönelik propaganda 
çalışmaları yapmasıdır. Chomsky bu konuda haklı olabilir. Ancak halkla ilişkiler çalışmaları 
sadece Edward Bernays ve onun ortaya koyduğu çift yönlü asimetri modelinden ibaret 
değildir. Bernay’ın propaganda fikri onun o zaman içinde bulunduğu koşullara bakıldığında 
doğruydu. Chomsky eleştirisini yaparken eleştirdiği görüşün oluştuğu dönemin sosyal, 
siyasal, bilimsel bilgi birikimlerini ve uygulayıcının niyetini göz ardı etmektedir. Çok faydalı 
görünen bir bilgi kullanıcının niyetine bağlı olarak insanlığın zararına da kullanılabilir. Her 
kullanıcı/uygulayıcının yaptığına tek boyutlu bakamayız. Halkla ilişkiler çalışmaları 
uygulayıcısının elinde zarar da verebilir fayda da. Salt iyi ya da kötüden bahsedilemez. 
Günümüzde halkla ilişkiler yeni bir dönemin içindedir. Bu dönemin adı “Stratejik Halkla 
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İlişkiler Yönetimi”dir. Bu yönetim  anlayışı Bernays’ın savunduğu asimetri anlayışının 
ötesinde karma motif denilen çift yönlü asimetri ve simetrinin birleştirildiği, ağırlığın 
simetriye yani kamu ve paydaşların beklenti ve isteklerine göre kurumun kendini 
değiştirmesini baz alan anlayış olarak bir evrim geçirmiştir. Bu model tüm dünyada 
kullanılıyor demek için henüz yenidir ancak zaman içinde bu modelde benimsenen, 
uygulanan model olacaktır. Chomsky bir şirket kurmuş olsaydı ürün ve hizmetlerini satmak 
için halkla ilişkilerden faydalanmayacak mıydı?   

d) Tepki ve yaptırımcı kurumlar 

Tepki, medyada yer alan bir program veya habere verilen olumsuz karşılıktır. Bu tepki büyük 
çaplı olursa medyaya maddi anlamda büyük zarar verebilir. Reklamverenler tepki verebilecek 
kesimleri rahatsız etmeme  konusunda özellikle hassasstır bu yüzden reklamverdikleri 
kuruluşların programlarını uygun yapmalarını isterler. Hükümet de başlıca tepki üretme 
noktalarından biridir. Medyanın kurulu düzen çizgisinden dışarı çıkmasını engellemek için 
düzenli saldırı, tehdit ve düzeltmeler kullanır (Herman ve diğerleri, 1999 : 75, 81). 

Medyaya yönelik tepki göstermek için 1980’lerin ortalarında kar amacı gütmeyen, partiler 
üstü mantığıyla Medya ve Kamu Hizmetleri Merkezi kurulmuştur. Bu merkez medyanın 
liberal önyargılarını ve sermaye karşıtı eğilimleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Medyada 
dürüstlük örgütü AIM ise 1969 da kurulmuştur. Destekçileri iş dünyasının zenginleridir. İşlevi 
medya üzerinde baskı kurmak, böylece medyanın iş dünyasının gündemine uygun bir gündem 
izlemesi, sağcı bir dış politikayı takip etmesidir. Kuruluşu 1940 lara kadar giden Hürriyet 
Ocağı ise AIM, Dünya antikoministler birliği, CIA ile yakın bağlara sahiptir (Herman ve 
diğerleri, 1999 : 78-79). Bu merkezler kuruluş misyonlarına uygun olmayan bir yolda 
ilerlemiştir. Onların halkın gözünü boyama, kurucuların çıkarlarını koruma amaçlı kurulduğu 
söylenebilir. 

e) Bir denetim mekanizması olarak antikomünizm 

Tüm kötülüklerin kaynağı olarak görülen komünizm mülkiyet sahiplerinin sınıfsal konum ve 
üstün statülerini tehdit ettiği için her zaman en büyük düşman kabul edilmiştir. Bir olayda 
komünistler suçlanıyorsa bunu ispatlayacak ciddi belgelere gerek duyulmaz. Uzman olarak 
ortaya çıkan tanıkların söyledikleri yalan çıktığında bile bu yalanlar görülmez, yok sayılır 
(Herman ve diğerleri, 1999: 82-84). 

Medya, soğuk savaş döneminde antikomünizme ağırlık veren ve medya tarafından komünist 
olarak etiketlenen küçük devletlere yapılan saldırıları eleştirmesi için egemen ideoloji 
tarafından baskıya uğrar (Herman ve diğerleri, 1999: 123). 

Propaganda modelini özetlersek Herman ve Chomsky’nin propaganda modeli; medyayı 
gerçeği araştıran, inatçı, otoriteden bağımsız olarak kabul eden standart görüşe karşı çıkar ve 
medyanın belli bir  toplumsal amaca hizmet ettiğini savunur. Bu toplumsal amaç topluma ve 
devlete egemen olan  ayrıcalıklı grupların ekonomik, sosyal, toplumsal ve siyasal 
gündemlerini halka aşılamak ve bunları savunmaktır (Herman ve diğerleri, 1999 : 100). 

Herman ve Chomsky’nin önerisi eğer yapısal etkenler medya işleyişini genel hatlarıyla 
belirliyorsa  ve eğer bu işleyiş demokratik bir siyasal kültürle bağdaşmıyorsa gerçek 
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demokrasiye ulaşmak için medyanın mülkiyeti, örgütlenme tarzı ve amacı konusunda ciddi 
değişiklikler yapılması zorunludur (Herman ve diğerleri, 1999: 121-122). Geçen on beş yıllık 
süreçte onların önerisi dikkate alınmamıştır. Hatta çoğu araştırmacı tarafından yok sayılmıştır. 

Herman ve Chomsky’e bunu tahmin etmiştir. Mullen(2008)’in 1987-2007 yılları arasında 
yayınlanan medya ve iletişim dergileri üzerine yaptığı araştırma sonuçları Herman ve 
Chomsk’inin varsayımını desteklemektedir. Bu araştırma sonuçlarına göre incelenen 3053 
makalenin sadece %2,6’sında propaganda modelinin adı geçerken, üniversitelerde kaynak 
olarak kullanılan 48 kitabın 11 tanesi propaganda modelinden bahsetmiştir ancak en fazla bir 
paragraf yer almış ve bunlardan sadece 4 tanesi model hakkında ayrıntılı tartışma sunmuştur 
(Erdoğan ve diğerleri, 2010:294). 

Propaganda modelinde ortaya konan süzgeçler medya kalıplarından geçebilen haberlerin 
çeşitliliğini daraltır. Yerli yabancı muhaliflerin, örgütlenmemiş birey ve gruplara dair haberler 
eşik bekçilerinin süzgecine takılı kalır. Çünkü onlar egemen güçlü kesimin çıkar ve 
ideolojisine uygun değildir (Yaylagül, 2008: 157). 

 Propaganda modelindeki süzgeçlerin yarattığı koşullar demokratik bir toplum açısından 
sorunların tartışıldığı ve rasyonel yurttaş katılımıyla ilgili bilgilerin elde edildiği pek çok 
mekân, kamusal alan zayıflamıştır. Pazarlamanın ve reklamcılığın sürekli gelişmesiyle siyasal 
bir kamu alanı yerini bir tüketici kültürüne bırakmıştır (Herman ve diğerleri, 2006: 23). 

3.2.Propaganda modeline eleştiriler 

a) Kötümser: “Model baş edilmeyecek zorluklardan bahsedererek umutsuzluk yaratıyor” 
düşüncesine Herman’ın verdiği yanıt: “Bu model seçkinlerin görüş ayrılığına düştüğü veya 
çıkarlarının sınırlı olduğu konularda yerel hatta büyük zaferler kazanılmasının mümkün 
olmadığını söylemez.  Hatta bu model standart medyada haberin işleniş tarzını etkilemek için 
eylemcilerin nerede ve nasıl davranması gerektiği konusunda bilgilendirici olacaktır” 
olmuştur (Herman ve diğerleri, 1999: 125-126). 

b) Standart liberal ve akademik sol eleştiriler: Standart liberalciler ve akademik sol 
eleştirmenler bu modelden hoşlanmamıştır. Onlara göre medya sistemi esasında sağlıklıdır. 
Medyaya erişim imkânları eşit değildir ama bu eşitsizlik katlanılamayacak seviyede de 
değildir. Medyadaki çoğulculuk ve rekabet tüketicilerin isteklerine etkili şekilde yanıt 
vermektedir (Herman ve diğerleri, 1999: 126). 

c) Komplo teorisi: Bu modelin koplo teorisi olduğunu söyleyenlere Herman’ın verdiği yanıt: 
Bu model medyanın işleyiş ve davranış tarzını yapısal etkenlerle açıklar, niyet ise ölçülmesi 
mümkün olamayan bir şeydir. Bütün bildiğimiz, medyanın ve gazetecilerin insanları 
elbirliğiyle aldattığıdır” olmuştur (Herman ve diğerleri, 1999: 127). 

d) Medya profesyonelliğinin ve nesnelliğinin göz ardı edilmesi: Bu modelde Dan Hallin, 
profesyonel gazeteciliğin gelişmesini dikkate alınmadığını savunur. Herman, gazetecilikte 
profesyonelliğin gazeteciliğin rekabet gücünü kaybettiği ve reklama daha bağımlı hale 
gelindiği dönemde ortaya çıktığını ve birçok basın patronu tarafından profesyonel 
gazeteciliğin desteklendiğini çünkü profesyonelliğin gazeteciliğe meşruiyet nişanı taktığını ve 
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okurlarda haberlerin gazete sahipleri, reklam verenlerin ve gazetecilerin tarafgirliğinden 
etkilenmeyeceği izlenimi uyandırdığını söyler (Herman ve diğerleri, 1999: 128). 

e) Sürekli muhalefeti ve direnişi açıklayamama: Hallin, Reagan’ın Orta Amerika politikasına 
karşı sürekli muhalefet etmiştir. Bu durum modelle uyumlu değildir. Herman, “propaganda 
modeli medyanın etki derecesiyle değil işleyişle ilgili bir modeldir” demiştir (Herman ve 
diğerleri, 1999: 130). 

f) Propaganda modeli aşırı mekanik ve işlevselci diyenler; mekân, muhalefet ve etkileşim 
olgularını göz ardı ediyor. Herman ve Chomsky, ekonomik dinamiklerin basın ürünlerinin 
kapsam ve biçimini hangi yollarla belirlediğini eksiksiz bir biçimde çözümleyen bir model 
olmadığını, güçlü bir etki modeli ortaya koyduklarını ancak sistemin herşeyi açıklamaya 
yetmeyeceğini kabul ederek determinizmleri hakkında şüphe uyandırdıklarını söylerler. 
Herman, “her modelde determinist öğeler vardır, determinizmin nerede yanlışa yol açtığını 
gösteremedikleri gibi ortaya alternatif bir model de koymuyorlar” demiştir (Herman ve 
diğerleri, 1999: 131).  

g) Model medya sahiplerini/yöneticilerini sınırlandıran etkenlere yer vermez: "Herman, 
“Propaganda modeli, eleştirel bir ekonomi politiğin medyanın denetlendiği yer ile güçlü 
kesimlerin mesaj akışına hükmetmelerini ve muhaliflere ayrılan alanı sınırlamalarını sağlayan 
düzenekler üzerine yoğunlaşması gerektiği ilkesinden yola çıkar, güçlüleri sınırlayan etkenler 
önemlidir ama neden bunlara öncelik verelim?”olarak yanıtlar (Herman ve diğerleri, 1999: 
133).   

Propoganda modeline gazeteciler çalışmalarında cesaret, erdemlilik, atılganlık sergileyerek 
üst düzey profesyonel olduklarını söyleyerek karşı çıkarlar. Ancak burada sorun gazetecilerin 
dürüstlüğü, gerçeği arayan erdemleri değildir; sorun, konuların seçimi ve sorunların 
aydınlatılmasında belirli bir dünya görüşünün sunulmasında zorunlu kılınan çerçevedir 
(Chomsky, 2002c: 19). Chomsky’nin medyayla ilgili çalışmalarında amacı kamuoyunu 
oluşturan gazetecileri ve medyanın çizdiği tablo ile kanıtlar arasındaki ilişkiyi incelemektir. 
Fiili eylemleri incelemek mutlaka yapılması gereken fakat farklı bir görev alanıdır (Chomsky, 
2002c: 237).  

Herman ve Chomsky’nin 1988 yılında ortaya koyduğu bu model sadece ABD medyasını 
içermez. Türkiye’deki medya kurumlarının da bu modelin süzgeçlerine takılı kalarak 
varlıklarını sürdürmeye çalıştıklarını görmekteyiz. Nitekim Gezi Parkı olaylarını günlerce 
televizyon, radyo, gazetelerde göremedik ancak sosyal medyaaracılığıyla olaylardan 
haberimiz oldu. Neden sosyal medya dışında hiçbir kitle iletişim aracından bilgi alamadık? 
Çünkü diğer kitle iletişim araçları iktidar ile sembiyotik ilişkilerini bozmak istemedi, istese de 
varlığını sürdürememe korkusundan bunu yapamadılar.   

3.3. Chomsky’nin medyaya ilişkin önerisi  

İmmediast; medyanın, devlet ve şirket elinden alınarak halk denetimine geçmesi için çalışan 
grubun adıdır (Chomsky, 1993:9). İmmediast araştırmalar devletin davranış ve değişikliği 
sağlama, bilinçaltı algı manipülasyonu ve zihin denetim taktiklerini ortaya çıkartan iki kaynak 
saptamıştır. Birinci kaynak: CIA’nın psikolojik savaş elkitabıdır. Bu elkitabındaki talimat:  
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“Aslında siyasal bir savaşta, insan asli hedef olarak düşünülmelidir. Gerilla 
savaşının askeri hedefi olarak algılanan insanın en kritik noktası zihnidir. Zihnine bir 
kez ulaşıldı mı, “siyasal hayvan”, mermilere gerek bile kalmadan yenilgiye 
uğratılabilir...” 

CIA, bu elkitabını  Nikaragualı teröristlere dağıtmıştır. Bu el kitabı okuyan kişilere devletle 
uzlaşmayan bireyleri aldatma, onlara şantaj yapma ve onları öldürmenin etkili yollarını 
öğretmektedir. İkinci kaynak ise Fred Landis’in ticari medyada zihin denetim taktikleri 
tespitidir. Landis, “anlambilimsel fark” isimli yöntemi ortaya koydu. Bu yöntemin işleyişi: 
Medya, hedef kitlenin günlük eviçi, kültürel ve ruhsal yaşamlarıyla derin duygusal 
çağrışımları olan kültürel simgeler belirler.  Sonra bu simgeleri halkın bilinçaltına baskınlar 
düzenlemekte kullanır. Örneğin hükümet liderlerinin resimlerinin yanına anahtar sözcüğü 
yerleştirerek bildik kişilere yeni özellikler ve değerler kazandırır. Düşmanlar için satanizm, 
devletin desteklediği liderler için dini mucizeler ve iyi şans gibi şeylerle eşleştirerek ya da 
çelişkiler yaratarak şok, terör, kafa karışıklığı, korku ve belirsizlik yaratır (Chomsky, 
1993:11-13). Böylece insanların zihnini ele geçirir ve istediği gibi şekillendirir. 

İmmediastlar bu yöntemin farkında olarak medya ve devletin kamunun içine yerleştirdiği kilit 
imge ve metinlerin etkisini nötürlemeyi amaçlar. Böylece kamuoyunun tutsaklığı sona 
erecektir. Kamu konuşma özgürlüğüne sahip olacaktır. Devlet de kamudan bilgi saklama, 
kamuyu yanıltma gücünden arındırılacaktır. Bu nasıl gerçekleşecek sorusunun yanıtını 
immediastlar şöyle verir: Tüm ülkelerden sanatçılar, yazarlar, eylemciler radyo-tv çalışanları 
bu çalışmaya katılmaldır. Bu mücadeleyle ilgili broşürler hazırlamalı, yazılar yazmalı, 
konferanslar vermelidir. Amaç medyayı devirmektir. Medya devrildiğinde kamunun eline 
geçecek ve böylece devletin gizli savaşları, seçim dalavereleri, diğer örtük eylemleri ortaya 
çıkacak ve devlet halkın açık görüşüne ve demokratik denetimine girmeye zorlanacaktır 
(Chomsky, 1993:14-16).  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Noam Chomsky akademik dünyaya dilbilim çalışmlarıyla adım atmıştır. Ancak dilbilim 
çalışmaları onun için sadece akademiye giriş kapısı olmuştur. 1968 yılına kadar dilbilim 
çalışmalarına ağırlık vermiştir. Bu tarihten itibaren ABD politikalarıyla ilgili eleştirel 
söylemleriyle gündeme gelmeye başlar. “Kirli çamaşırlar dökücü” ünvanını kazanır. Böylece 
çocukluğundan beri içinde bulunduğu sosyal ve kültürel ortamda radikalist bir eleştirmen 
olması yolunda atılan tohumlar filizlenmeye başlar.   

Noam Chomsky tarihsel materyalizm çerçevesinden ABD politikalarına ve medyasına bakış 
sunar. Chomsky, ABD’nin resmi doktrinine dayanarak medya aracılığıyla propaganda 
yaparak ülkeleri işgal ettiğini ve özellikle üçüncü dünya ülkelerindeki seçimlere kendi çıkarı 
doğrultusunda meşruluk kazandırma ya da seçimlerde şaibe olduğu yönünde medyayla 
propaganda yaptığını söyler. Ona göre ABD, çıkarı olan uydu devletlerindeki kurbanları yok 
saymakta, düşmanı olan ülkelerdeki kurbanların hikâyelerini yoğun derecede medyadan 
duyurmaktadır.  

Medyanın kamuoyu üzerindeki gerçek etkisiyle ilgili ayrıntılı ve sistematik incelemeler 
eksiktir ancak bu etki eğitimli sınıflarda daha fazladır. Medyanın haberleri süzgeçten geçirip 
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çarpıtmasının kitle üzerinde ne kadar etkisi olduğu ve bu çarpıtmaların nedenlerinin yerinin 
ne olduğuna dair bugüne dek bir araştırma yapılmamıştır (Chomsky, 2002c:227). 

Chomsky kendisinin de belirttiği gibi medyanın kitle üzerindeki etkilerini incelenmemiştir. 
Yaptığı çalışmalar ABD politikaları ve medya üzerine odaklanmıştır. Medyanın kitleyi nasıl 
etkilediği, kitlenin ne düşündüğüne yönelik düşüncelerini belirtmemiş sadece “bu konudaki 
çalışmalar yetersizdir” demiştir. Chomsky medya yapısını ve oluşumunu irdelerken kitleyi 
dikkate almamıştır.  

Medyanın toplum üzerindeki etkilerine bakıldığında medya sektörüne hakim uygulamaların 
çerçevesinde oluşan olumsuzluklar sürekli tartışılmaktadır. Medyanın çalışmalarına yönelik 
artan bir güvensizliğin olması yadsınamaz bir gerçektir (Çaplı, 2002; 9). Chomsky 
çalışmalarında medyaya duyulan bu güvensizlikten bahsetmez. Ona göre medya, propaganda 
amacını yerine getirir. Kitle medyanın propagandasını kabul eder ve riza üretimi gerçekleşir. 
Ancak kitlenin tamamı, medyaya koşulsuz olarak güvenmemektedir.  

Evrim geçiren medya ekonomisinde bireyler medya tüketimi konusunda kendi kararlarını 
vererek ne istediklerini, ne zaman istediklerini ve nasıl erişmek istediklerini belirlemektedir. 
Medya ekonomisindeki bu değişim geleneksel yapıdaki işletme modellerinin de değişmesine 
neden olduğu gibi pazarlamacıların ve reklamcıların stratejilerini yeniden düzenlemeye 
zorlamaktadır. Bu gelişmelerden geleneksel medya da etkilenmekte olduğundan o da 
değişime ayak uydurmak zorundadır. 

Chomsky, halkla ilişkiler çalışması yapanları özellikle Edward Bernays’ı eleştirir. Bu 
eleştirisinde haklı olduğu noktalar vardır. Bernay’ın propaganda fikri onun o zaman içinde 
bulunduğu koşullara bakıldığında doğruydu. Günümüzde ise halkla ilişkiler yeni bir dönemin 
içindedir. Bu dönemin adı “Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi”dir. Bu yönetim anlayışına 
göre kurumların, kamu ve paydaşların beklenti ve isteklerine göre kendini değiştirmekte 
evrim geçirdiği yadsınamaz. Bu model tüm dünyada kullanılıyor demek için henüz yenidir 
ancak evrimin kendi doğası gereği bu modelde benimsenen, uygulanan model olacaktır.  

Chomsky ve immediastların medyayı devirme projeleri kulağa hoş, etkileyici gelmektedir. 
Ancak bir o kadar da ütopik görünmektedir. Bu projede öncelikle eksik olan şey yapılması 
düşünülen eylemleri örgütleyecek bir yapının olmamasıdır. Bu Türkiye’deki Gezi Parkı gibi 
eylemlerde de yaşanan sorundur. Halkın belirli bir kesimi bu eylemi destekledi sokaklarda 
yaralandı, ölen de oldu. Ancak sonuç alınabildi mi? Bunun yerine bu eylem, siyasi gücü olan 
bir parti çatısı altında yapılsaydı sonuç alınma olasılığı olacaktı.  
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KEMAL TAHİR’İN “RAHMET YOLLARI KESTİ” ADLI ROMANINDA 
TOPLUMSAL GERÇEKLİK YANSIMALARI 

 

Aykut SIĞIN* 

Öz 

Bu makalenin amacı, Kemal Tahir’in 1957 yılında yayınlanmış ve bir Anadolu köyünde geçen “Rahmet 
Yolları Kesti” romanını toplumsal gerçeklik yansımaları açısından incelemek ve bu sırada esere ilişkin 
literatürün kapsamlı bir taramasını gerçekleştirmektir. Tahir, okuyucunun karşısına birkaç hipotezle çıkmaktadır. 
Bunlardan biri, Batı’daki feodal lordun ve Doğu’daki köksüz ağanın aynı olmadığı, Anadolu topraklarında 
feodal bir yapının bulunmadığıdır. Kitapta göze çarpan diğer bir hipotezse, kadının ataerkil Türk toplumunda 
ikincil planda yer aldığı iddiasıdır. Diğer bir hipotez, Alevi ve Sünni Müslümanlar arasında süregelen bir mezhep 
çatışmasının olduğudur. Eserin sosyolojik açıdan incelenmesi göstermiştir ki tüm bu iddialar Türkiye’nin 
toplumsal yapısında görülen gerçekliklerle paralel bir seyir izlemektedir. Makale aynı zamanda romanla ilgili 
farklı kaynakların neler söylediğini de içermesi bakımından esere ilişkin literatürü olabildiğince tek bir çatı 
altında toplamaya çalışmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Kemal Tahir, “Rahmet Yolları Kesti”, Ağalık, Eşkıyalık, Feodalite. 

REFLECTIONS OF SOCIAL REALITY IN KEMAL TAHİR’S “RAHMET YOLLARI KESTİ” 

Abstract 

The aim of this article is to analyze Kemal Tahir’s “Rahmet Yolları Kesti”, which was published in 1957 
and takes place in an Anatolian village, in terms of reflections of social reality and to carry out a thorough 
literature review on the novel. Tahir puts forward several hypotheses in his work. One of these is that the feudal 
lord of the West and the rootless “ağa” of the East are not the same and that there is no feudal structure in the 
Anatolian lands. Another striking hypothesis in the book is the claim that women are in in the background in the 
patriarchal Turkish society. Yet another hypothesis holds that there is a conflict between the Alawi and Sunni 
sects of Islam. A sociological analysis of the work revealed that all of these claims are on par with the realities 
seen in Turkey’s social structure. The article also attempted to gather the literature on the book under a single 
roof by means of covering what other sources said about it. 

Keywords: Kemal Tahir, “Rahmet Yolları Kesti”, The “Ağa” System, Banditry, Feudality. 

 
1. GİRİŞ 

Kemal Tahir’in “Rahmet Yolları Kesti” adlı romanı 1957 yılında yayınlanmış bir kurgu 
eserdir. Ancak kurgu olmasına karşın eser, belki Tahir’in uzunca bir süre Anadolu köylerinde 
yaşamasıyla da bağlantılı olarak, birçok açıdan gerçeklik esintileri taşımaktadır. Bunlardan 
belki de en göze çarpanı sosyolojik anlamda bir gerçekliktir.  

Bu çalışmanın konusunu adı geçen roman içerisinde ele alınan ve dış dünyaya 
gönderme yapan argümanlar ve bu argümanların gerçekleştiğinin iddia edildiği dönemlerdeki 
toplumsal görünümler oluşturmaktadır.   

Bu makalenin amacı, Kemal Tahir’in bir Anadolu köyünde geçen “Rahmet Yolları 
Kesti” romanını toplumsal gerçeklik yansımaları açısından incelemek ve bu sırada esere 
ilişkin literatürün kapsamlı bir taramasını gerçekleştirmektir. Bu amaçla roman “sosyal 
gerçeklik” olarak nitelendirilebilecek olguları saptayacak bir gözle okunmuş, bunlar 
belirlendikten sonra da tarihsel bağlamları da göz önünde tutularak günümüze kadar gelen 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Doktora Adayı, Gazi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, aykutsgn@gmail.com 
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yansımaları irdelenmiştir. Böylece eserin kurgu olmakla birlikte toplumsal yapıdaki 
meselelere temas eden tarafı ele alınarak edebiyat sosyolojisi açısından önemli bir yer tuttuğu 
ifade edilmek istenmiştir.  

 
2. ESERİN KISA ÖZETİ 

“Rahmet Yolları Kesti”, üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla “Nam Uğruna”, 
“Plan” ve “Çamur”dur. 

Kitap, Çorum’da geçmekte ve Çerçi Süleyman Ağa’nın hizmetkârı Maraz Ali ile 
başlamaktadır. Henüz on altısında olan Maraz Ali, eşkıya olmaya heves etmektedir.  Kitap 
boyunca, sahip olduğu eski “lüver”inden kurtulup bir “Alaman çıplağı”na sahip olmayı 
istemektedir. Onun bu isteği, eşkıya olma isteğine paralellik arz edecek şekilde sembolize 
edilmiştir. Tabancasını canlı bir insan üzerinde denemeyi istemektedir. 

Uzun İskender Ağa ise bir eşkıya eskisidir. Bir zamanlar Alevi dedesi Kasım Dede’ye 
yardım etmiştir. Kasım Dede ve Sarıca muhtarı Arif Ağa arasında anlaşmazlık bulunmaktadır. 
Cumhuriyet rejimi ile birlikte Dedelik makamı itibar kaybetmiş, Kasım Dede ise muhtar 
olmaya çabalamaktadır. Çerçi Süleyman Ağa, uzun süre Kulveren Köyü’nün tek tüccarı 
olarak görev yapmış ancak Kasım Dede’nin bir dükkân açması ile yeni bir rakip kazanmıştır.  

Ancak Çerçi Süleyman Ağa oldukça kurnazdır ve durumu lehine çevirmek ister. Öyle 
ki, bir gün, eski dostu Uzun İskender Ağa’yı evine davet edip Arif Ağa’nın on dört yaşındaki 
kızının kendisine “yanık” olduğunu ve ona kuma gelmek istediğini söyler. Arif Ağa’nın kızı 
Gülbeniz, kendisinin tek mirasçısıdır. Arif Ağa’dan kız istenir ancak kendisi kızını vermeye 
fazla yanaşmaz. Bunun üzerine, Çerçi Süleyman Ağa ve Uzun İskender Ağa’nın dostu İstidacı 
Bilal Efendi bir plan yaparlar. Bu plana göre, Uzun İskender Ağa, Kasım Dede’nin evine 
baskın yapacak ve ele geçirdiği parayı Çerçi Süleyman Ağa’ya getirecektir ki planın bir 
parçası olarak Uzun İskender Ağa’ya, Arif Ağa’nın da bunu istediği söylenir. 

Uzun İskender Ağa, yine eski dostları ve eşkıya olan Katır Adil ve Koca Zeynel’i 
kendisine katılmaya ikna eder. (Bu noktada Koca Zeynel’in karısı “fukaralıktan, bir de her yıl 
çocuk doğurmaktan kocamış ki adamlıktan çıkmış...” bir karakter olarak, Katır Adil’in karısı 
Elif ise görece baskın olarak tanıtılır.) Çerçi Süleyman Ağa da Maraz Ali’yi gruba dâhil eder. 
Hep birlikte Kasım Dede’yi basan eski eşkıyalar ve Maraz Ali, çokça para ele geçirirler. 
Kasım Dede can korkusuyla paraları vermeye razıyken karısı Melek Hanım direniş gösterir 
ama fazla dayanamaz. Üç eşkıya ve bir eşkıya adayı evden uzaklaşırken “Rahmet Yolları 
Keser” ve Yüksek Oluk Boğazı’nda Arif Ağa, Kasım Dede ve Muhtar Feyzi’nin tuzağına 
düşerler. 

Daha sonra Katır Adil öldürülürken Uzun İskender Ağa ve Koca Zeynel yakalanır. 
Diğer taraftan Maraz Ali ise eşkıya eskilerinden daha cesurca davranır, silahını kullanıp adam 
öldürür ve bir süre otoriteye direnir ancak en nihayetinde kendi rızasıyla teslim olur ve Çorum 
Hapishanesi’ne gönderilir.  

Kitabın sonundaysa Sungurlu'nun Belediye Kahvesi'nde yapılan konuşmalarda 
eşkıyaların namına nam katıldığı görülürken Maraz Ali umduğunu bulamamış, anlı şanlı bir 
eşkıya olamamıştır. Bütün “ahlakdışı” davranışlarına karşın eşkıya, Köroğlu’na benzetilirken 
Maraz Ali, “kitabın ayvazı” olmaktan öteye gidememiştir.  
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3. ROMANDA ÖNE SÜRÜLEN HİPOTEZLER 

Eşkıyalık olgusunun irdelendiği romanda, Kemal Tahir birkaç hipotezle okuyucu 
karşısına çıkmaktadır. Ancak ilk göze çarpan ve kitabın temel hipotezini şekillendiren 
düşünce olarak Batı’daki feodal lordun ve Doğu’daki köksüz ağanın aynı olmadığı, Anadolu 
topraklarında feodal bir yapının bulunmadığıdır. Bunun sebebiyse Doğu toplumlarında 
aristokrasinin görülmemesidir. Tahir, Feodalite’yi değil, farklı iç dinamiklerden beslenen 
eşkıyayı anlatır. Bu noktada, kitabın en başında André Maurois’ten yapılan alıntıya 
bakılabilir: “Ahlak düzeni sağlam olmayan ve soyguncularıyla başa çıkamayan bir toplum, –
ruhunda artakalmış barbarlık duygusunun da baskısıyla– soyguncularına karşı hayranlık 
duyar.” Bu açıdan bakıldığında, Tahir’in roman içerisindeki ikinci bir hipotezi, toplumsal 
yapı içerisinde görülen bozuklukların eşkıyalık olgusuna zemin hazırladığı ve bu düzlemde 
gerçekleşen gelişmeler neticesinde bozukluğu kendi içerisinde gideremeyen toplumun, 
trajikomik bir şekilde, kendisine her türlü zararı veren eşkıyaları birer kahraman olarak 
gördüğü ve onlardan medet umduğudur. Bu bağlamda Tahir, Türk edebiyatını uzun süre 
meşgul eden ve özellikle 1955 yılında Yaşar Kemal’in yazdığı “İnce Memed” romanıyla 
birlikte bir hayli popüler hale gelen eşkıyalık olgusuna o dönem için ters bir açıdan 
bakmaktadır. Tahir, romanını “İnce Memed”de yüceltilen ve adeta bir kurtarıcı olarak 
gösterilen eşkıya tasvirine karşılık olarak yazmadığını belirtse de, devam eden süreçte iki 
roman da, aynı olguya tamamen birbirinin zıddı olarak nitelendirilebilecek bakış açılarından 
bakmaları itibariyle, birbiriyle karşılaştırılmıştır. Benzer şekilde, Tahir bir röportajında bu 
romanı yazmasındaki temel sebebi şöyle açıklamıştır: “Orta sınıf yarı aydınların arasına 
yayılmak istenen bir yanlışı düzeltmek istedim.” 

Kitapta göze çarpan diğer bir hipotezse, kadının ataerkil Türk toplumunda ikincil planda 
yer aldığı iddiasıdır. O dönemde kadınların kuma olarak alınması normal karşılanıyordu. 
Ayrıca, bugün Medeni Kanun’un öngördüğü şekilde on sekiz yaş evlilik için alt sınır olarak 
kabul görmemekte, on dört yaşındaki bir kız bile evlenilmek, kuma olarak alınmak için uygun 
yaşta kabul edilebilmekteydi. Bunun dışında Tahir, kadınların roman boyunca hakaretlere 
maruz kalmaları itibariyle de geri planda kalabildiklerine dikkat çekmekte ve bunu, dayak 
yiyen bir kadın karakterin hikâyeye dâhil edilmesiyle birlikte iyice pekiştirmektedir. 

Diğer bir hipotez, Alevi ve Sünni Müslümanlar arasında süregelen bir mezhep 
çatışmasının olduğudur. Bu durum, başlarda fiziksel bir çatışma olarak gösterilmemekle 
birlikte, Sünni karakterlerin Alevileri, Alevi karakterlerin de Sünni karakterleri betimleyiş 
şekillerinde kendini göstermektedir. Kitabın sonlarındaysa Sünni-Alevi gerginliğinin bir 
yansıması olarak bir karakter (Katır Adil) öldürülür ve söz konusu çatışma, fiziksel boyuta da 
taşınmış olur. 
 

4. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Kitaptaki toplumsal gerçeklik yansımalarına bakmadan önce işlenen kavramların 

tanımlamalarını yapmakta fayda vardır. Bu bağlamda Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük (2011) 
tanımlamasına göre “Ağa”, “Geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse” ve “Halk 
arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan” anlamlarını taşımaktadır. Diğer 
yandan “Eşkıya” ise, “Dağda, kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar” anlamına gelmektedir. 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   673	  

Bu çerçeveden bakıldığında görülmektedir ki “ağalık”, bireye iktidar sağlayan ve söz 
konusu topraklarda otorite sahibi olmasına neden olan bir olgudur. “Eşkıyalık” ise, ağalık 
aracılığıyla sahip olunan iktidarın meşru işler için değil de meşru olmayan işler için 
kullanılmasına işaret etmektedir. Romanda gerçekleşen de tam olarak budur. 
 

5. ROMANIN GERÇEKLEŞTİĞİ DÖNEME AİT TOPLUMSAL GÖRÜNÜM 
Eser, büyük ölçüde erken Cumhuriyet dönemi ile Demokrat Parti iktidarıyla birlikte 

başlayan çok partili dönemi kapsamaktadır. Bununla birlikte, özellikle eşkıyaların eskileri 
anlattığı hikâyelerde, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine de geri dönüşler 
görülebilmektedir. 

 Eserdeki toplumsal yansımaları tam anlamıyla kavrayabilmek için belli başlı noktalara 
temas edilmesi gerekmektedir. Bunlar Feodalite; Tımar, İltizam ve Ayanlık; Ağalık Sistemi 
ve Eşkıyalık ve Köy Enstitüleri’dir. 

 
5.1. Feodalite 

Romandaki ana vurgulardan biri olan ağalık sisteminin tarihine bakarken öncelikle Batı 
toplumlarındaki Feodal düzene değinmek yerinde olacaktır. Feodalite’de, zayıf bir merkezi 
otorite ve güçlü yerel otoriteler görülmektedir. Feodal yapı içerisinde hiyerarşik bir yapı söz 
konusudur. En üstte kral, altında kendisine bağlı soylular ve en alt tabakada da serfler 
bulunur. Bu sistemin Osmanlı’daki yansımaları konusundaki temel görüş şu şekildedir: Söz 
konusu hiyerarşik yapının Batı’daki Feodal yapılardaki kadar belirgin 
olmaması/kurumsallaşmaması (örneğin, aristokrat sınıfının bulunmaması), Doğu’da -
Feodalite’nin öncesindeki evre olarak kabul edilen- köleciliğin görülmemesi ve devlet 
otoritesinin Feodal yapılarda görülenin aksine güçlü olmasından dolayı Feodalite Osmanlı’da 
görülmemektedir.  

5.2. Tımar, İltizam ve Ayanlık 

Şen ve Türkmenoğlu’na (2012: 190) göre “gerçekten Tımar sisteminin kökenlerini 
kendisinden önce batı toplumlarında Feodal sistemde değil Abbasilerdeki katia sisteminde 
veya Selçuklulardaki ikta siteminde aramak daha doğru olur”. Ayrıca Feodalite ve Tımar 
arasındaki farklar bağlamında yine vurgulanmalıdır ki, Batıda Feodalite büyük ölçüde kırsal 
bir merkeze sahipken Osmanlı’da kırsal bölgeler çoğunlukla kente bağlıdır. Bu bağlamda 
Tımar, devletin topraklarını işleme hakkına sahip köylülerin, devlet memuru olan sipahilerin 
maaşlarını vermesine dayanan bir sistemdir. Tımar sistemi ile devlet bazı memurlarına ve 
askerlerine maaş vermez, bunun yerine bazı toprakların gelirlerini hizmetlerine karşılık olarak 
bu görevlilere verirdi. Tımar sistemi, askeri bir sistem olmasının yanı sıra aynı zamanda idari 
bir sistemdir. Bu sistemde köylüler devlete vermeleri gereken vergiyi Tımar sahibine 
verirlerdi. Tımar sahipleri de bu vergilerle arazinin vergi gelirine göre belirli sayıda atlı asker 
(cebelü) yetiştirirlerdi.  

Diğer taraftan, Osmanlı’daki vergi toplama görevinin bireylere (vergileri toplayanlara 
Mültezim denilmekteydi) devredilmesi anlamını taşıyan İltizam sistemi de bu konu 
bağlamında önemlidir. Öyle ki, Tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerde de İltizam 
uygulanmasıyla birlikte Tımar’da bozukluklar görülmeye başlamıştır. 
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Bunun yanı sıra, her şehir ve kasabanın (Mültezimler de dâhil olmak üzere)  ileri gelen 
ve nüfuzlu kişileri için kullanılan Ayan ifadesi de önem arz etmektedir. Bu zümre, belirli bir 
süre için halk ve devlet arasında aracı ve iş takipçisi olarak ön plana çıkmıştır ve uzun süreli 
savaşlar nedeniyle boş kalan Tımarlı sipahi topraklarının Mültezimlere verilmesi ve 
Mültezimlerin vergi yükü altında köylüye borç para verip faiziyle istemesi, borcun 
ödenmediği durumda da mala el koyması gibi durumlar dolayısıyla güç kazanmıştır 
(Tekdemir, 2004: 4-5). Merkezî otoritenin de zayıfladığının görüldüğü dönemlerde bu durum, 
köylünün Ayanlar tarafından ezilmesine sebebiyet vermiş, Tanzimat’la birlikte Tımar 
sisteminin kaldırılmasına rağmen sıkıntıların çözümüne ulaşılamamıştır. 

5.3. Ağalık Sistemi ve Eşkıyalık 
“Türkiye kat ettiği söylenen yola rağmen, hâlâ sanayi devrimini tamamlayamamış, yarı 

köylü toplum manzarasına sahiptir” (Bilgin, 2012: 131). Aslında bir süre devletin kontrolü 
altında olan Tımar sisteminin devlet kontrolünün dışına çıkmış bir halini, Türkiye 
Cumhuriyeti miras almıştır. Mustafa Kemal Atatürk döneminde topraksız halka toprak 
dağıtmak amacıyla tasarlanmaya başlanan Toprak Reformu Kanunu (o zamanki adıyla 
“Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu”) sonrası 2. Dünya Savaşı’na bağlı ekonomik krizler 
çıkınca, bu krizler gerekçe gösterilerek Toprak Reformu’nda başarılı olunamadığı 
kaydedilmiştir. Bu Kanun, 1. Dünya Savaşı sırasında maddi imkânları kötüleşmiş olan 
Anadolu'daki köylülere toprak verip işletmeyi amaçlamaktaydı. Buradan iki taraf kazançlı 
çıkıyordu; hem çiftçi (para kazanacaktı) hem de devlet (iç ekonomiyi canlandıracaktı). Ancak 
Osmanlı döneminde temelleri atılan ve kimi çevrelerce Feodalite’ye eşdeğer görülen yapının 
devamı niteliğindeki sistemin baş aktörü olan toprak ağaları bu durumdan zararlı çıkacaklardı. 
Devlete ait hazine arazileri sonradan gelen çok partili düzen ve siyasilerin verdiği sözler 
üzerine aşiretlere (Aşiret Ağalarına) verilmiş, köylüler topraksız kalmış ve ağalık düzenine 
boyun eğmek zorunda bırakılmışlardır. 

Coşkun’a (2006: 498) göre, 
Osmanlı devletinde merkezî iktidarın zayıfladığı dönemlerde Osmanlı’da 
bazı ‘başıbozuklar’ dağlara çıkarak, yol keserek halk üzerinden 
geçinmişlerdir. Ancak merkezî iktidar güçlenince bunların üstesinden 
gelerek yok etmiştir. Ne var ki Milli Mücadele yıllarında Osmanlı Merkezî 
iktidarının tamamen yok olması sebebiyle eşkıya hareketleri çok ciddi bir 
problem olarak yer almıştır. Bu hareketlerden bir kısmı Milli Mücadelede 
Kuva-yı Seyyare olarak görev alsa da Çakırcalı Efe gibi eşkıyalar Milli 
Mücadele için büyük sorun teşkil etmişlerdir. Cumhuriyetin ilk yıllarında, 
büyük oranda, eşkıya hareketlerinin üstesinden gelinse de kısmen devam 
etmiştir. Edebiyata, konu olarak girişi 1930’ların sonu 1940’ların başında 
olan eşkıyalık teması, 1970’lerin ortalarına kadar artan bir ilgiyle ele 
alınmıştır. 

Diğer taraftan Hamza Göktepe, 01 Haziran 2012 tarihli yazısında 
(http://blog.milliyet.com.tr/osmanli-da-eskiyalik-ve-eskiyalar/Blog/?BlogNo=365261, 
10.12.2014) konuyla ilgili şu sözlere yer vermiştir: 

Osmanlı Devleti sınırları içinde bilhassa Batı Anadolu’da yoğunluk 
kazanan eşkıyalık faaliyetlerinin halk için olumsuz bir durum teşkil 
etmediği, sadece devletin adil bir düzen kurmasına yönelik hareketler 
olduğu bilinmektedir. Batı Anadolu’da Çakırcalı Mehmet, Yörük Ali, Atçalı 
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Kel Mehmet öne çıkan efe ve eşkıyalardır. Dağlarda yaşayan bu eşkıyalar, 
birtakım nedenlerden ötürü böyle bir yaşamı seçmişlerdir. Kimi eşkıyaların 
yağma yaparak çok zengin olduklarını zannederek, kimi bazı devlet 
görevlilerinin zulüm ve adaletsizliklerini bahane ederek dağa çıkmışlardır. 
Devletin gözünde isyancı, haydut ve yağmacı olan eşkıyalar, halk 
nazarında ise birer kahraman olarak görünürler. Bunun nedeni ise devletin 
adaletsiz uygulamaları ve vergi memurlarının halka baskı ve zulüm 
yapmaları karşısında halkı korumaları ve onların hakları uğruna mücadele 
etmeleridir. Ayrıca Batı toplumunda efsaneleşmiş Robin Hood gibi 
zenginden alıp fakire veren bir anlayış sergilemişlerdir. Elbette bunu, 
bütün eşkıyalar için söylemek mümkün değildir. 

Bu açıdan bakıldığında, “İnce Memed”deki kahramanlaştırılan eşkıya figürüne karşılık 
“Rahmet Yolları Kesti”deki yolsuzluk yapan eşkıya betimlemesi arasındaki tezatlık daha 
sağlam bir temel üzerine oturmuş olmaktadır. Ayrıca yine tarihsel süreçte toprak ağaları, bir 
tür otorite olarak kabul görmüştür. Bu bağlamda kendilerine bağlı ailelere maddi, manevi 
destekte bulunur, anlaşmazlıkları çözmeye çalışırlar. Ağalar ayrıca, bireylerin devletle olan 
ilişkilerinde bir aracı role sahiptir: evlilik, boşanma, askerlik gibi konularda devlet işlerinde 
söz konusu kişinin kendi aşiretine bağlı olduğunu söyleyerek bir nevi “gücünü konuşturur”. 
Bu anlamda ağalar iktidar sahibi olmakta, böylece altında çalışanlara söz geçirebilmekte ve 
siyasilerin oy potansiyeli anlamında dikkatini çekmektedir. Bu noktada Köy Enstitüleri de 
sahneye girmektedir. 

5.4. Köy Enstitüleri 
Temelde köylere öğretmen yetiştirilmesine yönelik bir uygulama olan Köy Enstitüleri, 

zamanında komünist bir eğitim sistemine yakın bulunduğu gerekçesiyle kapatılmıştır. 
Dönemin CHP Van milletvekili ve aynı zamanda toprak ağası olan Kinyas Kartal yıllar sonra 
konuyla ilgili bir röportajında şu açıklamayı yapmıştır: 

Ben kapattırdım köy enstitülerini. Ben toprak ağasıyım. 200'e yakın köyüm 
var. Bu köylerdeki halk bana tapar. Ne işi varsa bana sorar. Evlenecek, 
boşanacak, askere gidecek, mahkemesi nesi varsa gelir bana danışırdı. 
Ama köy enstitüleri açıldıktan sonra 5 köyüme köy enstitüsü mezunu geldi 
ve bu köylerden artık kimse bana gelip danışmamaya başladı. Ben 
düşündüm 200 köyümün hepsine köy enstitüsü mezunu gelirse benim 
ağalığım ne olur, sıfıra düşer! Böyleyse benim harekete geçmem gerekir 
dedim ve doğudaki bütün ağalara telefon ettim onları topladım. Bir de 
batıdan buldum, Eskişehir'den Emin Sazak. Sonra Menderes'le pazarlığa 
gittik. (Yıl 1950, seçimlerin olacağı zaman) Dedik ki “köy enstitülerini 
kapatırsan şu gördüğün doğudaki tüm toprak ağaları ve batıdan Emin 
Sazak'ın oyları sana. Kapatmazsan oy yok.” Ve Menderes de 1950'de 
iktidara gelir gelmez köy enstitülerinin temelini sarsmaya başladı 
(http://www.burdurgazetesi.com.tr/kose-yazilari/7911-k%C3%B6y-
enstit%C3%BClerini-ben-kapatt%C4%B1rd%C4%B1m.html, 09.12.2015). 

Demokrat Parti iktidara geldikten sonra 27 Ocak 1954'te çıkarılan kanunla Köy 
Enstitüleri kapatılmıştır. 

Tüm bu faktörlerin o ya da bu şekilde eşkıyalık düzenine katkı sağladığı 
düşünülmektedir. 
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6. ROMANIN DEĞERLENDİRİLDİĞİ FARKLI KAYNAKLAR 

Kaplan (2004: 47-57), “İnce Memed” ve “Rahmet Yolları Kesti” romanlarını, 
eşkıyalığın işlenişi bakımından değerlendirmiştir. Yazar, öncelikle Tahir’in eşkıyalık ile ilgili 
kendi görüşlerine yer vermiştir: 

Kemal Tahir’e göre, eşkıyalığı hırsızlıktan ayırmanın imkanı yoktur. Bu 
sebeple hiçbir hırsızlık olayının da tarihi etkilemeyeceğini belirtir. 
Eşkıyalığın, devletin zayıf düştüğü büyük sarsıntılar geçirdiği dönemlerde 
yaygınlaştığı üzerinde durur. Eşkıyalığın olduğu yerde hiç kimsenin, deli 
olmadıkça soyulacağını bilerek üretim yapmayacağını ifade eder. 

Osmanlı İmparatorluğunun, merkezi otoritesinin güçlü olduğu dönemlerde 
her çeşit eşkıyalığın, sağlam yapılı bütün toplumlarda görülebilecek 
nitelikte olduğunu, devletin güçlü olduğu dönemlerde hiçbir eşkıyanın uzun 
süre yaşatılmadığını, merkezi otoritenin zayıflamasından sonra eşkıyalığın 
devletin otoritesini yıkacak bir güç olarak içerden ve dışardan 
kullanıldığını, bunun da en iyi örneğinin Çakırcalı Mehmet Efe olduğunu 
söylemektedir. 

Kaplan ayrıca, Tahir’in eşkıyalığın yayılmasıyla ilgili olarak saz şairlerinin büyük etkisi 
olduğunu söylediğini belirtmektedir. 

Kaplan’a göre, “Rahmet Yolları Kesti”de, “İnce Memed”dekinin aksine, eşkıyalık 
olumsuz bir nitelik kazanır, eski zamanların işi olarak kabul edilir ve bu bağlamda da halk 
için çok şey ifade etmez. Erdem sahibi olmayan eşkıyalara halkın bakış açısı da olumsuzdur. 
Romanda, halkın zihninde canlanan eşkıya portresiyle gerçekte yaşayan eşkıyalar arasında 
büyük farklar söz konusudur. “’Rahmet Yolları Kesti’de ise Eşkıyalık olumsuz taraflarıyla 
verilir. Halk eşkıyaya ve eşkıyalığa rağbet göstermez. Gösterenler de roman kahramanı Maraz 
Ali gibi hayal kırıklığına uğrar. Maraz Ali’nin eşkıya olma hevesi uğruna başına gelmedik 
kalmaz”. 

Tahir’in eserleri, kişiliği ve görüşleri üzerine yazan Coşkun (2006: 498) ise Tahir’in 
konuyla ilgili görüşlerini açıklarken kendisinin Türk toplumunda aslında hiçbir zaman sürgit 
bir ağalık sisteminin bulunmadığını, ağalık kurumunun sadece devlet ile köylü arasındaki 
ilişkiyi sağlayan bir işleve sahip olduğunu söylediği sözleri hatırlatır. Aynı yazarın “Rahmet 
Yolları Kesti” değerlendirmesindeyse, eserin, “’İnce Memed’ romanının antitezi” olarak ele 
alındığı görülmektedir. Uzun İskender karakteri, halk kahramanı olmaktan uzak, başkalarının 
üzerinden geçinen biri olarak nitelendirilmekte, aynı şekilde Maraz Ali’nin eşkıya olmayı 
istemesinin temelinde halk için bir şeyler yapma arzusunun değil, kendi çıkarına hizmet 
etmek olduğu belirtilmiştir. 

Romanla aynı adı taşıyan yazısında Muaz Ergü, romanın içeriğini Tahir’in genel dünya 
görüşüyle harmanlayarak ele almıştır. Ona göre, Batılı fikirler Türkiye’de sağlam bir temel 
üzerinde durmuyordu: “Kendi ülkesine ve ülküsüne yabancılaşmış, üçüncü sınıf oryantalist 
yaklaşımları vahiy belleyen bilim kilisesinin sorgusuz sualsiz akademik müritleri, Anadolu 
coğrafyasına binlerce yıl uzaklıkta siyasetçiler, tarihini ve talihini yitirmiş bir hafıza” 
(http://blog.radikal.com.tr/politika/rahmet-yollari-kesti-21089, 01.12.2014). 

“Kemal Tahir Üzerine Notlar” başlıklı inceleme yazısında Alper Beşe de “Rahmet 
Yolları Kesti”ye değinmiştir. Ona göre, bu romanda devlet ön plana çıkarılmıştır. Yazıda yine 
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“İnce Memed”le bir karşılaştırma söz konusudur: “Yaşar Kemal’in, devlete başkaldıran bir 
eşkıya olan ‘İnce Memed’i öven tavrına karşın, Kemal Tahir, eşkıyanın devlet karşısındaki 
zavallılığını dile getirir. ‘İnce Memed’e bir cevap olarak, hatta onunla alay etmek için 
yazılmıştır “Rahmet Yolları Kesti”. 

Ali Ömer Türkeş de kitapla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur. O, Kemal Tahir’in 
Marksist dünya görüşünü Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti bağlamında yeniden ele 
almak gerektiğini savunur ve devam eder: 

[Kemal Tahir] Batının feodal lorduyla Anadolu’nun köksüz ağasını bu 
nedenle kıyaslamayacak, halk kitlelerinin ve emekçi sınıfların Türkiye'deki 
boyun eğmişliğini ve durağanlığını, devletin ve mülkiyet ilişkilerinin 
farklılığında bulacak ve tezlerini -tam da Yaşar Kemal’in devlete ve ağaya 
başkaldıran “İnce Memed”inin heyecan yarattığı bir dönemde yazdığı- 
“Rahmet Yolları Kesti”de romanlaştıracaktır. Ağalığa değil, yiğitliğin ve 
kırsal kesim değerlerinin temsili olan ağalık geleneklerinin yitimine 
duyulan hüzün yansır hikâyesinde. Eşkıyalık da yiğitlik, nam ve silah 
üzerine kurulu geleneğinden kopmuş, yeni mülkiyet ilişkileri, yani 
kapitalizm yiğit eşkıyayı komik bir çapulcuya dönüştürmüştür. Böyle bir 
durumda devletin gücü karşısında eşkıyanın hiç şansı kalmamıştır. Ağanın 
ya da eşkıyanın kol kanat gerdiği köylülerse hain, çıkarcı ve kurnazdır 
artık. Ancak kapitalizm karşısında köylü kurnazlığı da işe yaramaz, çünkü 
koruyucu, kollayıcı ve kadir devlet geleneği kötü siyasetçilerin elinde 
yozlaşmış, yanlış tarım politikaları, mesela üretime dönmeyen krediler 
köylüyü daha da yoksullaştırmış, aldığı üç beş kuruş krediyi düğün dernek 
kurup havaya savuran köylü, tüccarın elinde eskinin marabasından daha 
acınası bir hale düşmüştür. 

Yazar ve edebiyat tarihçisi Tahir Alangu, 1965 yılında “Rahmet Yolları Kesti” 
romanının arka kapağında şu sözlere yer vermiştir: 

Eğer bir memlekette bu eski eşkıya lejandlarının hayranlık havası, yalnız 
köylülerde değil, aydınlar arasında da sürüp gidiyorsa, eşkıya 
ülküleştirilip yüceltiliyor, onlara birtakım umutlar bağlanıyorsa, yalnız 
idari bir zaafın değil, aydınlar arasında da şuursuz bir ters anlayışın ve 
koşuluşun varlığına inanmak gereklidir. 

Son olarak Yusuf Bülbül’ün 26 Haziran 2009 tarihli yazısına 
(http://www.zaman.com.tr/tv-rehberi_rahmet-yollari-kesti-trtye-dizi-oluyor_862952.html, 
10.12.2014) göreyse, TRT’de gösterilmek üzere Ata Türkoğlu’nun yapımcılığını üstlendiği ve 
kitapla aynı adı taşıyan bir dizi filmin yapılması düşünülmekteydi. Senaryosu ve oyuncu 
seçimleri büyük ölçüde tamamlanmış olan yapımın belirsiz bir sebepten dolayı yayına 
konmadığı görülmektedir. 

 
7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME: ROMANDAKİ TOPLUMSAL GERÇEKLİK 
YANSIMALARI 

Dünya görüşü olarak Marksizm’e yakın bir duruş sergileyen Kemal Tahir, “Rahmet 
Yolları Kesti” adlı eserinde ağalık konusunu ele almıştır. Toplumsal hayatta ağalık olgusuyla 
eşkıyalık olgusu arasındaki sınırlar bulanıklaşmış, ağalığın sağladığı yetkiler bazen hızını 
alamayıp eşkıyalığa kadar gitmiştir. Toplumsal görünümde aslında olduğundan farklı bir 
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anlam kazanmış olan ağalık/eşkıyalık, bireylere, sağladığı “nam” itibariyle çekici 
gelmektedir. 

Kitap, eski eşkıya olan Uzun İskender Ağa’nın, yine aynı durumdaki iki arkadaşından 
(Kuru Zeynel ve Katır Adil Ağalar) ve dostu Çerçi Süleyman Ağa’nın hizmetkârı Maraz 
Ali’den yardım alarak genç yaştaki bir kızı kaçırma planını konu almaktadır. Kitap, bu kurgu 
üzerinden ağalık ve eşkıyalık olgularını incelemekte, meseleyi sık sık mizahi ve ironik bir ton 
kullanarak ele almaktadır.  

On üç yıl Anadolu köylüsüyle birlikte yaşayan Tahir, eşkıyalıkla alakalı olarak hem 
birçok olayı duymuş hem de bizzat yaşamıştır (Coşkun, 2006: 43). Bunun da romanın 
gerçekliğine, Tahir’in söz konusu kesimin söylem ve zihinsel yapısını algılayışına büyük 
katkı sağladığı öne sürülebilir. 

Romanda açıkça görülmektedir ki eşkıyalar, daha önceki zaman dilimlerinde yaptıkları 
yasadışı işler üzerine nam salmışlardır. Hâlbuki bu durumun çağrışım yaptığı yiğitlik, mertlik, 
dürüstlük gibi vasıfları roman karakterlerinde görmek zordur. Örneğin, kitapta yapılan 
ağalık/eşkıyalık tasvirinde materyalist bir yan çizildiği görülmektedir: Üç ağa da parayı ele 
geçirdikten sonra esas yola çıkma amaçlarına fazla itibar göstermemiş, paraları muhafaza 
etmek için ne yapacaklarını düşünmeye başlamışlardır. Aynı zamanda söz konusu para kendi 
aralarında gerilimlere ve çatışmalara da yol açmıştır. Eşkıyalar, toplum içerisinde halkın 
baskıcı, kuralcı otoriteye karşı verdiği mücadelede adeta birer kahraman olarak görülmüş ve 
kabul edilmiştir. Bu durum, romanda da zaman zaman yer verilen eşkıya türküleri ve 
serüvenleri aracılığıyla pekiştirilmektedir. Öyle ki, bu abartılı türküler ve gerçeklikten kopuk 
veya onu çarpıtarak yansıtan “şehir efsaneleri” bir tür haydut olarak nitelendirilebilecek 
eşkıyalara yer yer insanüstü vasıflar yükleyerek onların bu sahte kurtarıcı imajlarının halk 
arasında daha rahat yayılmasına hizmet etmektedir. 

Bir eşkıya olmak isteyen ve aslında iletilmek istenen mesajın ana taşıyıcısı olan Maraz 
Ali’de söz konusu gerçeklik en iyi şekilde görülmektedir. Onun ihtişamlı silahlara olan 
merakı, eşkıyalara gösterdiği itibar ve en nihayetinde kendisinin de bir eşkıya olmaya 
çabalaması, o dönem insanının eşkıyalık olgusuna nasıl baktığına dikkat çekmektedir. İronik 
olarak, Maraz Ali, tecrübesizliği ve genç yaşına rağmen romandaki ağaların hepsinden daha 
yiğit, daha cesur, daha ağırbaşlı ve daha olgundur. Eşkıyaların tüm bu özellikleri büyük bir 
yetkinlik ve güçle birleştirdiklerine inanır. Yani aslında toplum eşkıyalara biraz saf düşünce 
tarzından, biraz da çaresizlikten itibar etmektedir. Yine trajikomik olarak nitelendirilebilecek 
bir şekilde, Maraz Ali romanın sonunda kendilerini yakalamak isteyen muhtar ve askerlerine 
karşı (sonunda teslim olan, korkularına yenik düşüp öldürülen eşkıya eskisi ağaların aksine) 
büyük bir cesaret göstermiş, silah kullanmıştır. Ancak sonuç itibariyle “namı yürüyen” yine 
ağalar olmuş, Maraz Ali, Belediye Kahvesi’ndeki konuşmalarda adsız, boyundan büyük işlere 
kalkan biri olarak bahsedilmiştir. Bu durum yine bize eşkıyalığın büyük ölçüde uydurma 
efsaneler ve şişirilmiş kahramanlık hikâyeleri sayesinde toplumda korkuyla saygı arası bir 
izlenim bıraktığını göstermektedir. Tahir’in kendi sözleriyle: “Köylü, eşkıyadan korkmadı mı, 
eşkıyalık öldü demek… Ne çeşitten olursa olsun…” (Tahir, 2013: 381). 

Kitabın temas ettiği diğer bir toplumsal gerçeklik de toplumun ataerkil yapısı ve bu yapı 
içerisinde kadının konumudur. Kadınlar öncelikle kumalık olgusundan dolayı ikinci plana 
itilmektedir. Öyle ki, Uzun İskender Ağa, eşinin üzerine Arif Ağa’nın kızını kuma getirmeyi 
planlamaktadır. Söz konusu kumanın yaşının on dört olması ve “evlenmeye gönlünün olması” 
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ise kadının toplumdaki yerine ilişkin olarak okuyucuya farklı bakış açılarını da sağlamaktadır. 
Kadınlar, kocalarından dayak yiyen, “cadı”, “kahpe” gibi sıfatlara layık görülebilen, 
ekonomik bağımsızlığa sahip olmayan ve kuma olarak alınabilen, ikincil bir toplumsal statüye 
sahiptir. Bu noktada Katır Adil’in karısı Elif (ve bir noktaya kadar da Dede Kasım’ın karısı 
Melek Hanım), antitez olarak sunulmaktadır. Elif, kocasından daha baskın bir roldedir ancak 
bundan ötürü gıyabında kötü konuşulmaktadır. Melek Hanım da benzer şekilde kocasından 
daha ön plandadır. Ancak romandaki toplumsal tasvir detaylı incelendiğinde görülmektedir ki, 
bu iki karakter, toplumda kadının ezilmişliğini daha iyi resmetmek için romanda yer 
almaktadır. Yine bu iki karakter, toplumda kadının statüsünün yükseltilmesi gerektiğini 
vurgulayan karakterlerdir. 

Romanda ele alınan diğer bir toplumsal meseleyse çatışma ekseni üzerinde dini 
mezheplerdir. Alevilik ve Sünnilik temelindeki gerilimler, en iyi Katır Adil karakterinde 
gözlemlenmektedir. Romanın sonunda üç ağa ve Maraz Ali adaletten kaçarken Katır Adil, 
yakalanması durumunda sırf Sünni olduğu gerekçesiyle Aleviler tarafından öldürüleceğini 
düşünmektedir. Diğer taraftan ortak bir planın parçası olarak suç işleyen eşkıyalar, Alevi ve 
Sünni oluşlarına bakmaksızın aynı amaca yönelik olarak hareket etmişlerdir. Bu da, 
Anadolu’da her ne kadar farklı inanç ve dini mezhepler arasında bir çatışma söz konusu olsa 
da, tarihsel süreç içerisinde tarafların birbirini kabul ettiğini, birlikte yaşamayı öğrendiğini 
göstermektedir. Yine aynı düzlemde Dede Kasım ön plana çıkmaktadır. Alevi köyündeki en 
büyük dini otorite olan Dede Kasım, sahtekâr olarak yansıtılmıştır. Bu karakter esas itibariyle, 
mezhebinden bağımsız olarak, dini yetkilerini kullanarak toplumda ayrıcalıklar elde etmeye 
çalışan kesime bir gönderme yapmaktadır. Eserde bir noktada, Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
izlenen pozitivist dünya görüşüyle bu durumun nasıl ters düştüğü aktarılmıştır (Tahir, 2013: 
282). 

Son olarak, etnisite bağlamında “Kürt” ırkı yer yer öne çıkarılmaktadır. Eser boyunca 
herhangi bir şekilde diğer ırklara vurgu yapılmazken bazı karakterler, adlarının önüne “Kürt” 
ibaresi konularak anılmaktadır. Bu durum, Cumhuriyet’in kurulmasından itibaren baş 
gösteren Kürt meseleleriyle ilgili bir gönderme olarak düşünülebilir.  
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DANİEL KEHLMANN’IN “EN UZAK YER” ADLI ROMANININ VAROLUŞÇULUK 
BAĞLAMINDA OKUNMASI 

 

Cihan TUNCER∗ 

Öz 

İnsan yaşamı, farklı evrelerden meydana gelir. Bu evrelerin her birinde birey karar mekanizması ile 
bütünden farklılaşarak, kitleden kopuşla ayrı bir varlık olma yolunda ilerler, bireyin kararları onun eylem veya 
eylemsizliğinin de belirleyicisi olur. Eylem ise varoluşçuluğun önkoşuludur, zira varoluşçuluğa göre insan 
eylemlerinin ve edimlerinin bir toplamıdır ve kendini tasarlaması da eylemlerinden bağımsız değildir. Ayrıca 
yüklendiği sorumluluklar da bireyin varoluşunu tayin etmede gereklidir. Kehlmann, En Uzak Yer adını taşıyan 
romanında eylemleri ve sorumluluklarıyla kendi varoluşunu belirlemek yerine, eylemsizlik ve sorumsuzlukla 
kendini hiçliğe mahkûm eden ve nihayetinde kendini gerçekleştirme yerine yeni varoluşunu kaçmakta arayan 
bireyi anlatır. Bu çalışmada Daniel Kehlmann’ın En Uzak Yer adlı anlatısında bireyin çıkmazı, varoluşçuluk 
bağlamında incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Daniel Kehlmann, En Uzak Yer, Jean Paul Sartre, varoluşçuluk, kendini gerçekleştirme   

TO READ THE NOVEL OF DANIEL KEHLMANN’S “DER FENSTE ORT” IN TERMS OF 
EXISTENTIALISM 

Abstract 

The life of human being consists of various phases. In each phase, an individual proceeds to become a 
distinct being through differentiating himself/herself from the whole and through detaching from the mass; the 
individual’s decisions determine his actions or inactions. Action is the prerequisite of existentialism; because in 
existentialism, human beings are the sum-total of their actions and performances envisagement of themselves is 
not independent of their actions. In addition, their responsibilities are necessary in order to determine their 
existence. In his novel titled as Der fernste Ort, Kehlmann explains an individual confining himself to 
nothingness with inaction and irresponsibility instead of determining his new existence with actions and 
responsibilities and therefore seeking for his/her new existence in escaping instead of self-actualization. In this 
study, an individual’s impasse in Daniel Kehlmann’s novel Der fernste Ort is analyzed from the point of 
existentialism.  

Key Words: Daniel Kehlmann, Der fernste Ort, Jean Paul Sartre, existentialism, self-actualization 

Giriş 

İnsanın bir özbilinç1 olmasının birincil koşulu; istemektir. Söz konusu istemekten 
anlaşılması gereken ise; başka bir ben’e bürünme ediminin arzulanmasıdır. Buna uygun 
olarak özbilincin bir nesneye yönelme ve nesne karşısında kendini kabul ettirme, tanınma ve 
üstünlüğünü benimsetme eyleminin gerçekleştirilmesi gerekir. Özbilinci yaratan tam da 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
∗ Araştırma Görevlisi, Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları 
Bölümü, cihantuncer@ardahan.edu.tr 
1 Özbilinç, insanın kendisinin farkına varması; kendisini doğadan ve diğer insanlardan farklı bir varlık olarak 
algılamasıdır (Fromm, 1996: 34). 
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budur: “kendini kabul ettirme isteği”. Kendini kabul ettirme eylemi ise diyalektik2  bir süreci 
gerekli kılmaktadır. Hegel’e göre Efendi-Köle diyalektiği şeklinde tezahür eden bu süreçte, 
bir özbilinç galip gelirken diğer özbilinç yenik düşer-Köle Efendi’nin hükümranlığına girer, 
kendini Efendi karşısında nesne olarak kabullenir- ve karşılıklı bir kabulleniş ile süreç 
tamamlanmış olur (Bumin, 2010: 30-32). Böylelikle kendini özneleştiren bir özbilinç, diğer 
özbilincin nesneleştirilmesi ile varoluşunu tamamlamış olur. Benzer bir diyalektik ilişki Jean 
Paul Sartre’nin varoluşçuluğu için de geçerlidir.  

Sartre varoluşçuluğu tanımlarken “öz varoluştan önce gelir” görüşüne karşı  “varoluş 
özden önce gelir”3 ilkesinden yola çıkar ve insanın varoluşunu gerçekleştirme, özünü yaratma 
adına bir savaşım içinde olduğundan bahseder; “Varoluşçuluk ise tam tersini öne sürer bunun 
İnsanda ama yalnız insanda— varoluş özden önce gelir. Bu demektir ki, insan önce vardır; 
sonra şöyle ya da böyle olur. Çünkü o, özünü kendi yaratır. Nasıl mı? Şöyle: Dünyaya 
atılarak, orada acı çekerek, savaşarak yavaş yavaş kendini belirler (Sartre, 1985: 8). Böylece 
Sartre, insanın dünyaya atılmış varlık olarak özünü tesis etmesinin, varoluşunu 
gerçekleştirmesinin kendi edimleriyle, eylemleriyle mümkün olacağına vurgu yapar. Aksi 
durumda -savaşmadan, acı çekmeden, eylemsizlikten- insanın kendi özünü belirlemesi 
mümkün olmayacaktır. Buradan eylem-eylemsizlik diyalektiği4 belirir ve insan için var olma 
veya yitikleşme sorunu doğar.  

İnsan, bireyselleşme sürecinde kendini tamamlamak için yaşamın değişik evrelerinden 
geçer. Bu evrelerden her birinde bütünden farklılaşma, kitleden kopuşla ayrı bir varlık olma 
ve bütünün diğer parçaları ile iletişime geçme vardır. Bütün bu evrelerde-doğma, kitleden 
kopma, bağımlılığın yerini karar verme yetisine bırakması süreci- bireyin karar mekanizması 
ön plandadır (May, 1997: 114). Aslına bakılırsa bireyin vereceği bu kararlar onun yaşam 
rotasını belirleyeceğinden, onu kendisi yapacağından varoluşsal kararlar olarak 
nitelendirilebilirler. Bireyin kendi iradesiyle verdiği bu kararlar aynı zamanda onun 
eylemlerinin veyahut eylemsizliğinin de belirleyicisi olmaktadır. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Hegel, doğayı yöneten yasaların nesnel tinin dünyasını yöneten yasalarla benzerliğine dikkat çekmektedir. 
Mantıksal varlıkların dünyasındaki mantık yasalarını diyalektik yasalar olarak tanımlamayı tercih eder. 
Diyalektik yasalar belirli bir hiyerarşik sistemden oluşmakta, hiyerarşik sistem ise tez ve antitez ikilisine 
dayanmaktadır. Kendi aralarında savaşım halinde olan tez ve antitez sonucunda yeni bir oluşum ortaya çıkar, 
doğanın akışı bu diyalektik süreçte gerçekleşir (Adjukiewicz, 1994:105-106). 
3 Sartre bu düşüncesini şöyle bir örnekle açıklar: “Neye yaradığını bilmeden kâğıt keseceği yapmaya kalkan bir 
kimse tasarlanamaz. Bu demektir ki, kâğıt keseceğinin özü (yani onu yapmayı ve tanımlamayı sağlayan 
reçetelerin, tekniklerin, niteliklerin hepsi) onun varlaşmasından önce gelir. Karşımda şöyle bir kitabın ya da 
böyle bir kâğıt keseceğinin bulunuşu önceden belirlenmiştir. Burada dünyanın teknik görümü (vision) ile 
karşılaşıyoruz. Bu görüme bakarak, “yapış, varoluştan önce gelir” diyebiliriz. Yaratıcı bir Tanrıyı bile çoğu 
zaman yüksek bir zanaatçı gibi tasarlarız. Tanrıyı zanaatçıya benzetiriz. Benimsediğimiz öğreti hangisi olursa 
olsun, -ister Descartes’inki, isterse Leibniz’inki gibi bir öğreti olsun-, yine de biz iradenin az çok anlağı 
izlediğini, hiç olmazsa onunla birlikte yürüdüğünü kabul ederiz” (Sartre, 1985: 62). 
4 Schopenhauer yaşama iradesinin; isteme veya istememe bağlamında bir savaşım, çatışma ifade ettiğini belirtir: 
“Yaşama iradesinin olumlanması ve yadsınması safi bir Velle et Nolle' dir (isteme ve istememe).  Bu iki edimin 
öznesi bir ve aynıdır ve dolayısıyla bu hüviyetiyle ne birinci edimle ne de diğeriyle yok edilir. Velle'si kendisini 
bu sezgisel kavrayış dünyasında gösterir ki bizzat bu sebepten ötürü kendinde şeyin tezahürüdür. Buna karşılık, 
nolle' nin hiçbir tezahürünü bilmiyoruz, bunun tek istisnası onun belirişiyle ve aslında zaten velle'nin tezahürüne 
ait olan kişide görünen tezahürüdür. Ve kişi var olduğu sürece nolle’ nin her zaman Velle ile çatışma halinde 
olduğunu görürüz. Eğer kişinin varlığı sona erdiyse ve nolle onda muzaffer olduysa bu nolle ' nin saf bir ilanı 
olmuştur” (Schopenhauer, 2010: 44). 
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Varoluşçuluk eylemsizliğe karşı olan bir düşünce yapısını içinde barındırır. İnsanı, 
edimlerinin bir toplamı olarak kabul eden varoluşçuluk; insanın kendini tasarladığı, 
gerçekleştirdiği ölçüde var olacağını savunur. İnsanın varoluşu için öncelikle kararlı bir 
şekilde eylemde bulunmasını şart koşar, umudu ve ortaklaşacılığı ise varoluşsal bir koşul 
olarak değerlendirmez (Sartre, 1985: 79-80). Böylece eylem ya da eylemsizlik seçeneğini 
elinde bulunduran birey, kendini tasarlama (projet) iradesini de özgürce elinde bulundurur: 

“Varoluşçuya göre insan daha önce tanımlanamaz, belirlenemez; hiçbir şey değildir o 
zaman. Ancak sonradan bir şey olacaktır ve kendini nasıl yaparsa öyle olacaktır.(…) İnsan 
yalnızca kendini anladığı gibi değil, olmak istediği gibidir de. İnsan, var olduktan sonra 
kendini kavradığı gibidir, varlaşmaya doğru yaptığı bu atılımdan (hamleden) sonra olmak 
istediği gibidir. Kendini nasıl yaparsa öyledir yani. Varoluşçuluğun baş ilkesi de budur 
işte…” (Sartre, 1985: 63-64). 

Sartre ayrıca “insan tepeden tırnağa sorumludur” (Sartre, 1985: 65) ifadesiyle; 
varoluşçu öğretisinin insana yüklediği sorumluluğa dikkat çeker. Karmakarışık bir oluş 
içerisinde kendi başına bırakılmış olan insan, ancak sorumluluk üstlenerek bu durumdan 
kurtulabilir (Karakaya, 2004: 94). May, ise insanın bilinçli bir şekilde yaşamayı seçmesi ile 
sorumluluğun salt bir yük olmaktan çıkıp farklı bir anlama bürüneceğini ve bireyin tek başına 
verdiği bir karara dönüşeceğini ifade etmektedir (May, 1997: 161-162). Böylece bilinçli 
hareket etmek, sorumlulukları hafifletmenin yanı sıra bireyin varoluşunu gerçekleştirmesini 
de kolaylaştıran bir faktör olacaktır.  

Romanda Varoluşçu İzlekler 

En Uzak Yer romanında Kehlmann, varoluş edimini gerçekleştiremeyen bireyi konu 
edinir. Romanda bireyin varoluş edinimi önündeki en büyük ve aşılamayan engel ise kendini 
gerçekleştirme yerine tercih edilen kaçış olarak belirmektedir. Roman, başkahramanın bir 
kaçış hikâyesi üzerine kurgulanmıştır. Söz konusu kaçış aslında bireyin sorumluluklarından, 
görevlerinden ve çalışmaktan kimi zaman ise topyekûn mevcut yaşamından uzaklaşması 
anlamına gelmektedir. Bauman; insanların geçmişlerini ortadan kaldırma, tekrar doğma veya 
eski, yıpranmış benliklerini ortadan kaldırma suretiyle yeni biri olma isteklerini, kişisel 
gelişimden daha az zahmetli olduğu için daha cazip gördüğünü ifade eder. Aslında sonuç 
olarak elde edilecek olanı ise yalnızca “kişinin kendi benliğinden kurtulma ve ısmarlama bir 
benlik edinme düşü” olarak niteler (Bauman, 2011: 27). Romanın başkişisi Julian için de bu 
kaçış; ona mevcut varoluşun kapısını kapatıp yeni bir varoluşun kapısını aralamak anlamına 
geldiğinden cazip görünse de, yeni varoluş arayışı olumsuz sonuçlandığından bir düş 
olmaktan öteye geçemez. Dolayısıyla Julian’ın kendini değiştirme adına giriştiği kaçış eylemi 
bir kısır döngü ifade eder;  Julian kendi için labirentleşen bir dünyada dolaşıp durmakta, 
başladığı noktaya geri dönmektedir ve kaçış onun için yeni bir varoluş değil aslında kendini 
aldatmacadır.   

Romanının başkişisi Julian bir sigorta şirketinde çalışmaktadır. Üniversitede Vetering 
adlı bir bilim adamı üzerine yaptığı başarısız monografi çalışmasının ardından, kardeşi 
Paul’un aracılığıyla bu sigorta şirketine girmiştir. Gerek insani ilişkiler ve gerekse de teknik 
açıdan Julian işine uyum sağlamamış bir görüntü çizmektedir. Kendine kardeşi sayesinde 
tanınan iş fırsatına rağmen, patronu Wöllner tarafından küçümsendiğini ve kendisinden 
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hoşlanılmadığını sezinlemektedir. “Wöllner küçük, kel, zeki ve lanetti; Julian daha baştan, 
ona karşı pek yakınlık duymadığını sezinlemişti.(…) Sonra düşünüyormuş gibi yapıp birkaç 
saniye bekledi, “Yani yerinizin burası olup olmadığından pek emin değilim, anlıyor 
musunuz?” dedi.” (s. 62) Julian aynı zamanda işi hakkında da yeterli donanıma sahip değildir 
ve bu eksiklik yüzünden işinin üstesinden gelememektedir. “Ona, bilgisayarlı bir yazı masası, 
bir telefon ve haftalar sonra dahi işlevlerini çözemediği bir tomar kâğıt verildi.” (s. 63). Bu 
bağlamda hem işine hem de işyerine-bireysel ilişkilere-uyum sağlayamayan Julian’ın 
hayatında bir düzen söz konusu değildir. Çünkü karşılıklı benimsememe durumundan doğan 
olumsuz bir ortam mevcuttur.  

Şirketi, Julian’ı risk hesaplamaları konusunda bir konferans vermesi için 
görevlendirmiştir. Ancak konferansa katılmak için konakladığı otelde resepsiyon görevlisinin; 
“Dikkat edin! ... Geçen yıl biri boğuldu. Geri dönmedi bir daha. Hemen farkına varılmıyor 
ama şu akıntılar…” (s. 9) uyarısı; Julian’ın memnun olmadığı hayatından uzaklaşması ve 
ortadan kaybolması için bahane olur. Resepsiyon görevlisinin uyarısına rağmen denizde 
yüzen Julian, ciddi bir boğulma tehlikesi geçirir. Ancak planından vazgeçmeyerek, kişisel 
eşyalarını geride bırakarak oteli terk eder. Kendine boğulmuş süsü vererek otelden ayrılır. Bu 
girişim Julian için kendine yüklenmiş olan sorumluluk ve görevlerinden kaçış için bulunmaz 
bir fırsat anlamına gelmektedir. Çünkü Julian sürekli ertelemeler ve ihmallerle konferansa 
hazırlanmamış, bundan ötürü kendini korku ve paniğe hapsetmiştir: 

“Yola çıkmadan önce bu işi erteleyip durmuştu, öyle çok gerekçesi vardı ki: 
incelenmesi gereken formlar, sürekli çöküp duran bürodaki bilgisayar, bankanın kredi servisi 
ile görüşmeler, amiri Wöllner’in dur durak bilmeyen kaprisleri. Bu nedenle konuya ancak 
uçakta eğilebileceğine karar vermişti. Ne var ki, orada da dalgın dalgın oturmuş, kırmızı 
şarabını yudumlamış ve yanındaki yolcunun omuzları üzerinden dağların tepelerini ve 
bulutların yeryüzüne vuran gölgelerini görmeye çalışmıştı, üstüne üstlük hiç de alışık 
olmadığı alkolün etkisi ile üzerine bir ağırlık çökmüştü. Bu nedenle konuşma metnini aynı 
gece, akşam yemeğinden hemen sonra yazmaya niyet etmişti. (…) Bu sabaha gelince, davet 
sahibinin kuru öksürük nöbetleri ile kesilen hoş geldiniz konuşmasını dinlemek zorunda 
kalmış, daha sonra öğle yemeği saati gelmiş ve ancak şimdi bu konu ile uğraşma fırsatını 
bulmuştu…” (s.10) 

Sartre’nin varoluşçu felsefesine göre; insanın korkak olması kendi sorumluluğundadır. 
Varoluşsal sorumluluk korkaklığı da kapsamaktadır. Sartre, korkak yaratılış olmadığını, 
insanı korkak yapanın ise; bir şeyden vazgeçme ya da oluruna bırakma olduğunu iddia ederek, 
insanın korkaklıktaki sorumluğuna işaret eder. Ancak bu durumdan kurtulmanın da yine 
insanın elinde olduğunu eklemeyi ihmal etmez (Sartre, 1985: 82-83). Sartre’nin bu ifadeleri 
Julian’ın durumunu doğrulamaktadır; zira içinde bulunduğu zor durumdan, kapıldığı korku ve 
panikten tamamen kendisi sorumludur. Korkaklığına sebep olan-ertelemeleri, işini 
savsaklaması- kendi eylemleridir. Ancak kendini kısıtlayan ve onu korkak yaratılışlı yapan 
eylemsizlikten kurtulmak yerine sorumluğu çevresine yansıtma eğilimindedir. Julian’ın 
kendince ürettiği ve arkasına saklandığı bu dışsal sebepler, bireysel varoluşun önemli bir 
önkoşulu niteliğinde olan ve yerine getirilmemesi gereken sorumlulukların engelleyicileri 
olarak okunabilir. İşyerinde yaşanan teknik sorunlar, bireysel ilişkilerdeki sıkıntılar, işe 
yoğunlaşamama vs. esasen Julian’ın varoluşsal sorumluluklarını yerine getir(e)memesinin 
önünde engel olarak gördüğü basite indirgenmiş birer mazerettir. Julian’ın bu davranış biçimi; 
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çevresel etmenlerle kendini bir nevi aklama eğilimi aslında bireysel özerkliğe sahip olmayışı 
ile ilişkilidir. Zira Geçtan, bireysel özerkliğin yalnızca özgürce seçimlerde bulunma eylemi 
olmadığını aynı zamanda insanın zamanla olan ilişkisini de kapsadığını belirtir. “Özerkliği 
öğrenememiş olmaları kendi sorumluluklarını üstlenebilmelerini engellediğinden, zaman 
kullanımını kendi dışlarındaki etmenlere bırakarak sürüklenir, üstelik bundan ötürü çevresel 
koşulları sorumlu tutarlar. Her yere geç kalma eğiliminde olan insanlar, bunun kendi 
sorumlulukları olduğunu görmezlikten gelerek, her defasında gecikmelerini haklı gösterecek 
bir neden bulurlar” (Geçtan, 1994: 164). Özerk bir birey olmayı başaramayan Julian, aslında 
daha okul yıllarından bunun sinyallerini vermiştir.  

Julian daha önceleri de sürekli olarak kendini tekrarlamış ve varoluşsal eşiğin 
aşılmasının önünde engel olarak belirmiş bir pasiflik süreci yaşamaktadır. Çocukluk yıllarında 
okulda başarısız bir öğrencilik dönemi geçirmiştir. “Julian’ın notları iyi değildi. Aritmetikte 
zorlanıyordu, imla hataları yapıyordu, derslerin çoğu bıkkınlık yaratan bir sıkıntı içinde 
geçiyordu; öğretmenlerine gelince, kardeşine erişmezliğin acısını ondan çıkartıyorlardı.” (s. 
34) İlerleyen yıllarda sorumluluk isteyen ciddi çalışmalara gereken önemi vermemesi, 
bireysel olarak yeterli çabayı göstermeyişi onu yine başarısızlığa itmiştir. Vetering üzerine 
yaptığı monografi çalışması da özensizlikle ve sıkılarak yazıldığından istenilen sonucu 
vermemiş ve bilim çevrelerince acımasızca eleştirilmiştir: 

“Bir hafta sonra Vetering: Kişiliği, Eserleri, Etkileri başlıklı çalışmasını matbaaya 
verdi; yeşil ciltli, üç yüz sayfa kalınlığındaydı, sağlam fakat kullanışsızdı, üniversitenin kendi 
yayınevi tarafından çıkarılmıştı. Bilimsel dergilerin yazarları hiç adetleri olmadığı halde 
çabuk tepki verdi. Eleştirileri felaket derecesindeydi. Dergilerden biri “insanı bezdiren derme 
çatma, şuradan buradan alınma rastgele bir derleme”, bir diğeri “vasatın da altında, 
uydurma bir karalama” olarak nitelemişti, Studia Spinozana ise “bu yazarın anlattıkları, 
yanlış anladıkları veya unuttukları bile başlı başına bir eser sayılır” hükmüne varmıştı. 
Julian ertesi sabah, dergide çıktığı sayfadan kesilen bu makaleyi, Kronensauler’in ince yazısı 
ve üzerine kondurduğu kocaman bir soru işareti ile birlikte kendisine ayrılan gözde 
bulmuştu.” (s. 58) 

Sartre, insanın yaşama bağlanarak kendi resmini çizdiğini, bu resmin dışında başka bir 
şeyin olamayacağını söyler. Her ne kadar da bu başarısız kimseler için ağır ve acı olsa da, 
gerçeğin bundan ibaret olduğunu vurgular (Sartre, 1985: 81). Böylece insanı kendi 
tasarılarının bir ürünü olarak değerlendiren Sartre, insanın kendi sorumluluğunda olan 
tasarılarının ve eylemlerinin sonuçlarını da kabullenmesi gerektiğini belirtmiş olur. Sorumsuz 
ve başarısız biri olarak kendini resmeden-tasarlayan- başkahraman Julian’ın, henüz çocukluk 
yıllarında başlayan ve ileriki yıllarda zirveye tırmanan bir başarı öyküsüne sahip Paul adlı bir 
kardeşi vardır. Bu özelliği ile Paul, Julian için özenti ile bakılan, mahir ve zeki bir tiptir. 
“Paul’un bir programlama yarışmasını kazandığı ve Bilim Bakanının elinden, gizlemeyi hiç 
beceremediği sıkıntılı bir şaşkınlık ifadesiyle takdir belgesi aldığı gün ilk sıraya oturmuş, hep 
birlikte Paul’u alkışlamışlardı.(…) On yedi yaşına geldiğinde, müdür onu Gençlerarası 
Programlama Yarışması’na katılmaya mecbur tuttu. Commodore Amiga’da bir sinüs 
eğrisinin türevini gerçekleştirerek ikinci oldu. “Birinci de olabilirdim” dedi “ama verilen 
süre gereğinden uzundu. Can sıkıcı. Kim ilgilenir ki eğrilerle” (s. 33) Bir yandan kardeşi gibi 
başarılı olmak isteyen Julian diğer yandan ise bunun önkoşulu olan sorumluluklarını yerine 
getirmesi gerektiğinin bilincine varamamış bir karakter görüntüsü çizmektedir.  
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Julian’ın ebeveynleri ise olaylara sorumlulukla yaklaşan, duyarlı bir yapıya sahiptir. Anne ve 
babası Julian için endişelenmekte, bir şeyler yapma gereksinimi hissetmektedirler. Julian 
ailesinin kendisine olan ilgisinin ve sevgisinin çocukluğundan beri farkındadır: “Demek eve 
dönecekti. Babası bağırıp çağıracak, onu cezalandıracaktı, ya evden dışarı çıkmama cezası 
verilecek ya da uzun süre harçlık alamayacaktı, annesi onunla konuşmayacak, ama sonunda- 
başka çareleri var mıydı?-olayı unutacaklardı.”(s. 30). Bu farkındalık aslında, Julian’ın 
yetişkinliğine yansıyacak olan bir rahatlığın ve sorumsuzluğun da sebebidir. Çünkü 
ebeveynlerinin yanı sıra kardeşi Paul’un okul yıllarında derslerine yardım etmesi, 
desteklemesi ve başarısız monografi çalışmasından sonra kardeşi Paul vasıtasıyla sigorta 
şirketine işe alınması; Julian’ın sürekli olarak destek gören biri olarak bağımsız ve özerk biri 
olmasının önünde engel olmuş, bağımlı bir birey kılmıştır. Aynı zamanda bu bağımlı olma 
durumu; bir birey olarak Julian’ın kendini yeni varoluşta arayan ve yitikleşmiş biri olarak 
hissetmesinin de sebebidir. 

Dünyaya fırlatılmış bir varlık olarak tanımlanan insanın, edimleriyle varoluşunu 
gerçekleştiremediğinde hayata karşı verdiği savaşımı kaybederek kendini anlamsız kılması 
kaçınılmaz olacaktır. May, bireyin kendini anlamsız ve sıradan hissetmeye başladıktan sonra 
buna dayanamayarak, kendini ruhsal bir boşlukta hissedeceğini ifade eder. Bireyi edimsiz 
kılan bu boşluğu; “Ruhsal boşluk dediğimiz şey bir birikimin sonucudur. Birey kendine karşı 
şartlanır; kendi geleceğini yönlendiremeyeceğine inanır öncelikle. Ne başkalarının 
davranışları, ne etrafındaki dünya ne de kendi hayatı kontrolü dâhilindedir onun kafasında. 
Yani boşluk, bir anlamda, şartlanma birikimlerinden elimize kalandır. En sonunda 
isteklerinin ve arzularının önemi kalmaz ve her şeyden bir anda vazgeçer” (May, 1997: 26) 
şeklinde ifade eder. Julian da memnun olmadığı ve kontrol edemediği yaşamından 
kaynaklanan boşluk hissinden kurtulmak için planladığı kaçış planı, kardeşi Paul tarafından 
alaycı bir tavırla anlamsız olarak değerlendirilir. Julian açısından varoluşunu kısıtlayan 
çevreden kurtulma ve içinde bulunduğu boşluktan çıkmak için yeni bir fırsat anlamına gelse 
de, kardeşi Paul için bu kaçış; kendini tekrarlayan ve sonuçsuz kalacak bir girişimdir. 
Julian’ın yeni bir varoluştan anladığı sadece mevcut hayatından kaçmaktır, kendini 
gerçekleştirme adına herhangi bir hedef, amaç ve isteği yoktur, dolayısıyla anlamsızdır.  Paul, 
Julian ile arasında yaşanan diyalogda kardeşine kaçışının bu anlamsızlığını anlatmaya çalışır: 

“…Paul arkaya kaykılmış oturuyordu, ama oturuşu yine de dimdikti, Julian gözlerini 
kıpıştırmadan donuk donuk baktı. “Cidden, Julian, bütün bunların anlamı ne?” 

“Sen de yaşamın tek olduğunu bilirsin. Herkes bilir bunu. İnsana ilk söyledikleri 
budur zaten.” 

“Yani?” 

“Bana bir yaşam daha eklenmiş oluyor.” 

Paul başını salladı. “Bu doğru olsa bile, doğru olmadığı ortada. Başka biri 
olabileceğini düşünüyorsun. Ama ne yaparsan yap, daima gözleri iyi görmeyen, unutulan bir 
Barok düşünürü ile ilgili kötü bir kitap yazan ve annesinin ölümünden sorumlu olan o genç 
adam olarak kalacaksın.” (s. 68) 
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Kardeşi Paul’un ağır eleştirilerine rağmen mevcut varoluşunu ortadan kaldırma 
konusunda kararlı olan Julian, Paul’dan aldığı parayla ve tedarik ettiği bir pasaportla her şeye 
sıfırdan başlayacağı ve kendi deyimiyle “kendine eklediği yeni bir varoluşa” doğru adım atar. 
Ancak bindiği trende iki kişi tarafından parası ve pasaportu gasp edilir, kaçma girişimi bu 
olaydan dolayı başarısız olur, dolayısıyla yeni varoluş yolculuğu da sekteye uğrar.   

Kendini gerçekleştirme; varoluşsal sorunlarla yüzleşmek, sorunlara katlanmak ve 
boğuşmaktan geçer (Maslow, 2001: 124). Julian’ın mevcut hayatını benimseyememesi, 
kendini gerçekleştirme güdüsünün eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Edimleriyle kendini 
gerçekleştirmesi gereken Julian, sorumluluk almaktan, mücadele vermekten çekinen biri 
olarak kendini tasarlamıştır. Maslow, “Gelişim ve kendini gerçekleştirme acı, üzüntü, keder ve 
kargaşa olmadan olabilir mi? Tüm bunlar bir noktaya kadar kaçınılmaz ve engellenemez ise 
sınırları çizen nedir? Üzüntü ve acı insanların gelişimi için gerekli ise insanları acı ve 
üzüntüden sürekli olarak korumaya çalışmaktan kaçınmalıyız. Acı ve üzüntü bazen yapıcı 
olabilir ve nihai olumlu sonuçlan göz önüne alınırsa arzu edilebilir. İnsanları acılarını 
yaşamaktan alıkoymak sonuçta aşırı korumaya dayanan bir ilişki yaratabilir. Bu da kişinin 
kendi içsel doğasının bütünlüğüne olan saygısının azalması ve gelişiminin engellenmesi 
anlamına gelir” (Maslow, 2001: 14) ifadeleriyle, insanın dünyaya fırlatılmış bir varlık olarak, 
acılara ve önünde belirecek engellere karşı bir varoluş savaşı içinde bulunduğunun ve 
savaşımda bireyin yalnız galip gelmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Julian’ın ise gerek 
koruyucu bir aileye-ailesinin özellikle kardeşinin onu devamlı desteklemesi-sahip olması 
gerekse her fırsatta önüne çıkan engeller, zorluklar karşısında mücadele yerine kaçmayı tercih 
etmesi kendini gerçekleştirme edimini engellemiş, onu “varoluşu kaçışlarda arayan” bir 
yaşama sürüklemiştir.  

Sonuç 

İnsanların varoluşlarını gerçekleştirme yerine yeni biri olma yönünde attıkları adımlar, 
ancak insanın ısmarlama bir benlik arayışı olarak kalmakta ve ileriye gidememektedir. Daniel 
Kehlmann’ın En Uzak Yer adlı romanı da bu bağlamda değerlendirildiğinde, roman kendine 
yeni bir benlik arayan bireyin trajikomik hikâyesini anlatır. Kehlmann romanında 
sorumsuzluk, korkaklık ve eylemsizlikle kendini tasarlayan, labirentleştirdiği dünyasında 
kendine çıkış yolu arayan bireyin çıkmazlarını başarılı bir biçimde kaleme almıştır. Gerek 
kendini gerçekleştirme güdüsünün eksikliği gerekse yaşanan boşluk hissi, roman 
başkahramanını yeni varoluşunu kaçışlarda arayan birine dönüştürmüştür.    
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AZERBAYCAN’DA BANKA KARLILIĞININ BELİRLEYİCİLERİ 
 
 

K. Batu TUNAY*   Shahriyar MUKHTAROV** 
Öz  

Bu çalışma Azerbaycan banka sisteminde karlılığı etkileyen unsurları ve bunların olası etkilerini 
belirlemek amacındadır. Bugüne kadar Azerbaycan banka sisteminde karlılığın belirleyicileri konusunda 
yapılmış hemen hiçbir deneysel çalışma söz konusu değildir. Çalışmada 2009-2013 dönemine ait yıllık veriler 
kullanılarak ticari bankaların karlılıkları doğrusal panel veri yöntemleriyle analiz edilmiştir. Ulaşılan bulgular, 
bankaya özgü mikro veya içsel değişkenlerin modelden modele değişen katsayı tahminlerine karşın karlılığı 
güçlü şekilde açıkladığını göstermektedir. Makro ekonomik ve finans sistemine dair değişkenlerin karlılıkla 
güçlü bir ilişkisi belirlenememiştir. Petrol üreten ve ihraç eden bir ülke olarak Azerbaycan’ın ciddi makro 
ekonomik sorunları olmaması ve ticari bankaların finans sisteminde büyük bir üstünlüğe sahip olması bu 
durumun başlıca nedenleridir. 
Anahtar Kelimeler: Ticari Bankacılık, Banka Karlılığı, Azerbaycan Bankacılık Sistemi, Doğrusal Panel Veri 
Modelleri. 

 
DETERMINANTS OF BANK PROFITABILITY IN AZERBAIJAN 

 
Abstract 

This study aims to determine the factors affecting the profitability of the banking system of Azerbaijan 
and their potential effects. So far on the determinants of profitability in the banking system of Azerbaijan is 
almost no made empirical studies. In the study, the profitability of commercial banks with annual data for the 
period 2009-2013 were analyzed with linear panel data methods. Empirical findings shows bank spesific micro 
or internal variables strongly explain the profitability, despite coefficient estimates varies from one model to 
another. In this study, have not identified a strong relationship between profitability with variables of 
macroeconomic and financial system. The main reasons for this situation are Azerbaijan as a country that 
produces and exports oil have no significant macroeconomic problems and financial system is dominated by 
commercial banks.  
Keywords: Commercial Banking, Bank Profitability, Azerbaijan Banking Sector, Linear Panel Data Models. 
 
Giriş 

Banka karlılığı, bankacılık literatüründe en fazla araştırılan konulardan birisidir. Bu 
alanda yapılan çalışmaların banka karlarını süreklilik (persistency), yakınsama (convergence) 
veya etkinlik (efficiency) gibi kavramlar açısından analiz ettikleri görülmektedir. Karlılığı 
belirleyen değişkenlerin ve etkilerinin belirlenmesi konusuna ise, literatürde özel bir önem 
verildiği görülmektedir. Bu nedenle karlılığın belirleyicileri konusunda 1970’lerin sonlarından 
beri çok ve çeşitli uluslararası çalışmalar yapılmaktadır. Çağdaş ekonometrik analiz 
yöntemlerinin gelişmesiyle 1990’lardan sonra yapılan çalışmalar deneysel ağırlıklı olmuş ve 
çeşitli ülkelerin bankacılık sistemlerinden farklı dönemlerde derlenen veri setleriyle karlılığın 
belirleyicileri tanımlanmaya çalışılmıştır. Türk bankacılık sisteminde karlılığın belirleyicileri 
konusunda 2000’lerin başından bu tarafa oldukça fazla deneysel çalışma yapılmıştır. 
Konu üzerine bu kadar çok ulusal ve uluslararası çalışma yapılmış olmasına karşın, bugüne 
dek banka çevrelerine referans olabilecek genel geçer bir model elde edilebildiğini söylemek 
zordur. Kuşkusuz bunda, incelenen örneklemelerin ve analiz yöntemlerinin farklılığı kadar, 
ülkeden ülkeye banka sistemlerinin yapı ve özelliklerinin farklı oluşu da etkili olmaktadır. 
Bankacılık alanında güçlü şekilde hissedilen küresel baskılar ve bu baskıların sonucu olarak 
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banka sistemlerinin giderek benzer hale gelmesi bir yandan, dev ölçekli küresel bankaların 
ulusal banka sistemlerine nüfuz etmeleri diğer yandan karlılığın belirleyicileri konusunun 
bilim çevrelerinde önemini ve popülerliğini korumasını sağlamaktadır. 

Yazındaki çalışmalar incelendiğinde 1990’lardan bu yana kullanılan modellerin ve bu 
modelleri oluşturan açıklayıcı değişkenlerin pek az değiştikleri görülecektir. Yapılan 
çalışmalar arasındaki en belirgin farklılıklar yukarıda da değinildiği gibi, ya incelenen dönem 
ya örneklem yapısı (tek bir banka sistemi veya çok sayıda banka sisteminin karşılaştırılması) 
ya da analiz yöntemidir. Çalışmaların hemen tümünde ele alınan banka sisteminde yer alan 
bankaların ölçek büyüklüklerinin ve banka sisteminde meydana gelen önemli kırılmaların 
etkileri dikkate alınmamıştır. Oysa bunlar karlılık üzerinde doğrudan etkileri olan önemli 
değişkenlerdir.  

Sovyetler Birliğinin çöküşünü takiben bağımsızlığını kazanan Azerbaycan hem 
stratejik coğrafi konumu hem de önemli petrol rezervleri ile bölgesinin en hızlı gelişen 
ekonomilerinden birisidir. Bağımsızlık kazandıktan sonra sıkıntılı geçiş ekonomisi sürecinden 
bankacılık sektörü de olumsuz etkilenmiştir. Yüksek faiz oranı karşılığı mevduat toplayan 
özel bankalar toplumun likidite fazlasını spekülasyon amaçlı kullanmış, gerçek finansal 
aracılık fonksiyonunu sürdürememişlerdir (Aras, 2003:89). Politik ve ekonomik istikrarsızlık 
ortamında sayısı 250`yi aşkın olan bankaların faaliyetleri otoritelerce izlenememiş, sistemde 
ciddi sorunlar doğmuştur. Etkin olmayan yönetim sonucu devlet bankalarının finansal 
kayıpları Hazinenin mali yükünü önemli ölçüde arttırmıştır. Ancak banka kuruluş 
sermayesinin artırılması, bir dizi düzenlemelerin yapılması ve sektörün etkin bir şekilde 
denetlenmesi sonucunda banka sayısının zamanla azaldığı gözlenmiştir.(Çağıl ve Mukhtarov, 
2014: 78)  

Son on yıllık dönemde Azerbaycan ekonomisi ciddi bir büyüme kaydetmiş ve 
bankacılık sektörü de bu gelişimden payına düşeni almıştır. Sisteme yeni giren bankalarla 
toplam banka sayısı 44’e ulaşmıştır. Bugüne kadar Azerbaycan bankacılık sektöründe karların 
belirleyicilerine dair deneysel (empirical) bir çalışma yapılmamıştır. Dolayısıyla bu 
çalışmayla bu açığın kapatılması hedeflenmiştir. Literatürdeki çalışmaların bulgularından 
hareketle geliştirilen bir modelle Azerbaycan’da faaliyet gösteren ticari bankaların karları 
üzerinde etkili olduğuna inanılan değişkenler analiz edilmiştir. Analizlerde doğrusal panel 
veri modellerinden yararlanılmıştır. 
 
1. Banka Karlılığı Alanında Yapılan Çalışmalar ve Başlıca Bulguları  

Banka karlılığının bileşenlerine dair araştırmalar Short (1979) ve Bourke (1989) 
çalışmalarına kadar geri götürülebilir. Ama bu konuyu deneysel yöntemlerle inceleyen 
kapsamlı araştırmaların öncüsü olarak Molyneux ve Thornton’un (1992) çalışması kabul 
edilmektedir. Bu çalışmanın ardından çok sayıda deneysel araştırma yapıldığı görülür. Berger 
(1995), Neely ve Wheelock (1997), Naceur (2003), Mamatzakis ve Remoundos (2003), 
Naceur ve Goaeid (2001, 2008), Demirgüç-Kunt ve Huizinga (1999, 2000), Abreu ve Mendes 
(2002), Staikouras ve Wood (2004), Goddard vd. (2004), Athanasoglou vd. (2006), Micco vd. 
(2007), Pasiouras ve Kosmidou (2007), Aburime (2008), Athanasoglou vd. (2008), Alper ve 
Anbar (2011), Dietrich ve Wanzenried (2011), Flamini vd. (2009), Hoffmann (2011), Beltratti 
ve Stulz (2012), Iatridis ve Persakis (2012), Roman ve Danuletiu (2013), Dietrich ve 
Wanzenried (2014), Diaconu ve Oanea (2014), Gullien vd. (2014), Naidu ve Nair (2014), Yin 
ve Matthews (2014) gibi araştırmacıların çalışmaları bunların belli başlılarıdır. Sıralanan 
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çalışmalar çeşitli panel veri teknikleriyle ya tek bir ülkeyi ya da karşılaştırmalı olarak çok 
sayıda ülkeyi ele almışlardır.1 

Banka karlılığı ROA, ROE ve NIM gibi oranlarla ölçülebilir. Karlılığın bileşenlerine 
dair yazında, faaliyet karlılığını daha iyi yansıttığına inanıldığından ROA’nın kullanılmasının 
daha yaygın olduğu görülmektedir.2 Ama kapsamlı bir araştırmada birden fazla ölçütün ayrı 
ayrı sınanması ve ortak bulguların dikkate alınması daha yararlı olabilir. Örneğin üç ölçütü de 
açıklayan ortak bileşenlerin belirlenmesinin önemi açıktır. Buna karşılık farklı bağımlı 
değişkenleri modelleyen çalışmalar pek fazla değildir. Molyneux ve Thornton’un (1992), 
Mamatzakis ve Remoundos (2003), Dietrich ve Wanzenried (2014) gibi araştırmacıların 
çalışmaları örnek olarak verilebilir. 

İlgili yazında öne çıkan bir başka husus da; kurulan modellerin içsel ve dışsal şeklinde 
tasnif edilebilecek değişkenleri içermesidir. Genellikle içsel değişkenlerden bankaya özgü 
değişkenler, dışsal değişkenlerdense makro ekonomik ve ele alınan ülke veya ülkelerdeki 
finansal sistemin yapısını yansıtan değişkenler kast edilmektedir.  

Bourke (1989), Demirgüç-Kunt ve Huizinga (1999), Goddard v.d. (2004), Pasiouras 
ve Kosmidou (2007) gibi araştırmacıların çalışmalarında banka büyüklüğü, operasyonel 
etkinlik ve sermaye oranı başlıca içsel değişkenlerdir. Söz konusu değişkenlerin genellikle 
karlılığı pozitif etkiledikleri görülmüştür. Demirgüç-Kunt ve Huizinga (2000) ve Micco v.d. 
(2007) bunlara ek olarak mülkiyeti de modellerine eklemişlerdir. Mülkiyetin karlılığa olan 
etkisinin gelir durumuna göre değiştiğini belirleyen Micco v.d. (2007); gelişmekte olan 
ülkelerde genel giderleri yüksek olan kamu bankalarının karlılıklarının düştüğünü 
gözlemlemişlerdir. Demirgüç-Kunt ve Huizinga (2000) ise, gelişmiş ülkelerde yabancı 
bankaların sektördeki diğer rakiplerine oranla daha az karlı olduklarını belirlemişlerdir. 
Dışsal etkenler ise, genelde finansal kuruluşların performanslarını etkileyen enflasyon oranı, 
faiz oranı, GSYİH cinsinden büyüme ve kişi başına gelir, vergi oranları gibi makro ekonomik 
değişkenlerden meydana gelmektedir. Demirgüç-Kunt ve Huizinga (1999), Athanasoglou vd. 
(2008) inceledikleri örneklemlerde enflasyon ve büyümenin karlılığı pozitif vergi oranlarının 
ise negatif etkilediğini belirlemişlerdir.  

Piyasa yapısı ise başta yoğunlaşma oranı olmak üzere nispi büyüklük oranı, piyasa 
kapitalizasyonunun ve toplam aktiflerin milli gelire oranı gibi değişkenlerle modellerde 
yansıtılmaktadır. Bunlar arasında yoğunlaşma oranı ilgili yazında en fazla kullanılan piyasa 
yapısı değişkeni olduğundan, özellikle buna dair bazı tespitler yapılabilir. Yapılan 
çalışmalarda yoğunlaşmanın etkileri konusunda çelişkili sonuçlar alınmıştır. Bourke (1989), 
Molyneux ve Thornton’un (1992) gibi araştırmacılar sektördeki yoğunlaşmanın karlılığı 
pozitif etkilediğini, Demirgüç-Kunt ve Huizinga (1999), Staikouras ve Wood (2004) gibi 
araştırmacılarsa negatif etkilediğini tespit etmişlerdir. Son dönemde yapılan çalışmalarda da 
yine bu gibi çelişkili sonuçlar dikkati çekmektedir. Hatta Dietrich ve Wanzenried (2014), aynı 
çalışma kapsamında ele aldıkları değişik ülke grupları ve değişik bağımlı değişkenler için 
farklı sonuçlara ulaşmışlardır. Bağımlı değişkenin ROA ve NIM olduğu modellerde, düşük 
gelirli ülkelerde yoğunlaşma oranı karlılığı pozitif etkilerken, orta ve yüksek gelirli ülkelerde 
negatif etkilemektedir. Bağımlı değişkenin ROE olduğu modellerde ise, yoğunlaşma oranı 
düşük ve orta gelirli ülkelerde karlılığı pozitif etkilerken, yüksek gelirli ülkelerde negatif 
etkilemektedir.3 

Görüldüğü gibi söz konusu çalışmaların bulgularının tek bir doğrultuda olduğunu 
söylemek zordur. İncelenen ülkelerin, bunlara ilişkin veri setlerinin ve ele alınan zaman 
döneminin farklılığı gibi nedenlerle sonuçlar arasında önemli farklılıklar olduğu 
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görülmektedir. Bununla beraber, bazı ortak bulgulardan da söz edilebilir. Diğer bir deyişle, 
örneklem ve analiz yöntemi farklılıklarına rağmen bazı banka karlılığı bileşenlerinin hemen 
her ülkede aynı oldukları dikkati çekmektedir. Çalışmaların birçoğunda banka büyüklüğü, risk 
ve genel giderler gibi içsel değişkenlerin banka karlılığını etkiledikleri gözlenmiştir. İlgili 
yazında kullanılan dışsal değişkenler genel olarak GSYİH artışı, faiz oranları, enflasyon, 
yoğunlaşma gibi ekonomi ve piyasa unsurlarından meydana gelmektedir. Çalışmaların 
birçoğunda enflasyon, kısa vadeli faiz oranları ve büyümenin banka karlılığı üzerinde güçlü 
etkileri olduğu belirlenmiştir. 

Son olarak krizlerin banka performansına etkileri konusuna da kısaca değinilmelidir. 
Banka çevreleri, performans üzerinde finansal krizlerin olumsuz etkileri konusunda görüş 
birliği içinde oldukları halde, banka karlılığının analizinde krizlerin etkisini araştıran 
çalışmaların sayısı oldukça azdır. Dietrich ve Wanzenried (2011), Beltratti ve Stulz (2012) 
gibi bazı araştırmacılar 2008 küresel krizinin banka karlılığına etkilerini incelemişlerdir. Elde 
edilen bulgular, sistemin bir bütün olarak etkileyen krizlerin kredi verme gibi gelir getiren 
operasyonları felç etmesi ve artan likidite gereksinimleri nedeniyle yeni kaynak temin 
etmenin zorlaşması gibi nedenlerle karlılığı azalttığını göstermiştir. 
 
2. Ekonometrik Analiz ve Bulgular 
2.1. Veri Seti ve Kaynakları 

Çalışmada kullanılan veriler Azerbaycan Merkez Bankası’ndan temin edilmiştir. Bu 
çerçevede Azerbaycan’da faaliyet gösteren 44 bankanın yıllık karlılık oranları (ROA ve ROE 
bazında) derlenmiştir. Söz konusu bankaların hepsi ticari banka veya mevduat bankasıdır. 
Azerbaycan’da yatırım ve kalkınma bankaları faaliyette bulunmamaktadır. Faaliyetteki ticari 
bankaların 22 tanesi milli sermayeli (domestic) ve 22 tanesi de yabancı sermayelidir (foreign 
banks). 2009 ile 2013 yıllarını içeren veri setinde, 235 gözlem bulunmaktadır.  

 
2.2. Analiz Yöntemleri 

Bilindiği gibi banka sistemine dair veriler hem zaman hem de kesit olarak iki boyutlu 
bir yapı sergilemektedirler. Bu yapılarından ötürü, uzmanlarca panel veri teknikleriyle analiz 
edilmeleri daha yerinde bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Kullanılan veri setinin hem 
zaman hem de kesit boyutları olması nedeniyle, gözlem sayıları artmakta ve elde edilen 
parametre tahminleri daha güvenli hale gelmektedir. Ayrıca tahmini yapılan modeller daha az 
kısıtlayıcı varsayımlara dayanacaktır. Böylece diğer geleneksel yöntemlere nazaran daha 
karmaşık davranış modelleri kurulması ve test edilmesi mümkün olabilecektir. Geleneksel 
modellerde çeşitli nedenlerle dışlanan değişkenler sonuçlarda sapmaya yol açmaktadır. Oysa 
model dışında tutulan değişken veya değişkenlerin birimlere veya zamana göre değişmeyen 
değişkenler olması durumunda, panel veri teknikleri kullanılması bu sapmaların kontrol altına 
alınmasını sağlamaktadır. Bunun önemli bir üstünlük olduğuna kuşku yoktur. Panel veri 
modellerinin bir başka üstünlükleri de; hem birimler arası hem de birimin içinde zamana göre 
meydana gelen farklılıkların birlikte incelenebilmesine olanak vermeleridir (Baltagi, 2002: 3-
5). 

Panel veri modellerinin firmaların ticari uygulamaları üzerinde önemli etkileri olduğu 
halde doğrudan gözlenemeyen veya ölçülemeyen kültürel farklar, yasal düzenlemeler, politika 
değişiklikleri gibi etkenleri analiz etmeye elverişli bir yapıları vardır. Diğer bir deyişle, 
münferit heterojenlikleri hesaba katmaya olanak vermektedirler. Çok düzeyli veya hiyerarşik 
verileri analiz etmek için de uygun modellerdir (Torres-Reyna, 2007). Ama bu modellerin 
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konumuz itibariyle bizi en fazla ilgilendiren özellikleri, firma bazındaki mikro ve ülke 
bazındaki makro değişkenleri birlikte analiz edebilme olanağı sunmalarıdır.  
Çok sayıda farklı yapı ve özellikte panel veri modelinden söz edilebilir. Bunlar, analiz 
edilecek verilerin yapısal özelliklerine, ispatlanmaya çalışılan teorik modele ve daha pek çok 
özelliğe bakılarak farklı amaçlarla kullanılmaktadır (Yaffee, 2003). Karlılıkla ilgili yazında 
doğrusal model olarak sabit etkiler (fixed effects) ve rastsal etkiler (random effects) modelleri 
tercih edilmektedir. Son dönemlerde, dinamik etkileri hesaba kattıklarından ve bazı 
varsayımlarından ötürü daha tutarlı tahmin sonuçları üretmeleri nedeniyle dinamik panel veri 
(dynamic panel data models) popülerlik kazanmıştır. 

Sabit etkiler modelleri, zaman içinde bazı değişmeler gösteren değişkenlerin 
etkilerinin analiz edilmesine uygun bir yapıdadır, özellikle firma düzeyinde açıklayıcı 
değişkenler ve sonuç arasındaki ilişkinin belirlenmesinde başarılıdırlar. Bu modellerin 
kovaryans modeli, tahminci içi (within estimator) modeli, münferit gölge değişken modeli, en 
küçük kareler gölge değişken modeli gibi türleri bulunmaktadır. En yalın halleri aşağıdaki 
gibi gösterilebilir: 

α β= + +it i it itY X u         (1) 
(1) numaralı eşitlikte; (i=1,2,…,n) için Yit i grubu ve t zamanındaki bağımlı değişkeni 

αi  kesite veya gruba özgü sabiti, Xit bağımsız değişkenler vektörünü, β katsayılar vektörünü, 
uit modelin hata terimini simgeler (Torres-Reyna, 2007). 
Panel veri setinde her bir kesit veya grup (bizim örneğimizde her bir banka), açıklayıcı 
değişkenleri etkilesin veya etkilemesin kendisine has özelliklere sahiptir. Örneğin bir 
bankanın sermaye yapısı veya kazanç getiren operasyonları diğerinden farklıdır ya da 
kendisine özgüdür. Dolayısıyla temelde açıklayıcı değişkenlerin grup veya kesit içindeki bazı 
şeyleri etkilediği ve bunların kontrol altında tutulması gerektiği varsayılabilir. O halde grup 
veya kesite özgü hata terimleri ile açıklayıcı değişkenler arasında bir ilişki olduğu da 
varsayılabilir. Bu nedenle sabit etkiler modelleri zamana göre değişmeyen etkilerin 
kaldırılmasıyla, araştırmacıya açıklayıcı değişkenlerin sonuç üzerindeki net etkilerini 
gözlemleme avantajı sunabilirler.4 Bu modellerin diğer bir avantajları da, zamana göre 
değişmeyen özelliklerin gruba özgü olması ve diğer münferit özelliklerin ilişkisiz olması 
gerektiğinin varsayılmasıdır. Her grup veya kesit bir diğerinden farklı olduğundan, hata terimi 
ve sabiti de diğer gruplarınkinden farklı, yani ilişkisiz olmalıdır (Torres-Reyna, 2007). 
Eğer hata terimleri birbirleriyle ilişkili bir yapı sergiliyorsa, analiz için rastsal etkiler modeli 
daha doğru bir seçenek haline gelir. Bu durumun sınanması için, başlangıçta aynı değişkenler 
hem sabit etkiler hem de rastsal etkiler modelleriyle tahmin edilerek elde edilen kalıntı 
dizilerine Hausman testi uygulanmaktadır. Hausman testi, tekil hata terimlerinin açıklayıcı 
değişkenlerle ilişkili olup olmadıklarını test eder. Bu test için yokluk hipotezi, hata terimleri 
ile açıklayıcı değişkenlerin ilişkili olmadıkları veya teknik olarak katsayılar arasında 
sistematik fark olmadığı şeklindedir. Yokluk hipotezi kabul edilirse analizler rastsal etkiler, 
reddedilirse de sabit etkiler modeli kullanılarak yapılmalıdır. 

Sabit etkiler modelinin aksine rastsal etkiler modelinde, bağımsız veya açıklayıcı 
değişkenlerin farklı kesitlerde rastsal ve ilişkisiz oldukları varsayılmaktadır. Bir başka 
varsayım da, hata terimlerinin zamana göre değişmeyen açıklayıcı değişkenlerle ilişkisiz 
oldukları yönündedir. Sabit ve rastsal etkiler modelleri arasındaki en belirgin farklılık; 
gözlenemeyen münferit etkilerin birbiriyle ilişkili açıklayıcı değişkenlerden ileri gelip 
gelmediği veya bu etkilerin tesadüfî olup olmadığı noktasındadır (Greene, 2008: 183). Rastsal 
etkiler modellerinin analiz yapanlara sunduğu avantaj, zamanla değişmeyen değişkenlerin 
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modele eklenmesidir. Sabit etkiler modellerinde ise, bu tür değişkenlerin etkileri sabit terimin 
içinde hesaba katılmaktadır. 

Rastsal etkiler modellerinde açıklayıcı değişkenleri etkilesin veya etkilemesin münferit 
özelliklerin belirlenmesine gereksinim vardır. Ancak modelde göz ardı edilen değişkenlerin 
yol açabileceği eğilimden ötürü, bu yaklaşım daima uygun olmayabilir. Bu dezavantajına 
rağmen, rastsal etkiler modelleri analizde kullanılan örneklemi ötesinde sonuç çıkartmaya 
elverişli bir yapıdadır. Aşağıda bu modellerin genel yapısı tasvir edilmektedir: 

α β ε= + + +it it it itY X u         (2) 
(2) numaralı eşitlikte uit gruplar veya kesitler arasındaki hataları, εit ise grupların veya 

kesitlerin içindeki hataları simgelemektedir. 
 
2.3. Analizde Kullanılan Modellerin Yapısı 

Banka karlılığının belirleyicilerine dair ulusal ve uluslararası yazın incelendiğinde, 
genellikle bağımlı değişken olarak ROA, ROE veya NIM gibi karlılık temelli performans 
ölçütlerinden biri veya birkaçının kullanıldığı görülmektedir. Seçilen bağımlı değişkenin ele 
alınan ülke veya ülkelerdeki banka sistemine özgü mikro değişkenlerle ve o ülkenin 
ekonomik sisteminin yapısını az çok yansıtan makro ekonomik değişkenlerle açıklanmaya 
çalışıldığı görülmektedir. Azımsanmayacak sayıda çalışmada da, bu mikro ve makro 
değişkenlere ek olarak banka karları üzerinde (dolaylı da olsa) yadsınamaz etkilerinden dolayı 
ülkenin finans sistemini yansıtan değişkenlere yer verilmiştir. Nispeten az sayıda çalışmada 
ise, banka sisteminde hâkim olan mülkiyet yapısını (kamu veya özel sektör gibi), yabancı 
bankaların etkilerini ve seçim, ekonomik kriz gibi karlılığı kısa süreli de olsa derinden 
etkileyebilecek nitel değişkenlerin gölge değişken olarak modellerde dikkate alındığı 
gözlenmektedir. Çalışmaların çok önemli bir bölümü, kullanılan örneklemlerin hem zaman 
hem de kesit boyutları olmasından ötürü doğrusal ve dinamik panel veri teknikleriyle yapılmış 
analizlere dayanmaktadır.  

Modellerde kullanılan bazı bağımsız değişkenler ortak olsa da, çalışmadan çalışmaya 
bağımsız değişkenlerin farklılaşabildikleri görülmektedir. Uluslararası çalışmalar topluca 
değerlendirildiklerinde, genel giderlerin (OV / TA), öz kaynakların (E / TA), kredilerin (L / 
TA), net faiz gelirlerinin (NII / TA) toplam aktiflere oranı, logaritmik toplam aktifler (log(TA)) 
gibi bankalara özgü değişkenlerin daha fazla kullanıldıkları ve anlamlı sonuçlar verdikleri 
gözlenmiştir. Diğer yandan sık kullanılan ve anlamlı sonuç veren makro ekonomik 
değişkenler olarak enflasyon oranı, büyüme oranı ve faiz oranı öne çıkmaktadır. Finansal 
sistemin etkilerini yansıtan değişkenler arasında hisse senedi piyasası kapitalizasyon oranı 
(MCap), yoğunlaşma oranı (CO), nispi büyüklük (RS) yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Çalışmamızda kullanılan modellerin genel yapısı bu tespit ve değerlendirmeler ışığında 
tasarlanmıştır. Elbette modellerde kullanılacak değişkenlerin seçilmesinde veri 
sınırlandırmaları da rol oynamıştır. Bu çerçevede Azerbaycan banka sistemine ve 
ekonomisine ilişkin olarak ulaşılabilen veriler gözetilerek modeller oluşturulmuştur. 
Çalışmada kullanılan modellerin genel yapısı aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

( , , )=it it t itP f BC M FS         (3) 
(3) numaralı eşitlik, i bankasının t dönemindeki karlılığının (Pit), o bankanın içsel 

faktörlerine veya mikro etkenlere (BCit), ilgili dönemde etkili olan makro ekonomik 
değişkenlere (Mt), ve finansal sistemin yapısına dair değişkenlere (FSit) bağlı olduğunu ifade 
etmektedir. 
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(4) numaralı eşitlikte, daha önce anlamları açıklanmış olan bankaya özgü veya mikro, 
ekonomik yapıyı ve gelişmeleri yansıtan makro, finansal sistemin yapısını yansıtan 
değişkenler kapalı formda sunulmuştur. Bunların banka karlılığıyla olan etkileşimleri 
açıklanabilmesi için ilgili yazındaki diğer çalışmaların bulguları ve tespitlerinden 
yararlanılmalıdır. Böylelikle analizlerde tahmini yapılacak modelin sağlıklı bir şekilde 
parametrik olarak ifade edilmesi mümkün olabilecektir. 

Genel giderlerin toplam aktiflere oranı (OV / TA), bankaların personellerine ödedikleri 
ücret, şube kiraları, elektrik, telefon vb. genel giderlerin toplam aktifler içindeki payını 
yansıtır ve gelir getiren banka operasyonlarını sınırlandırdığından karlılıkla negatif bir ilişki 
içinde olması beklenir. Yapılan çalışmalar, gelişmiş ülkelerde bu oranın düşük olduğunu 
göstermiştir. Kredilerin toplam aktiflere oranı (L / TA), ilk bakışta operasyonel gelirleri ve 
buna bağlı olarak karlılığı arttıran bir değişken olarak görülebilir. Ancak aslında aktiflerin 
daha büyük bölümünün kredilere tahsis edilmesi ödememe riskini arttıran bir etkendir. 
Bundan ötürü birçok uluslararası çalışmada karlılıkla ilişkisi negatif bulunmuştur. Öz 
kaynakların toplam aktiflere oranı (E / TA), bankaların sermaye yeterliliğinin bir ölçütüdür. 
Bu oranın yüksek olduğu bankalarda sermaye yeterliliği yüksek olsa da, kaldıraç etkisinden 
daha az yararlanıldığı ve ortalama sermaye maliyetlerinin yüksek olduğu anlamına gelir. 
Dolayısıyla bu orandaki artış karlılıkta azalışa ve iki değişken arasında negatif bir etkileşime 
neden olacaktır (Demirgüç-Kunt ve Huizinga, 2001 ve Naceur, 2003). 

Net faiz gelirlerinin toplam aktiflere oranı (NII / TA), gelirin karlılık üzerindeki pozitif 
etkisini yansıtan bir değişkendir. Genel olarak bankalar daha fazla mevduatı krediye 
dönüştürdükçe faiz gelirlerinde ve bunların toplam aktiflere oranında artış olması ve genel 
karlılığa pozitif yansıması beklenir. Yapılan çalışmaların sonuçları, bu oranın gelişmekte olan 
ülkelerde yüksek gelişmiş ülkelerde ise düşük değerler verdiğini ortaya koymuştur. Mevduat 
ve kredi faiz oranlarının düşük, ödememe riskinin az olduğu gelişmiş ülkelerde bu oran söz 
konusu değerlerin yüksek olduğu gelişmekte olan ülkelere nispeten haliyle düşük çıkmaktadır 
(Demirgüç-Kunt ve Huizinga, 2001). 

Toplam banka aktiflerinin logaritması (log(TA)), ilgili yazında “hacim” (size) olarak 
adlandırılmakta ve bankaların rakiplerine oranla büyüklüklerini temsil etmektedir. Genelde 
banka otoritelerinin büyük bankaların başarısızlıklarına daha az tahammüllü olacakları 
varsayımından hareketle büyüklük bir tür risk ölçütü olarak değerlendirilmektedir. Bu yüzden 
otoriteler büyük bankalardan daha fazla sermaye ayırmalarını beklemektedir ve dolayısıyla 
söz konusu değişkenin karlılıkla ilişkisinin negatif olacağı kabul edilmektedir. Ancak banka 
büyüdükçe ulusal piyasadaki pazar payı artmakta ve rekabet koşulları kendi lehine 
değişmektedir. Örneğin kredi faiz oranları düşmemektedir. Hal böyle olunca, karlılığı arttıran 
etkiler, karlılığı azaltan etkilere galebe çaldığından, hacim ile karlılık arasındaki ilişki de 
pozitif olmaktadır (Flamini, 2009). 
Toplam aktiflerin artmasının karlılığı arttırma eğilimi güçlüdür. Çünkü varlıkları artan bir 
bankanın muhtemelen kazanç getiren operasyonları da artacak ve karlılığı yükselecektir. Bu 
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eğilimin ekonominin büyüme kaydettiği dönemlerde artması ve ekonominin daraldığı 
dönemlerde de düşmesi bir başka olası durumdur. Dolayısıyla TA / Y oranı, genellikle 
karlılıkla pozitif bir etkileşim sergilemelidir. 

İlgili yazında yaygın olarak kullanılan makro ekonomik değişkenler olan enflasyon ve 
büyüme hızı gibi değişkenler üzerinde de kısaca durmakta fayda vardır. Bugüne kadar elde 
edilen bulgular enflasyon (Inf) ile banka karlılığı arasında pozitif bir ilişki olduğunu 
göstermiştir. (Molyneux ve Thornton, 1992; Demirgüç-Kunt ve Huizinga, 1999; 
Athanasoglou v.d., 2008; Dietrich ve Wanzenried, 2011). Ancak bazı çalışmalarda faiz 
oranının başka değişkenlerle etkileşimi gibi teknik nedenlerle negatif katsayı değerleri 
alabildiği de görülmektedir.  

Büyüme (Grw)ile karlılık arasındaki ilişkinin de pozitif yönde olması beklenmektedir.5 
Bankacılık yazınında, büyümenin banka karlarında artışa yol açacağına dair çok sayıda 
çalışmadan söz edilebilir. Ekonominin büyüme dönemlerinde artan kredi hacmi banka 
karlılığına pozitif yönde etkide bulunmaktadır (Demirgüç-Kunt ve Huizinga, 2001; Naceur, 
2003; Stikouras ve Wood, 2004; Flamini v.d., 2009; Dietrich ve Wanzenried, 2014). Kurların 
banka karlılığına etkisi konusuna uluslararası çalışmalarda fazlaca değinilmemektedir.  

Finans sisteminin durumunu tasvir eden değişkenlerin nasıl yorumlanmaları gerektiği 
de önemli bir konudur. Azerbaycan için TA / Y ve CO değişkenleri elde edilebilmiştir. Bu 
değişkenler sınırlı da olsa ekonominin finansmanı konusunda bankaların rolüne dair fikir 
verebilir. Toplam aktiflerin artmasının karlılığı arttırma eğilimi güçlüdür. Çünkü varlıkları 
artan bir bankanın muhtemelen kazanç getiren operasyonları da artacak ve karlılığı 
yükselecektir. Bu eğilimin reel ekonominin finansmanı bağlamında ekonominin büyüme 
kaydettiği dönemlerde artması ve ekonominin daraldığı dönemlerde de düşmesi bir başka 
olası durumdur. Dolayısıyla TA / Y oranı, genellikle karlılıkla pozitif bir etkileşim 
sergilemelidir. Diğer yandan yoğunlaşma (CO), yani sektörde belli sayıda bankanın egemen 
olması da sistemdeki rekabet düzeyini yansıtacaktır. Ekonomide finansmanın ağırlıklı olarak 
bankalar eliyle yapılması, banka sisteminde yoğunlaşma oranının fazla olması karlılığa pozitif 
etkisi olacak etkenlerdir. 

Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında (4) numaralı eşitlik, aşağıdaki gibi her 
değişkenin alternatif karlılık ölçütleriyle olan etkileşimlerini yansıtacak şekilde ifade 
edilebilir: 

( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 4 5

1 2 1 2

 / / / / log( )

  /

α α α α α

β β δ δ ε

= − − − + +

+ + + + +
it

t it

it t itit it it it

BC

t t it it it

M FS

P c OV TA E TA L TA NII TA TA

Inf Grw TA Y CO
  (5) 

(5) numaralı eşitlikte, yoğunlaşma oranı (CO) sektördeki en büyük beş bankanın 
aktiflerinin sektörün toplam aktiflerine oranı olarak dikkate alınmıştır. Söz konusu eşitlikte, ct 
model sabitini ve εit hata terimini simgelemektedir. 
 
2.4. Modellerin Tahmini ve Ulaşılan Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde, 3.3 numaralı bölümde ifade edilen (5) numaralı doğrusal 
panel veri modeli (linear panel data model) üç alternatif performans ölçütü olan ROA, ROE ve 
NIM için sırasıyla tahmin edilmiştir. Tahmin sürecine geçilmeden, değişkenlere ait tanımsal 
istatistikler ve değişkenlerin birbirleriyle korelasyonlarını gösteren katsayılar hesaplanmıştır 
(Bkz. Tablo 1 ve Tablo 2). Değişkenlerin birbirleriyle olan korelasyonları genellikle düşüktür. 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   697	  

Bununla beraber, NIM ile OV / TA ve NII / TA ile OV / TA ve NIM arasında yüksek 
korelasyon olduğu da katsayı değerlerinden anlaşılmaktadır. Ayrıca OV / TA ile ROA ve 
ROE, NII / TA ile ROA, ROE ve E / TA arasında yüksek sayılabilecek korelasyon katsayıları 
olduğu da dikkati çekmektedir. Bu değişkenlerin arasındaki ilişki, büyük ölçüde benzer 
verilerden hesaplanmalarından ileri gelmektedir.  
 
Tablo 1: Tanımsal İstatistikler 

  Ortalama 
Std. 
Sapma Minimum Maksimum 

ROA  0.0191 0.0574 -0.3842 0.4056 
ROE  0.0833 0.2803 -1.0723 2.1700 
NIM  0.1601 0.3027 -0.0662 2.1723 
OV / 
TA  0.1805 0.3660 0.0120 2.6268 
E / TA  0.2379 0.1720 0.0231 0.9433 
L / TA  0.6397 0.2696 0.0412 1.2912 
NII / 
TA  0.0443 0.0884 -0.0033 0.7534 
log(TA)  4.8408 1.3228 0.0023 6.8556 
Inf  -2.9547 7.4243 -15.9768 4.1379 
Grw  11.3016 5.9216 4.0770 20.1462 
TA / Y  678.9980 1729.0960 0.0000 14459.9400 
TA5 / 
TA  0.5726 0.0207 0.5500 0.6102 

 
Tablo 2: Değişkenlerin Birbirleriyle Korelasyonları 

  ROA ROE NIM 
OV / 
TA 

E / 
TA 

L / 
TA 

NII / 
TA 

log(T
A) Inf Grw 

TA / 
Y 

TA5 / 
TA 

ROA  1            

ROE  
0.86
99 1           

NIM  
0.44
29 

0.28
41 1          

OV / 
TA  

0.57
43 

0.45
28 

0.74
90 1         

E / TA  
0.15
16 

-
0.01
48 

0.68
83 

0.443
0 1        

L / TA  
0.19
89 

0.20
85 

-
0.14
64 

0.162
5 

-
0.05
33 1       

NII / 
TA  

0.61
18 

0.48
50 

0.66
62 

0.894
7 

0.43
70 

0.09
79 1      

log(T
A)  

0.01
05 

0.01
85 

-
0.06

-
0.065

0.10
31 

0.56
48 

-
0.047 1     



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   698	  

19 9 1 

Inf  

-
0.04
84 

-
0.08
33 

-
0.07
12 

-
0.042
4 

-
0.05
05 

0.06
07 

-
0.074
7 

-
0.005
7 1    

Grw  

-
0.05
60 

-
0.08
87 

-
0.08
60 

-
0.036
7 

-
0.06
67 

0.01
78 

-
0.043
1 

-
0.016
0 

0.49
63 1   

TA / 
Y  

-
0.07
57 

-
0.09
89 

-
0.13
04 

-
0.116
7 

-
0.19
34 

0.07
74 

-
0.106
9 

0.337
1 

-
0.00
62 

-
0.02
93 1  

TA5 / 
TA  

0.05
48 

0.07
92 

0.08
01 

0.054
8 

0.09
58 

-
0.07
71 

0.094
3 

0.010
7 

-
0.77
62 

-
0.24
73 

-
0.00
06 1 

 
Tablo 3: Hausman Testleri 

 
Modeldeki Bağımlı 
Değişkenler 

 ROA ROE NIM 
Ki Kare 28.830 0.871 22.662 
Anlamlılık 0.0002 0.9966 0.0020 

 
Tahmin sürecinin ilk aşamasında, uygun doğrusal panel veri modelinin tespit 

edilebilmesi için, Hausman testi kullanılarak sabit etkiler (fixed effects) ve rastsal etkiler 
(random effects) modelleri arasında bir tercih yapılmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede, alternatif 
bağımlı değişkenler için ayrı ayrı sabit etkiler ve rastsal etkiler modelleri tahmin edilerek 
Hausman testleri hesaplanmıştır. Test sonuçları Tablo 3’de sunulmuştur. Test sonuçları, 
bağımlı değişken (endogenous variable) olarak ROA ve NIM’in kullanıldığı modeller için 
sabit etkiler, ROE’nin kullanıldığı modeller için de rastsal etkiler yöntemiyle tahmin 
yapılmasının daha uygun olacağını göstermiştir. 

Analizin ikinci aşamasında üç alternatif performans ölçütü için ayrı ayrı modeller 
uygun doğrusal panel veri tekniği ile tahmin edilmiştir. Ancak her üç modelde de bazı 
parametreler t veya z testlerini geçemediklerinden istatistiksel olarak anlamsız çıkmıştır. 
Bunun üzerine her alternatif performans ölçütü bazında sadece anlamlı parametre değerleri 
veren değişkenleri içeren alternatif modeller de tahmin edilmiştir. Dolayısıyla toplamda altı 
doğrusal model tahmin edilmiş ve sonuçlar Tablo 4’de sunulmuştur. 

Analizin üçüncü ve son aşamasında, tanı koyma testleri (diagnostic tests) ile 
modellerin geçerlilikleri sınanmıştır. Bu sınamalara dair sonuçlar da Tablo 4’de 
sunulmaktadır. Sabit etki modelleri için sırasıyla Wooldridge ardışık bağlanım testi 
(Wooldridge autocorrelation test), yenilenmiş Wald değişen varyans testi (modified Wald 
heteroskedasticity test) ve Pesaran kesitsel bağlılık testi (Pesaran’s test of cross sectional 
independence) uygulanmıştır. Rastsal etki modelleri içinse, Breusch ve Pagan Lagranj çarpanı 
testi (Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test) yapılmıştır.  

Sabit etki modellerinin tahmin sonuçları, modellerin tümünde kesitsel bağlılık olmasa 
da, değişen varyanslık ve ardışık bağlanım sorunları bulunduğunu göstermektedir. Değişen 
varyanslık sorununun etkilerinden kaçınmak için sözü edilen modeller Huber-White yöntemi 
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ile değişen varyansa karşı “sağlam” standart hatalar (heteroskedasticity-robust standard 
errors) hesaplanmıştır. Tablo 4’deki standart hatalar bu yöntemle hesaplanmış olanlardır. 
Diğer yandan bu gibi mikro panel olarak nitelendirilen kesit başına gözlemin az olduğu 
örneklemlerde ardışık bağlanım bir sorun teşkil etmez. Rastsal etki modellerinde ise, Breusch 
ve Pagan testinin sonuçları, karşılıklı birimler arasında ciddi fark olmadığı (no significant 
difference across units) doğrultusundaki yokluk hipotezinin (null hypothesis) reddedildiğini 
gösterir. Bunun anlamı rastsal etkiler modelinin geçerli olduğudur. 

Anlamlı parametre tahminleri açısından incelendiğinde, yani sadece Tablo 4’deki (2), 
(4) ve (6) numaralı modeller dikkate alındığında; Azerbaycan bankalarının karlılık 
performansını etkileyen başlıca değişkenlerin OV/TA, E/TA, L/TA, NII/TA, log(TA) ve TA/Y 
olduğu söylenebilir. Buna karşılık yukarıda sıralanan değişkenlerden NII/TA ve log(TA) 
dışındakiler her modelde anlamlı bulunmamıştır. Örneğin OV/TA ve E/TA iki modelde, L/TA 
ile TA/Y ise birer modelde anlamlı sonuç vermiştir. Diğer yandan farklı modellerde anlamlı 
sonuç veren bazı değişkenlerin parametre işaretlerinin çelişkili olduğu da gözlenmiştir. 
Örneğin E/TA ve log(TA) bazı modellerde negatif bazılarında ise pozitif parametre değeri 
almaktadır. Pekiyi bu sonuçlardan hangilerine itibar edilmelidir? Temel olarak OV/TA’nın ve 
E/TA’nın karlılık ile negatif bir ilişki içinde olması beklenebilir. Çünkü bankaların genel 
giderlerinin artması karlılıklarını azaltacaktır. Ama genel giderlerdeki artış toplam kazanç 
getiren faaliyetlerin artmasından kaynaklanıyorsa, bu oranın pozitif değer vermesi şaşırtıcı 
değildir. Diğer yandan öz kaynakların artması, bankaların kaldıraç kullanımını sınırlandırarak 
kaynak maliyetlerinin artması ve dolayısıyla karlılıklarının azalması sonucunu 
doğuracağından karlılıkla negatif etkileşim göstermesi daha olasıdır. log(TA)’nın ise karlılıkla 
pozitif ilişki göstermesi beklenir, çünkü karlılık artışı genellikle toplam aktifleri de arttıran 
kazanç getiren banka faaliyetlerinin (örneğin kredilerin) artmasından ileri gelmektedir. 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   700	  

Tablo 4: Doğrusal Panel Veri Modellerinin Tahmin Sonuçları 
  Sabit Etkiler Mod.  Rastsal Etkiler Mod.  Sabit Etkiler Mod. 
Bağ.Değ.  ROA  ROE  NIM 
Model 
Numarası (1) (2)  (3) (4)  (5) (6) 
OV / TA  0.113594 0.026286  0.374747 0.38101  0.101321  
  (4.07)* (4.78)*  (3.47)* (3.6)*  (1.36)  
E / TA  0.031389   -0.42994 -0.44251  0.615763 0.60642 
  (0.73)   (-3.15)* (-3.61)*  (5.31)* (5.39)* 
L / TA  0.045159   0.07951   -0.58494 -0.55779 
  (1.54)   (0.82)   (-7.46)* (-7.55)* 
NII / TA  0.103936 0.058326  0.44192 0.447666  0.878964 1.045833 
  (1.75)*** (1.73)***  (1.84)*** (1.89)**  (5.53)* (10.25)* 
log(TA)  -0.01461 -0.00422  0.01499 0.024788  0.046283 0.049264 

  (-2.36)** 
(-
1.88)***  (0.75) (1.78)***  (2.79)* (3.03)* 

Inf  -0.00072   -0.00885   -0.00163  
  (-0.33)   (-0.85)   (-0.28)  
Grw  -9.7E-05   -0.00104   -6.3E-05  
  (-0.33)   (-0.75)   (-0.08)  

TA / Y  1.78E-05 9.91E-06  
-1.64E-
07   1.04E-05  

  (1.77)*** (1.85)***  (-0.01)   (0.39)  
TA5 / TA  -0.48099   -5.04417   -0.80456  
  (-0.29)   (-0.65)   (-0.18)  
C  0.330066 0.019616  3.301334 -0.0407  0.544203 0.039386 
  (0.31) (0.68)  (0.66) (-0.57)  (0.19) (0.81) 
Modellerin F Testleri 
F testi  12.090 26.910     24.450 55.150 
Anlamlılık  0.000 0.000     0.000 0.000 
Tüm olan Kalıntıların F Testleri 
F testi  2.720 2.870     4.430 4.890 
Anlamlılık  0.000 0.000     0.000 0.000 
Wald Testi 
Ki Kare    117.460 111.360    
Anlamlılık     0.000 0.000    
Gözlem Sayısı 235 235  235 235  235 235 
Kesit Sayısı 47 47  47 47  47 47 
Diagnostic Tests 
Ardışık Bağlanım İçin Wooldridge Testi 
F testi  6.525 5.647     302.769 359.695 
Anlamlılık  0.000 0.022     0.000 0.000 
Kesitsel Bağlılık İçin Pesaran Testi 
Pesaran Testi -0.315 -0.009     -0.157 -0.158 
Anlamlılık  1.247 1.007     1.125 1.125 
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Ort.Mutlak 
Değer 0.458 0.442     0.465 0.480 
Değişen Varyanslık İçin Modifiye Edilmiş Wald Testi 
Ki Kare 1.40E+06 1.71E+07     1.70E+06 3.90E+05 
Anlamlılık  0.000 0.000     0.000 0.000 
Rastsal Etkiler İçin Breusch and Pagan Lagranj Çarpanı Testi 
Ki Bar Kare    41.590 45.400    
Anlamlılık     0.000 0.000    
Sabit etki modelleri için t testleri ve rastsal etki modelleri için z testleri parantez içinde 
verilmiştir. (*), (**) ve (***) sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeylerinde anlamlı test değerlerini 
ifade etmektedir. 

Bu çelişkili parametre tahminleri, Azerbaycan bankalarının karlılık performanslarına 
dair kesin yargılarda bulunmayı engellemektedir. Bununla beraber, genel olarak Azerbaycan 
bankalarının performansları bankacılık sistemine özgü değişkenlerden etkilendiği, makro 
ekonomik ve/veya finansal sistemin yapısına ilişkin değişkenlerdense etkilenmediği 
söylenebilir. Bu sonuçta Azerbaycan’ın ekonomik yapısı ve finans sisteminin genel durumu 
dikkate alındığında şaşırtıcı değildir. Petrol üreten ve satan bir ülke olan Azerbaycan’ın makro 
ekonomik dengeleri son yıllarda gayet başarılı bir seyir izlemektedir. Bu nedenle bankaların 
milli gelir değişimlerinden veya enflasyon hareketlerinden doğrudan etkilenmemeleri veya 
çok sınırlı etkilenmeleri anlaşılabilir. Öte yandan, Azerbaycan finans sisteminde bankaların 
çok baskın bir rolleri olduğundan, sistemin yapısına dair değişkenlerin bankaların 
karlılıklarıyla ilişkili olmaması doğal karşılanmalıdır. 
 
Sonuç 

Bu çalışmada Azerbaycan bankacılık sisteminde yer alan 44 bankanın verilerinden 
hareketle banka karlarının belirleyicileri araştırılmıştır. Analizlerde uluslararası çalışmalarda 
yaygın olarak kullanılan anlamlı değişkenler kullanılmaya çalışılmış, ancak tüm bu 
değişkenler için yeterli veriye ulaşılamadığından sınırlı yapıda modeller tahmin edilebilmiştir. 
Analizlerde doğrusal panel veri modelleri kullanılmıştır. 

Elde edilen çelişkili parametre tahminleri nedeniyle Azerbaycan’daki ticari bankaların 
karlılık performanslarına dair kesin yargılarda bulunabilmek hayli güçtür. Ancak genel 
anlamda Azeri bankalarının karlılığa dayalı performanslarının bankalara özgü mikro 
değişkenlerden etkilendiği gözlenmiştir. Makro ekonomik ve finans sistemine dair 
değişkenlerin karlılığı açıklama gücü sınırlı bulunmuştur. Azerbaycan’ın yapısal dinamikleri 
göz önüne alındığında bu bulgular fazla şaşırtıcı değildir. Petrol ihraç eden bir ülke olarak 
Azerbaycan’da makro ekonomik bir istikrar söz konusudur. Bu istikrar ekonominin olumlu 
yapısal şartlarından çok, petrolün neden olduğu doğrudan milli gelir artışından ileri 
gelmektedir. Ayrıca ülkenin finans sisteminde bankaların çok baskın bir rolleri vardır. Bu 
nedenlerle, banka karlılıklarının sektörün kendi iç dinamiklerinden etkilenmesi doğal 
karşılanabilir. 

Ulaşılan bulgular Azeri bankalarının karlılığı konusunda belli bir fikir verse de, 
analizlerin daha ileri tahmin teknikleriyle tekrarlanması ve modellerde yer alan değişkenler 
için tutarlı parametre değerlerine ulaşılıp ulaşılamayacağının araştırılması gerekmektedir. 
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Notlar 
1 Berger (1995), Neely ve Wheelock (1997), Naceur (2003), Mamatzakis ve Remoundos 
(2003), Naceur ve Goaeid (2001, 2005), Aburime (2008), Athanasoglou et al. (2008) ve Alper 
ve Anbar (2011) gibi araştırmacıların çalışmaları tek bir ülkeyi ele alırken diğerleri farklı 
ülkelerin banka sistemlerini ayrı ayrı veya karşılaştırmalı olarak incelemişlerdir.  
2 Flamini v.d. (2009), Hoffmann (2011) gibi bazı araştırmacılar bağımlı değişken olarak 
sadece ROE’yi kullanmışlardır. 
3 Dietrich ve Wanzenried’in (2014) çalışması, Molyneux ve Thornton (1992), Demirgüç-Kunt 
ve Huizinga (1999), Micco v.d. (2007) gibi çok sayıda ülkenin banka sistemlerini analiz eden 
çalışmaları temel almasına karşın, karlılık üzerinde grup düzeyinde gelirin ve kalkınmanın 
etkilerini ele almasıyla onlardan farklılaşmaktadır. 
4 Açıklayıcı değişkenler ile hata terimleri arasındaki ilişkiye dair varsayımları bu modellere, 
açıklayıcı değişkenlerin sonuca olan net etkilerini belirleme avantajı sağlamaktadır.  
5 Büyüme modellerde çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Çoğunlukla GSYİH veya GSMH’nin 
artış oranı dikkate alınırken, bazı çalışmalarda kişi başına gelir düzeyindeki artış oranının 
kullanıldığı görülmektedir. 
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ADNAN MENDERES’İN DIŞ BASINA VERDİĞİ MÜLAKATLARDAN BAZI 
NOTLAR (1950-1952) 

İrşad Sami YUCA 

 
Özet 

Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndan sonra çok partili hayata geçmesinde ülke içinde meydana gelen siyasi 
gelişmeler kadar dış politik gelişmelerde etkili olmuştur. Bu süreçte Türk siyasetinde vuku bulan kayda değer 
gelişmelerden biri Cumhuriyet Halk Partisi içinden ayrılan bir grup milletvekilinin, Celal Bayar ve Adnan 
Menderes ikilisinin liderliğinde Demokrat Parti adıyla yeni bir parti kurmalarıdır. Yeni kurulan Demokrat Parti, 
Türkiye’de 1950’lere kadar halkta oluşmuş olan Tek Parti alışkanlığının ötesinde, daha liberal ve dışa açılımı 
önemseyen bir siyasi geleneğin başlatıcı örneğidir. Türk siyasal hayatı içerisinde 1950-60 yılları arasında iktidarı 
tek başına elinde bulunduran Demokrat Parti’nin, ülkenin iç ve dış meselelerinde söz sahibi olan ismi Adnan 
Menderes’tir. Türk siyasal hayatındaki bu yeni süreçle birlikte sivil bir lider olarak sahneye çıkan Adnan 
Menderes’e yönelik iç basında ilgi olduğu gibi dış basınında da ilgisi yoğundu. Başbakanlığının ilk birkaç 
yılında Adnan Menderes’in dış basının önemli yayın organlarına mülakatlar vermesi genç başbakanın dış 
kamuoyunda tanınması için önemliydi. Adnan Menderes ile yapılan mülakatların ana eksenini dış politika 
konuları teşkil etmesine karşın bazı iç siyasi meselelerde ele alınmıştır. Bu çalışmada, başbakanlığının ilk 
yıllarında dış basına verdiği mülakatlarda Adnan Menderes’in siyasi kişiliğinin yanı sıra iç ve dış meselelere 
nasıl baktığı, ortaya koyduğu öneriler ve arayışlar hakkında da bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Adnan Menderes, Türkiye, Dış Basın, Mülakat, İç-Dış Politika 

 
SOME NOTES FROM ADNAN MENDERES’ INTERVIEWS WITH FOREIGN PRESS (1950-1952) 

Abstract 

The foreign political issues as well as the political developments increasing in Turkey were influential 
in the country to undergo multi-party system after World War II. One of the most significant developments 
occurred in Turkish politics during that process was that a group of the deputies seceding from Republican 
People’s Party set up a new party called Democratic Party with the leadership of Celal Bayar and Adnan 
Menderes. The newly-formed Democratic Party was the first instance of the start of a political tradition 
emphasizing more liberal and international expansion beyond the general political habits of the people until 
1950s in Turkey. The person making decisions on foreign and domestic affairs of Democrat Party which formed 
the government on its own between the years of 1950 and 1960 in Turkish political history was Adnan 
Menderes. Both foreign and internal media paid intense attention to Adnan Menderes as a civilian leader 
performing during the new process of Turkish political life. Adnan Menderes’ interviews with important foreign 
media organs in the first years of his premiership were significant in terms of being recognized by international 
environment as the new prime minister of Turkey. Although the main subjects of the interviews were foreign 
political issues, some domestic affairs were also discussed in those interviews. In this study Adnan Menderes’ 
political personality in the first years of his premiership in addition to some information related to his 
perspectives, opinions and suggestions over foreign and domestic affairs will be given. 

Key Words: Adnan Menderes, Turkey, Foreign Press, Interview, Internal-Foreign Policy 
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Giriş 
Türkiye’nin II. Dünya Savaşı akabinde dış politikasında karşılaştığı mühim siyasi 

durumlardan biri Stalin yönetimindeki SSCB’nin, Türkiye üzerine oluşturduğu tehdittir. 
Özellikle 1945 yılı içerisinde meydan gelen bazı siyasi gelişmeler de bu sürecin hassasiyetini 
ortaya koymuştur. Bu süreçte vuku bulan mühim gelişmelerden bir diğeri ise SSCB’nin 
1925’ten beri devam eden saldırmazlık antlaşmasının feshedeceğini bir nota ile Türkiye’ye 
bildirmesi olmuştur. Sovyetlerin giderek siyasi manada sertleşen niyeti Türkiye tarafından da 
tedirginlikle karşılanmıştır.(Erkin, 1968:240) SSCB’nin aynı yıl içinde boğazlardan üs talep 
etmesi ve Doğu Anadolu’dan toprak istemesi her iki ülkenin ilişkilerini daha sorunlu hale 
getirmiştir. Türkiye bu sancılı durumdan siyasi bir çıkış yolu olarak, 1945’ten itibaren Batı 
usulü demokrasiye geçmeye yönelmiştir. İç politikadaki bu açık dönüşümün temel eksenini 
başta ABD olmak üzere öbür batılı güçlerin desteğini kazanmak oluşturmaktaydı. Ayrıca 
devam eden bu değişim sürecine bağlı olarak Türkiye’nin temel siyasî gayelerinden biri de 
bulunduğu bölgenin stratejik yapısında yalnız olmadığını uluslararası politik durumlara ve 
aktörlere aksettirmektir.(Ekinci, 1997:8,9)  

Dönemin dış gelişmelerine bağlı Türkiye’nin iç politikasında başlayan değişim 
1950’lerin başlarından itibaren, özellikle SSCB tehdidi karşısında bir denge oluşturmak 
bağlamında Türkiye’yi daha fazla ABD-Avrupa ortaklığının askerî ve siyasî boyutlarına 
yakınlaştırmıştır. Bu zaman zarfında Türkiye’nin bölgesinde güçlü bir ekonomiye ve askerî 
varlığa sahip olması için 1947 yılından başlayarak, Truman ve Marshall Planları ile ABD’den 
mali yardımlar almıştır.(Sander, 1997:21)  

Bu yıllarda Komünizme karşı hem ekonomik çıkarlarını korumak hem de askeri 
açıdan kendilerini güvene almak amacıyla Batı’nın güçlü kapitalist ülkeleri 4 Nisan 1949 
tarihinde NATO’yu kurmuşlardır. Türkiye dış siyasetindeki gelgitlere karşı güvenli bir liman 
olarak saydığı NATO’ya üye olmak için siyasî girişimlerini de artırmıştır. Ayrıca 
Ortadoğu’da uzun yıllar bir sorun olarak belirecek olan Arap-İsrail anlaşmazlığının varlığı da 
Türk dış siyasetinin bir diğer maddeydi. Türkiye’nin Yunanistan ile süren siyasî sorunları ve 
yakın coğrafyadaki diğer dış gelişmeler, 1950’de iktidara gelen Demokrat Parti’yi (DP) 
bekleyen sıcak dış politika konularıydı.   

1950’de yapılan genel seçimler sonucu Türkiye’nin iç politikasında radikal 
denilebilecek bir seçim zaferiyle iktidara liberal söylemli DP’in geçmesi, liberal demokratik 
batılı devletler tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Türkiye’de, iktidarı eline almış olan 
DP’in dış siyasî konulara bakışı, aslında CHP’nin Tek Partili yıllarda uyguladığı dış 
politikalardan pek farklı bir çizgide yürümemiştir. Türk dış politikasındaki bu durumu Arnold 
Toynbee’nin yerinde ifadesiyle “Türklerin dış meselelerde her hangi bir tefrikaya düşmekten 
kaçındıklarıyla” ilintili olduğu düşünülebilir.(Yuca, 2016:174-192) Ancak DP’in iç politikada 
devreye soktuğu liberal bazı politikalar Tek Partili yılların anlayışından ayrıştığını daha açık 
bir şekilde sergilemiştir. Bu zaman zarfında vuku bulan yeni dış mesele konularına DP’in 
birtakım yeni bakış açılarıyla yaklaşması, geleneksel dış politikanın kurumsallaşmış bir kısım 
reflekslerinden ayrılmak istenildiğine işarettir. Buradaki temel gaye güçlü kapitalist Batı 
dünyasına eklemle çabası olarak da görülebilir. Bu çabanın bazı izlerini, Adnan Menderes’in 
başbakanlığının ilk birkaç yılında yabancı basınına verdiği mülakatlardan görmek 
mümkündür. Bu mülakatlar, sadece çoğulcu parlamenter sisteme geçmiş olan Türkiye’nin 
yeni iktidar partisinin salt dış politikasını sunmamaktadır. Ayrıca DP döneminde devletin 
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geleneksel hale gelmiş olan bazı dış ve iç politika yaklaşımlarından bir kopuşun ve 
dönüşümün varlığına dair izleri de yansıtmaktadır. Bu çalışmanın ilerleyen bölümlerinde 
DP’in iktidara gelişinin 1950-1952 yılları arasında Menderes’in dış basına verdiği mülakatlara 
değinilecektir. Türkiye’de 1950’lerin başında yeni çoğulcu siyasete bağlı olarak yaşanan 
politik değişimle, iç ve dış meselelere karşı yeni iktidarın tutumu ve de bakışındaki birtakım 
özellikler bu makalede ele alınmaya çalışılacaktır. 

I. Adnan Menderes’in İngiliz Basınından Ralph Izzard İle Türkiye’nin Dış 
Meseleleri Üzerine Mülakatı 
Menderes, başbakanlığının başlangıç yıllarında dış basına ilk mülakatını İngiltere’de 

yayınlanan The Daily Mail gazetesine vermiştir. Gazetenin dış haberler servisinin 
muhabirlerinden olan Ralph Izzard, 5 Haziran 1950 tarihinde mülakatı gerçekleştiren isim 
olmuştur.(BCA., 030.001.60.372.3) Izzard, menderes ile yapacağı mülakatın sorularını daha 
öncesinden Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü’ne sunmuştur. Görüşmenin kabul 
edilmesinden sonra, mülakat ilgili suallere bağlı olarak gerçekleşmiştir. 

Mülakatın genel içeriğini dış politika ile ilgili konulardan oluştuğu görülmektedir. 
Mülakatın ilk sorusu, Türk-SSCB ilişkileri üzerindedir. İkinci sorusu, Türk-Amerikan 
ilişkileri ve Türkiye’nin dış arenada yalnız başına olmadığının mesajını veren bazı ABD’li 
yetkililerin yaptığı açıklamalar ile bağlantılı olmuştur. Üçüncü soru, Türkiye’nin de güvenlik 
amaçlı içinde yer aldığı Akdeniz Paktı’nın önemini vurgulanarak bu paktın NATO ile 
ilişkisinin ne düzeyde olabileceği üzerinedir. Dördüncü soru, üçüncü soruyla da ilişkili olup, 
İngiliz askeri kuvvetlerinin Süveyş Kanalı’nda bulunmasını Akdeniz Paktı’nın bir üyesi olan 
Türkiye tarafından nasıl karşılandığıdır. Beşinci soru, Türkiye’nin Ortadoğu’da bir aktör 
konumuna yükselmesi mümkün müdür? Eğer mümkün ise Arap ülkeleri arasında 
sürdürülebilir bir siyasal düzenin sağlanmasında ve kendi güvenliği için ne tür bir rol alabilir? 
Mülakatın son sorusunu ise, Türkiye’nin İngiltere ile kurumsallaştırdığı Anglo-Türk Paktı ve 
geleceği hakkında Menderes’in ne düşündüğü sorusu oluşturmuştur.(BCA., 030.001.60.372.3) 

Menderes, yöneltilen ilk soruya kararlı bir şekilde, SSCB ile dostane ve samimi bir 
komşuluk ilişkisini talep ettiklerini dile getirerek, bunun tek taraflı olamayacağını, karşılıklı 
gayretin olması gerektiğini vurgulamıştır. Herhangi bir tavizin ve toprak verilmesinin söz 
konusu dahi olmayacağını beyan etmiştir. Uzun vadede SSCB tehdidinin artıp artmayacağı 
mevzusunun “Türkiye üzerinde bu tazyikin artmasını her zaman bir ihtimal olarak göz 
önünde tutmak lazımdır”(BCA., 030.001.60.372.3) diyerek temkinli bir cevap vermiştir. 
Menderes, ikinci soruya herhangi bir cevap vermemiştir. Bu tutumu 1950’li yıllarda ABD ile 
kurulmaya çalışılan ikili ilişkilerin her hangi bir zarar görmemesi hassasiyetine 
bağlanabilir.(Çetiner, 2014:323)  

Menderes, Akdeniz Paktı’nın yalnızca Türkiye’nin ulusal güvenliğiyle alakalı bir 
oluşum olmadığını, aksine bölgesel istikrarın sağlanmasında kayda değer bir vazifesinin 
olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca Akdeniz Paktı’nın NATO’nun sahip olduğu imkân ve 
kuvvetlerinin farkında olduğunu ve bu nedenle her iki kurumun arasında bir koordinasyonun 
olmasının bir dizi nedenlerinin olduğunu da dile getirmiştir.(BCA., 030.001.60.372.3.; 
Gerger, 1983:538) Akdeniz’in güvenliğinde stratejik bir öneme sahip olan Süveyş Kanalı’nın 
idaresi ve korunmasının Türkiye’nin dışında bir mesele olduğunu ifade etmiştir. Meselenin 
çözümünde taraflardan birini Mısır, diğerini ise İngiltere’nin teşkil ettiğini ve iyi niyete dayalı 
ortak bir mutabakatla gerekli hususların tespitinin yapılması gerektiğini belirtmiştir.(BCA., 
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030.001.60.372.3) Menderes, kendi iktidarları döneminde Türkiye’nin Ortadoğu’da nasıl bir 
rol üstleneceğini, en açık ifadeyle istikrar temelli olacağının altını çizmiştir: “Arap devletleri 
arasında istikrarın vücudunu, gerek Türkiye’nin ve gerek mezkûr devletlerin yüksek 
menfaatleri bakımlarından çok ehemmiyetli saymaktayız. Bu itibarla, Türkiye bu devletlerle, 
karşılıklı sevgi ve güvene dayanan bir politika tak ip etmek sureti ile mezkûr bölgede istikrarı 
tesise matuf barışsever bir rol oynamakta devam edecektir.”(BCA., 030.001.60.372.3) Türk 
dış politikasının Tek Partili yıllarından beri temelini oluşturan “cihanda barış” ilkesini, 
Menderes tarafından sarf edilen bu sözlerde açık bir şekilde anlamak mümkündür.   

İngiltere II. Dünya Savaşı’ndan sonra büyük bir askeri güç ve siyasi prestij kaybına 
uğramış olsa da anılan dönem itibariyle halen uluslararası siyasetin başlıca aktörlerinden biri 
konumunda olması, bu ülkeyi Türk dış siyasetinde önemli kılmaktaydı.(Erhan, 1996:263,264) 
ABD ile de çok güçlü siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerinin olması, Kıbrıs sorununda taraf 
ülkelerden birisi olması ve son olarak SSCB’ye karşı hala güçlü rakiplerden birisi olması, 
Türk dış politikasında İngiltere’nin değerini artıran unsurlar olmuştur. Tüm bu sebepleri göz 
önünde bulundurarak son soruyu cevaplayan Menderes, ileride Türk-İngiliz ilişkilerinin nasıl 
sürdürüleceğini, parti programlarına da koymalarından dolayı ayrıca önem verdiklerini beyan 
etmiştir: “Türkiye’de milli bir mahiyet almış ve dış politikamızın temellerinden birini teşkil 
eylemekte bulunmuş olan bu ittifakın, tatbikata daha da takviyesine çalışmanın tarafların 
yüksek menfaatleri iktizasından olduğu kanaatindeyim.”(BCA., 030.001.60.372.3) 

II. U.S. News & World Report: Menderes ve Türk Dış Politikası 
ABD’nin saygın haber ajanslarından biri olan U.S. News&World Report muhabiri ile 

Menderes arasında 5 Kasım 1951 tarihinde mülakat gerçekleşmiştir. Türkiye’nin yeni liberal 
iktidarının dış politikada yer alan sorunlara bakışının ne olduğu üzerine görüşme yapılmıştır. 
Ancak iç politika ile de ilişkili olarak Kürt vatandaşlarının siyasi ve kültürel durumları 
hakkında ilgi çekici sayılabilecek bir soru da Menderes’e yöneltilmiştir. Soruyu ilgi çekici 
kılan neden ise çok partili sisteme geçişte liberal siyasi söylemi kullanan DP iktidarının 
Türkiye’nin en önemli sorunu olan ve günümüze değin devam eden Kürt vatandaşların politik 
ve kültürel durumları hakkında bakışının ne olduğudur. Menderes’in mülakatta Kürtler ile 
ilgili beyan ettiği görüşler, Tek Partili yılların Kürt yaklaşımındaki ulusçu anlayışından 
farklılık arz etmediği anlaşılmaktadır.(Karpat, 2009:98) Menderes’in Kürtlerle ilgili ifade 
ettiği düşünceler, Türk siyasal sisteminde daha sonra kurulan sağ nitelikteki partiler için bir 
siyasi bakış açısı mirası şeklinde geçtiği söylenilebilir.(BCA., 30.01.132.855.5) 

Bu mülakatta Menderes, Türkiye-SSCB ilişkilerinde oluşmuş olan gerginliğin 
kökenlerinin I. ve II. Dünya Savaşı’nda yer aldığını ifade etmiştir. Türkiye’nin dış 
politikasında neden ısrarlı bir şekilde NATO’ya üye olmak konusunda batılı ülkelere baskı 
uyguladığıyla ilgili soruya Menderes, NATO’yu Ortadoğu ve Akdeniz havzasında artan 
SSCB tehdidine karşı Türkiye’nin uluslararası güç dengesi arenasında kendisine güven 
sağlayacağı siyasi ve askeri bir örgüt olarak görmesine bağlamıştır. SSCB’nin II. Dünya 
Savaş’ından artan bu aşırı istek ve tepkilerine karşılık, Menderes, Türkiye’nin yüzyıllardır bu 
yakın komşusunu siyasi, kültürel ve savaş konularında çok iyi tanıdığını da aktarmıştır. 
Konuyla alakalı olarak son cümlelerini Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamak noktasında 
hiçbir şeyden geri kalmayacağının da altını çizerek bitirmiştir. Menderes’in ifade ettiği bu 
düşünceler, SSCB’nin Türkiye üzerinde devam ettirmek istediği siyasi baskı ve askeri tehdit 
politikalarına açık bir cevap niteliğinde olmuştur. Menderes, bu mülakatta bir kez daha Batı 
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kamuoyuna Türkiye’nin kendi güvenliği için NATO’ya üye olmak istediğini ve bunun 
kendileri için hayati bir dış politika meselesi olduğunu ifade etmiştir.(BCA., 30.01.132.855.5) 

Türkiye’nin o dönem için dış politikasında yer alan ikinci bir konu ise o yıllarda 
Ortadoğu’da ortaya çıkan siyasi gelişmeler oluşturmuştur. Menderes, Ortadoğu’da 
sürdürülebilir demokratik yapıların oluşması ve güvenliğin tesisi için NATO’nun rolü dışında, 
Batı’nın güçlü demokratik ülkelerinden ABD, İngiltere, Fransa ve Türkiye’nin ortak hareket 
etmesiyle bu sorunların çözülebileceğine inandığını dile getirmiştir. Ortadoğu üzerinde artan 
SSCB’nin ideolojik nitelikteki yayılmacı tehdidinin bu suretle daha etkin bir şekilde 
engellenebileceğini ifade etmiştir. Var olan bu mesele ile ilgili şu noktanın da Batı dünyası 
tarafından iyi bilinmesi gerektiğinin de altını çizmiştir. Ortadoğu ve Akdeniz havzasında 
SSCB tehdidinin azaltılmasının tek yolunun Türkiye’nin NATO’ya üye olmasıyla ilişkili 
olduğunu, medya vesilesiyle batılı devletlere mesajını vermiştir. Liberal batılı devletlerin 
Türkiye’yi NATO’ya dâhil etmesi ile siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel açıdan sınırlarının 
Balkanlara, Ortadoğu’ya, Kafkasya’ya ve Doğu Akdeniz’e kadar genişlemesi, mühim siyasi 
ve stratejik boyutlarının olacağından, mevzunun hassasiyetinin iyi bilmesi gerektiğini ifade 
etmiştir. NATO’nun siyasi ve kültürel etkinliğinin bu bölgelere kadar taşınması, bu 
coğrafyalarda bulunan halklar arasında prestijinin artmasına da neden olacağını dile 
getirmiştir.(BCA., 30.01.132.855.5) 

Menderes, Türk-Yunan ilişikleri noktasında ise tarihsel bazı anlaşmazlıkların var 
olduğunu dile getirmeden önce, her iki ülkenin NATO’ya üyelik çerçevesinde yeniden bir 
başlangıç yapabileceklerini beyan etmesi önemli olmuştur. Çünkü Tek Partili yıllarda 
Yunanistan ile ilişkiler gergin ve hassas bir çizgide yürümüştür. Menderes’in ortaya koyduğu 
bu yeni bakış açısı, Yunanistan ile uzun yıllar devam eden sınırlı ve dengeli dış politika 
tutumundan bir kopuş veya değişimin işareti olmuştur. Her iki ülkenin karşılıklı çıkarlar 
temelinde iktisadi ve sosyal kalkınmayı hedef alan bir eşit ortaklık içerisinde hareket 
edebileceklerini de ifade etmiştir. Sözlerine devamla her iki ülkenin NATO üyesi olmaları 
halinde Doğu Akdeniz, Ege ve Balkanların güvenliğinde ortak bir askeri stratejiyi 
izleyebileceklerini de dile getirmesi o günün koşullarında dikkat ekici bir gelişme olmuştur. 
Menderes’in Yunanistan ile ilişkiler bağlamında beyan ettiği bu fikirleri, DP dönemine kadar 
sürmüş olan geleneksel Türk dış politikasında bir dönüşümün varlığına açık bir delil niteliğini 
taşımaktadır.(BCA., 30.01.132.855.5.; Fırat, 2008:588) 

Mülakatın sonuna doğru Menderes, Türk savaş sanayisinin 1950’lerin başına kadarki 
durumuna ve Amerikan yardımları konusuna da değinmiştir. Türkiye’nin iç politikasında 
sürdürülebilir bir güvenliğinin tesis edilmesinin yanı sıra uluslararası alanda da güçlü bir ülke 
imajına sahip olması için kendi hükümeti döneminde savunma sanayisine ayrı bir önem 
verdiklerini ifade etmiştir. Türkiye’yi bu tercihe iten sebepler arasında, bulunduğu jeo-
stratejik konum, çevre ülkelerdeki istikrarsız durumlar ve büyük komşusu SSCB’den aldığı 
siyasi ve askeri tehditlerin yer aldığını vurgulamıştır. Savunma sanayisinin 
güçlendirilmesinde ve ülkenin yeniden kalkınmasında Truman ve Marshall Planları 
çerçevesinde alınan Amerikan yardımlarının çok değerli katkılar yaptığını belirtmiştir. Bu 
yardımların ileriki yıllarda artmasının Ortadoğu ve Akdeniz havzasında barışın korunmasında 
Türkiye gibi, demokratik dünyanın bir müttefikine önemli bir güç katacağını da 
aktarmıştır.(BCA., 30.01.132.855.5) Menderes’in bu mülakatta dile getirdiği ifadeleri dış 
politikada, Tek Partili dönemin içe kapanık, uluslararası politikada pasif bir konumdan 
sıyrılmak istediğine işaret niteliğindedir. Ayrıca Menderes’in, ifadelerinden anlaşılacağı üzere 
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DP iktidarının Türkiye’yi yakın çevresinde ve diğer küresel konularda söz sahibi bir aktör 
kılmak istemesi, Türk siyasal yaşamında yer alacak olan sağ partiler için adeta bir politik 
söylem mirasıdır.  

III. Türk-Amerikan İlişkileri Üzerine  
Charles Foltz, ABD’de habercilik alanında faaliyet gösteren US News & World 

Report adlı haber ajansının aynı adla haftalık olarak yayınlanan dergisinin Avrupa Şubesi 
müdürüdür. Uzun yıllar Avrupa, Akdeniz ve Ortadoğu’da habercilik adına çalışmalar yürüten 
Foltz, bu bölgelerde bulunduğu müddetçe birçok siyasi liderle mülakatlar yapmış bir 
gazetecidir. DP iktidarı yıllarında Türkiye’yi de yakından takip eden Foltz, Adnan Menderes 
ve dışişleri bakanı Fuat Köprülü ile 1951 yılı içerisinde ayrı ayrı birer mülakat 
gerçekleştirmiştir.(BCA., 030.001.132.856.2) Menderes ile yaptığı mülakatın ana temasını, II. 
Dünya Savaşı’ndan sonra Türk dış politikasının sıcak gündem maddeleri arasında yer alan 
SSCB’nin uyguladığı tehdit politikası, Ortadoğu’daki gelişmeler, Kore Savaşı ve ABD ile 
gelişen stratejik ortaklık ekseni gibi konular oluşturmuştur.(Foltz, 1951:31,32)      

Mülakatta üstünde daha fazla durulan konu Ortadoğu coğrafyasında sürdürülebilir bir 
istikrar ortamının nasıl tesis edilmesi meselesi olmuştur.  Bir kez daha bu mülakatta şu 
anlaşılmaktadır ki dönemin Batı medyasının Türkiye’nin İngiltere ve ABD ile nasıl bir siyasi 
işbirliği ile hareket etmesi gerektiği merak edilen bir haber konusudur. Aslında Batı 
medyasının merak ettiği çok partili hayat sürecindeki Türkiye’nin bu meseleye nasıl reaksiyon 
vereceğidir. Bu nedenle Menderes ile başbakanlığının ilk birkaç yılında yapılan mülakatlarda 
bu sorunun sürekli gündeme getirildiği gözden kaçmamaktadır. Ayrıca bu dönemin dış 
basınında Türkiye’nin tarihsel ve kültürel bakımlardan Ortadoğu üzerinde nasıl bir role sahip 
olduğunu anlamaya çalıştıkları da anlaşılmaktadır. Türkiye’nin 1950’lerdeki sınır ve güvenlik 
noktasında Ortadoğu politikası, Menderes tarafından şöyle ifade edilmiştir: “Şark’tan 
Ortadoğu’ya yani Türkiye’nin cenubundaki bölgeyi istihdaf edecek tecavüzler vuku 
bakımından Türkiye kilit mevkiinde bulunduğu cihetle kendi hudutları dâhilinde sıkı 
tutunması Orta Şark için bizatihi büyük bir kazanç teşkil eder. Türkiye’nin kendi kuvvetleri ile 
doğrudan doğruya Orta Şark’ın müdafaasına girişmesi meselesine gelince bunu Türkiye’nin 
tek başına üzerine alması bahis mevzu olmayacağı gibi kolektif bir müdafaa tertibi kuvveden 
fiile çıkarıldığı takdirde bunun içinde Türkiye’ye düşecek taahhütlerin nispetini şimdiden 
kestirmek bana mümkün görünmüyor. (…) Binaenaleyh şimdilik Orta Doğu’nun müdafaasının 
Atlantik Paktı’ndan ayrı olarak Amerika, İngiltere, Fransa ve Türkiye tarafından ve mümkün 
mertebe Orta Doğu memleketlerini de teşrik etmek suretiyle kurulacak bir sistem halinde 
temine çalışmak en kestirme yolu teşkil edecektir.”(BCA., 030.001.132.856.2)  

Menderes’in ifade ettiği bu sözlerinden anlaşılmaktadır ki, Türkiye yakın bölgesi ile 
alakalı olarak tek başına hareket etmekten ziyade, Batının güçlü devletler ile birlikte ve 
NATO dışında bir koalisyon modeliyle rol almak istediğini bir kez daha gündeme getirmiştir. 
Ortadoğu bölgesinde yer alan diğer devletlerden de bu koalisyona dâhil edilmelerinin faydalı 
olacağını da ilk defa bu mülakatta beyan etmiştir.  

Gazeteci Foltz’un, mülakat esnasında Menderes’e yönelttiği sorulardan bir diğerini ise 
Türkiye’nin silahlanmasıyla ilgili sual teşkil etmiştir. Foltz: “Türkiye dâhilinde silah imali 
için Türk fabrika ve tesislerinin artırılması lüzumlu mudur? Şayet lüzumlu görüyorsanız 
Türkiye hangi silahları sınırları içerisinde imale hazırlanmalıdır?” sorusunu yöneltmiştir. 
Menderes, bu soru karşısında kısa bir yanıt vermekle yetinmiştir. Ona göre Türkiye’nin sahip 
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olduğu stratejik konumun da etkisiyle kurulacak olan silah imal tesislerinin başta Türkiye’nin 
ihtiyaçlarının görmesinin yanı sıra Balkanlar ve Orta Şark ülkelerinin de ihtiyaçlarını 
karşılayacağından çok faydalı olacağını belirtmiştir.(BCA., 030.001.132.856.2) Menderes’in 
bu düşüncesi, silah sanayisinin güçlü olduğu başta ABD ve diğer batılı devletlerdeki mevcut 
sermayenin ve teknolojinin bir kısmını Türkiye’ye çekmeye yönelik bir girişim olarak 
düşünülebilir. 

Türkiye’nin yakın tarihindeki tartışmalı konular arasında yer alan, DP döneminde 
ABD’den alınan yardımlara, bu mülakatta da değinilmiştir. Menderes’in verdiği cevapta 
Türkiye’nin Tek Parti iktidarı yüzünden bir geri kalmışlık içinde olduğunu satır arasında 
değinmesi dikkat çekici olmuştur. Zira kendi dönemleri ile CHP’li yıllar arasında demokrasi 
ve gelişme bağlamlarında bir farkın var olduğunun mesajını liberal batılı ülkelere medya 
vasıtasıyla vermek istemiştir. Özellikle ABD’den alınan mali ve teknik yardımların ülkenin 
yeniden kalkınması sürecinde önemli bir ivme kazandırdığının da altını çizmiştir. Marshall 
yardımlarının bilhassa tarım, kara ve hava yollarının yeniden inşa edilmesi, enerji ve kömür 
madenciliğinin geliştirilmesinde kullanıldığını ve bu sayede mali yardımların büyük bir 
ekonomik istikrar ve kuvvet sağladığını dile getirmiştir.( BCA., 030.001.132.856.2.; Alpago, 
2002:91,92)  

Truman Doktrini çerçevesinde alınan yardımların ise milli savunma sanayisinin 
güçlendirilmesi yolunda kullanıldığını vurgulamıştır. Sözlerinin devamında altını çizdiği 
nokta ise bu yardımların devam etmesi gerektiğidir. Şunları dile getirmiştir: “Türkiye’nin 
umumiyetle Marshall Planı’ndan gördüğü yardım miktarı direkt olarak %1,2 endirekt olarak 
%2,2’dir. Türkiye bu yardımı tamamı kalkınma malzemesi mubayaasına sarf etmekte. 
İstihlake hemen hemen hiçbir şey ayırmamaktadır. Bütçenin %50’sini milli savunmasına harç 
eden Türkiye’nin alacağı yardımın artması gerek Türkiye gerek sulhsever memleketler 
bakımından faydalı olacaktır.”(BCA., 030.001.132.856.2) 

Mülakatın sonuna doğru Foltz’un Menderese yönelttiği bir başka soru dış politikanın 
dışında olmuştur. Soru Türk modernleşmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeri ve taşıdığı 
misyon ile ilgili olmuştur. Menderes’in bu soru karşısındaki tutumu kısa ve öz niteliğinde 
olmuştur. Türk Ordusu’nun özellikle vatani görevlerini yerine getirmek için askerliğe alınan 
erkek Türk vatandaşları arasında okuma/yazma bilmeyen ve belirli bir meslek formasyonunu 
da edinmemiş olanlara yönelik olarak çeşitli eğitim ve meslek edindirme programlarını 
yürütmekte olması, genel anlamda Türk modernleşmesinin gelişiminde ve kökleşmesinde 
niteliksel katkılar sağladığını dile getirmiştir. Ancak Türk ordusunun bu gayretlerinin Türk 
modernleşmesinin bütününü değil yalnız bir kısmını oluşturduğunu da belirtmiştir. Sözlerine 
şöyle devam etmiştir: “Fakat bütün bunlar Türk ordusunun memleketin eğitim ve 
modernleşmesi bakımından bir vasıta olarak kullanıldığı şeklinde kat’i bir ifadenin istimaline 
cevaz verecek derecede değildir.”(BCA., 030.0.001.132.856.2.; Karakök, 2011:89-97) 

IV. Kanada Basınında Adnan Menderes  
Başbakan Menderes’in iktidara gelişinin ilk yıllarında dış basına yansıyan 

mülakatlarından bir diğerini Kanadalı radyo programcısı Lawrence Henderson’a verdiği 
demeç oluşturmaktadır. Menderes ile yapılan bu mülakat 12 Aralık 1951 tarihinde 
Kanada’nın Halifax, Montreal, Ottowa, Toronto, Winnipeg, Edmonton ve Vancouver şehir 
radyolarında da yayınlanmıştır.(BCA., 030.001.132.855.7) İçerik olarak mülakat altı sorudan 
oluşmaktadır. Mülakatın başlıkları arasında: bir dış mesele olan SSCB tehlikesi, Ortadoğu’da 
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gelişen komünizm tehlikesi, ABD’nin askeri ve mali yardımları, Türkiye’nin NATO’ya üye 
olmak istemesinin nedenleri, iç politikada gelişen komünist hareketler ve son olarak Türkiye 
ile Kanada arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin ileriki yıllarda nasıl olacağı ile ilgili sorular 
yer almıştır.(BCA., 030.001.132.855.7)         

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’nin güvenliği noktasında bir tehdit olarak beliren 
Stalin yönetimindeki SSCB’nin ortaya koyduğu siyasi yaklaşımlar, dış basın tarafından da 
ilgiyle takip edilmiştir. Dış basının bu meseleye gösterdiği yakın alaka Henderson’un 
mülakatında da göze çarpmaktadır. Zaten görüşmenin ilk sorusu da bu sıcak dış politik 
sorunla ilgili olmuştur. Menderes’in bu soruyla ilgili cevabı kısa ve yalın olmuştur. Sovyet 
tehdidin hala devam ettiğinin altını çizerek, Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğunu bu 
görüşmede bir kez daha ifade etmiştir. İlk soruya paralel olarak iç politikada özellikle genç 
kesim arasında artan komünist siyasal eylemler konusunda ise Menderes’in tutumu son derece 
milliyetçi ve geleneksel Türk devlet refleksinin komünizme bakışını yansıtan bir cevap 
niteliğinde olmuştur. Meseleyle ilgili şunları dile getirmiştir: “Ananelerimiz, içtimai ve ahlaki 
telakilerimiz dolayısıyla Türklerin hayat tarzı komünizm ile taban tabana zıttır. Bundan başka 
Türk halkı efkârı, gerek akl-ı selim gerek memleketimizin coğrafi durumu dolayısıyla 
komünizm bugün ne bir felsefe ne de bir ideoloji olmadığından, sadece siyasi bir alet ve bir 
emperyalizm vasıtası olduğuna kanaat getirmiştir. (…) Bununla beraber, bütün sıhhatli 
memleketlerde olduğu gibi bizde de ara sıra muvazenesiz birkaç kimseye rastlamak kabildir. 
Lakin bunlar sadece ferdi hadiselerden ibarettir.” Henderson’a ifade ettiği bu sözlerinden 
Menderes’in 1950’lerde Türkiye’de gelişen komünist gelişmeleri önemsiz ve ferdi gelişmeler 
olarak değerlendirdiği anlaşılmaktadır. Özellikle Türk yaşam tarzının ve düşüncesinin bu 
ideolojiden uzak olduğunu belirtmesi dikkat çekici niteliktedir. Bir başka ifadeyle de bu 
eylemleri, Türkiye’yi içerden çözmek isteyen güçlerin bir siyasi oyunu olarak tanımlamıştır. 
Şu ifadeleri söylemiştir: “Zira bildiğiniz gibi komünizm emperyalizmin programındaki başlıca 
gayelerinden biri, gerek yabancı ajanlar vasıtasıyla gerek en sıhhatli camialarda mevcut olan 
tek tük yanılmış vatandaş sayesinde bir memleketin dâhilen çözülüp dağılmasını sağlamak 
suretiyle o memleketi ele geçirmektir.”(BCA., 030.001.132.855.7) 

Menderes, Ortadoğu’da ortaya çıkan komünist hareketlerin bu bölge sosyolojisinde 
karşılık bulma ihtimalinin zayıf olduğunu belirtmiştir. Bunun temel sebebini yine bölgede 
güçlü bir varlığı olan İslam dininin süren hayat tarzına ve tarihi açıdan sıkı bir şekilde 
örülmüş olan din-gelenek ilişkilerine bağlamıştır. Liberal ve muhafazakâr siyasi söylemi 
kendisine referans edinmiş olan DP liderinin bu ifadeleri dönemin parti politikaları ile doğru 
orantılı olduğu gözden kaçırılmaması gerekir.(Tunaya, 2007:195,201)  Ortadoğu’da mevcut 
olan birtakım komünizm yanlısı hareketlerin temelinde yatan faktörlerin başka toplumsal 
nedenlere dayandığını düşünmüştür. Bu faktörleri şöyle tarif etmiştir: “Orta Şark’taki 
komünist faaliyetleri, komünist ideolojileri vasıtasıyla doğrudan doğruya ve açıkça 
tertiplenmemektedir. Bu faaliyetler bazı şikâyetlerin iktisadi zaafların ve bazı Orta Şark 
memleketlerinin bazı Batı demokrasilerine karşı besledikleri itimatsızlığın istismarı şeklinde 
tezahür etmektedir.”(BCA., 030.001.132.855.7) Menderes’in aktardığı bu sözlerinden, 
komünizmin Ortadoğu’da kısmen kendisine zemin bulmasının temel nedenleri arasında 
ekonomik ve sosyal istikrasızlık ile bölge halklarının Batı dünyasına karşı beslediği tarihsel 
güvensizliğin mühim bir yer teşkil ettiği anlaşılmaktadır. 

Menderes, Ortadoğu’da kendine zemin bulmaya çalışan komünist faaliyetleri, iler ki 
zamanlarda daha da yaygın ve demokrat dünyanın çıkarlarını tehlike altına alabilme 
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ihtimaline temas etmiştir. Özellikle bölge genelinde, Arap devletlerinin kendi aralarında güçlü 
bir birlik ve beraberliği tesis etmemeleri halinde komünizmin artık bir tehdit olarak görülmesi 
gerektiğine de işaret etmiştir. Menderes konuşmasında sahip olduğu bu düşünceleri şöyle 
ifade etmiştir: “Orta Şark’ta hiçbir memleket komünistleşmek arzusunu beslememektedir. 
Lakin kendi dâhili birliklerini ve kendi aralarında daha iyi münasebetler sağlayamadıkları 
takdirde komünist emperyalizminin istemeyerek kurbanı olabilirler. İşte asıl tehlike 
budur.”(BCA., 030.001.132.855.7) 

ABD’den alınan askeri ve mali yardımların, Türkiye’nin iktisadi az gelişmişliğinin 
üstesinden gelmesi yanı sıra jeopolitik ve stratejik açılardan Batı demokrasisinin kendisini 
daha güvencede hissetmesi güçlü bir Türkiye’nin var olması ile ilişkili olduğu için bu mali 
yardımların gerekli olduğunu vurgulamıştır. Bununla birlikte Ortadoğu’da siyasi istikrarın 
sürmesinin uluslararası sistem için çok önemli olduğu hesap edilirse, bölgenin güçlü bir 
aktörü olan Türkiye’nin aldığı bu iktisadi ve askeri yardımların batılı müttefiklerinin çıkarları 
için kıymetli konulara temasının söz konusu olduğunu bir kez daha ifade etmiştir. Menderes 
bu konuyla ilgili şu ifadeleri dile getirmiştir: “Türkiye, bir taraftan layıkıyla gelişmemiş bir 
memlekettir. Ve diğer taraftan da senelerden beri kendi istiklali ve toprak bütünlüğünü tehdit 
eden büyük tehlikeye karşı koymak için askeri sahalarda tamamen hazırlıklı ve pek kuvvetli 
bulmak zorundadır. (…) Biz, bütçemizin yüzde ellisinden fazlasını askeri masraflara tahsis 
etmekteyiz. Hala layıkıyla gelişmemiş olmamızın başlıca sebeplerinden biri budur. (…) Zira 
Batı demokrasiler cephesinin kendi kendini müdafaa edebilmesi için Türkiye’nin tecavüze 
karşı fethedilemez bir kale haline gelmesi elzemdir. Diğer taraftan Orta Şarkın emniyeti 
Türkiye’nin kendi toraklarına yapılacak taarruza kuvvetle mukavemet etmek kabiliyetine 
bağlıdır.”(BCA., 030.001.132.855.7) Menderes’in bu ifadelerinde,  Türkiye’nin cumhuriyet 
tarihi boyunca güvenlik algılarından kaynaklı olarak askeri harcamalara bütçesinden mühim 
bir pay ayırdığını kabul etmiştir. Bu algı nedeniyle uzun yıllar yönetilen Türkiye’nin, az 
gelişmiş bir ülke görünümünde kaldığını söylemesi, Kemalist söylemin çağdaşlaşmacı politik 
söyleminin aksine bir ifade olmuştur.(Cizre, 2009:156-179)    

Kanada ile Türkiye’nin ikili ilişkileriyle ilgili verdiği cevapta ise, II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra uluslararası siyasi ve ekonomik güç konjonktürlerinde, ABD’nin yanında 
stratejik bir ortak olarak konumunu belirlemiş olması, onu uluslararası konularda önemli bir 
aktör haline getirmiş olduğunu açıkça gördüklerini belirtmiştir. Kanada’nın sahip olduğu bu 
siyasi ve ekonomik potansiyelin, başta NATO ve Birleşmiş Miletler (BM) olmak üzere çeşitli 
uluslararası teşkilatlarda fark edilir bir biçimde hissedildiğini de ifade etmiştir. Nihai olarak 
Kanada’nın sahip olduğu bu siyasi ve de ekonomik potansiyelin farkında olduğunu dile 
getiren Menderes, her iki ülkenin siyasi ve kültürel ilişkilerinin yanı sıra ekonomik 
ilişiklerinin daha fazla artırılması gerektiğini medya vasıtasıyla dile getirmiştir.(BCA., 
030.001.132.855.7) 

V. Alman Basınında Adnan Menderes  
Demokrat Parti’nin lideri Menderes, başbakanlığının ilk yıllarında dış basına verdiği 

demeçlerden bir diğerini ise Alman basının tanınmış gazetecilerinden Alfred J. Fischer’e 
vermiştir. Mülakat, Ankara’da Şubat 1952’de gerçekleşmiştir. Bu mülakat daha sonra 
Frankfurt’ta yayımlanan ve dönemin Alman basını içerisinde saygın bir yere sahip olan Die 
Neue Zeitung gazetesinde “Türkiye’de Demokratların Muvaffakiyetleri” başlığıyla 13 Şubat 
1952 tarihinde yayımlanmıştır. Aynı mülakat biraz daha kısaltılmış bir şekilde “Türk 
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Başbakanının Beyanatı” başlığıyla İsviçre basınında Almanca yayın yapan Arbeiter Zeitung 
gazetesinin 18 Şubat 1952 tarihli sayısında yayınlanmıştır.(BCA., 030.001.102.633.5)  

Bu mülakat da Menderes’in hem lider kişiliği hem de partisi hakkında Alman 
kamuoyuna bir imaj çalışması yapıldığı gibi bir bilgilendirme çalışması da yapılmıştır. Alman 
gazeteci Fischer, mülakatın giriş kısmında kısaca DP’in kuruluş serüvenine ve Menderes’in 
yaşam öyküsüne değinmiş ve liderlik yolunda kat ettiği mesafeyi kaleme almıştır. Türkiye’nin 
yeni demokrat lideri Menderes’i pozitif bir üslupla, Türkiye’nin iç ve dış politikasının ve de 
partisi içerisinde yegâne söz söyleme yetkisine sahip isim olarak tanımlamıştır. Menderes 
hakkında ilaveten şunları da dile getirmiştir: “Bu yorulmak bilmez işçi, hükümette ve kendi 
partisi içinde en kuvvetli adamdır. Müttefik generaller Ankara’ya ziyaretlerinde Türkiye 
namına söz söyleyen Adnan Menderes’tir. Kendisi haiz olduğu kudret ve kuvvetini pek çok 
olan sempati ve cazibesi ile de imtizaç ettirmiştir.”( BCA., 030.001.102.633.5) Fischer, bu 
ifadeleriyle Menderes’in popülerliğine açıkça dile getirmiştir. 

Mülakat esnasında Fischer’in yönelttiği dikkate değer ilk soru Türk iç politikası ile 
ilgili olmuştur. Fischer, son yıllarda Türkiye’de artan radikal sağ ve sol grupların Türk siyasal 
ve kültürel yaşamına etkilerinin nasıl ve ne oranda olduğunu sormuştur. Menderes’in bu soru 
karşısında tutumu, Türkiye’nin iç politik gelişmelerinde ehemmiyetli ve geniş bir tabana 
yayılmış bir radikal sağ/muhafazakâr gruptan bahsedilmeyeceğini, ancak Ticaniler Tarikatı ile 
Büyük Doğu dergisi çevresinde meydana gelen kümeleşmelerin zayıf olmasına karşın devlet 
tarafından bu çevrelerin iç güvenliği tehdit etmemeleri noktasında dikkatle takip edildiğini 
açıklamıştır. Türk halkının olası bir komünist tehlikeyle karşı karşıya kalmadığını ise şu 
sözleriyle tanımlamıştır: “Komünist tahrikâtı son yıllarda artmıştır. Ancak bunun geniş 
tabakalara tesiri yoktur. Zira bu ideoloji hakikatte bir ideoloji değil ve Türk varlığına, 
bünyesine ve de bütün geleneklerimize aykırıdır. (…) Hükümet bütün komünistleri ve bilhassa 
komünist propagandacıları programlı ve sistemli bir surette takip etmektedir. Biz dâhilde ve 
harice karşı kuvvetli kaldığımız müddetçe hakiki bir komünist tehlikesinden 
bahsedilemez.”(BCA., 030.001.102.633.5) 

Mülakat esnasında bahsi geçen bir diğer konu ise Türkiye’nin Batı dünyası ile olan 
ilişkilerini geliştirmesi, son birkaç yılda izlediği yabancı sermayeyi ülkeye çekmek ve oranını 
artırmak gibi politikaları ile ilgili olmuştur. Menderes’e göre, Türkiye’nin gelişmişlik 
düzeyinin Avrupa standartlarına eriştirmek için yabancı yatırımlara önem vermeleri 
gerektiğini bildikleri için bu konuda hassas davrandıklarını belirtmiştir.(Zarakolu, 
1954:590,600) Tek parti döneminde uygulanan ekonomik modelin zorlukları nedeniyle 
ülkede ciddi bir sermaye eksikliğin ortaya çıkmasından dolayı gerekli ihtiyacın karşılanması 
için dışa açılım politikasını izlediklerini söylemiştir. Bu konuda özellikle şu belirlemeleri 
yapmıştır: “Sanayii ve madenciliği finanse etmek ve umumi nafia işlerini süratle yapabilmek 
için biz, diğer memleketlerde olduğu gibi yabancı sermayeye müracaat etmek mecburiyetinde 
idik. Eski hükümetler memlekete yabancı sermaye sokmaktan çekiniyorlardı. Çükü onlar, 
gelecek yabancı sermayenin emperyalist emeller gütmesinden korkuyorlardı. Biz bu işi 
cesaretle ele aldık. Yabancı sermaye için memleketimiz cazip imkânlar ve bakir kaynaklar arz 
etmektedir.”(BCA., 030.001.102.633.5) Bu ifadelerinden anlaşılacağı gibi Menderes serbest 
piyasa ekonomisini benimsediklerini, Avrupa’da güçlü bir ekonomiye sahip olan Alman 
kamuoyuna bir mesaj olarak vermek istemiştir. 
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Dış politika ile ilgili bazı konular da bu mülakatta ele alınmıştır. Özellikle 
Ortadoğu’da Arap ülkelerinde vuku bulmaya başlayan komünist hareketler ve Arap-İsrail 
anlaşmazlığının hassasiyeti hakkında Menderes’in düşüncelerine başvurulmuştur. Menderes, 
bir kez daha altını çizerek, bölgede kalıcı bir istikrarın tesis edilmesinin yolunu ABD, 
İngiltere, Fransa ve Türkiye öncülüğünde bir ortak koalisyonun vücuda getirilmesi ile 
sağlanabileceğini dile getirmiştir. Bu koalisyonun hayat bulmasının bölge için güçlü bir 
demokratik inisiyatifin devreye sokulması anlamını da taşıyacağını dile getirmiştir. Menderes, 
Ortadoğu ile ilgili şu tarihi belirlemelerini yapmıştır: “Ortadoğu memleketlerinin bu bloka 
katılmaları suretiyle müdafaa edilebilir. Müslüman milletler yaratılışları itibariyle komünist 
değildirler. Fakat bu buhranı fena tesirler yaratan bir fesad ocağı olduğu tabiidir. Bunun 
içindir ki Ortadoğu’daki buhranların süratle izale edilmesi bütün sulhsever anti-komünist 
âlem için lüzumludur.”(BCA., 030.001.102.633.5) Ortadoğu’da demokrasinin hayat bulması 
adına ve SSCB tehdidine karşı Amerikan yardımlarının önemini Menderes bir kez daha dile 
getirmiştir.   

VI. İngiliz Basınında “Adnan Menderes”  
Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, İngiltere ile siyasi ve 

ekonomik ilişkileri, oluşturulmuş olan Ortadoğu Komutanlığı’na Türkiye’nin katılması ve 
diğer siyasi-ekonomik konuları görüşmek üzere bir hafta sürecek olan Londra temaslarına 
çıkmışlardır. Ziyaret 13 Ekim 1952 tarihinde başlamıştır.(Akşam, 13 Ekim 1952.; The 
Observer, 13 October 1952) İngiltere basının köklü ve önemli bir yayın organı olan The 
Observer gazetesi,  Menderes’in bu seyahatine yakın ilgi göstermiş olup, “Adnan Menderes” 
başlığıyla 19 Ekim 1952 tarihli sayısında bir makale yayınlamıştır.(The Observer, 19 October 
1952) 

Observer’da yayınlanan bu editör makale, gazetenin dördüncü sayfasında uzun bir 
yazı şeklinde yer almıştır. Kaleme alınan bu yazının içeriği, konu itibariyle birkaç bölümden 
oluşturulmuştur. Yazının giriş kısmında 1950’lere kadar genel açıdan siyasal ve sosyal 
bağlamlarda Türkiye’nin gelişmişliğinin bir analizi yapılmıştır. Bu kısımda öne çıkan en can 
alıcı nokta, Türk dış politikasının sıcak bir gündem meselesi olan SSCB tehdidinin burada da 
ele alınmış olmasıdır. Gazete, 1945’ten beri Türkiye’nin karşılaştığı Sovyet tehdidinin 
üstesinden gelebilmesi için Batı’nın güçlü devletleri tarafından DP iktidarına sağlayacakları 
askeri, siyasi ve ekonomik desteğin kayda değer bir ivme kazandıracağını vurgulaması dikkat 
çekicidir.(BCA., 030.001.102.638.8)   

Gazetedeki makalede öne çıkan bir diğer ayrıntı ise, batılı devletlerin, Türkiye’nin iç 
politikasında 1950’den itibaren başlayan yeni değişime açıkça destek sağlamaları gerektiğinin 
altının önemle çizilmesidir. İç politikada CHP’nin ciddi bir güç kaybına uğradığını 
vurgulayan gazete, herhangi bir şekilde eskiye dönüşün mümkün olamayacağını da dile 
getirilmiştir. Bu konuyla ilgili şunlar dile getirilmiştir: “1950’de iktidara gelen Demokrat 
Parti’ye ve Menderes’e büyük bir kredi verilmelidir. Bununla beraber, 1950 seçimlerinde 
mağlubiyete uğrayan eski Kemalist cumhuriyetçilerin başka türlü hareket edeceklerini veya 
bu konuda aykırı bir politika takip edeceklerini zan ettirecek bir sebep de mevcut değildir. 
Türkiye’de, particilik çok çetin olmakla beraber dış politika müşterek bir hattı hareket takip 
edilmektedir.”(BCA., 030.001.102.638.8)  
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Makalede, çok partili hayatın Türkiye’de yaşam bulması ve DP’in 1950’de iktidara 
gelişi, adeta diktatörlükten demokrasiye geçiş olarak tasvir edilmiş olması göze çarpan bir 
diğer yorumdur. The Observer, Türkiye’nin yakaladığı bu başarının mimarı olarak Menderes’i 
tanımlamış olması da önemlidir. Zira makalede şu ifadelerle Menderes liberal bir lider olarak 
tasvir edilmiştir: “Daha şayanı dikkat olan şudur ki dâhili rejiminde bu kadar zecri 
değişiklikler yapmış bir devletin, dışardan gelen bir müşahitte pek az sarsıntı alameti 
göstermiş olmasıdır. Bir memleketin, ihtilal veya askeri bir mağlubiyet geçirmeksizin 
diktatörlükten işleyen bir demokrasiye inkılap etmesi modern tarihte eşine rastlanmayan bir 
hadisedir. Türkiye’nin ikinci cihan harbinden sonra başardığı şey, işte budur ve bu başarının 
temininde bugünkü başbakanın büyük bir rol vardır.”(BCA., 030.001.102.638.8) 

Yazıda genel hatlarıyla Menderes’in yaşam öyküsüne de yer verilmiştir. Menderes, 
zengin bir aileden, Ege kıyılarında genişçe toprakları olan ve burada modern tarım usulleriyle 
ziraat yapan birisi olarak tanıtılmıştır. İyi bir eğitim aldığını ve Batı siyasi ve yaşam kültürünü 
yakından bilen birisi olduğundan Avrupa’nın yaşam tarzına yabancı olmadığı belirtilmiştir. 
Bu vasıflarından dolayı Atatürk döneminde SCF ve daha sonra CHP’de siyasete girilmesi için 
teşvik edilen bir isimdir. DP’in Türk siyasal sistemine dâhil olması yolunda Celal Bayar ile 
oluşturduğu ikili birlik ve üstlendiği zorlu siyasi rol, The Observer tarafından övgüyle 
bahsedilmiştir.(BCA., 030.001.102.638.8)  

Yazıda değinilen mühim bir başka nokta da DP’in siyasi arenaya çıkış öyküsüdür. 
DP’in ortaya çıkışı, Tek Partili yılların katı devletçiliğine ve devlet kurumları üzerinde 
oluşmuş olan sivil-asker bürokrasinin egemenliğine karşı bir çıkış olarak görülmüştür. 
Özellikle bu karşı çıkış, bir sınıflar arası çekişme bağlamında yorumlanarak tüccar ve toprak 
sahipleri tarafından gerçekleştirilen değişim olarak dile getirilmiştir. Bu ittifak, İngiliz liberal 
partisi Whig’in tarih sahnesine çıkışıyla özdeşleştirilmiş olması önemli bir benzeştirmedir. Bu 
konuda şu cümleler ifade edilmiştir: “Yeni Demokrat Parti, 1945’te Celal Bayar’ın liderliği 
altında e Adnan Menderes’in kuvvetli işbirliği ile kuruldu. Parti programının başlıca vasfı, 
siyasi ve iktisadi hürriyete daha büyük bir önem verilmesi keyfiyeti idi. Kemal Türkiye’sinin 
rijid etatismi, Kemal’in memleketi Batılılaştırmak hususunda takip ettiği zecri gayelerin 
tahakkuku için muhakkak ki lüzumlu idi. Fakat bu sistem, liderinin vefat etmesi ve temsil ettiği 
siyasetin 1945’e doğru tamamen ortadan kalkması üzerine, devamlı surette aratan 
bürokrasinin tesiriyle eski ve bozuk bir sistem haline gelmişti. Demokrat Parti, arazi sahibi ve 
tüccar sınıfı arasında devlet teşkilatı ve bu teşkilatta çalışanlar aleyhine kurulmuş bir nevi 
Whig (Liberal) ittifakını temsil ediyordu.”(BCA., 030.001.102.638.8) 

Makalenin sonuna doğru ele alınan bir başka mühim konu ise Menderes’in başında 
bulunduğu DP’in Türkiye’nin iç politikasında karşılaşacağı muhtemel bazı zorlukların neler 
olabileceği hakkında bilgilerin verilmesidir. Gazeteye göre, Batı liberalizmini Türkiye’ye 
sokmak isteyen Menderes’in karşılaşacağı ilk zorluklardan birisi, ülkede var olan güçlü 
devletçilik anlayışı ile yeni liberal piyasa anlayışının geçiş sürecinde hem kurumsal hem de 
düşünce açılarından birtakım çatışmaların ortaya çıkmasına neden olacağıdır. İkinci can alıcı 
bir zorluğun ise 19. yüzyıl İngiliz liberalizmini benimseyen DP’in eski yaşam tipini temsil 
eden ve ayrıca geleneği de güçlü olan Türk tipi cemaat yaşam tarzına liberal yaşam tarzının 
nasıl empoze edileceği meselesidir. Üçüncü bir zorluğun ise ülkede giderek kuvvet bulmaya 
başlayan işçi sendikalarıyla demokratların nasıl bir ilişki kuracaklarının bilinmezliğiyle ilgili 
olduğunu belirtmiştir.(BCA., 030.001.102.638.8) 
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Gazeteye göre, Türkiye’yi ileride bekleyen bu zorlukların tamamının üstesinden 
getirebilecek lider kişinin yalnızca Menderes olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını 
çizmiştir. Bu husus ile ilgili olarak şu sözlere yer verilmiştir: “Bütün bu güçlükleri yenmek 
mümkündür ve öyle görünüyor ki Türkiye’nin zeki ve enerjik başbakanı bu işi başarabilecek 
mahdut kimselerden biridir. Seleflerinin aksine olarak Türkiye haricinde az tanınmış 
olmasına rağmen Menderes, bugünkü idarenin en muteberiz şahsiyetidir. (…) Bazı 
usullerinde diktatör temayüllü olmasına rağmen, Menderes, yeni Türk demokrasisinin 
yarattığı adamdır. Ve kendi siyasi yükselişinin esasını unutacağına ihtimal verilmez. Şurası 
muhakkaktır ki, Türkiye, Menderes’in idaresi altında hayati ehemmiyeti haiz bir ortak olarak 
Batı müdafaa sistemine girmiş bulunuyor.”(BCA., 030.001.102.638.8) 

Sonuç 
II. Dünya Savaşı’ndan sonra birtakım iç ve dış politik gelişmeler, Türkiye’yi özlemle 

beklediği çok partili hayata geçirmiştir. Bu yıllarda CHP içerisinden bir grup muhalif 
milletvekili, partiden ayrılarak yeni kurdukları Demokrat Parti ile kısa zamanda içinde iç ve 
dış kamuoylarının dikkatlerini üzerlerine çekmeyi başarmıştır. Özellikle Batı medyasının 
gözünde DP’in öne çıkan ismi, onun karizmatik lideri Adnan Menderes olduğu 
anlaşılmaktadır. Türk siyasetinin 1950’lerin başında Menderes gibi genç ve yenilikçi bir 
liderin iktidara gelişi ile birlikte, liberal Batı’nın ilgisini artırmıştır. Batı kamuoyunun 
Menderes’in kişiliğini ve düşünce dünyasını anlamaya çalıştığını, başbakanlığının ilk 
yıllarında yapılan bu mülakatlardan da anlaşılmaktadır. Batı medyası, Menderes’i Batı’nın 
yaşam tarzını bilen, iyi bir hukuk eğitimi almış, geniş topraklara sahip olup modern ziraat 
yöntemleriyle tarımsal üretim yapan ve hitabeti güçlü bir kişi olarak lanse etmiştir.   

Dış basının Menderes’in başbakanlığının ilk yıllarında yeni lidere gösterdiği ilgi, 
yalnız dış politika konuları ile sınırlı kalmamış, ayrıca birtakım iç meselelere de değinilmiştir. 
Mülakatlarda özellikle Türkiye’nin bir dış politik bir meselesi olan SSCB’nin 1945’ten 
başlayarak 1950’lerin başına kadar Türkiye üzerine kurduğu tehdit politikası ve bu minvalde 
gelişen olaylar dikkatle ele alınmıştır. Menderes’in bu konuyla ilgili cevapları farklı 
mülakatlarda birbirine paralel olmuştur. Bu meselenin yalnız Türkiye’nin bir dış politik 
mevzusu olmadığını, ayrıca Batı demokrasisinin ve çıkarlarını da yakından ilgilendiren bir 
konu olduğunu beyan etmiş olması, batılı ülkelerden kendisine stratejik ortak oluşturma 
girişim olarak anlaşılmaktadır. Türkiye zamanla kendisine yönelik artan SSCB tehdidini 
önlemek amacıyla liberal Batı dünyasının oluşturduğu NATO koalisyonuna girmek için 
yürüttüğü diplomasi, SSCB’nin yürüttüğü yayılmacı politikalarına karşı bir yanıt niteliğinde 
olmuştur.  

SSCB’nin siyasi ve kültürel yayılmacılığını Ortadoğu bölgesinde önlemek amacıyla 
Türkiye, ABD, İngiltere ve Fransa gibi güçlü batılı devletlerle “Ortadoğu Komutanlığı” adı 
altında yeni bir koalisyon kurmak fikrini de öne sürmesi, mühim bir dış politik gelişmesi 
olmuştur. Menderes, Bu düşüncesini siyasi ortamlarda olduğu gibi basın yoluyla da aktarmaya 
gayret göstermiştir. Konuyla ilgili ortaya çıkacak siyasi ve askeri oluşumların hem Türkiye 
için hem de bölgenin güvenliğini sürdürülebilir bir barış ortamında devam ettirmek 
noktasında mühim bir etki yaratacağını düşünmüştür. Bu konuya paralel olarak iç politikadaki 
komünist hareketlerin de yer yer Menderes’e yöneltilen bir soru olması dikkat çekicidir. İlgili 
bu soruya ek olarak, Ortadoğu’daki diğer ülkelerde gelişen komünist hareketlerin niteliği de 
Menderes’e sorulmuştur. Menderes’in bu sorular karşısındaki tavrı komünizmin başta Türkiye 
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olmak üzere Ortadoğu’daki diğer halklarının sosyolojik realitelerinden uzak bir ideoloji 
olduğunu aktarmıştır. Komünizm ideolojisinin bu bölgenin yaşam, din ve gelenek 
tutumlarından çok uzak bir düşünce sistemi olduğunu ısrarla belirtmiştir.   

Menderes’in Türk dış politikasında önemli bir diğer gündem maddesi olan Truman ve 
Marshall Planları çerçevesinde gerçekleşmiş olan ABD yardımlarının Türkiye’nin Tek Partili 
yıllarından kalma geri kalmışlığının kısa bir zaman içerisinde üstesinden gelebilmesi için 
önemli görmüştür. Ayrıca bu yardımlar ile güç kazanacak olan yeni Türkiye’nin demokrat 
dünyanın çıkarlarının muhafazası noktasında, Akdeniz, Ortadoğu ve Balkanların güvenliğinin 
sağlanmasında komünizme karşı ehemmiyetli bir aktör olacağını da ifade etmiştir. Bu 
yardımlar sayesinde Türkiye’nin kara-hava yolları, tarım ve madencilik alanlarında hızlı bir 
gelişme içerisine girdiğinin altını çizmiştir. Menderes’in, dış basına verdiği bu demeçlerle 
Batı kamuoyuna DP iktidarını ve yeni Türkiye’yi anlatmaya çalıştığı da görülmektedir. 
Ayrıca DP iktidarı ile yeni Türkiye’nin, Tek Partili yıllardaki içine kapanık görüntüsünden 
ziyade, batılı demokrasilere yakın ve liberal açık bir toplum olmak istediğinin mesajını 
vermek istemiştir. Menderes’in, Akdeniz ve Ortadoğu’da Batı demokrasisinin hayat 
bulmasında, kendisinin önemli bir aktör olduğunun mesajını da basın yoluyla vermeye 
çalıştığı görülmektedir.     
 

KAYNAKÇA 
BCA., 030.001.102.633.5. 

BCA., 030.001.102.638.8. 

BCA., 030.001.132.855.7.  

BCA., 030.001.132.856.2. 

BCA., 030.001.60.372.3. 
BCA., 30.01.132.855.5.  

Akşam 

The Observer 

ALPAGO, Hasan, Türkiye-IMF İlişkileri, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2002. 

CİZRE, Ümit, “Egemen İdeoloji ve Türk Silahlı Kuvvetleri: Kavramsal ve İlişkisel Bir 
Analiz”, (Ed.) Tanıl Bora, Murat Gültekingil, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: 
Kemalizm, Cilt: 2, İletişim Yayınları, 2009, ss. 156-179.  

BAĞCI, Hüseyin, Demokrat Parti Dönemi Dış Politikası, İmge Kitabevi, Ankara, 1990. 

ÇETİNER, Yusuf Turan, Turkey And The West: From Neutrality to Commitment, University 
Press of America, Maryland, 2014. 

EKİNCİ, Necdet, II. Dünya Savaşı’ndan Sonra, Türkiye’de Çok Partili Düzene Geçişte Dış 
Etkenler, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, 1997. 

ERHAN, Çağrı, “Avrupa’nın İntiharı Ve İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Temel Sorunlar”, 
A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 51, Sayı: 1-4, 1996, ss. 259-273. 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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 
 
 

 719 

ERKİN, Feridun Cemal, Türk-Sovyet İlişkileri Ve Boğazlar Meselesi, Başnur Matbaası, 
Ankara, 1968. 

FIRAT, Melek, “Yunanistan’la İlişkiler”,  (Ed.) Baskın Oran,  Türk Dış Politikası,  Kurtuluş 
Savaşı’ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt: I, 13. Baskı, İletişim Yayınları, 
İstanbul, 2008. 

FOLTZ, Charles, “Strategic Defense At Gateway To Russia”, U.S. News&World Report, 
Vol: 31, 6 July-28 December 1951, s. 31-32. 

GERGER, Haluk, “Türk Dış Politikası (1946-1980)”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye 
Ansiklopedisi, Cilt: 2, İstanbul, 1983. 

KARAKÖK, Tunay, “Menderes Dönemi’nde (1950-1960) Türkiye’de Eğitim”, Yüksek 
Öğretim ve Bilim Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Ağustos 2011, ss. 89-97. 

KARPAT, Kemal H., Osmanlı’dan Günümüze Kimlik ve İdeoloji, Timaş Yayınları, 3. Baskı, 
İstanbul, 2009. 

SANDER, Oral, Türk-Amerikan İlişkileri 1947-1964, Sevinç Matbaası, Ankara, 1979. 

TUNAYA, T. Zafer, İslamcılık Akımı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2. Baskı, 
İstanbul, 2007. 

YUCA, İrşad Sami, “Tarihçi Arnold Toynbee'nin 1948 Türkiye Seyahati Ve Yeni Türkiye 
Hakkındaki İzlenimleri”, Asia Minor Studies, Sayı: 7, 2016, ss. 174-192. 

ZARAKOLU, Avni, “Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu”, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1-2, 1954, ss. 590-600. 

  

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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 
 
 

 720 

Ekler 

 
 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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 
 
 

 721 

 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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 
 
 

 722 

 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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 
 
 

 723 

 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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 
 
 

 724 

 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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 
 
 

 725 

 

http://www.akademikbakis.org/


	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   726	  

GÖLGE BANKACILIK SİSTEMİ: KÜRESEL PİYASALAR İÇİN YENİ BİR TEHDİT 

Mİ? 

Kaan YİĞENOĞLU* 

ÖZET 

Bu çalışmada gölge bankacılık sisteminin ana çerçevesi çizilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı gölge 
bankacılık sisteminin küresel piyasalar için tehdit oluşturup oluşturmadığını ortaya koymaktır. Bu kapsamda ilk 
olarak gölge bankacılık sistemi tanıtılacak ve daha sonrasında gölge bankacılığın gelişimi analiz edilecektir. Son 
olarak, gölge bankacılığın küresel piyasalar için tehdit oluşturup oluşturmadığı tartışılacaktır. Gölge bankacılık 
sistemi ile finansal yenilikler ve küresel kriz arasındaki ilişki de ortaya konulacaktır. Ayrıca gölge bankacılığın 
Avrupa ve Çin'deki büyüklüğü analiz edilmiştir. Bu amaçla çeşitli şekil ve grafiklerden yararlanılmıştır. Bu 
makalenin sonunda ise gölge bankacılık sisteminin son yıllarda önemli ölçüde geliştiği ancak küresel piyasalar 
için tehdit oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Gölge Bankacılık, Küresel Piyasalar, Küresel Kriz, Finansal Yenilikler, Finansal Piyasalar 

Jel Sınıflandırma Kodları : G15,G21 

 

SHADOW BANKING SYSTEM: IS IT A NEW THREAT FOR GLOBAL MARKETS? 

ABSTRACT 

In this study, a framework is drawn for shadow banking system’s main outline. The aim of this study is to put 
forward whether the shadow banking system threat for global markets.  In this respect, firstly, shadow banking 
system will be introduced and then it's development will be analyzed. Finally, it will be discussed whether global 
markets are threatened by shadow banking.. It will be shown the releationship between global crisis, financial 
innovations and shadow banking system. Also, it is analyzed size of shadow banking in Europe and China. For 
this purpose it is utilized in various shapes and graphics. At the end of this article, it is found out that the size of 
shadow banking system is improving in recent years but there is no threat of shadow banking system for global 
markets. 

Keywords: Shadow Banking, Global Markets, Global Crisis, Financial Innovations, Financial Markets 

Jel Classification Codes : G15, G21 

1. Giriş 

Gölge bankacılık ile anlatılmak istenilen bankalar gibi düzenlemelere tabi olmayan ancak 
bankaların verdikleri hizmete benzer hizmetlerde bulunan kurumlar ve bunların yaptıkları 
işlemlerden oluşan sistemdir. Bankalar gibi sıkı denetlenmediklerinden gölge bankacılık 
sisteminde riskli faaliyetler oldukça yoğundur. Genişleme dönemlerinde pek göze batmayan 
söz konusu riskli faaliyetler daralma dönemlerinde baş sorumlu olarak görülmektedir. Gölge 
bankacılığı önemli kılan da budur. Ülkelerin makro ekonomik performansında ve reel 
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ekonomilerinde ağır hasar bırakan bu sistemin daha fazla denetime tabi tutulması gerektiği 
son zamanların tartışma konusudur. 

Kredilerin bankacılık dışı kanallar ile araçsallaştırılması bazı avantajlar sağlamakta ve reel 
ekonominin finansmanında önemli olmakla birlikte sistematik riskin temel kaynağı da 
olabilmektedir. Bu nedenle gölge bankacılık sisteminin izlenmesi bu gibi sistematik risklerin 
önüne geçilmesinde son derece önemlidir (Financial Stability Board, 2014: 1). 

Küresel finans krizinde varlığa dayalı menkul kıymetlerin neden olduğu risklerin de etkisi  
vardır. İşte söz konusu risklerin kriz öncesinde ne kadar denetlendiği tartışma konusudur. Kriz 
sonrasında gözler gölge bankacılığa çevrilmiş ve bu sistem üzerinde denetimlerin ve 
düzenlemelerin artması gerektiği yönünde yoğun çalışmalar yapılmıştır.  

Gölge bankacılığın öneminin anlaşılması için ABD bankacılık sisteminde ciddi problemlerin 
yaşanmadığı ve sessiz dönem olarak adlandırılan 1934-2007 arasındaki dönem iyi 
incelenmelidir. Bu dönemde çok ciddi banka paniklerinin olmaması iki nedenle açıklanabilir. 
İlki banka borçlarının 1934 yılından itibaren sigorta kapsamına alınmasıdır. Diğeri ise bu 
dönemde bankacılık düzenlemelerin etkin olması ve bankacılığa girişin sınırlandırılması, 
yerel mevduat monopelleri ve faiz oranlarına getirilen sınırlamalar sonucu bankacılık 
lisanslarının değerli hale gelmesidir (Tiryaki, 2012: 127).   

2. Gölge Bankacılık Sistemi: Tanımı, Türleri Ve Geleneksel Bankacılık Sistemi İle 
Karşılaştırılması 

2.1. Gölge Bankacılığın Tanımı 

"Gölge Bankacılık" terimi ilk duyulduğunda gizli ve yasal açıdan şüpheli izlenimi verse de 
finans dünyasında o kadar da kötü etikete sahip değildir (Macey, 2011-2012: 593). The 
Economist dergisinin 10 Mayıs 2014 tarihli "Uluslararası Bankacılık" özel raporunda gölge 
bankacılığın ne olduğundan çok ne olmadığına ilişkin tanımlanması gerektiği belirtilmektedir 
(The Economist, 2014:3).  

Gölge Bankacılık terimi literatüre iktisatçı Paul McCulley tarafından kazandırılmıştır. Jackson 
Hole'deki Kansan Federal Rezerv Bankası tarafından düzenlenen yıllık finans 
sempozyumunda konuşan McCulley gölge bankacılığı, sigortalı mevduatlarla fon toplayan ve 
düzenlemeye tabi gerçek bankaların aksine düzenleme dışında olan ve  sigortasız ticari 
kağıtlarla fonlanan bir sistem olarak yorumlamaktadır. Dolayısıyla bir likidite krizinde 
yatırımcıların kaçması yüksek olduğundan bu sistem güvencesizdir (McCulley, 2007:2). 

Norveç Merkez Bankası Başdanışmanı olan Thorvald Grung Moe ise makalesinde gölge 
bankacılık ile ilgili "bankacılık sistemi dışındaki kredi genişlemesi" tanımını kullanmaktadır. 
Moe'ye göre hedge fonlar, para piyasası fonları, emeklilik fonları, sigorta şirketleri New York 
ve State Street Bankası gibi büyük kurumlar bu kapsamda değerlendirilebilir. (Moe, 2012:36) 

Edward J. Kane daha geniş bir tanımı tercih ederek mevcut kural ve kontrol prosedürlerine 
göre çalışan ve düzenlemeye tabi bankacılık organizasyonlarının dışındaki yöntemlere 
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odaklanan bir sistem olarak tarif etmiştir. Böylece Kane salt faaliyet değil organizasyon ve 
işletmeleri de kapsayan bir tanım tercih etmiştir. (Kane, 2014:1) 

Finansal İstikrar Kurulu gölge bankacılık tanımını faaliyetler ve işletmeler açısından 
değerlendirmiştir. Farklı yıllarda yayınladığı raporlarda aynı tanımı kullanan kurulun gölge 
bankacılık tanımı düzenli bankacılık sistemi dışındaki faaliyetlerin ve işletmelerin kredi 
aracılığı ile ilgilidir. (Financial Stability Board, 2015) 

Mark Zandi ise "Finansal Şok" isimli kitabında finansal krizler ile bankacılık sistemi 
arasındaki ilişkiyi ele almıştır. Zandi'ye göre finansal krizle birlikte kendisine fon bulma 
güçlüğü yaşayan gölge bankacılık sistemi varlığa dayalı akımlar, yapılandırılmış yatırım 
araçları, finans şirketleri ve komisyonculardan oluşmaktadır. (Zandi, 2009:230) 

Zoltan Pozsar, Tobias Adrian, Adam Ashcraft ve Hayley Boesky tarafından yapılan çalışmada 
gölge bankacılık; devlet garantisi olmayan vade, kredi ve likidite dönüşümü yönetimi ile 
ilişkilendirilmiştir. Gölge bankacılık kapsamında finans şirketleri, varlığa dayalı senet, sınırlı 
amaçlı finans şirketleri, yapılandırılmış yatırım araçları, hedge fonlar, para piyasası yatırım 
ortaklıkları, menkul kıymet ödünçleri ve devlet destekli kuruluşlar yer almaktadır. (Pozsar ve 
diğerleri, 2010:1) 

Gary Gorton ve Andrew Metrick ise son küresel finans krizinde gölge bankacılığın rolüne 
dikkat çekerek gölge bankacılığın geleneksel bankacılık ile benzer fonksiyona sahip olduğunu 
sadece düzenlemenin daha az ve sistemdeki oyuncularının isimlerinin farklı olduğunu 
belirtmişlerdir. En geniş tanımıyla gölge bankacılığın; yatırım bankaları, para piyasası yatırım 
ortaklıkları ve ipotek komisyoncularından oluştuğunu belirten Gorton ve Metrick, bunun 
dışında repo gibi daha eski sözleşme anlaşmalarının veya daha özel olan varlığa dayalı 
menkul kıymetler, teminatlı borç senetleri ve varlığa dayalı senetlerin de bu kapsama girdiğini 
ifade etmektedirler. (Gorton ve diğerleri, 2010:261-262) 

Bunların dışında gölge bankacılık içerdiği üç temel faaliyetten dolayı geleneksel bankacılık 
sistemi referans gösterilerek açıklanabilir. Bunlar; (Institute of International Finance, 2012:4) 

 * Sermaye olarak likiditesi yüksek varlık tutması, 

 * Kısa, orta ve uzun vadeli kredi kullanımı, 

 * Bir ödeme sistemi sağlaması.  

2.2. Geleneksel Bankacılık Sistemi ve Gölge Bankacılık Sistemi Karşılaştırması 

IMF'nin Nisan 2015 tarihli "Küresel Finansal İstikrar" raporunda finansal piyasalardaki 
risklere dikkat çekilmekte ve söz konusu risklerin nitelik değiştirerek gelişmiş ekonomilerden 
yükselen piyasalara ve geleneksel bankalardan gölge bankalara kaydığı belirtilmektedir. 
(IMF, 2015: ix) 
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Gölge bankacılık sisteminin artan önemi onun geleneksel bankacılık sistemi ile olan ilişkisini 
geliştirmiştir. Bundan para ve kredi yapısı da etkilenmektedir. Özellikle repo ve ters repo 
işlemleri bunda etkili olmaktadır. (Deutsche Bundesbank, 2014:26) 

Geleneksel bankacılık sisteminde olduğu gibi gölge bankacılık sisteminde tasarruf sahipleri, 
borç alanlar ve finansal aracılar (banka yerine) vardır. Geleneksel bankacılık sisteminin 
tersine tasarruf sahipleri fonlarını banka ile değil para piyasası yatırım fonları ve benzer fonlar 
aracılığı ile kullandırır. (Pozsar ve diğerleri, 2010:11)  

Tablo 1: Geleneksel Bankacılık Sistemi ve Gölge Bankacılık Sistemi 
Geleneksel Bankacılık Sistemi Gölge Bankacılık Sistemi 

Rezervler 

  * Minimum düzeyi yasal düzenleme otoriteleri 
belirliyor 

  * MB'sından sermaye açığını kapatmak için  
borç alınabiliyor 

Risk Marjı 

  * Minimum düzeyi taraflar tarafından 
belirleniyor 

  * MB'sından borç alma yoktur 

Mevduat Sigortası 

  * Devlet güvencesinde 

Teminat 

  * Nakit, hazine bonosu, menkul kıymetler, 
krediler veya menkul kıymetleştirilmiş bonolar 

Mevduat Faiz Oranı 

  * Rezervler düşük olduğunda yükseltilebilir 

Repo Oranları 

  * Fonlar düşük olduğunda yükseltilebilir 

Krediler 

  * Bilançoda yer alır 

Menkul Kıymetlendirilmiş Krediler 

  * Bazı menkul kıymetlendirilmiş bonolar 
bilançoda tutulur ve teminat olarak kullanılır 

Kaynak: http://www.dunya.com/finans/bankacilik/golge-bankacilik-75-trilyon-dolara-cikti-243448h.htm 
(15.04.2015). 

Tablo 1’de geleneksel bankacılık sistemi ve gölge bankacılık sistemi karşılaştırmalı olarak 
gösterilmektedir. Geleneksel bankacılık sisteminde temel olarak rezervler yasal otorite 
tarafından belirlenmekte ve finansal piyasalardaki dalgalanmalara göre değişebilmektedir. 
Ayrıca geleneksel bankacılıkta Merkez Bankası gibi bir kuruluş sermaye açığı bulunan 
bankalara çeşitli piyasa işlemleri aracılığı ile destek olabilmektedir. Oysa gölge bankacılık 
sisteminde risk marjı ile ilgili kararı yasal bir otorite değil işlemi gerçekleştiren taraflar 
belirlemektedir. Ayrıca gölge bankacılıkta Merkez Bankası’nın sermaye düzeyi ile ilgili 
herhangi bir müdahalesi de yoktur. 

Geleneksel bankacılık sistemi ile gölge bankacılık sistemi arasındaki temel farklardan birisi 
de mevduatlara verilen güvence ile ilgilidir. Geleneksel bankacılık sisteminde devletin 
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güvencesinde olan mevduatlar benzeri bir oluşum gölge bankacılık sisteminde yoktur. Gölge 
bankacılık sisteminde riskin menkul kıymetlendirme yoluyla dağıtıldığı bilinmektedir. 

2.3. Gölge Bankacılığın Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 

Gordon ve Metrick’e göre gölge bankacılığın bu kadar hızlı gelişmesi arz ve talep olarak iki 
cepheden incelenebilir. Arz açısından bazı yeniliklerin ve yasal değişikliklerin bankaların 
rekabet avantajını yok ettiği söylenebilir. İkincisi talep açısından finansal işlemler için teminat 
talebindeki artış menkul kıymetleştirmeyi geliştirdi ve repolar para benzeri araç olarak 
kullanılmaya başlandı. (Gorton ve diğerleri, 2010:266) 

Geleneksel bankacılığın gerileyişinde bankaların fon toplama maliyetindeki avantajın 
azalması ve fon kullanmanın gelir avantajındaki azalmanın etkisi olmuştur. Bankaların fon 
toplama maliyetindeki avantajları nasıl azalmıştır? 1960'ların sonunda faiz oranlarının 
yükselmesi yatırımcıları farklı varlıkların getiri oranlarındaki farklardan yararlanmaya 
yöneltmiştir. Böylece insanlar paralarını bankalardan çekip getirisi daha yüksek olan yatırım 
alanlarına yönelmişlerdir. Böylece bankaların diğer finansal kurumlar karşısındaki maliyet 
avantajı azalmıştır. (Mishkin, 2011:258-259) 

Bankaların varlıkları üzerindeki gelir avantajları çürük tahviller, menkulleştirme ve ticari 
kağıt piyasasında yaşanan artışlarla birlikte azalmıştır. Bilgi teknolojisindeki ilerlemeler 
firmaların halka doğrudan menkul kıymet ihraç etmelerini kolaylaştırmış ve insanlar bankaya 
gitmek yerine ticari kağıt piyasasına gitmeyi daha uygun bulmuşlardır. (Mishkin, 2011: 259) 

Finansal yeniliklerdeki gelişmeler geleneksel bankacılık sisteminin gerilemesinde ve 
bankacılık dışı faaliyetlerin artmasında etkili olmuştur. 1950'den 1980'e kadar gelindiğinde 
faiz oranlarındaki dalgalanma aralığı artmıştır. Söz konusu dalgalanmalar yatırımların getirisi 
konusundaki belirsizliğin artmasına neden olmaktadır. Faiz oranı riskindeki bu artış yeni 
finansal ürünlerin gelişimine neden olmuştur. Bunlar ayarlanabilir faizli mortgage ve finansal 
türevlerdir.(Mishkin, 2011:251) 

 
 

FİNANSAL YENİLİKLER 

 
TALEP CEPHESİ: Faiz Oranı Volatilitesi      ARZ CEPHESİ: Bilgi Teknolojisi
 - Ayarlanabilir Faizli Mortgage                     - Kredi ve Bankamatik Kartları 
 - Finansal Türevler                      - Elektronik Bankacılık 
                         - Çürük Tahviller 
                         - Ticari Kağıt Piyasası   
                         - Menkul Kıymetleştirme 

Şekil 1: Finansal Yenilikler 
Kaynak: Mishkin, 2011: s. 251-255'den yararlanılarak oluşturulmuştur. 

 

Şekil 1'de finansal yeniliklerin gelişmesinde etkili olan arz ve talep cephesindeki faktörler 
gösterilmektedir. Talep koşullarındaki değişikliklere tepki faiz volatilitesi olarak 
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isimlendirilmiş ve buna karşı finansal kurumların geliştirdiği iki önemli yenilik gösterilmiştir: 
Ayarlanabilir faizli mortgage ve finansal türevler.  

Ayarlanabilir faizli mortgage, mortgage üzerindeki faiz oranının piyasa faiz oranı değiştikçe 
değişmesi ve böylece sabit faizli geleneksel mortgage bünyesinde olan faiz oranı riskinin 
bertaraf edilmesi ile ilgilidir. Finansal türevler ise yatırımcıların faiz oranı riskinden 
korunmak için vadeli sözleşmelere benzer şekilde oluşturulma ihtiyacından doğmuştur. 
Bunların ödentileri önceden ihraç edilmiş olan menkul kıymetlere bağlı olduğu için riske karşı 
bir koruma (hedge) sağlayacağı düşünülmüştür. (Mishkin, 2011:251)    

Finansal yeniliklerin gelişmesinde arz koşullarındaki değişikliklere tepki bilgi 
teknolojisindeki gelişmeler olarak isimlendirilmiş ve buna karşı finansal kurumların 
geliştirdiği beş önemli yenilik gösterilmiştir: Kredi ve Bankamatik kartları, elektronik 
bankacılık, çürük tahviller, ticari kağıt piyasası, menkul kıymetleştirme.  

Finansal yeniliklerin gelişmesinde ve geleneksel bankacılık sistemindeki gerilemede 
bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin etkisi önemlidir. Bu teknolojiler gerek 
finansal işlem sürecindeki maliyetleri azaltarak finansal kurumları yeni ürün ve hizmet 
sunmaya teşvik ederek gerekse de bilgiye erişimi kolaylaştırması ve firmaları menkul kıymet 
ihraç etmeye teşvik etmesiyle bankacılık dışı hizmetleri yaygınlaştırır. Bankamatik ve kredi 
kartları ile elektronik bankacılık en bilinenleridir. Bunun dışında kötü duruma düşmüş 
firmaların Baa'nın altına düşmüş raytinge sahip uzun vadeli tahvilleri (çürük tahviller) bilgi 
teknolojisindeki gelişmeler ile yatırımcıların şirketler hakkındaki bilgilerini artırmış ve 
böylece kötü kredi riskine sahip firmaları farketmelerini kolaylaştırmıştır. Ancak bu sadece 
uzun vadeli menkul kıymet ihracını değil aynı zamanda ticari senet gibi kısa vadeli menkul 
kıymetlerin ihracı ile fon toplanmasını da kolaylaştırmıştır. Menkul kıymetleştirme ise likit 
olmayan finansal varlıkların alım satıma konu olabilir sermaye piyasası menkul kıymetlerine 
dönüştürülme sürecidir. (Mishkin, 2011:253-255) 

 
Şekil 2: Gölge Bankacılık Varlıkları 2002-2013 

Kaynak: (TCMB, 2014:100) 
 

Şekil 2’de 2002 ile 2013 arasında gölge bankacılığın gelişimini gösteren bir grafik 
gösterilmektedir. Şekle göre 2013 yılı itibariyle küresel gölge bankacılık sisteminin varlıkları 
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75 trilyon ABD dolarına ulaşmıştır. Gölge bankacılık varlıklarının ülke milli gelirlerine oranı 
ise % 120’ye ulaşmıştır. Finansal kriz öncesinde artan bir seyir izleyen söz konusu rakamların 
kriz döneminde yavaşlama eğilimine girdiği ancak 2011’den itibaren tekrar yükselmeye 
başlayarak kriz öncesi seviyeye çıktığı görülmektedir. (TCMB, 2014:100) 

Şekil 3'de ise 2013 itibariyle gölge bankacılığın kompozisyonu gösterilmektedir. 2013'de 
gölge bankacılık varlıklarının yaklaşık %38'ini oluşturan diğer yatırım fonları en büyük paya 
sahiptir. Diğer yatırım fonları; hisse senedi yatırım fonları, sabit getirili menkul kıymetlere 
yatırım yapan fonlar ve bu iki sınıfa dahil edilemeyen fonlardan oluşmaktadır. Varlıklar 
içinde diğer yüksek paya sahip olanlar sırasıyla aracı kurumlar (%14,6), yapılandırılmış 
finansal araçlar (% 7,8) ve finansman şirketleri (% 6,5) dir. (TCMB, 2014:101) 

 

 
Şekil 3: Gölge Bankacılık Kompozisyonu (2013) 

Kaynak: (TCMB, 2014:101) 

 
Şekil 4'de ise 2007-2012 dönemi ve 2013 yılı itibariyle gölge bankacılık alt sektörlerinin 
yıllık büyüme hızları karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir. Şekle göre yatırım ortaklıklarının 
payının 2013 yılında arttığı görülmektedir. 

 
Şekil 4: Gölge Bankacılık Alt Sektörlerinin Yıllık Büyüme Hızları (2013) 

Kaynak: (TCMB, 2014:101) 
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Yatırım ortaklıklarının büyüme oranı 2013'de % 42 olmuştur. Bu yüzde ile yatırım ortaklıkları 
2013'de en hızlı büyüyen sektör olmuştur. Yatırım ortaklıkları sektörü 2013 yılında 2007-
2012 dönemindeki büyümesinden daha fazla büyümüştür. Diğer en hızlı büyüyen ikinci 
sektörün % 18'lik büyüme hızı ile diğer yatırım fonlarına ait olduğu görülmektedir. Bu 
sektörün de 2013 yılında 2007-12 döneminden daha hızlı büyüdüğü dikkat çekmektedir. 
Finansman şirketleri ve para piyasası fonlarının 2007-12 dönemindeki negatif büyümesi 2013 
ile birlikte pozitife dönmüştür ancak büyüme hızı nispeten düşüktür. ABD fonlama şirketleri 
ile diğer (belirlenemeyen) sektörlerin 2007-12 döneminde pozitif büyümelerinin 2013'de 
tersine döndüğü ve negatif büyüme gerçekleştirdikleri gözlenmektedir. Yapılandırılmış 
finansal araçlar ise 2007-12 dönemindeki negatif büyümesini 2013 yılında da devam ettirmiş 
ve incelenen dönemlerde sürekli negatif büyüyen tek alt sektör olmuştur. (TCMB, 2014:101) 

2.4. Gölge Bankacılık Türleri 

Gölge bankacılık sistemi; devlet destekli gölge bankacılık, içsel gölge bankacılık ve dışsal 
gölge bankacılık alt sistemleri olmak üzere üç alt sisteme ayrılmaktadır. Bunun dışında bir de 
paralel bankacılık sistemi olarak anılan bir çeşidi daha vardır. (Pozsar ve diğerleri, 2010:20)   

2.4.1. Devlet Destekli Gölge Bankacılık Alt Sistemi 

Gölge bankacılık sisteminin kökeni 1932’deki Federal Konut Kredisi Bankaları, 1938’deki 
Fannie Mae ve 1970’deki Freddie Mac gibi devlet destekli işletmelerin oluşmasına dayanır. 
Bankalar gibi bu işletmeler de vade uyumsuzluğu ile borçlarını ve menkul kıymet 
portföylerini finanse ederler. Bankaların aksine finansmanlarında kredi kullanmazlar bunun 
yerine para piyasası yatırım fonları gibi araçlarla sermaye piyasası aracılığı ile fon toplarlar. 
Bu işletmeler dört aşamalı yönteme sahiptir. Bunlar (Pozsar ve diğerleri, 2010:20-21); 

 - İlk aşamada bu işletmeler tarafından bankalara vadeli kredilerin depolanması 
sağlanır, 

 - İkinci aşamada Fannie Mae ve Freddie Mac tarafından kredi sigortası aracılığı ile 
kredi riskinin transferi ve dönüşümü sağlanır, 

 - Üçüncü aşamada Fannie Mae ve Freddie Mac tarafından kredi açılıp dağıtılmasını 
sağlayan menkul kıymetleştirme fonksiyonları bankalara sağlanır, 

 - Son olarak vade dönüşümü gerçekleştirilir. 

2.4.2. İçsel Gölge Bankacılık Alt Sistemi 

Gölge bankacılık sisteminin gelişmesinde 1980’lerin başından itibaren büyük bankaların 
düşük özkaynak karlılığından yüksek özkaynak karlılığına geçmeleri etkili olmuştur. Bu 
dönüşümle birlikte kredi riski yoğunluğu azalmış, mevduat fonlamasından kurumsal/banka 
fonlamasına geçilmiş, kur farkına dayalı süreçten piyasanın etkin olduğu sürece kayılmış ve 
piyasa riski artmıştır. . (Pozsar ve diğerleri, 2010:22) 
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Bankaların bu dönüşümü finansal holding şirketlerinin yasal çerçevesi içinde oluştu. Söz 
konusu şirketler 1932 Glass-Steagall yasasının kaldırılması ile meşrulaşmıştır. Bu şirketlerin 
kredi aracılığı süreci yatay ve dikey şekilde olabilmektedir. Her iki şekil de bilanço dışı 
menkul kıymetlendirme uygulaması ve varlık yönetim teknikleriyle yürütülmektedir. İçsel 
gölge bankacılık alt sisteminde bu şirketlerin kredi aracılığından başka Avrupa Bankalarının 
da gölge bankacılık faaliyetleri vardır. Bu bankaların gölge kredi aracılığına katılımları 
sınırlıdır. (Pozsar ve diğerleri, 2010:23-30) 

2.4.3. Dışsal Gölge Bankacılık Alt Sistemi 

Dışsal gölge bankacılık alt sistemi, finans piyasalarında alım-satımı ve yatırımı 
gerçekleştirenler tarafından yönetilen, bağımsız banka dışı özel aracıların olduğu bir sistem 
olarak tanımlanabilir. İçsel gölge bankacılık alt sistemine benzer şekilde küresel bilanço ağına 
sahip bir yapıdadır. İçsel gölge bankacılığın aksine dışsal gölge bankacılık alt sisteminde 
düzenleyici arbitraj daha az ancak dikey birleşme daha fazladır. (Pozsar ve diğerleri, 2010:34) 

2.4.4. Paralel Bankacılık Sistemi 

Dışsal bankacılık kapsamında değerlendirilen paralel bankacılık sisteminin esası 
uzmanlaşmaya dayanır. Finansal krizde pek çok içsel ve dışsal gölge banka düzenleme ve risk 
yönetimindeki eksikliklere sahipti. Fakat bazı gölge bankalar geleneksel bankacılık karşısında 
uzmanlaşmadan kaynaklı karşılaştırmalı üstünlüğe sahipti. İşte bu düzenleyici arbitrajdan 
değil uzmanlaşmadan kazanç sağlayan paralel bankacılık sistemidir. (Pozsar ve diğerleri, 
2010:45)  

2.5. Gölge Bankacılığın Avantaj ve Dezavantajları 

Gölge bankacılık sistemi her ne kadar finansal krizdeki rolü açısından kötü bir üne sahipse de 
bazı avantajları vardır. Bu avantajlar şu şekilde sıralanabilir: Finansal derinleşme ve reel 
ekonominin finansmanı, risk paylaşımı ve vade dönüşümü ile daha yenilikçi ve güçlü finansal 
sistem. Öncelikli olarak gölge bankacılık sisteminde geleneksel bankacılığın aksine krediye 
erişim daha kolaydır. Bunun nedeni geleneksel bankacılıkta likidite, sermaye ve kaldıraç 
düzenlemelerinin olması ve böylece bankaların krediye erişimlerinin kısıtlanmasıdır. Gölge 
bankacılık sisteminin bu tür düzenlemelere tabi olmaması finansman kanallarını 
çeşitlendirerek gölge bankacılık kuruluşlarının krediye erişimini artırmakta ve finansal sistemi 
daha etkin kılmaktadır. (TCMB, 2014:103-104)   

Gölge bankacılığın bu faydaları yanında olumsuz yönleri de vardır. Gölge bankacılık sistemi 
geleneksel bankacılık sisteminde olduğu gibi düzenlemelere tabi olmadığından bu sistemdeki 
vade uyumsuzlukları ve likidite risklerinin etkisi çok daha fazla olabilmektedir. Bunun 
yanında genişleme dönemlerinde kredi büyümesi hızlandığından ve daralma dönemlerinde 
teminatların değeri düşüp finansal stres arttığından dolayı gölge bankacılık faaliyetlerinin 
finansal piyasalardaki döngüselliği hızlanmakta ve bilgi asimetrisinden kaynaklanan 
sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bunun dışında gölge bankacılık kuruluşları ile diğer finansal 
kuruluşlar arasındaki yoğun ilişkiler özellikle stres dönemlerinde bulaşma riskinin artmasına 
neden olmaktadır. (TCMB, 2014:104-105) 
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2.6. Küresel Finans Krizinde Gölge Bankacılığın Rolü 

ABD'de küresel krize giden süreçte kişisel tasarruf oranlarının ve ipotekli kredilerin gelişimi 
önemlidir. Şekil 5'de ABD'de 2004-2012 döneminde kişisel tasarruf oranlarının gelişimi 
gösterilmektedir. Şekle göre kriz öncesinde kişisel tasarruf oranlarının % 2'lerde seyrettiği 
görülmektedir. Kişisel tasarruf oranlarındaki bu azalış kredilerdeki artışın bir sonucudur. Özel 
amaçlı menkul kıymetleştirme şirketleri ile finans piyasalarındaki kaldıraç oranının hızla 
yükselmesi sonucu ödünç verilebilir fonların hızla artması tüketici ve ipotek kredilerini 
artırmıştır. (Tarhan, 2013: 10) 

 
Şekil 5: ABD'de Kişisel Tasarruf Oranları (2004-2012) 

Kaynak: Tarhan, 2013: 10. 
 
Şekil 6'da 2006 yılı itibariyle en büyük eşik altı ipotek kredisi açan bankaların pazar payları 
gösterilmektedir. Federal Hükümet tarafından desteklenen Fannie Mae ve Freddie Mac 
tarafından sağlanan ipotek kredileri konut piyasasının giderek şişmesine neden olmuştur. 
Şekle göre Fannie Mae ve Freddie Mac'in konut kredileri içindeki payı 2006'da % 34'e kadar 
yükselmiştir.  

 
Şekil 6: Fannie Mae ve Freddie Mac’in Konut Kredileri İçindeki Payları (2006) 

Kaynak: Tarhan, 2013: 14. 
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Tablo 2'de kriz öncesi 2001-2006 döneminde eşik altı konut kredileri ve eşit altı konut 
kredilerinin menkul kıymetleştirme oranları gösterilmektedir. Tablodan görüldüğü gibi 
2001'de % 60 olan eşik altı menkul kıymetleştirme oranı 2006'da % 80,5'e yükselmiştir. Aynı 
şekilde eşik altı konut kredilerinin de payının arttığı görülmektedir. 

 
 

Tablo 2: ABD’de İpotek Borçlanması ve Menkul Kıymetleştirme (Milyar ABD Doları) 

 
Kaynak:  Doruk, 2014: 39. 

3. DÜNYA'DA GÖLGE BANKACILIK UYGULAMALARI 

Gölge bankacılığın dünyadaki gelişimi gölge bankacılığın uluslararasılaşması bağlamında 
değerlendirilebilir. Gölge bankacılığın uluslararasılaşması gölge bankacılık sektöründe ülke 
payları ve gölge bankacılığın ülke bazında yıllık büyüme hızlarının değerlendirilmesi ile 
incelenebilir.  

 
Şekil 7: Gölge Bankacılık Sektöründe Ülke Payları (%) 

Kaynak: TCMB, 2014: 100. 
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Şekil 7'de 2007 ve 2013 yılları için  gölge bankacılık sektöründe ülkelerin payları 
gösterilmektedir. Şekle göre Euro Bölgesi ve ABD gölge bankacılıkta en büyük paya sahip 
olan ülkelerdir. Euro Bölgesi ve ABD 2013 yılı itibariyle gölge bankacılıkta yaklaşık % 70'lik 
paya sahiptir. İngiltere ile birlikte bu oran % 80'lere çıkmaktadır. Ancak ABD'nin gölge 
bankacılık sektöründeki payı 2007'ye göre dikkat çekici şekilde azalmıştır.  Japonya'nın gölge 
bankacılık payında 2013'de hafif bir azalma olmuştur. Çin ise 2007'ye göre 2013'de gölge 
bankacılık sektöründeki payını artırmıştır. (TCMB, 2014: 100)   
 

 
 
Şekil 8: 
Gölge 

Bankacılı
k Yıllık 
Büyüme 
Hızı (%) 

Kaynak: 
TCMB, 
2014: 
101. 
 
Şekil 
8'de ise 
2012 ve 
2013 

yılları itibariyle ülkeler bazında gölge bankacılığın yıllık büyüme hızları gösterilmektedir. 
Şekle göre 2013 yılı itibariyle gölge bankacılığın en hızlı büyüdüğü ülkeler sırasıyla Arjantin, 
Çin ve Hong Kong olmuştur. Gölge bankacılıkta en yüksek paya sahip olan ABD'nin 2013 
yılı gölge bankacılık büyüme hızı 2012 ile aynı olmuş ve değişmemiştir. Gölge bankacılıkta 
diğer yüksek paya sahip olan Euro bölgesinde 2013'de gölge bankacılık büyüme hızı 
düşmüştür. Buradan çıkan sonuç gölge bankacılık sektörünün gelişmekte olan ülkelerde 
büyümeye başlamasıdır. Özellikle Arjantin'de gölge bankacılığın payı 2013'de 2012'deki 
payından daha yüksektir. Türkiye'de de gölge bankacılığın payının 2013'de artığı 
görülmektedir.  

1.1   3.1. Euro Bölgesinde Gölge Bankacılık Uygulamaları 

Geleneksel bankacılık sisteminin aksine gölge bankacılık sisteminin karmaşık yapısı bu 
sistemin istatistiksel olarak analiz edilmesini zorlaştırmaktadır. Şekil 9’da 1999 ilk çeyreği ile 
2014 ilk çeyreği arasındaki Euro Bölgesi finans siteminin temel bileşenlerinin gelişimi 
gösterilmektedir. 
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Şekil 9: Euro Bölgesi Finans Sisteminin Temel Bileşenleri 

Kaynak: Nouy, 2014: 2. 
 
Şekle göre Euro bölgesi finans sisteminde kredi kuruluşlarının payı önemini korumaya devam 
etmektedir. Hatta denilebilir ki diğer bileşenlere göre 2014'ün ilk çeyreği itibariyle açık ara 
önde bir ağırlığı vardır. Buna karşılık gölge bankaların payındaki artışın nispi olarak düşük 
olduğu görülmektedir. 1999 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 6 trilyon euroluk bir paya sahip 
olan gölge bankacılık sisteminin 2014 yılına gelindiğinde 10 trilyon euronun üzerine çıktığı 
görülmektedir. 2008 yılını takiben görülen bir azalmanın küresel krizin etkisinden 
kaynaklandığı söylenebilir. Ancak bu yıldan itibaren tekrar artmaya devam ettiği 
gözlenmektedir. Ağırlığındaki artışa karşılık gölge bankacılık sistemi halen Euro bölgesi 
içinde çok fazla önemli bir paya sahip görülmemektedir. 

 
Şekil 10: Alt Sektörler İtibariyle Euro Bölgesi Gölge Bankacılığın Toplam Varlıkları 

Kaynak: Nouy, 2014:2. 
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Şekil 10'da alt sektörler itibariyle Euro Bölgesi gölge bankacılığın toplam varlıkları 
gösterilmektedir. Dikkat edilirse gölge bankacılık sektörünün varlığı 1999'dan itibaren 
görülmektedir. Diğer alt sektörler incelendiğinde para piyasası fonlarının 2006 yılından 
itibaren ortaya çıktığı görülmektedir. Ancak para piyasası fonlarının 2014'e gelindiğindeki 
payı ilk yıllarındaki kadar yüksek değildir hatta azalmıştır. Parasal olmayan yatırım fonları ise 
2008 yılından itibaren ortaya çıkmıştır. Alt sektörler itibariyle incelendiğinde parasal olmayan 
yatırım fonlarının büyüklüğü dikkat çekmektedir. 2014 yılı itibariyle incelendiğinde 2008 
yılındaki payından daha fazla büyüklüğe ulaştığı görülmektedir. Finansal aracı kurumların 
varlıklarında da nispi artış söz konusudur. 

 
Şekil 11: ABD ve Euro Bölgesinde Gölge Bankacılık Ödünçleri 

Kaynak: Financial Stability Board, 2014: 40. 
 
Şekil 11'de ABD ve Euro Bölgesinde gölge bankacılık ödünçlerindeki gelişim 
gösterilmektedir. Euro bölgesinde gölge bankacılık ödünçleri 2002'den itibaren artarak 2014 
yılında yaklaşık % 25'lere varmıştır. ABD'de ise her dönemde gölge bankacılık ödünçlerinin 
Euro bölgesine göre çok fazla olduğu görülmektedir. 

3.2. Çin'de Gölge Bankacılık  

Çin gölge bankacılık sistemi; yatırım ve leasing şirketler tarafından çıkarılan ürünler, 
gayrimenkul yatırım ortaklıkları benzeri varlıklar, yatırım şirketleri, kredi garanti şirketleri, 
sigorta komisyon şirketleri, özel sermaye yatırım fonları ve risk sermayesi fonlarından 
oluşmaktadır. (Li ve diğerleri, 2013:4) 
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Şekil 12: Çin'de Toplam Sosyal Fonlama ve Gölge Bankacılık 

Kaynak: https://www.iif.com/publication/html-publication/weekly-insight-twists-and-turns (26.04.2015). 

 

Şekil 12'de Çin'de toplam sosyal finansman ve gölge bankacılığın yüzdesel değişimi 
gösterilmektedir. Şekle göre 2012'nin ortalarından itibaren gölge bankacılık sektörünün hızla 
yükselmeye başladığı görülmektedir. 2013 ortasında zirve noktasına ulaşan sektörün payı bu 
zamandan itibaren azalarak 2014'ün sonunda en düşük noktaya ulaşmıştır.  

Çin'de kredilerin gelişimi ağırlıklı olarak banka dışı kesim tarafından sağlanmaktadır. Bunun 
sebebi ise son yıllarda Çin'de artan risklere karşı bankacılık sektörünün sıkı şekilde 
denetlenmeye başlaması ve finansal kurumların fon oluşturmak üzere banka dışı alternatif 
kanallara yönelmek zorunda kalmasıdır. Örneğin Çin'de bankalara % 75'lik kredi/mevduat 
oranı tavanı gibi uygulamalar yapılması gölge bankacılığın gelişmesinde etkili olmuştur. 
(TCMB, 2013:14) 

Tablo 3'de gölge bankacılık sisteminin Çin'de ve ABD'de nasıl olduğuna dair bir karşılaştırma 
yapılmaktadır. Büyüklük açısından karşılaştırıldığında her ne kadar ABD'de finansal kriz 
sonrasında gölge bankacılık sektörü payı azalmış olsa da hala çok yüksek olduğu 
görülmektedir. 2012 sonu itibariyle Çin'de gölge bankacılık varlıkları 3,6 trilyon $ iken 
ABD'de 26 trilyon $'dır. Gölge bankacılık sektörü varlıklarının her iki ülke GSYİH içindeki 
payları ise Çin'de % 43 ABD'de % 167'dir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   741	  

Tablo 3: Çin'de ve ABD'de Gölge Bankacılık Sistemi Karşılaştırması

 
Kaynak: Tin, 2015: 36. 
 

 
Bunun dışında iki ülke gölge bankacılık sistemi arasındaki farklardan birisi de ürün yapısı ve 
özelliği ile ilgilidir. Çin'de daha basit yapılı ve menkul kıymetlendirmenin fazla olmadığı bir 
ürün yapısı söz konusudur.  ABD'de ise banka dışı finansal ürünlerin daha karmaşık yapıda 
olduğu ve birden fazla finansal işletme tarafından işlemlerin gerçekleştirildiği görülmektedir.  

Çin’de gölge bankacılık faaliyetleri temel olarak yatırım ortaklıkları, varlık yönetim ürünleri 
ve tevdi edilmiş krediler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Varlık yönetim ürünleri yatırım 
ortaklıkları tarafından ihraç edilen finansal araçlardır. Bankalar mevduattan daha yüksek getiri 
sağlayan bu ürünleri bireysel yatırımcılara pazarlayan acente konumundadır. Tevdi edilmiş 
kredi ürünü ise, firmaların birbirlerine doğrudan kredi vermelerinin yasak olduğu ülkede bir 
finansal olmayan kuruluşun diğerine borç verebilmesine imkan tanıyan araçlardır. Kısa 
vadelere sahip olan bu ürünler genellikle uzun vadeli yatırımların fonlamasında 
kullanılmaktadır. Bu durum vade uyumsuzluğunun doğmasına neden olmaktadır. (TCMB, 
2013:14) 
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Şekil 13: Parasal Sıkılaşma ve Çin Gölge Bankacılığının Büyümesi 

Kaynak: Yao,  2015: 86. 
 

Şekil 13'de Çin'de parasal sıkılaşma ve gölge bankacılığın büyümesi arasındaki ilişki 
gösterilmektedir. Şekle göre 2010 yılında M2 para arzındaki yavaşlama ile banka kredilerinde 
büyümenin azalmaya başladığı ve bankacılık dışı finansmanın arttığı görülmektedir. Öyle ki 
bankacılık dışı kesimin toplam finansman içindeki payı % 25'den % 38'e yükselmiştir. Bunun 
anlamı kredi ve para yaratmanın bankacılık sisteminden geleneksel bankacılık sistemine 
doğru kaydığıdır. (Yao, 2015:86)  

Çin gölge bankacılık sistemi ile ilgili şunlar söylenebilir (Elliott ve diğerleri, 2015:21): 

 - Çin gölge bankacılık sektörü finansal olarak gelişmiş Kuzey Amerika ve 
Avrupa'daki ülkelere göre daha küçüktür, 

 - Çin gölge bankacılık sektörü dünyada en hızlı büyüyen gölge bankacılık sistemi 
olmuştur, 

 - Yatırım ortaklıkları bankacılık dışı finans kuruluşlarında hakimdir. 

 - Menkul kıymetlendirmedeki artışa karşın türev, CDO ve CDS’ler Batı’dakinden 
daha az kullanılmıştır. 

 - Gölge bankacılık kredilerinin çoğu doğrudan kredilerdir, 
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 - Fonlama riski azalmıştır. 

Tüm bunlar gösteriyor ki yakın dönemde Çin’de gölge bankacılıktan kaynaklanan risk 
düşüktür. Gölge bankacılık sisteminde risk var olmakla birlikte buradan doğacak problemin 
finansal sektörün diğer kısımları için tehlikeli olması beklenmiyor. (Elliott ve diğerleri, 
2015:21) 

4. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 

2008 küresel finans krizi ile birlikte gündeme oturan gölge bankacılık sistemi aslında finansal 
serbestleşme sürecinin başladığı 1990 sonrası dönemde hız kazanmıştı. Bu nedenle gölge 
bankacılığı finans sektöründeki liberalleştirme hareketi ile birlikte değerlendirmek gerekir. 
Bankacılık sistemine yönelik olarak yapılan bazı düzenlemeler nedeniyle gölge bankacılık 
sistemi gelişmiştir. Gölge bankacılık banka gibi işlemler yapabilen ancak bankanın tabi 
olduğu düzenlemelere tabi olmayan bir sistemdir. Yasal düzenlemeler ile muhatap olmak 
istemeyen kuruluşlar gölge bankacılık çatısı altında toplanmışlardır. 

Gölge bankacılığın tanımı konusunda farklı yaklaşımlar söz konusudur. Bu yaklaşımları üç 
grupta toplamak mümkündür. Bunlardan birincisi gölge bankacılığı faaliyet temelinde ele alan 
ve bu noktadan yola çıkarak tanım geliştiren yaklaşımlardır. İkinci olarak gölge bankacılığı 
kuruluş bazında ele alıp buradan yola çıkarak geliştirilen tanımlardır. Son olarak daha 
kapsayıcı ve genişletilmiş bir yaklaşım olan gölge bankacılığı hem faaliyet hem de kuruluş 
olarak tanımlayan yaklaşımdır. Son yaklaşıma örnek olarak Finansal İstikrar Kurulu’nun 
benimsediği tanım oldukça kapsamlı görünmektedir. Kurul, tüm banka dışı kredi aracılık 
faaliyetlerini kapsayan bir geniş tanım benimsemekle birlikte sistematik riske neden 
olabilecek kaldıraçlı işlem yapan kuruluşlara da dikkat çekerek oldukça kapsayıcı bir tanım 
sunmaktadır. 

Gölge bankacılık sisteminin gelişmesi aynı zamanda geleneksel bankacılığın gerilemesine 
paralel bir süreçtir. Gölge bankacılık sisteminin gelişmesi iki başlık altında incelenebilir. 
Bunlardan birincisi arz yönünden oluşan faktörlerdir. Bu faktörler bazı finansal yenilikler ve 
yasal değişiklikler sonucu oluşarak gölge bankacılığı geliştirmiştir. Söz konusu finansal 
yenilikler geleneksel bankacılık sisteminin rekabetçi yapısının zayıflamasına neden olmuştur. 
Gölge bankacılık sisteminin gelişmesinin ikinci nedeni talep cephesinden kaynaklanan 
faktörlere bağlıdır. Bu kapsamda menkul kıymetlendirme ve para piyasasının giderek daha 
fazla kullanılması gölge bankacılık ve ona bağlı ürünlerin daha fazla kullanılmasını 
gerektirmiştir. 

Her ne kadar 1970’lerden itibaren güçlenmeye başlasa da gölge bankacılık sisteminin dünya 
çapında tanınması 2008 krizi ile birlikte olmuştur. O zamana kadar hükümetler gölge 
bankacılığın varlığından haberleri olsa da ve sistemin yüksek riskle çalıştığını bilseler de 
genişleme konjonktürü içinde bunun sıkıntı oluşturmayacağını düşünmüş olacaklar ki söz 
konusu sistemin yapılandırılması ve yasal altyapıya kavuşturulması konusunda ciddi adımlar 
atılmamıştır. Ancak kriz patlak verdiğinde görüldü ki finans sektörü ve reel sektör açısından 
gölge bankacılık sistemi oldukça risklidir. Krizden sonra gölge bankacılık sisteminin mevcut 
yapısının kontrol altında tutulması ve sistemin aksaklıklarının düzeltilmesi konusunda 
neredeyse konsensus oluşmuştur.  
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2008 küresel krizinin en büyük sorumlusu olarak gösterilen gölge bankacılık sistemi 
günümüzde henüz yeni bir tehdit kaynağı olarak görülmemektedir. En büyük risk unsuru 
Çin'de gelişmeye başlayan gölge bankacılık sistemi olsa da bu ülkede gölge bankacılık henüz 
küresel piyasalar için risk oluşturacak bir boyutta değildir. ABD’de gölge bankacılık 
sisteminin düzenlenmesine yönelik önlemler ile küresel piyasalar için tehdit oluşturması 
önlenen gölge bankacılığın Çin’deki gelişimi 2013’ün ortalarında zirve noktasına ulaşarak 
endişelere neden olmuştur. Ancak Çin’de gölge bankacılığın gelişimi incelendiğinde kredi 
artışlarının bankacılık sistemi dışından sağlandığı görülmektedir. Bankacılık sektöründeki sıkı 
denetlemelerin sebep olduğu bu sonuç dolaylı şekilde gölge bankacılığın denetimsiz şekilde 
gelişmesine engel olmuştur. Böylelikle küresel piyasaları tehdit edecek büyüklükteki bir gölge 
bankacılık sisteminin Çin’de gelişmemesi sağlanmıştır. 

2013 ortasında zirve noktasına ulaşan sektörün payı bu zamandan itibaren azalarak 2014'ün 
sonunda en düşük noktaya ulaşmıştır. Çin'de kredilerin gelişimi ağırlıklı olarak banka dışı 
kesim tarafından sağlanmaktadır. Bunun sebebi ise son yıllarda Çin'de artan risklere karşı 
bankacılık sektörünün sıkı şekilde denetlenmeye başlaması ve finansal kurumların fon 
oluşturmak üzere banka dışı alternatif kanallara yönelmek zorunda kalmasıdır 
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AN OUTLOOK FROM TURKEY OVER THE TURKEY-ISRAEL RELATIONS 
DURING THE GOVERNMENT OF JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY 

 
 

Yavuz CANKARA*    Gamze ALTUN** 
 
Abstract 
Turkey-Israel relations continued undulant until 1990s without any break and they experiences their golden ages 
in 1990s. A problematic period has started in 2000s. By varying politics in the changing world, the cooperation 
between two countries in the Middle East left its presence to frustration. When Justice and Development Party 
(AK Party) came into force, the ongoing problems left from previous periods have accelerated. International 
conjuncture of the period is effective for the occurrence of this situation. Notwithstanding this, AK Party 
Government showed an effort to take quite important steps for the relations with Israel. Especially the violence 
that Israel committed on Palestine and sensitivity of AK Party on the Muslim Brotherhood in Middle East, 
rarified the relations between two countries. In this context bilateral relations which reached at the breakaway 
point by the Cast Lead Operation, have tied them up in knots by Mavi Marmara attack. In this study, Turkey-
Israel relations will be studies within the Middle East policy that is maintained by AK Party Government against 
the events encountered between two countries until and after AK Party Government comes into power, starting 
from the past.   
 
Keywords: Turkey, Israel, Justice and Development Party, Middle East   
 

ADALET ve KALKINMA PARTİSİ İKTİDARI’NDA TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİNE 
TÜRKİYE’DEN BİR BAKIŞ 

Öz 

Türkiye-İsrail ilişkileri 1990’lı yıllara kadar kopmadan inişli çıkışlı devam etmiş ve 1990’lı yıllarda özelikle altın 
yıllarını yaşamıştır. 2000’li yıllar da ise problemli bir döneme girilmiştir. Değişen dünyada değişen politikalarla 
beraber Ortadoğu’da iki ülke arasındaki işbirliği yerini gerilime bırakmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK 
Parti) iktidara geldiği sırada ise önceki dönemden süregelen problemler hız kazanmıştır. Bu durumun 
yaşanmasında dönemin uluslararası konjonktürü etkilidir. Buna rağmen AK Parti Hükümeti İsrail ile ilişkilerinde 
son derece önemli adımlar atma gayretini göstermiştir. Özellikle İsrail’in Filistin’e uygulamış olduğu şiddet ve 
AK Parti’nin Ortadoğu’da Müslüman kardeşleri üzerindeki hassasiyeti iki ülke arasındaki ilişkileri zora 
sokmuştur. Bu bağlamda Dökme Kurşun operasyonu ile kırılma noktasına gelen ikili ilişkiler Mavi Marmara 
saldırısı ile bunalıma sürüklenerek büyük bir çıkmaza girmiştir. Bu makalede Türkiye-İsrail ilişkileri geçmişten 
başlayarak AK Parti’nin iktidara gelmesine kadar ve geldikten sonra iki ülke arasında yaşanılan olaylar 
karşısında AK Parti Hükümetinin yürüttüğü Ortadoğu politikası dâhilinde Türkiye-İsrail ilişkileri ele alınacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Türkiye, İsrail, Adalet ve Kalkınma Partisi, Ortadoğu.   

1.   INTRODUCTION 

Israel; is a Jewish country which is established within the information of England on 
the Muslim Palestine lands. Two nations who don't have any land on the earth and who are 
generally not welcome anywhere they go, are Jews and Gypsies. Both nations are not 
assimilated by the cultural and religional factors of the countries to which they go and they 
show resistance to persist their sub cultures. However the life adventures of these two nations 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Yrd. Doç. Dr., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İ.İ.B.F., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 
yavuz.cankara@bilecik.edu.tr 
** Yüksek Lisans Öğrencisi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi 
Yüksek Lisans Programı, gamzealtun92@gmail.com 
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weren't same after they were discharged from their lands. As Jews bear the fear of being 
dismissed again anytime, they engaged in trade in the countries they went instead owning 
lands, and thus they acquired a capital stock. However Gypsies neither owned any lands in the 
lands they went, nor they engaged in any work to acquire any meta. Thus Jewish folk could 
reach a point to be able to do bargain with international community by their capital stock 
which is a power factor even in the times they weren't a state yet. While Theodor Herzl was 
writing up the work entitled "Jewish State" in 1896, he wrote the manifest of the necessity of 
becoming a state. While thoughts of Herzl were being discussed in the 1st Congress of 
International Zionism, the most discussed matter was the location of the state. Jews wanted to 
return back to the Babylon over the story of they have been dismissed by force from Palestine. 
As this demand of them would clash with the interests of England, this country has been 
negotiated. England offered Jews to establish a state in Uganda, as they cannot find a 
population power to send to their colonies in Africa continent. For that matter, Uganda project 
has been accepted in the 6th Congress of Zionism. However, upon objections of the colonial 
powers in Eastern Africa, England gave up this thought (Fahreddin and Çalışkan, 2000). Most 
important breakaway point of the history for Palestinian nation is this event. That sentence 
which is cited from a writing of Israel Zangwill which is published in New Liberal Review in 
1901, shows the philosophical grounds of Palestine-Israel problem (Hollstein, 1975: 71); 
“Palestine is a land which has no nation, Jews are a nation having no state; give the nationless 
state to the stateless nation". 

Once Israel state declared their independence on Palestinian lands on 14th of March 
1948 by abdication of Britain from the region, Israel went to wars with united Arab armies 
(Hourani, 2005: 418). When Israel won the war, the order in Middle Eastern geography has 
changed. Turkey pursued a "wait-and-see" policy towards Israel at first stages in order to 
understand the international policy preferences of this country (Özcan, 2004: 330). Concern 
of Turkey at this phase was the concern of that Israel might become a Soviet Satellite (Köni, 
1994: 46). When Turkey understood that this concern was injudicious, recognized the Israel 
state on 28th of March 1949. Thus, Turkey became the first state who recognized Israel 
among the countries of which nation is Muslim, and this situation has been reacted against by 
Arab states (Stratejik Düşünce Enstitüsü, 2011: 3). Arab states interpreted this behavior of 
Turkey as turning its back to Islam and themselves (Karpat, 2011: 257-258). 

While westernization aim of the period was the aim factor in Turkey having Israel 
recognized, having Turkey under the threaten of the Soviets Union and for this reason having 
Turkey wishing to apply policies in the Middle East in accordance with acquiring the support 
of United States, are among other main factors (Dursunoğlu, 2005: 39). The first crisis 
occurred between Turkey and Israel was the membership of Baghdad Pact in which Turkey, 
England, Iraq, Iran and Pakistan take place. In addition to this, Israel perceived the pact as 
Turkey's support to the Arabs in Arab-Israel war. Besides, Israel's attack on Egypt has been 
reacted against also in Turkey upon the approach of USA on this crisis during the Suez Crisis 
happened in 1956, and the political relations between Turkey and Israel have been taken down 
to the charge d'affairs levels. However the relations between Israel and Turkey have continued 
without breakaway. Turkey has taken place in the "Environmental Pact" which is tried to be 
established by Israel President Ben Gurion with non-Arab countries related to the security of 
his country. Environmental Pact has rebuilt the relations between two countries (Stratejik 
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Düşünce Enstitüsü, 2011: 8-9). Having Israel President Ben Gurion to make an official trip to 
Turkey in August, 1958, charts the course of relations (Hale, 2003: 131). 

Turkey is a life ring for Israel which is surrounded by the Arab states who want to 
wipe it off the Middle East map. As it is not possible in this period for Israel to maintain 
trading with Arab states around it, it is required for it to contact international system by the 
means of sea-way in order to survive in the region. Israel's contact and commercial 
engagement with Turkey ensured its ability to subsist in the region. Furthermore, Israel and 
Turkey have a strategic partnership which is provided by being in the same camp in these 
years in which Cold War was becoming efficient. This situation would continue as is until the 
relations between Turkey and United States tense up in 1960s.  

The relations between Turkey-Israel have been interrupted by having Turkey pursued 
a more balanced policy in 1967 Arab-Israel War comparing its policy in 1948 Arab-Israel 
war. When it is 1967, Turkey wanted to pursue a diversified international policy in Middle 
East by eluding American policies (Aras, 1997: 55). By Six Days War, Turkey found the 
opportunity to directly apply their policy about revising the policies with Arab states that are 
pursued since 1965. Having Turkey showing a behavior closer to Arabs in the war, caused 
relations with Arabs to improve after war but relations with Israel to tense up (Özden 
Cankara, 2011: 65-79). 

The sabotage of Al-Aqsa Mosque in Jerusalem in 1969 which is deemed holy for 
Muslims, has been reacted against also in Turkey same as in entire Islam world, and Turkey's 
behavior against Israel become sterner. However Turkey rejected the proposal about 
severance of diplomatic relations with Israel that is mentioned in Rabat meeting of 
Organization of Islamic Conference (OIC) (Özcan, 1998: 163-164). It is seen that Turkey 
does not adopt a strategy such as severance of relations at all no matter how stern the relations 
with Israel become, and acts in accordance with the decisions taken within UN Organization. 

Turkey were more attentive to establish closer relations with Arab states for the 
reasons such as Petrol crisis happened in 1970s, Cyprus Crisis and American Embargo 
(Dursunoğlu, 2005: 48-49). Turkey supported Arab states also in 1973 Arab-Israel war. 
Turkey did not permit U.S.A to use İncirlik Base who wanted to support Israel during this 
war, did not permit Soviet planes making fuel delivery to the Arab planes to use Turkish Air 
Space either. Following all these, having Turkey to pursue a behavior close to the Arab states 
as well as supporting Palestine Liberalization Organization (PLO), affected Turkey-Israel 
relations in a negative way. However diplomatic relations have continued anyhow (Yılmaz, 
2012: 13).  

Israel declared Jerusalem is capital when it is 1980 and occupied eastern Jerusalem 
defacto. Turkey condemned this decision of Israel and closed Jerusalem Consulate General. 
Since that time, diplomatic relations between two countries have been carried out over the 
consulate branch which is adhered to the Embassy of Turkey in Tel-Aviv (Özcan, 1998: 165). 
On 16-17th September of 1982 Israel launched an operation on camps of refugees in Sabra 
and Satilla, and caused dying of many civil people. After these event National Security 
Council (MGK) and President of the Government Kenan Evren and Minister of International 
Affairs İlter Türkmen made explanations and condemned İsrael. Directorate of Religious 
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Affairs organized memorial services in the mosques for the Palestinians who died during the 
operations (Fırat and Kürkçüoğlu, 2002: 128). Accordingly, the relations which were about to 
break between two countries after 12 September coup d’etat, have started to been followed 
with concerns by Israel. In this period Israel sought ways for getting closer with Turkey. Israel 
Government have forbidden any publications to be published in Israeli media about having 
Turkey carried out massacre on Armenians and made proposals about disposal of Armenian 
Terror Organization ASALA which kills Turkish Ambassadors. Upon this, a moderation took 
place in relations between two countries. A new phase started between two countries by the 
trip of Turgut Özal to United States in 1985 (Dursunoğlu, 2005: 53-55).  

UN General Assembly accepted the existence of Palestine state on 15th of December 
1988 and decided to use the term of Palestine instead PLO. Turkey become, in this progress, 
the fifth country who recognized the Palestine State which was established in exile. Thus 
Turkey has acquired the capacity of being the first NATO member who recognized Palestine 
(Sönmezoğlu, 2006: 451). While ANAP Government was smoothing the relations with Israel, 
also tried to revise the relations with Palestinians (Erhan and Kürkçüoğlu, 2002: 152).  

When it is 1990s, Turkey-Israel relations were more vigorous comparing to the past 
ten years of period, and an improvement has occurred in the relations between two countries 
to an unprecedented scale (Şimşek, 2005: 151). PLO who supported Iraq during Gulf War, 
has become lonely especially because of this behavior of them after the war. Israel has taken 
place in the coalition together with the Arab countries against Iraq and this situation 
contributed Turkey-Israel relations in a positive way. In addition to this, Madrid Conference 
and Oslo Peace Process happened at the end of the Gulf War contributed to the convergence 
between two countries. Also, a Military Training Cooperation Agreement has been signed 
between two countries in 1996 (Özcan, 2005). Beside the military cooperation, it is tried to 
get the support of Jewish pressure group against the Armenian and Greek pressure groups in 
USA. Also having Iran, Iraq and Syria supporting PKK which increased their actions in these 
years, is one of the reasons contributing to the improvement of Turkey-Israel relations 
(Stratejik Düşünce Enstitüsü, 2011: 8-11). 

In 2000s, by the suspension of peace process and the change of government in Israel, a 
problematic period has started in Turkey-Israel relations. By Ariel Sharon's coming into 
power, Al-Aqsa Uprising has started and the violence policy to the Palestinian nation has been 
reacted against in Turkey. When Ecevit accuses Israel to carry out massacre, the relations 
between two countries more tensed up (Tür, 2009a: 23). In the other hand, Turkey's relations 
with their neighbors are mended. To get the relations with Arab states in especially 1990s 
improved and to get the effect of PKK in the region decreased by rounding up Abdullah 
Öcalan by the end of 1990s, to get relations with Syria improved and to get efforts shown for 
improving and fixing the relations with European Union (EU) by 1999 Helsinki Zenith, 
decreased the need for Israel to the minimum level (Balcı, 2011: 126). The aim of this study is 
to provide a projection to the future of the crisis experienced in the AK Party period, by 
considering this historical course of Turkey-Israel relations.  

2.   PALESTINE-ISRAEL POLICY OF AK PARTY IN EARLY GOVERNMENT 
PHASES 
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 In the period when AK Party came to power alone by the elections of 3rd of 
November 2002, Turkey was already having ongoing problems with Israel. The AK Party 
who specified their international policy as "Zero Problem with Neighbors", in this framework, 
started an active effort to ensure peace and stability in the region (Stratejik Düşünce Enstitüsü, 
2011: 12). The Party; has attached a great importance on the civilization term which is having 
a bit different content than ones which were in the previous period before them, that is 
containing religious, cultural and historical traditions besides the "Zero Problem with 
Neighbors" international policy. Even, they pursued a policy in the framework of where this 
term was located in an important point of their international policy (Sunar, 2013: 436-437). 

 The instability occurred in the region by increasing violence of Israel on Palestinian 
nation besides the Al-Aqsa Uprising, has been criticized in a stern manner by AK Party. 
Government has set forth their sensitivity by expressing that they cannot remain unresponsive 
to the events occurring here and that they support Palestine issue in a strong manner (Sunar, 
2013: 448). This sensitivity of the government about Palestine was caused from the will of 
Turkey to be an arbiter country in the Middle East. Whoever tackles to the leadership of 
Middle East, undertakes the role of implementer of the Palestine case at first. Jamal 
Abdulnassir in Egypt, Saddam Hussein in Iraq and Mahmoud Ahmedinejat in Iran are main 
leaders who tackled this policy. In this period Turkish government wanted to adopt this role 
by making use of the power gap arose from the American operations. Furthermore, staff of 
AK Party is comprised of named on the Conservative-Islamic wing. Conservative-Islamic 
ideology in Turkey attaches importance, by considering Palestine issue as a Muslim problem, 
and even by approaching sensible at this problem, takes an active stance (Özden Cankara, 
2013: 296-302). Accordingly, the Palestine problems turn into an identity policy for AK Party 
Staff who were trained with this ideology. 

The increased violence of Israel towards the Palestinian nation and the growth of the 
humanitarian drama in the region, created an overwhelming impression also in Turkish public 
opinion apart from the government. In addition to this, AK Party which begun a quest for the 
leadership in the region by determining their international politics as "Zero Problem with 
Neighbors", set the persistence of the peace in the region to this matter, by solving Palestine 
matter which is having a key importance in ensuring peace and justice of the region. Thus the 
matter of Palestine took place among the important items of agenda in international policy of 
Turkey (Kardaş, 2011). Even in the Turkey Bulletin which is official publication organ of AK 
Party, a heading has been put entitled "Way of peace goes through Ankara" concerning this 
matter (Sunar, 2013: 446).  

Israel which tries to weaken Arab neighbors of them since its establishment, achieved 
this aim of them by the operation that USA started in 2003 against Iraq. Even Israel improved 
their relations with Kurdish groups in Northern Iraq by supporting the movements of the 
separatist ethnical groups in the region. Accordingly Turkey and Israel politics are reverse in 
Middle East in this period, this situation affected the relations between two countries quite 
negatively (Yılmaz, 2010: 19-20). In addition to this, having Erdogan accusing Israel for 
pursuing a state terrorism and his cold behavior against Israel, are other factors negatively 
affecting the relations between two states. Besides, another point bringing Turkey-Israel 
relations to a reverse position, is the rejection of 1st of March Memorandum in Turkish Grand 
National Assembly (TBMM) concerning the presence of foreign soldiers in the country and 
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conveyance of soldiers to the abroad. By the rejection of the memorandum, relations of 
Turkey with USA also went through a crisis. Although these political tensions experienced, 
military and commercial relations between Turkey and Israel have been maintained by 
improvement (Çevik, 2010: 96-97).  

Turkey thought that they need to mend their relations with Israel in order to mend their 
relations with USA and Turkey which went through problems by 1st of March memorandum 
and also in order to receive the support of USA concerning the activities carried out in 
Northern Iraq related to PKK (Tüysüzoğlu, 2014: 149). The Foreign Secretary, Abdullah Gül, 
made an official visit to Israel in 2005. This way a step has been taken in order to improve 
relations between two countries. By the means of research and development cooperation 
agreements done between two countries as well as the trips realized, relations have been tried 
to be helped. Especially the proposal made by Abdullah Gül about that Turkey may be an 
arbitrator for the Israel-Palestine problem, is one of the important steps taken for the 
improvement of Turkey-Israel relations (Mercan, 2010: 50).  

3.   AK PARTY'S APPROACH TOWARDS HAMAS 

 In 2006, after elections of Palestine, political bureau chief of Hamas Khaled Meshaal 
visited Turkey and Turkey-Israel relations tensed up again (Yılmaz, 2010: 20). While this 
visit was welcome in Arab and Islam countries, it was reacted against by Israel. This situation 
is efficient like meeting each PKK member both Tel-Aviv and Israel. However, Turkey 
mentioned that such a comparison is a mistake. Also stated that it's not the meeting but the 
content of the meeting what is important (Mercan, 2010: 51-52).  

Israel's operation launched to Lebanon against the danger of Hizbullah in 2006, took 
tensioned Turkey-Israel relations to a crisis phase (Tüysüzoğlu, 2014: 149). Israel couldn't 
achieve their planned result by the operation they launched to Lebanon. At the same time 
Hamas acquired necessary majority to establish government in Gaza and Gaza has passed to 
the control of Hamas when Israel abdicated. To fail to achieve planned result in Lebanon and 
Gaza stalemated Israel in international politics (Stratejik Düşünce Enstitüsü, 2011: 14-15).  

 When it is 2007 Israel's violent attacks increasingly continued towards Gaza and the 
tension between Al-Fatih and Hamas is converted into violence among Palestinians. These 
incidents cut a path to the Makkah Settlement by the support of the countries in the region. 
Makkah Settlement has been signed in order to ensure national integration between Khaleed 
Meshaal, leader of Hamas, and Haniye, Prime Minister of Palestine. However this 
development has been cancelled by pleading some discrepancies experienced with Hamas by 
Mahmoud Abbas, and desired result couldn't be achieved. While these tensions were 
experienced between Hamas and Abbas, Israel increased the frequency of their attacks on 
Gaza (Balcı, 2009: 103-111).  

4.   THE CAST LEAD OPERATION AND TURKEY-ISRAEL RELATIONS TENSED 
UP DURING 39TH DAVOS MEETINGS 

Four days later than the peace negotiations between Israel and Syria done by the 
mediation of Turkey in December 2008, Israel launched Cast Lead Operation to Gaza. Turkey 
reacted against this operation by stating that the peace environment has been corrupted, as it is 
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done in the period of peace negotiations. Also stated that Israel commits a state terrorism, by 
condemning this operation in which many people lost their lives (Akgün et.al., 2014). In 
addition to this, AK Party Government expressly stated that they will take place at the side of 
Palestinian nation in Gaza and will provide moral and material support (Mercan, 2010: 52). 
After Turkey understands that they cannot find a way to settlement about Israel and Palestine 
by this last event happened, tried to bring Palestine matter to a point where it can be 
internationally discussed (Kardaş, 2011).  

Prime Minister Erdogan who attended together with President of Israel Simon Perez in 
the World Economic Forum meetings entitled "Gaza: Peace in Middle East" which is held in 
Davos town of Switzerland in 2009, criticized Israel in a stern manner and upon the panel 
moderator's behavior of heckle and warning about that time is over, he completed his 
statements and left the meeting. This event has been reflected to the Turkish public opinion as 
"Davos Crisis". Prime Minister Erdogan has been welcomed in the airport in Turkey when he 
was back by people who support him concerning this matter and the matter has been 
discussed in the public opinion about its effects on both domestic and international politics 
(Erdoğan, 2013: 37-67). Upon Davos crisis, the relations between Turkey and Israel turned 
from crisis into breakaway point. International aspect of Anatolian Eagle Practice which was 
regularly being held, has been cancelled upon Davos crisis. Having Israel not attending in the 
practice, added a new one into the tension between two countries. Furthermore, Prime 
Minister Erdogan made a diplomatic visit to Iran. The convergence between Iran and Turkey 
caused a cold effect in Israel (Tür, 2009b: 36-38).  

5.   EFFECT OF THE TV SERIALS PUBLISHED IN TURKEY TO THE TURKEY-
ISRAEL RELATIONS 

There are other events encountered as well causing tension in the relations between 
Turkey and Israel after Davos crisis. For example; in the TV serial published in Turkey 
named "Ayrılık" (Separation), some scenes concerning Cast Lead Operation took place and 
this situation disturbed Israel. Israel's Ankara Ambassador Gabby Levy said "We don't 
understand the reason of this hatred" concerning the scenes taking place in the serial 
(http://www.ntv.com.tr/turkiye/israil-bu-nefreti-anlamak-mumkun-degil,fRbtR3F8M0qUrL, 
13.01.2016).  

Also in the TV serial entitled "Kurtlar Vadisi Pusu" in Turkey, to show the officers of 
Israel intelligence service as baby thieves; tensed up the relations. Deputy Foreign Secretary 
of Israel Danny Ayolon invited Israel Ambassador of Turkey Oğuz Çelikkol to the parliament 
of Israel. In the meeting where the press members were taken in, the statement of Ayolon that 
he did in Hebrew as “I attach your attention to that we sit on a higher chair but he sits on a 
lower one, there is only Israel's flag on the table and we don't smile” took place in the press as 
"Lower Chair Crisis" 
(http://www.milliyet.com.tr/Guncel/HaberDetay.aspx?aType=HaberDetay&Art, 13.01.2016). 

These events caused the relations between two countries to continue not like crisis-
moderation-normalization as they were once, but like crisis-crisis crisis (Bölükbaşı, 2011: 
229). The main event which caused the relations between two countries to come at the point 
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of breakaway, was the military operation launched by Israel on the Mavi Marmara ship which 
sailed for humanitarian aid purposes. 

 

6.   ISRAEL'S OPERATION OF MAVI MARMARA SHIP 

As soon as Gaza management comes under the government of Hamas, Israel increased 
the violent attacks on Gaza. Furthermore, the Cast Lead Operation caused the human drama in 
the region to reach at serious levels. Along with the maritime blockade of Gaza, to supply the 
main needs of the population in the region has grown difficult. Against this situation, 
humanitarian aid campaigns have started to been organized in international scale. In order to 
deliver these aids, humanitarian aid fleets have been organized in which also Turkey takes 
place (Topal, 2012: 106-107).  

Israel has intervened to the fleet comprising of 6 fleets which sailed towards Gaza on 
31st of May 2010, in the international waters of Mediterranean. The most intervention has 
been done on Turkish ship of Mavi Marmara. In the intervention, 9 people lost their lives and 
19 people were injured. This operation which is known in the history as Mavi Marmara 
Incident, brought Turkish-Israel relations which were already at breakaway point, to a crisis 
of which effect will last for long years. The incident in which Turkish civil citizens were 
killed and injured with firearms by another country's army first time throughout Turkey's 
history, has been condemned in a very stern manner by Turkey. Minister of International 
Affairs Ahmet Davutoglu has shown his reaction by saying for the operation "It became our 
11th of September" and stated that the relations between two countries will not be as once 
(http://www.radikal.com.tr/turkiye/davutoglu-bu-olay-bizim-11-eylulumuz-1,13.01.2016)1. 

 Following the Mavi Marmara Ship operation which brought the relations between 
Israel and Turkey to a breakaway point, Turkey invited UN Security Council, Presidents 
Council of Organization of Islamic Council and NATO for meeting and asked to publish 
notifications condemning Israel. Turkey carried the incident to the public opinion of the world 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Turkish Foreign Minister Ahmet Davutoğlu gave a statement at Organization of Islamic Council and said: “The 
multinational civilian flotilla was composed of unarmed civilians from 32 countries carrying humanitarian aid. 
The sole aim of this international humanitarian mission was to provide highly needed relief to the people in Gaza 
who have been under inhumane Israeli blockade for 4 years. The Israeli Defense Forces attacked the vessels in 
international waters 72 nautical miles off the coast of Israel. The vessels were carrying basic food stuff, 
medicine, construction and other materials that are essential for sustenance. Nine Turkish citizens were killed 
and many others were injured as a result of the brutal attack of the Israeli soldiers. It is the first time in the 
history of the Republic of Turkey that its citizens have been murdered by soldiers of another 
country. Furthermore, Israel boarded the vessels without permission and forcefully directed them to the Ashdod 
Port. It detained the passengers in Israel and didn’t provide them with access to communication. Thus, Israel’s 
action included all the features of banditry, piracy, premeditated murder and hijacking simultaneously. In short, 
it was “state terrorism”; it cannot be justified under any circumstances. This single incident constitutes a 
“defining moment” in the history of the region. This is why I stated on various occasions that it has become our 
“September 11,” meaning that it would have a profound impact on our regional and global outlook and nothing 
will ever be the same anymore.” For more information: “Statement by H.E. Ahmet Davutoğlu, Minister of 
Foreign Affairs of the Republic of Turkey, at the OIC Extraordinary Session of the Expanded Executive 
Committee Meeting, June 6, 2010”, http://www.mfa.gov.tr/statement-by-h_e_-ahmet-davutoglu_-minister-of-
foreign-affairs-of-the-republic-of-turkey_-at-the-oic-extraordinary-session-of-th.en.mfa, (Erişim Tarihi: 
13.01.2016). 
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internationally apart from a local crisis which is encountered only between two countries, by 
taking careful steps within legal borders against the operation (Bölükbaşı, 2011: 230-232).  

Turkey required Israel to fulfill three important factors in order to fix relations 
between two countries, following the crisis experienced: To apologize from Turkey, to pay 
compensation for 9 Turkish citizens who were killed and to remove the embargo applied to 
Gaza (Şahin, 2011: 24). Israel rejected especially to apologize from Turkey and to pay 
compensation for Turkish citizens who lost their lives. AK Party showed a very strong 
behavior against this behavior of Israel and brought into agenda that bilateral relations 
between two countries will be suspended in the event of Israel does not fulfill the required 
conditions (www.tuicakademi.org/mavi-marmara-sonrasi-turk-israil-iliskileri/, 15.12.2015).  

Turkey which asked to publish notifications condemning Israel by inviting UN 
Security Council for meeting, requested a commission to be established in order to research 
legal aspects of this incident. The commission which is established by UN General Secretary 
carried out a research about the incident and a published a document under the name of 
Palmer Report. In the document which is published, while responsibility of Israel and the 
blockage of Gaza were considered legal, behaviors of some Turkish citizens in the ship were 
criticized. When Palmer Report result was added on the rejection of three conditions of 
Turkey by Israel, Turkey showed their reaction in a strong manner by imposing sanctions. 
The relations which came to the point of breakaway between two countries following the 
operation of Mavi Marmara ship; started encountering tensions again after the Palmer Report 
(www.gpotcenter.org/dosyalar/gpt2_israilturkiye_ist_12oct2011.pdf, 17.12.2015).  

Minister of International Affairs Ahmet Davotglu and Minister of Industry, Commerce 
and Labor of Israel Benjamin Ben-Elizer, made a secret meeting in Brussels. The aim of the 
meeting was to moderate the tension between two countries. However, having some 
comments done about that the meeting is done without the knowledge of Ministry of 
International Affairs caused Israel council of ministers to experience a crisis (Bölükbaşı, 
2011: 233-234).   

7.  The Issue of Israel for Apologizing from Turkey 

Three years after the Mavi Marmara incident in 2013, in a phone call done between 
Turkey's Prime Minister Erdogan and Israel President Netenyahu, by the mediation of USA 
President Barack Obama, Israel President Netenyahu stated that he apologized from Turkey, 
that he accepted to pay compensation for the Turkish citizens who lost their lives and that the 
embargo which is applied to Palestine will be removed 
(http://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/03/130322_israil_turkiye_ozur, 13.01.2016). 
Following the phone call done between the presidents of two countries, AK Party adopted a 
behavior that the course of relations will be determined depending upon whether or not the 
promises given by the Israel government shall be fulfilled. Because of Palestine matter is very 
important for AK Party and they dwell on this matter with sensitivity, having Israel 
apologized from Turkey after the experienced Mavi Marmara incident and stated that the 
embargo applied on Palestine shall be removed, are very important. Prime Minister Erdogan 
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stated that he contacted the political leader of Hamas, Khaled Meshaal and informed him 
accordingly, and he will make a trip to Gaza as soon as possible 
(www.milliyet.com.tr/erdogan-dan-ozur-aciklamasi/siyaset/siyasetdetay, 20.12.2015). 
Referring to this matter, not only national2, but also international3 and Israeli press took this 
event into the first place, with the heading "Israel apologized from Turkey". 

The issue of Israel Apologizing from Turkey has been analyzed from various 
perspectives by Barry Rubin who is editor of the magazine named Middle East Review of 
International Affairs (MERIA) by writing entitled "“Did Israel Apologize to Turkey? Well, 
No, Not Exactly” on 23rd of March 20134 and in a writing entitled “Analysis: Turkish 
Perception Versus Reality" of Herb Keinon in The Jerusalem Post with date 25th of March 
20135. The assertions took place here are like; Israel apologized not because of the incident 
experienced but because of the personal behaviors of the soldiers who realized the operation. 
Moreover these verbal statements concerning the apologizing were not put in writing.  

Istanbul congressman of CHP Osman Taney Korutürk asked this matter to be 
enlightened by providing a motion to the parliament. Korutürk stated his thoughts with these 
statements by holding the floor in the 85th Assembly of the parliament done on 29th March of 
2013 (TBMM Tutanak Dergisi, 2013)6: “You are announcing the apologize of Israel in words 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 “İsrail Türkiye’den Özür Diledi”, 22 Mart 2013, http://www.hurriyet.com.tr/israil-turkiyeden-ozur-diledi-
22875305, (Erişim Tarihi: 13.01.2016); “İsrail Tarihinde İlk Kez Bir Milletten Ve Ülkeden Özür Diledi”, 3 
Mayıs 2013, http://www.haberturk.com/dunya/haber/841223-israil-tarihinde-ilk-kez-bir-milletten-ve-ulkeden-
ozur-diledi, (Erişim Tarihi: 13.01.2016); “İsrail Türkiye’den Özür Diledi”, 22 Mart 2013, 
http://www.milliyet.com.tr/israil-turkiye-den-ozur-diledi/dunya/dunyadetay/22.03.2013/1683768/default.htm, 
(Erişim Tarihi: 13.01.2016). 
3 “Netanyahu Apologises to Turkish PM for Israeli Role in Gaza Flotilla Raid”, The Guardian, 22 March 2013, 
http://www.theguardian.com/world/2013/mar/22/israel-apologises-turkey-gaza-flotilla-deaths, (Erişim Tarihi: 
13.01.2016); “Israel to Turkey: We Apologize For Deadly Raid on Gaza-Bound Flotilla”, CNN, 22 March 2013, 
http://edition.cnn.com/2013/03/22/world/meast/israel-turkey-apology/, (Erişim Tarihi: 13.01.2016); “Netanyahu 
Apologizes to Turkey over Gaza Flotilla”, The Jerusalem Post, 22 March 2013, 
http://www.jpost.com/International/Obama-Netanyahu-Erdogan-speak-by-phone-307423, (Erişim Tarihi: 
13.01.2016); “Israel Apologizes To Turkey Over Flotilla Deaths”, The Huffington Post, 22 March 2013, 
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/22/israel-apologizes-to-turkey-flotilla_n_2932707.html, (Erişim Tarihi: 
13.01.2016); “Obama Departs Israel Netanyahu Phones Erdogan to Apologize for Deaths of Turkish Citizens on 
Gaza Flotilla”, Haaretz, 22 March 2013, http://www.haaretz.com/israel-news/netanyahu-phones-erdogan-to-
apologize-for-deaths-of-turkish-citizens-on-gaza-flotilla.premium-1.511394, (Erişim Tarihi: 13.01.2016). 
4 Barry Rubin, “Did Israel Apologize to Turkey? Well, No, Not Exactly”, 23 March 2013, 
http://rubinreports.blogspot.com.tr/2013/03/did-israel-apologize-to-turkey-well-no.html, (Erişim Tarihi: 
13.01.2016). 
5 Herb Keinon, “Analysis: Turkish Perception Versus Reality”, The Jerusalem Post, 25 March 2013, 
http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Analysis-Turkeys-perception-versus-reality-307655 (Erişim 
Tarihi: 13.01.2016). 
6 Korutürk used these expressions in his statement: "Dear members of parliament, I have to speak to that issue of 
Israel's apologize from Turkey happened last week and its being presented as a foreign politics victory both by 
Davutoglu and Prime Minister. Following progress and Israel President's private declarations he did on social 
media are showing that there are only Israel's own interests behind this apologize, not the uncertain meetings 
done with Israeli people by the Undersecretary of International Affairs which took place in the press time to 
time. Netenyahu so called apologized from Turkey, with a more proper saying "made this apologize-kind of 
statement" not because they were sorry about killing our nine citizens, but because of that they are terrified about 
the dangerous processes which are happening recently in Syria, according to the statement of President 
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of "If there are operational mistakes and if these mistakes caused deaths, then we apologize" 
with posters like "We are thankful for the honor you provided us with". Then from him will 
you apologize, this petrol issue and accordingly twits start around, when legal cases start”.  

The most interesting improvement happened following the news took place in the 
press concerning the apologizing matter and the objections done after that, is having tension 
decreased in the relations between two countries. In this period, as if these discussions about 
apologizing have never experienced, the negotiations have been started about the 
compensations which will be paid by Israel for the Turkish citizens who lost their lives. As for 
compensation, Israel Prime Minister has been provided with the document issued by Turkey, 
however this document has not been approved by Netenyahu (Hasanov, 2014: 1-2).  

In this period experienced between Turkey and Israel, what is certain is; there is not 
even a trace of relations which were in 1990s. In the convergence between two countries in 
that period, the effect of regional conditions was too high. However in 2000s, especially for 
Turkey, the threatening which will cause to get closer with Israel in the region, decreased until 
Arab Spring occurs. At the same time, start of Al-Aqsa Uprising by Israel increased Palestine 
problem. AK Party which wins all elections they enter and having a Conservative grassroots, 
based their international policy on "central country" term. Turkey tried to become a role-
model country before the folks of the region by either TV serials watched in Middle East, or 
its stable economics or its being a country having governed by democracy since 1923. These 
ambitious assertions of Turkey in the region and some policies of Turkey contrary with Israel, 
created perforce a ground to the Mavi Marmara incident leading the relations between two 
countries to the crisis (Özcan, 2015). 

By the Arab Spring experience happened in Middle Eastern and Northern Africa 
countries and occurrence of radical islamist terror organizations such as ISIS, tensed relations 
between two countries retreated in silence at first, then entered in normalization phase. Israel 
accepted to pay the compensation that Turkey claimed for their citizens who lost their lives, 
after the incident of Mavi Marmara. Between Turkey consultants of Undersecretary of 
Ministry of International Affairs Feridun Sinirlioğlu and Israel President Netenyahu, a draft 
agreement has been signed in Zürich province of Switzerland. According to this; Israel pay 
Turkey with 20 billion dollars for the Mavi Marmara attack, reciprocal drawn ambassadors 
will be appointed again, the case which is brought by Turkey for the soldiers took place in the 
operation will be drawn and this will be enacted as a law by TBMM, Salih El Aruri who is 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Netenyahu. I  clearly expressed in my press which is released on 25th of March 2013. Actually this is not an 
apologizing, this is a declaration of excuse and it has no legal validity. Actually, dear members of parliament, I 
want to emphasize that this progress is originated from Syria and/or Iran and even, its real reason is 
energy. Israel understood that it is the most rationalist and effective way to transfer to Europe through pipeline 
the great natural gas reserves that it discovered at Palestine's Gaza and Mediterranean's offshore which is 
asserted to be 1 trillion square meters, and started to consider every passing day as a kill of time, as days of 
which material loss is big. At this point, the pressure of Israeli giant company of energy of Delek on the Israel 
Government, constitutes the main factor imposing Netenyahu to make this apologize-kind of statement. It is very 
funny for Prime Minister and Minister of International Affairs to mislead our nation with hollow words such as 
"See, how did we bring them down, did you see how a successful international policy we have" while the reason 
of Israel's apologize was so obvious. On the top of it, what is it now the approach of "As for Israel apologized, 
now it is time for the opposition"? With all due respect, this behavior is an exact example of assuredness and 
idiocy." 
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from the military wing of Hamas and who is accused of being murdered Israeli soldiers will 
be deported, and for the last, a cooperation agreement will be done in energy area natural gas 
being in the first place. However, out of this temporary agreement done between two 
countries, no reconciliation text could be achieved (www.milliyet.com.tr/israil-den-20-milyon-
dolar-mavi/dunya/detay/2165536/default.htm, 25.12.2015). 

8.   CONCLUSION 

The problems between Turkey and Israel continued in the period in which AK Party 
came into power. Course of relations in this direction is caused not from having AK Party into 
force and from their policies applied, but all caused from the conjuncture out of them. 
Especially after 2000s, policies of two countries went against. The policies which are pursued 
by AK Party that is coming from a national vision tradition in Middle East by stating 
especially "Our Muslim Brothers" and the policies pursued by Israel on Palestine, are 
completely opposite. When AK Party came into power, they specified their policy as "Zero 
Problem with Neighbors" and tried to act in this accordance. Israel has increased the violence 
that they apply especially on Palestinian nation against this international policy of AK Party, 
and a human drama has started to been experienced here. AK Party stroke a stern attitude in 
their relations with Israel by showing effort in the way to ensure peace and justice in the 
region, within the international politics that they pursue. Furthermore, they tried to be active 
constantly in order to undertake the leadership role in the region, by their conservative 
identity. For this reason, government included Palestine issue in their Middle East Policy for 
purpose.  

Close relations that AK Party established with Hamas, and the operation launched by 
Israel on Gaza and Lebanon along with the visit of Hamas leader into Turkey, created a basis 
for the tension in the relations between two countries. By the Cast Leas Operation which is 
launched by Israel on Gaza, the relations reached at breakaway point. Upon this breakaway, 
crisis between two countries follow in quick successions. A big crisis happened by especially 
Mavi Marmara operation. AK Party Government tried to internationalize the crisis concerning 
Mavi Marmara operation and referred all legal methods. Accordingly, they have shown 
success in governing the crisis concerning the matter.  

9.   SOURCES 

Akgün M., Gündoğar, S. S. and Görgülü, A. (2014). Zor Zamanda Siyaset: İsrail-Türkiye 
İlişkileri,www.tesev.org.tr/wp-
content/uploads/2015/11/Zor_Zamanda_Siyaset_Israil_Turkiye_Ilişkileri.pdf, (Erişim 
Tarihi:19.11.2015). 

Aras, B. (1997). The Place of the Palestinian-Israeli Peace Process in Turkish Foreign Policy, 
Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, Cilt: 20, Sayı: 2. 

Balcı, A. (2009). Filistin 2007, Ortadoğu Yıllığı, (Ed.) Kemal İnat, Muhittin Ataman, 
Burhanettin Duran, İstanbul: Küre Yayınları. 

Balcı, A. (2011). Türkiye’nin Dış Politikası ve İsrail: 1990’lar ve 2000’lere İlişkin Bir 
Karşılaştırma, Ortadoğu Etütleri, Cilt: 2, Sayı: 2. 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   758	  

Bölükbaşı, Y. Z. (2011). Türkiye-İsrail İlişkileri, Değişen Dünyada Türk Dış Politikası, (Ed.) 
Murat Ercan, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 

Çevik, U. (2010). Ortadoğu Bağlamında Türkiye-İsrail Güvenlik İlişkileri, Trakya 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2010.  

Dursunoğlu, A. (2005). Stratejik İttifak: Türkiye-İsrail İlişkilerinin Öyküsü, 4. Baskı, 
İstanbul: Anka Yayınları. 

Erdoğan, E. (2013). Dış Politikada Siyasallaşma: Türk Kamuoyunu ‘Davos Krizi’ ve Etkileri 
Hakkındaki Değerlendirmeleri, Uluslararası İlişkiler, Cilt: 10, Sayı: 37. 

Erhan, Ç. and Kürkçüoğlu, Ö. (2002). 1980-1990: Orta Doğu’yla İlişkiler-Arap Olmayan 
Devletlerle İlişkiler, (Ed.) Baskın Oran, Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından 
Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt: 2, 6. Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları. 

Fahreddin, M. and Çalışkan, K. (2000). Yeni İntifada ve Filistin Sorununun Kısa Tarihi, 
Birikim Dergisi, Sayı: 140, http://www.birikimdergisi.com/birikim-yazi/4188/yeni-
intifada-ve-filistin-sorununun-kisa-tarihi#.Vo4_UvmLSM8, (Erişim Tarihi: 
05.01.2016). 

Fırat, M. and Kürkçüoğlu, Ö. (2002). 1980-1990: Orta Doğu’yla İlişkiler-Arap 
Devletleriyle İlişkiler, (Ed.) Baskın Oran, Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından 
Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt: 2, 6. Baskı, İstanbul,  İletişim Yayınları. 

Hale, W. (2003). Türk Dış Politikası 1774-2000, (Çev.) Petek Demir, İstanbul: Mozaik 
Yayınları. 

Hasanov, E. (2014). Mavi Marmara Sonrası Türkiye-İsrail İlişkileri, Ormer Perspektif 
Serileri, Sayı: 6. 

Hollstein, W. (1975). Filistin Sorunu: Filistin Çatışmasının Sosyal Tarihi, (Çev.) Cemal 
Ertuğ, İstanbul: Yücel Yayınları. 

Hourani, A. (2005). Arap Halkları Tarihi, (Çev.) Yavuz Alogan, İstanbul: İletişim Yayınları, 
5. Baskı. 

Kardaş, Ş. (2011). Türk-İsrail Krizi: Moral Politikadan Çatışmaya, 
www.tusiad.org.tr/__rsc/shared/file/Gorus70.pdf, (Erişim Tarihi: 25.12.2015). 

Kardaş, Ş. (2015). Türk-İsrail Krizi: Moral Politikadan Çatışmaya”, 
www.tusiad.org.tr/__rsc/shared/file/Gorus70.pdf, (Erişim Tarihi: 25.12.2015). 

Karpat, K. H. (2011). Osmanlı’dan Günümüze Ortadoğu’da Millet, Milliyet, Milliyetçilik, 
İstanbul: Timaş Yayınları. 

Keinon, H. (2013). “Analysis: Turkish Perception Versus Reality”, The Jerusalem Post, 25 
March 2013, http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Analysis-Turkeys-
perception-versus-reality-307655 (Erişim Tarihi: 13.01.2016). 

Köni, H. (1994). Mısır-Türkiye-İsrail Üçgeni, Avrasya Dosyası, Cilt: 1, Sayı: 3. 
Mercan, M. H. (2010). Adalet ve Kalkınma Partisinin İsrail-Filistin Politikası, Elektronik 

Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1. 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   759	  

Özcan, G. (1998). Türkiye-İsrail İlişkileri 50. Yılına Girerken, (Der.) Faruk Sönmezoğlu, 
Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul, Der Yayınları.  

Özcan, G. (2004). Türkiye-İsrail İlişkileri, (Der.) Faruk Sönmezoğlu, Türk Dış Politikasının 
Analizi, İstanbul: Der Yayınları, 2004, s. 330. 

Özcan, G. (2005). Türkiye-İsrail İlişkilerinde Dönüşüm: Güvenliğin Ötesi, Tesev, 
01.11.2005, tesev.org.tr/wp-
content/uploads/2015/11/Turkiye_Israil_Ilskilerinde_Donusum.pdf, (Erişim Tarihi: 
14.11.2015). 

Özcan, G. (2015). Kırık Bir Ortaklık Hikayesi: Türkiye-İsrail İlişkileri,  
www.tusiad.org.tr/_rsc/shared/file/Gorus70.pdf, (Erişim Tarihi: 25.12.2015). 

Özden Cankara, P. (2011). Tarafların Tutumları Bağlamında 1967 Savaşı ve Ortadoğu’da 
Değişen Dengeler, Bilgi ve Bellek Dergisi, Sayı: 9, ss. 65-79. 

Özden Cankara, P. (2013). Türkiye’de Sağ Muhafazakar-İslamcılık Akımının Filistin 
Sorununa Yaklaşımı, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış 
Doktora Tezi. 

Rubin, B. (2013). Did Israel Apologize to Turkey? Well, No, Not Exactly, 23 March 2013, 
http://rubinreports.blogspot.com.tr/2013/03/did-israel-apologize-to-turkey-well-
no.html, (Erişim Tarihi: 13.01.2016). 

Şahin, M. (2011). Türkiye-İsrail İlişkileri: Zoraki İttifak Çöktü, Ortadoğu Analiz, Cilt: 3, 
Sayı: 33. 

Şimşek, E. (2005). Türkiye’nin Ortadoğu Politikası, 1. Baskı, İstanbul: Kum Saati Yayınları. 
Sönmezoğlu, F. (2006). Türk Dış Politikası, İstanbul: Der Yayınları. 

Stratejik Düşünce Enstitüsü, (2011). U.İ.Koordinatörlüğü, Türkiye-İsrail İlişkileri, SDE 
Analiz. 

Sunar, B. (2013). Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Dış Politika Söyleminde Temalar: Türkiye 
Bülteni Üzerine Bir İnceleme, Süleyman Demirel üniversitesi İBBF Dergisi, Cilt: 18, 
Sayı: 3. 

TBMM Tutanak Dergisi, 2013. 85. Birleşim, 29 Mart 2013, 
https://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem24/yil3/ham/b08501h.htm, (Erişim Tarihi: 
13.01.2016).  

Topal, A. H. (2012). İsrail’in Gazze Ablukası ve Mavi Marmara Saldırısı, Milletlerarası 
Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Cilt: 32, Sayı: 1. 

Tür, Ö. (2009a). Türkiye-İsrail İlişkileri: Yakın İşbirliğinden Gerilime, Ortadoğu Analiz, 
Cilt: 1, Sayı: 4. 

Tür, Ö. (2009b). Türkiye-İsrail İlişkilerinde Kriz-Davos ve Sonrası, Ortadoğu Analiz, Cilt: 1, 
Sayı: 11. 

Tüysüzoğlu, G. (2014). Milenyum Sonrası Türkiye-İsrail İlişkileri’nin Değişen Görünümü, 
Akademik Ortadoğu, Cilt: 8, Sayı: 2. 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   760	  

Yılmaz, T. (2010). Türkiye-İsrail İlişkileri: Tarihten Günümüze, Ortadoğu Analiz, Cilt: 5, 
Sayı: 1. 

Web Sources 

“İsrail: Bu Nefreti Anlamak Mümkün Değil”, 15 Ekim 2009, 
http://www.ntv.com.tr/turkiye/israil-bu-nefreti-anlamak-mumkun-
degil,fRbtR3F8M0qUrLEHhqU, (Erişim Tarihi: 13.01.2016). 

“Statement by H.E. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, 
at the OIC Extraordinary Session of the Expanded Executive Committee Meeting, 
June 6, 2010”, http://www.mfa.gov.tr/statement-by-h_e_-ahmet-davutoglu_-minister-
of-foreign-affairs-of-the-republic-of-turkey_-at-the-oic-extraordinary-session-of-
th.en.mfa, (Erişim Tarihi: 13.01.2016). 

www.tuicakademi.org/mavi-marmara-sonrasi-turk-israil-iliskileri/, (Erişim Tarihi: 
15.12.2015) 

“Mavi Marmara: İsrail, Türkiye’den Özür Diledi”, 22 Mart 2013, 
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/03/130322_israil_turkiye_ozur, (Erişim 
Tarihi: 13.01.2016). 

www.milliyet.com.tr/erdogan-dan-ozur-aciklamasi/siyaset/siyasetdetay, Erişim Tarihi: 
20.12.2015. 

 “İsrail Türkiye’den Özür Diledi”, 22 Mart 2013, http://www.hurriyet.com.tr/israil-
turkiyeden-ozur-diledi-22875305, (Erişim Tarihi: 13.01.2016). 

“İsrail Tarihinde İlk Kez Bir Milletten Ve Ülkeden Özür Diledi”, 3 Mayıs 2013, 
http://www.haberturk.com/dunya/haber/841223-israil-tarihinde-ilk-kez-bir-milletten-
ve-ulkeden-ozur-diledi, (Erişim Tarihi: 13.01.2016). 

“İsrail Türkiye’den Özür Diledi”, 22 Mart 2013, http://www.milliyet.com.tr/israil-turkiye-
den-ozur-diledi/dunya/dunyadetay/22.03.2013/1683768/default.htm, (Erişim Tarihi: 
13.01.2016). 

 “Netanyahu Apologises to Turkish PM for Israeli Role in Gaza Flotilla Raid”, The Guardian, 
22 March 2013, http://www.theguardian.com/world/2013/mar/22/israel-apologises-
turkey-gaza-flotilla-deaths, (Erişim Tarihi: 13.01.2016). 

“Israel to Turkey: We Apologize For Deadly Raid on Gaza-Bound Flotilla”, CNN, 22 March 
2013, http://edition.cnn.com/2013/03/22/world/meast/israel-turkey-apology/, (Erişim 
Tarihi: 13.01.2016). 

“Netanyahu Apologizes to Turkey over Gaza Flotilla”, The Jerusalem Post, 22 March 2013, 
http://www.jpost.com/International/Obama-Netanyahu-Erdogan-speak-by-phone-307423, 

(Erişim Tarihi: 13.01.2016). 
“Israel Apologizes To Turkey Over Flotilla Deaths”, The Huffington Post, 22 March 2013, 

http://www.huffingtonpost.com/2013/03/22/israel-apologizes-to-turkey-
flotilla_n_2932707.html, (Erişim Tarihi: 13.01.2016). 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   761	  

“Obama Departs Israel Netanyahu Phones Erdogan to Apologize for Deaths of Turkish 
Citizens on Gaza Flotilla”, Haaretz, 22 March 2013, http://www.haaretz.com/israel-
news/netanyahu-phones-erdogan-to-apologize-for-deaths-of-turkish-citizens-on-gaza-
flotilla.premium-1.511394, (Erişim Tarihi: 13.01.2016). 

www.milliyet.com.tr/israil-den-20-milyon-dolar-mavi/dunya/detay/2165536/default.htm, 
(Erişim Tarihi: 25.12.2015). 

 “İsrail’le ‘Alçak Koltuk’ Krizi”, 13.01.2010, 
http://www.milliyet.com.tr/Guncel/HaberDetay.aspx?aType=HaberDetay&Art, 
(Erişim Tarihi: 13.01.2016). 

“Davutoğlu: Bu Olay Bizim 11 Eylül’ümüz”, 07.06.2010, 
http://www.radikal.com.tr/turkiye/davutoglu-bu-olay-bizim-11-eylulumuz-1 (Erişim 
Tarihi: 13.01.2016). 

 www.gpotcenter.org/dosyalar/gpt2_israilturkiye_ist_12oct2011.pdf, (Erişim Tarihi: 
17.12.2015) 

 
	  



!

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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!
!

! 772!

 
 

ŞİRKET BİRLEŞME VE SATIN ALMALARININ HEDEF ŞİRKET MALİ 
PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ* 

 

 
   Barış AKSOY**   Fatih Coşkun ERTAŞ*** 

 

 
Öz 
Bu çalışmada 2005 ve 2006 yıllarında BIST’e kayıtlı 4 satın alınan şirketin, birleşme öncesi  3 yıl ve 

birleşme sonrası 3 yıl mali verileri (3’er aylık ara dönemler dahil birleşme öncesi ve sonrası toplam 24 dönem)   
esas alınarak, Wilcoxon işaretli sıra testi ile muhasebe tabanlı performans analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda; 
araştırmaya dahil edilen şirketlerin tamamında Cari oran, Toplam borç / Toplam aktif, Toplam borç / Öz 
sermaye, Sabit varlık / Öz sermaye, Sabit varlık / Uzun vadeli borç, Aktif kârlılığı ve Esas faaliyet kâr marjı 
yönünden birleşme öncesi ve sonrası arasında % 5 anlamlılık düzeyinde farklılık bulunmuştur. Araştırmaya dahil 
edilen şirketlerin tümünde Cari Oran, Aktif Kârlılığı, Esas Faaliyet Kâr Marjı oranları artmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Şirket, Birleşme, Satın alma,  Mali Performans, BIST 

 

EFFECTS OF CORPORATE MERGER AND ACQUISITION ON TARGET 
COMPANY FINANCIAL PERFORMANCE 

Abstract 
In this study  for this purpose, based on the financial data (3-month period, including pre- and post-

merger period, a total of 24)  3 years period of both pre and post merger of the 4 acquired companies quoted  on 
BIST between 2005 and 2006, a performance analysis has been conducted with the Wilcoxon signed-rank test.  
As a result of the analysis, for all of the companies included in the analysis, it has been found a significant 
difference (in 5 % confidence interval) between the pre and post merger financial ratios such as current ratio, 
total debt to total asset ratio, total debt to equity ratio, fixed assets to equity ratio, fixed assets to long term debt 
ratio, return on asset and profit margin. It has been observed in the study that current ratio, return on asset and 
profit margin have improved for all of the companies included in the analysis. 
 

Key words : Company, Mergers, Acquısıtıon,  Financial Performance, BIST 
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1.! GİRİŞ 
 
Şirket birleşme ve satın almaları, günümüze değin hemen her dönemde az veya çok 

görülmüş ve 1900’lü yılların sonunda yeniden artış göstermiştir. Ülkemizde ise şirket 
birleşme ve satın almaları, son yıllarda uygulamaya başlanan bir büyüme stratejisi olarak 
kullanılmaktadır. İşletmelerin sürekliliğini sağlayabilmeleri için sağlıklı bir biçimde 
büyümeleri gerekmektedir (Çakır ve diğerleri, 2012, s. 80). Birleşme (füzyon) şirketler 
açısından bir büyüme aracı olduğundan şirketleri büyümeye iten etmenler, birleşme için de 
geçerlidir (Eyceyurt ve diğerleri, 2013, s. 160). Sözlük anlamı ile birleşme, ayrı iken tek bir 
bütün haline gelmek anlamını içermektedir (Titiz ve diğerleri, 2007, s. 118).  
 

Birleşmede temel neden büyüme olmakla birlikte büyüme gerçekleştirilirken başka 
amaçlara da ulaşılmaktadır. Bunlardan bazıları; rekabetin azaltılması, ölçek ekonomilerinden 
faydalanma, pazara nüfuz etme, büyük ölçekli faaliyetlerle maliyetlerin kontrolü, daha kolay 
finansman imkânı, yetenekli yönetime sahip olma,  değerli sınai haklara sahip olma,  
hammadde desteğini güvence altına almak ve vergi avantajları gibi ekonomik nedenler 
sayılabilir (Walgenbach ve diğerleri, 1980, s. 668). Şirket birleşmelerinin altında yatan diğer 
nedenler incelendiğinde; makroekonomik konjonktürün, ülkelerin birleşme, vergi ve diğer 
yasal konulardaki düzenlemelerinin ve sektörel etkenlerin önemli olduğu görülmektedir 
(Sağlam ve diğerleri, 2004, s. 306).  
 

Dünyada ilk şirket birleşmelerinin 18. YY.’da ABD’de yapıldığı, o tarihlerdeki 
birleşmenin temel amacının şirket dayanışması olduğu görülür (Güçlü ve diğerleri 2008, s. 
191). Dünya genelinde işletme birleşmelerinin ilk yoğunlaştığı dönem 20. Yüzyılın başlarıdır. 
Özellikle II. Dünya Savaşı sonrası iktisadi ve sosyal şartların hızlı değişimi ve bu tür 
anlaşmalara çok uygun bir ortam olduğu için işletmeler, sonuçlarının daha çabuk alındığı 
birleşmeye yönelmişlerdir (Gentry ve diğerleri, 1971, s. 79). Dünya’da birleşme ve satın alma 
işlemleri 2001-2003 yılları arasında azalma göstermiş ve 2004’ten itibaren bir artış trendine 
girmiştir (http://www.pwc.com.tr). 

 
 Türk şirketlerinin 1980 yılı sonrası birleşmelerinin altında yatan nedenler, esas amaç 
finansal olmakla beraber, zor durumdaki bir şirketin çok ucuza satın alınabilmesi, zarardaki 
bir şirketle birleşerek vergi avantajlarından faydalanılabilmesi veya borç kapasitesinin 
genişletilebilmesidir (Ertaş, 1998, s. 56). Özellikle 2000´li yılların başında oluşan aktif bir 
şirket birleşme piyasasının 2001 yılında yaşanan krizle biraz duraksamasına rağmen 2000´li 
yılların sonunda çok daha etkin bir şekilde Türkiye ekonomisinde rol oynadığını 
gözlemliyoruz (Akdoğu, 2011, s. 138). 
 

Şirket birleşmeleri ve satın almalarının temel amacı, işlem sonrasında oluşan veya 
varlığını sürdüren şirketin birleşme veya satın alma öncesindeki durumlarına kıyasla daha iyi 
bir performans sergilemesi, sonuç olarak değerinin artmasıdır. Birleşen şirketlere bakıldığında 
dünya çapında varlık ve satış hacimlerinde önemli artışlar sağlanmasına rağmen yarattıkları 
katma değerin aynı ölçüde artmadığı görülmektedir (Şişman, 2005, s. 207). Bu çalışmada, 
Türkiye’de gerçekleşen birleşme ve satın alma işlemlerinin, bu işlemleri gerçekleştiren 
şirketlerin finansal performansı üzerindeki uzun vadeli etkisinin incelenmesi, böylelikle 
ülkemizde gerçekleşen birleşme ve satın alma işlemlerinin başarısı hakkında ilgili taraflara 
belirli bir düzeyde bilgi sağlayabilmek amaçlanmıştır. Çalışma 6 bölümden oluşmaktadır. 
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İkinci bölümde literatür taraması, üçüncü bölümde çalışmanın amacı ve kapsamı, dördüncü 
bölümde analizde kullanılan yöntemler ve değişkenlerin incelenmesi, beşinci bölümde 
bulgular ve altıncı bölümde sonuca yer verilmiştir. 

 
2.!  LİTERATÜR TARAMASI 
 
Şirket birleşmeleri ile ilgili Türkiye’de yapılan çalışmalar oldukça sınırlı 

bulunmaktadır. Ülkemizde birleşme ve satın alma ile ilgili geniş bir literatür olduğundan 
bahsedemeyiz. Literatür çalışmalarına bakıldığında, birleşmenin sonuçlarının işlemi 
gerçekleştiren şirketler açısından olumlu-olumsuz olduğu ya da anlamlı hiçbir değişiklik 
olmadığı gibi sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür. Bu çalışmada yurt içi ve yurt dışı çalışmalar 
içerisinden çalışmamızda uygulanan analiz yöntemi ile aynı olan çalışmalar ele alınmıştır. 

 
 Müslümov 2002 yılında ABD’de  56 birleşme  işlemini işlem yılından 3 yıl öncesi ile  
3 yıl sonrasını incelemiştir. Çalışmasında aktif kârlılığı, öz sermaye kârlılığı, personel başına 
kâr, personel başına satış verilerini kullanarak Wilcoxon işaretli sıra testi analizi yapmıştır. 
Analiz sonucunda  faaliyet nakit akışında  artış görülmüş, bu nakit akışının nedeni satışların 
artması ve varlıkların etkin kullanımına bağlanmıştır (Müslümov, 2002, s. 1-26). 
 
 Maldonado 2002 yılında Wilcoxon işaretli sıra testi ve t testi analizleri ile 40 şirket 
üzerinde 1988-1994 yılları arasında birleşme ve satın alma yılından önceki dört ve sonraki 
dört yılı incelemiştir.  Faaliyet Nakit Akışı / Toplam varlıklar , Faaliyet Nakit Akışı / Net Kâr, 
Aktif kârlılığı, Net kâr marjını kullanarak yaptığı analiz sonucunda birleşme ve satın alma 
işlemlerinin şirketlerin finansal performansını artırmadığı sonucuna ulaşmıştır (Maldonado, 
2002, s. 64-77). 
 

Rahman ve Limmack 2004 yılında Malezyada 1988-1992 yılları arasında birleşme 
işlemi gerçekleştirmiş olan 113 hedef, 97 satın alan şirketi birleşme ve satın almadan 4 yıl 
öncesi ve 5 yıl sonrasını  incelemişlerdir. Çalışmada, Faaliyet nakit akışı / Toplam varlıklar 
oranı kullanılarak Wilcoxon işaretli sıra testi ve Mann Whitney U testi yapılmıştır. Çalışmada, 
Aktif kârlılığı artışı ve satışların artmasının beraberinde uzun süreli faaliyet performansını 
artırdığı sonucuna ulaşılmıştır (Rahman ve diğerleri, 2004, s. 1-39). 
 
 Mandacı 2005 yılında yaptığı bir çalışmada 1998-2000 yılları arasında İMKB’de işlem 
gören ve imalat sektöründe faaliyet gösteren 14 işletmenin birleşme öncesi ve sonrası üç yıla 
ilişkin olarak finansal oranlar hesaplayarak birleşmenin, işletmelerin finansal yapısı ve 
performansı üzerinde etkisi olup olmadığını incelemiştir. Çalışmada, birleşme ve satın alma 
sonrasında  şirketlerin cari oran ve likidite oranlarının düştüğü, dönen varlık devir hızının ve 
borçlanma katsayısının azalmasının yanı sıra aktif kârlılığının da düştüğü sonucuna 
ulaşılmıştır (Mandacı, 2005, s. 60-67). 
  

3.! ÇALIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI 
 
Birleşme ve satın alma işlemlerinin finansal performans üzerindeki etkisini inceleyen 

çalışmaların sonuçları arasında farklılıklar bulunması (Örneğin Müslümov, 2002; Maldonado, 
2002; Rahman, Limmack, 2004; Mandacı, 2005) ve muhasebe tabanlı performans analizine 
dayalı böyle bir araştırmanın ülkemizde az sayıda olması bu çalışmanın çıkış noktasını 
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oluşturmaktadır. Yapılan sınırlı sayıda ve farklı yöntemlerle bulunan farklı sonuçlar bizleri 
konu üzerinde yeni bir çalışma yapmaya sevk etmiştir. 

 
 Ülkemizde, birleşme ve satın alma işlemlerine ilişkin verilerin yayınlandığı herhangi 
bir resmi kaynak ve veri tabanı bulunmamaktadır. Birleşme ve satın almaya ilişkin raporların 
Ernest&Young ve Pwc Türkiye gibi kurumsal danışmanlık ve eğitim şirketleri tarafından 
yalnızca son birkaç yıldır yayınlanıyor olması, bu çalışmada veri elde edilmesini kısıtlayan 
nedenlerden birisi olmuştur. Ernest & Young Kurumsal Danışmanlık şirketi tarafından 
sağlanan yıllar itibari ile Birleşen Şirketler Listesindeki şirketler içerisinden aşağıda belirtilen 
kısıtlar nedeniyle ana kütledeki çok sayıda şirket örneklem listesinden çıkarılmıştır; 
 

•! Düzenli veri elde edilmesi için, verileri kullanılacak şirketlerin halka açık şirket 
olmaları (BIST’e kayıtlı) gerekmektedir. Halka açık olmayan şirketlerin mali 
verilerine ulaşılamayacağından bu şirketler değerlendirmeye alınmamıştır. 

•! Küresel finansal kriz dönemleri ile ilişkilendirilebilecek olan (2008 ve 2009 yılında 
gerçekleşen birleşme işlemleri) yıllarda birleşen şirketlerin finansal tabloları, krizin 
olumsuz etkilerini taşıyabileceği ve sağlıklı bir analiz yapmamızı güçleştirebileceği 
için çalışmaya dahil edilmemiştir. 

•! Finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirketler, farklı yasal düzenlemelere, 
finansal tablo verileri ve içeriklerine sahip olmaları nedeniyle değerlendirmeye 
alınmamıştır. 

•! BIST’de işlem sırası kapandığı için, birleşme öncesi ve sonrası üçer yıllık ara 
dönemler dahil olmak üzere, mali tablolarına ulaşılamayan şirketlerin, birleşme öncesi 
ve sonrası için performans ölçütleri hesaplanamayacağından bu şirketler 
değerlendirmeye alınmamıştır.  Bu liste için Borsa İstanbul’un resmi internet 
sitesinden (http://www.borsaistanbul.com) borsaya kayıtlı olan ancak birleşme ve satın 
alma faaliyetlerinden dolayı işlem sırası kapanan şirketlerin listesi edinilmiştir. 

•! Grup şirketi içerisine dahil edilen (devralınan)  şirketin mali verilerinin kendi internet 
sitesinde değil, konsolide edilerek grup şirketince ilân edilmesi nedeniyle bazı hedef 
şirketler çalışmaya dahil edilmemiştir. 

•! Satın alanın yönetim çoğunluğunu elde edebilmesi ve kontrol gücünün varlığının 
tespiti açısından, tarafımızca yapılacak etkin bir veri toplama çalışması amacıyla, 
halka açık satın alınan şirketin hisse oranının, tek işlemde  %50 ve fazlasının elde 
edilmiş olması dikkate alınmıştır. 

•! TMSF tarafından satışı yapılan şirketler, farklı yasal ve idari düzenlemeler nedeniyle 
değerlendirilmemiştir. 

•! Özelleştirme idaresi tarafından satışı yapılan şirketlerin, elektrik dağıtım vs. gibi 
şirketlerin birleşme öncesi dönemde farklı düzenlemelere tâbi olması, TTK dışındaki 
farklı kanunlarla ilişkili olduğundan, bazı şirketler değerlendirme dışı kalmış olup, bu 
gibi kısıtlar örneklemi bir hayli daraltmıştır. Bu sınırlamalar dikkate alınarak nihai 
örnekleme böylece ulaşılmıştır. 
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4.! ANALİZDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE DEĞİŞKENLERİN 
İNCELENMESİ 

 
Nihai örneklem elde edildikten sonra belirlenen şirketlerin işlem tarihinden önceki 3 

yıl  ve sonraki üç yıl için (3’er aylık ara dönemler dahil birleşme öncesi ve sonrası toplam 24 
dönem) bilanço ve gelir tablolarına ulaşılmıştır. 2009 yılına kadar olan finansal tablolar, 
BIST’in resmi internet sitesinden, 2009 yılı ve sonrasına ait verileri ise BIST’in resmi internet 
sitesinde bulunan Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) ve ilgili şirketlerin internet 
sitelerinden elde edilmiştir. Araştırmada kullanılacak değişkenlerin hesaplanması amacıyla ilk 
olarak, birleşme ve satın alma işlemlerine konu olan şirketlerin birleşme öncesi 3, birleşme 
sonrası 3 yıl için, 3’er aylık ara dönemler ile yılsonuna ait gelir tablosu ve bilançolarına 
BIST’in resmi internet sitesinden ulaşılmıştır.  

 
 Bu çalışmada (Budak, 2009) çalışması kısmen takip edilerek birleşme ve satın 
almadan önceki üç yıl ( t=-3, t=-2, t=-1) ve birleşme ve satın almadan sonraki üç yıl  (t=+1, 
t=+2, t=+3) için performans ölçütleri hesaplanmıştır. Çalışmada, belirlenen performans 
ölçütlerinin birleşme ve satın alma işlemleri öncesinde ve sonrasındaki değerleri arasında 
anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığını araştırmaya yönelik olarak nicel bir istatistiksel 
analiz yapılmıştır. Bu doğrultuda Microsoft Office Excel 2010 ve SPSS 21 paket 
programından faydalanılmıştır.  
 
 Performans ölçütleri ayrı ayrı analiz edileceği için öncelikle bütün şirketlerin birleşme 
öncesi ve sonrası üç yıl için finansal oran değerleri sıralanmıştır. Daha sonra şirketlerin her 
finansal orana ilişkin birleşme ve satın alma işlemi öncesi ve sonrasındaki medyan değerleri 
hesaplanmıştır. Çalışmada kullanılan performans ölçütlerine normallik testi uygulanmış ve 
Kolmogorov-Smirnov test değerlerine göre hiçbir oranın normal dağılımı sağlamadığı 
belirlenmiştir  (Gamgam ve diğerleri, 2013, s. 553-554). Bu sebeple, çalışmada parametrik 
olmayan Wilcoxon İşaretli Sıra Testi kullanılmıştır. 
 
 Literatürde bulunan  muhasebe tabanlı performans ölçütlerinin birleşme ve satın alma 
öncesi ve sonrası değerlerini kıyaslayan bazı geçmiş çalışmalar incelendiğinde, (Örneğin; 
Müslümov (2002), Maldonado (2002) Rahman, Limmack (2004)) bu yazarların genellikle 
Wilcoxon İşaretli Sıra Testi’ni kullandıkları görülmektedir. Wilcoxon işaretli sıra testi ilişkili 
iki ölçüm setine ait fark puanlar arasındaki farkın anlamlılığını test etmek amacıyla kullanılır. 
Bu test, ilişkili iki ölçüm setine ait fark puanlarının yönünün yanı sıra miktarlarını da dikkate 
alır. 
 

Bulguların yorumlanmasında anlamlılık düzeyi %5 olarak değerlendirilmektedir. Her 
finansal oran için aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir: 
H0: Birleşme ve satın alma öncesi ile sonrası finansal oran değerleri arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmamaktadır. 
H1: Birleşme ve satın alma öncesi ile sonrası finansal oran değerleri arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmaktadır. 
 Çalışmada kullanılacak olan finansal oranların hesaplama yöntemleri Tablo 1’de  
gösterilmektedir; 
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Tablo 1. “Araştırmaya Konu Olan Finansal Oranların Hesaplanması” 
 
Performans 
Ölçütü   Oranlar    Hesaplama  
Likidite 
Oranları    Cari oran    Dönen Varlık/ Kısa Vadeli Borçlar  
    Asit Test Oranı   (Dönen varlık-Stoklar)/Kısa Vadeli Borçlar  

    
Net İşletme Sermayesi 
Oranı    

(Dönen Varlık-  Kısa Vadeli Borçlar)/ Net 
satışlar  

          
Faaliyet 
Oranları  

 
Stok Devir Hızı  

 
Satışların Maliyeti / Stoklar  

  
 

Alacak Devir Hızı  
 

Net Satışlar / Ticari Alacaklar  

  
 

Toplam Varlık Devir 
Hızı  

 
Net Satışlar / Toplam Varlıklar  

  
 

İşletme Sermayesi 
Devir Hızı  

 
Net Satışlar / Dönen Varlıklar  

  
   

  
Sermaye 
Yapısı 
Oranları    

Toplam Borç/Toplam 
Aktif Oranı    

(Kısa Vadeli Borçlar + Uzun Vadeli 
Borçlar)/ Aktif Toplam  

    
Toplam 
Borç/Özsermaye Oranı    

(Kısa Vadeli Borçlar + Uzun Vadeli 
Borçlar)/ Özsermaye Oranı  

    
Sabit Varlık/Özsermaye  
Oranı    Maddi Duran Varlık / Özsermaye  

    
Sabit Varlık/ Uzun 
Vadeli Borç Oranı    

Maddi Duran Varlık / Uzun Vadeli Borç 
Oranı  

  
   

  
Kârlılık 
Oranları  

 

Özsermaye Kârlılık 
Oranı  

 
Net Kâr / Özkaynak  

  
 

Aktif Kârlılığı Oranı  
 

Net Kâr / Aktif Toplam  
  

 
Esas Faaliyet Kâr Marjı  

 
Brüt Kâr / Net Satışlar  

    Net Kâr Marjı    Net Kâr / Net Satışlar  
 
Araştırmaya konu olan işlemler listesi Tablo 2’de gösterilmektedir. 
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Tablo 2. “Araştırmaya Konu Edilen Satın Alma İşlemleri Listesi” 
Hedef şirket  Ülke  Satın alan  şirket  Sektör  Hisse 

Oranı %  
Tarih  İşlem değeri 

(Milyon 
ABD$)  

İşlem yapısı  

Konfrut Gıda  Almanya  Dinter GMBH Gıda  50.1 Nis.05 2,7 Satın Alma  

İzmir Demir Çelik  Türkiye  Şahin-Koç Çelik Sanayi Demir-
Çelik  

54.68 Eki.05 79 Satın Alma  

Kelebek Mobilya San 
ve Tic. AŞ.  

Türkiye  Özbıyık ve Göknar 
Ailesi  

İmalat  67 Haz.06 Açıklanmadı  Satın Alma  

İzocam San ve Tic. 
A.Ş. 

Fransa-Kuveyt Saint Gobain Isover ve 
Alghanim Industries 

Yalıtım  61.2 Eyl.06 171,3 Satın Alma  

 
Kaynak : Ernest&Young şirketi tarafından hazırlanan yıllık birleşme raporlarından seçilen şirketler baz alınarak yazar  
tarafından oluşturulmuştur.  
 
 

5.!  BULGULAR 
Çalışmada uygulanan Wilcoxon İşaretli Sıra Testi P değeri Tablo 3’de gösterilmektedir.     
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Tablo 3. “Wilcoxon Test İstatistiği P Değeri”  
  

Hedef 
Şirket Adı  

Cari 
Oran  

Asit 
Test 

Oranı  

Net 
İşletme 
Sermay
esi 
Oranı  

Toplam 
Borç / 
Toplam 
Aktif 

Toplam 
Borç / 
Özserm
aye 

Sabit 
Varlık/
Öz 
sermay
e  

Sabit 
Varlık/
Uzun 
Vadeli 
Borç 

Stok 
Devir 
Hızı 

Alacak 
Devir 
Hızı  

Toplam 
varlık 
Devir Hızı  

İşletme 
Sermay
esi 
Devir 
Hızı  

Özserm
aye 
Karlılığ
ı  

Aktif 
Kârlılığı 

Esas 
Faaliyet 
Kar 
Marjı 

Net Kâr 
Marjı  

Konfrut 
Gıda 0,023* 0.53 0,041* 0,028* 0,002* 0,003* 0,002* 0,003* 0.433 0.136 0,015* 0.07 0,019* 0,002* 0.06 

İzmir 
Demirçelik  0,002* 0,012* 0,002* 0,023* 0,023* 0,002* 0,002* 0.695 0.530 0,003* 0.937 0,05* 0,034* 0,015* 0,06* 

Kelebek 
Mobilya  0,005* 0,006* 0.071 0,004* 0,003* 0,002* 0,002* 0,002* 0,028* 0,002* 0,002* 0,002* 0,005* 0,034* 0.308 

İzocam 0,012* 0,015* 0,012* 0,003* 0,003* 0,002* 0,002* 0,003* 0.239 0,003* 0.480 0,002* 0,002* 0,003* 0,002* 
 

* % 5 anlamlılık düzeyinde farklılık bulunmaktadır. 
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Tablo 4. “Birleşme Öncesi ve Sonrası Mali Oran Ortalamalarının Sektör Ortalamaları ile 
Karşılaştırılması” 

ŞİRKETLER(
Birleş.(
Önc.(Ort.(

Birlş.(
Sonr.Ort

Sektör(
Ort.

Birleş.(
Önc.

Birlş.(
Sonr.

Sektör(
Ort.

Birleş.(
Önc.

Birlş.(
Sonr.

Sektör(
Ort.

Birleş.(
Önc.

Birlş.(
Sonr.

Sektör(
Ort.

Birleş.(
Önc.

Birlş.(
Sonr.

Sektör(
Ort.

Birleş.(
Önc.

Birlş.(
Sonr.

Sektör(
Ort.

0,991 1,085 1,220 0,008 0,087 0,963 0,487 0,605 0,587 1,192 1,969 1,356 1,389 0,942 0,667 4,073 31,704 0,300

Standart'Sapma' 0,192 0,182 0,507 0,257 0,113 0,197 0,272 0,481 0,269 0,374 0,414 7,523

0,976 1,623 1,940 -0,063 0,193 0,204 0,443 0,376 0,393 0,836 0,621 0,571 1,076 0,621 0,905 6,102 16,033 0,329

Standart'Sapma' 0,248 0,185 0,130 0,095 0,044 0,077 0,142 0,213 0,127 0,064 1,084 9,043

0,608 1,272 1,610 -0,606 0,147 0,252 1,394 0,687 0,502 -3,669 0,140 1,075 -0,789 0,243 0,620 1,432 9,053 0,372

Standart'Sapma' 0,084 0,312 0,530 0,945 0,141 0,246 1,618 3,284 0,559 0,565 0,356 1,507

2,677 4,081 2,080 0,543 0,698 0,186 0,350 0,210 0,283 0,637 0,276 0,342 0,696 0,534 0,647 2,941 8,799 0,579

Standart'Sapma' 0,803 0,871 0,307 0,356 0,124 0,047 0,446 0,078 0,156 0,073 0,469 3,400

İzmir(Demirçelik(

Kelebek(Mobilya(

İzocam

Konfrut(Gıda

BİRLEŞME(ÖNCESİ(VE(SONRASI(ORTALAMALARIN(SEKTÖR(ORTALAMASI(İLE(KARŞILAŞTIRILMASI(

Cari(Oran(
Net(İşletme(

Sermayesi(Oranı(
Toplam(Borç(/Toplam(

Aktif(Oranı(
Toplam(

Borç/Özsermaye(Oranı(

Sabit(
Varlıklar/Özsermaye(

Oranı(
Sabit(Varlıklar(/(
U.V.Borçlar(Oranı(
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Tablo 4. devamı 

 
 

 

 

  

 

ŞİRKETLER(
Birleş.(
Önc.

Birlş.(
Sonr.

Sektör(
Ort.

Birleş.(
Önc.

Birlş.(
Sonr.

Sektör(
Ort.

Birleş.(
Önc.

Birlş.(
Sonr.

Sektör(
Ort.

Birleş.(
Önc.

Birlş.(
Sonr.

Sektör(
Ort.

Birleş.(
Önc.

Birlş.(
Sonr.

Sektör(
Ort.

Birleş.(
Önc.

Birlş.(
Sonr.

Sektör(
Ort.

Birleş.(
Önc.

Birlş.(
Sonr.

Sektör(
Ort.

Birleş.(
Önc.

Birlş.(
Sonr.

Sektör(
Ort.

1,664 0,867 2,850 11,951 10,409 3,120 0,522 0,582 0,460 1,246 0,837 4,360 -0,101 0,013 -0,314 -0,046 0,007 0,106 0,018 0,226 -0,224 -0,100 -0,010 -0,319

Standart'Sapma' 1,056 0,388 8,902 5,122 0,349 0,237 0,723 0,356 0,130 0,181 0,060 0,056 0,090 0,033 0,133 0,121

4,362 4,125 2,330 22,862 20,253 6,630 0,834 1,306 0,580 2,260 2,370 2,850 0,027 0,138 0,148 0,016 0,084 0,894 -0,028 0,083 0,103 -0,024 0,052 0,154

Standart'Sapma' 2,557 2,528 35,426 16,379 0,522 0,612 1,096 1,280 0,175 0,116 0,100 0,069 0,114 0,046 0,114 0,031

2,587 0,826 5,240 3,750 3,005 8,400 1,071 0,571 0,870 1,415 0,670 3,460 0,442 -0,027 0,729 -0,151 -0,033 0,321 0,166 0,257 0,424 -0,184 -0,150 0,369

Standart'Sapma' 1,654 0,569 2,110 1,958 0,612 0,346 0,889 0,408 0,293 0,201 0,083 0,049 0,078 0,177 0,160 0,196

5,815 4,260 5,350 2,738 2,364 3,800 0,657 0,806 0,450 1,315 1,296 2,400 0,092 0,172 0,836 0,062 0,138 0,596 0,309 0,345 0,115 0,085 0,171 0,134

Standart'Sapma' 3,156 2,325 1,735 1,239 0,331 0,379 0,795 0,582 0,052 0,086 0,037 0,072 0,020 0,027 0,029 0,023

İzmir(Demirçelik(

Kelebek(Mobilya(

İzocam

Konfrut(Gıda

Esas(Faaliyet(Kâr(
Marjı Net(Kar(Marjı(

BİRLEŞME(ÖNCESİ(VE(SONRASI(ORTALAMALARIN(SEKTÖR(ORTALAMASI(İLE(KARŞILAŞTIRILMASI(

Stok(Devir(Hızı( Alacak(Devir(Hızı
Toplam(Varlık(Devir(

Hızı(
İşletme(Sermayesi(

Devir(Hızı(
Özsermaye(Kârlılık(

Oranı( Aktif(Kârlılığı(Oranı(



!

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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!
!
!

Araştırmaya dahil edilen şirketlerin tamamı için, Cari oran, Toplam borç / Toplam aktif, 
Toplam borç / Öz sermaye, Sabit varlık / Öz sermaye, Sabit varlık / Uzun vadeli borç, Aktif 
kârlılığı ve Esas faaliyet kâr marjı yönünden Ho hipotezi red edilmiş, H1 hipotezi kabul 
edilmiştir. Yani ilgili mali oranlar yönünden %5 anlamlılık düzeyinde birleşme öncesi ve sonrası 
için farklılık vardır. Araştırmaya dahil edilen şirketlerin tümünde Cari Oran, Aktif Kârlılığı, Esas 
Faaliyet Kâr Marjı oranları artmıştır. 

 
İstatistik bilim dalında Mann-Whitney U testi, niceliksel ölçekli gözlemleri verilen iki 

örneklemin aynı dağılımdan gelip gelmediğini incelemek için kullanılan bir parametrik olmayan 
istatistik testidir. Aynı zamanda Wilcoxon sıralama toplamı testi veya Wilcoxon-Mann-Whitney 
testi) olarak da bilinmektedir. Mann-Whitney U testi iki örneklem verilerini ele alıp bu verilerin 
aynı ana kütleden mi yoksa değişik iki ana kütleden mi geldiği sorununu inceler. 
(http://tr.wikipedia.org.) 

 
Araştırmaya dahil edilen şirketler için, tüm mali oranlar bakımından, birleşme öncesi ve 

birleşme sonrası verilere göre Mann-Whitney U testi ile istatistiksel olarak fark olup olmadığına 
bakılmıştır. % 5 önem seviyesinde, sadece Kelebek Mobilya şirketinin  birleşme öncesi ve 
birleşme sonrası tüm mali oranlarında istatistiksel olarak fark bulunurken, diğer şirketlerde fark 
bulunamamıştır. Buna ilişkin P değeri tablosu Tablo 5.’de gösterilmektedir; 

Tablo 5 “Tüm Mali Oranlar Bakımından Birleşme Öncesi ve Sonrası İçin Farklılık  
Analizi (Mann- Whitney U Testi)  P Değeri” 

 

 

 

 

 

Araştırma kapsamındaki şirketlerin analizinde kullanılan 15 mali oran verilerine göre 
korelasyon analizi yapılarak durumları incelenmiştir. Pearson korelasyon analizi ile oranların 
birleşme öncesi ve sonrası ilişki durumlarını gösteren katsayılar Tablo 6’da gösterilmektedir. 
Buna göre; Cari Oran, Asit Test, Sabit Varlıklar / Öz sermaye, İşletme Sermayesi Devir ve Aktif 
Karlılığı oranları için birleşme öncesi ve sonrası yüksek korelasyon değerleri bulunmuştur 
(0,700’den büyük). Bununla beraber Net İşletme Sermayesi, Alacak Devir ve Öz sermaye 
Kârlılık oranlarının haricindeki tüm korelasyon değerleri %1 önem seviyesinde anlamlı 
bulunmuştur. 

 

 

 

Şirket Adı p Değeri 
Konfrut Gıda 0,439 
İzmir Demir Çelik 0,151 
Kelebek Mobilya  0,049 
İzocam 0,376 
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Tablo 6. “Pearson Korelasyon Analizi P Değeri”  

Oranlar 
Korelasyon 
Katsayısı p Değeri 

Cari Oran 0,758 0,000* 
Asit Test 0,833 0,000* 
Net İşletme Sermayesi 0,291 0,098 
Toplam Borç / Toplam Aktif 0,501 0,000* 
Toplam Borç / Öz sermaye 0,508 0,000* 
Sabit Varlıklar / Öz sermaye 0,716 0,000* 
Sabit Varlıklar / U.V. Borçlar 0,395 0,006* 
Stok Devir 0,512 0,000* 
Alacak Devir 0,163 0,267 
Toplam Varlık Devir 0,590 0,000* 
İşletme Sermayesi Devir 0,773 0,000* 
Öz sermaye Karlılık -0,008 0,957 
Aktif Karlılığı 0,711 0,000* 
Esas Faaliyet Karlılığı 0,666 0,000* 
Net Kar 0,549 0,000* 

 

* %1 seviyesinde anlamlı. 

 

6.! SONUÇ 

Şirket birleşme ve satın almaları, günümüze değin hemen her dönemde az veya çok 
görülmüş ve 1900’lü yılların sonunda yeniden artış göstermiştir. Ülkemizde ise şirket birleşme ve 
satın almaları, son yıllarda uygulamaya başlanan bir büyüme stratejisi olarak kullanılmaktadır. 
Türkiye’de, 1996 yılından itibaren Gümrük Birliğinin uygulamaya geçişi ile birlikte, çok sayıda 
küçük ve orta ölçekli işletmenin iç ve dış rekabet karşısında devralma ve birleşme işlemi 
gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bu sürecin dalgalar halinde gelecek dönemlerde de devam 
etmesi beklenmektedir. Şirket birleşmeleri, işlemi gerçekleştiren şirket yöneticileri, çalışanlar, 
şirket hissedarları, yatırımcılar, şirketin borçlu olduğu ya da alacaklı olduğu kişi ve kurumlar, 
ilgili kamu kurumlarının yanı sıra konu ile ilgilenen akademisyenler tarafından büyük bir ilgi ile 
takip edilmektedir. Etkin ve verimli bir birleşmeden söz edebilmek için, birleşme ve devralma 
işlemlerinin ilgililerinden birisi olan kamu denetleyici ve düzenleyici otoriteleri tarafından, 
birleşme ve devralma işlemi gerçekleştiren şirketlerin, birleşme öncesi ve sonrası 
performanslarının analiz edilmesi gerekliliği birleşmenin etkinliği açısından önemlidir.  
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Ülkemizde faaliyet gösteren yerel şirketlerin ulusal ve uluslararası alanda rekabet 
güçlerini artırmalarının bir yolu da piyasada rekabet koşullarını zedelemeden, rekabet hakkını 
kötüye kullanmadan, büyük ölçekli üretimin gerçekleştirilmesidir. Bunu sağlayabilmek için de 
gerek yurtiçinde, gerekse yurt dışında rekabet gücü olan ancak bir dönem zor duruma düşmüş 
olan şirketlerin belirlenerek, bu şirketlerin yok olmaktan kurtarılması ve yeniden rekabet edebilir 
hale getirilmesi kamu otoriteleri tarafından desteklenmelidir.  

Türkiye’de, birleşme veya devralmanın, işlemi gerçekleştiren şirketler ve piyasa 
üzerindeki etkileri yönünden  işlem öncesi ve sonrası analizlerinin yapılması çok önemlidir. Etkin 
bir rekabet politikasının oluşturulması için üniversiteler, rekabet kurumu ve diğer ilgili kuruluşlar 
ortak hareket ederek bu alanda araştırma, inceleme ve eğitim faaliyetleri yapılması 
gerekmektedir. Rekabet Kurulu, birleşme ve devralma işlemi başvurularını değerlendirirken, yurt 
içi piyasada yoğunlaşma olup olmadığını, birleşmenin rekabet ve etkinlik üzerinde olumlu etkiler 
oluşturup oluşturmadığını analiz ederek, bunun ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimi üzerindeki 
etkisini gözetmelidir.  

Geçmişten günümüze şirket birleşme veya devralma işlemleri ülkemizde ve dünyada her 
yıl giderek artan bir seyir izlemektedir. Her ne kadar şirket birleşme ve devralmalarında farklı 
güdüler, amaçlar bulunsa da ülkemizde doğal kaynaklar, sermaye ve tasarruf düzeyinin çok fazla 
olmaması, şirket birleşme ve devralma sonucunda işlemi gerçekleştiren şirketler ve ülkenin refah 
düzeyi açısından katma değer yaratılıp yaratılmadığı merak edilen bir husustur. Gerek yurtiçinde 
gerekse yurt dışında gerçekleşen tüm birleşmelerin işlemi gerçekleştiren şirketlerin mali 
performansını olumlu etkilediği söylenemez. Bu çalışmada “birleşme işlemi, satın alınan şirketin 
performansına nasıl yansıdı?” sorusuna sınırlı da olsa cevap bulabilmek amaçlandı. Bu amaçla 
Türkiye’de 2005 ve 2006 yıllarında BİST’e kayıtlı 4 satın alınan şirketin birleşme öncesi 3 yıl ve 
birleşme sonrası 3 yıl mali verileri esas alınarak Wilcoxon işaretli sıra testi ile performans analizi 
yapılmıştır. 

Yapılan analiz sonucunda; araştırmaya dahil edilen şirketlerin tamamında Cari oran, 
Toplam borç / Toplam aktif, Toplam borç / Öz sermaye, Sabit varlık / Öz sermaye, Sabit varlık / 
Uzun vadeli borç, Aktif kârlılığı ve Esas faaliyet kâr marjı yönünden birleşme öncesi ve sonrası 
arasında % 5 anlamlılık düzeyinde farklılık bulunmuştur. Araştırmaya dahil edilen şirketlerin 
tümünde Cari Oran, Aktif Kârlılığı, Esas Faaliyet Kâr Marjı oranları artmıştır. 

 
Türkiye’de şirket birleşmelerinin ABD ve Avrupa ülkelerine oranla az olması, birleşme ve 

satın alma işlemlerinin kaydına ulaşılabilecek bir veri tabanının bulunmaması ve bu eksikliği 
gidermeye yönelik olarak hazırlanan raporların başta Ernest&Young gibi kurumsal danışmanlık 
hizmeti veren özel kuruluşlarca ancak son birkaç yıldır yayınlanıyor olması, birleşme ve satın 
alma işlemlerine konu olan şirketlerin uzun vadeli finansal performansını araştıran bu çalışmada 
veri toplamak konusunda karşılaşılan önemli sorunlardır. Kamu kurumları nezdinde  daha 
sistemli veri tabanlarının oluşturulması, veriye ulaşma imkanı yönünden yalnızca  BIST’e kote  
şirketleri değil tüm birleşen şirketlerin uzun dönemi kapsayacak mali tablolarına erişim 
sağlanması bundan sonra yapılacak çalışmaların seyrini olumlu yönde etkileyecektir.   
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SEYRANİ’NİN TAŞLAMALARINDA  ‘DEĞERSİZLEŞEN DEĞERLER’İN TESPİTİ  

ÜZERİNE BİR DENEME  

Sibel TURHAN TUNA* 

ÖZ 

19. yüzyıl Anadolu’sunda, bir hiciv ustası olan Develili Seyrânî, Türk saz şiirinin ve dolayısıyla Âşık 
edebiyatının en güçlü seslerinden birisidir. Seyrânî’nin hiciv diliyle kaleme aldığı taşlama örneklerinde, adeta 
19. yüzyıl dönemini ‘canlı’ yaşattığı gözlenmektedir. Bu çalışma, Tarihi Türk metinlerinde yahut Türk 
edebiyatının klasikleşen eserlerinde “değer/değerler” incelemelerine ışık tutma yolunda “deneme” özelliğindedir. 
Çalışmanın amacı, “sanatçı, eser, toplum, değerler” gibi anahtar kelimelerden hareketle Seyrânî’nin örnek olarak 
seçilmiş şiirlerinde, şairin yakındığı, kaybolmaya yüz tutmuş yahut değersizleşmiş değerlerin tespitini sağlamak 
ve bu manada sanatçının topluma ve dolayısıyla kültüre katkısını ortaya koyabilmektir. Bu bağlamda, çalışmada 
doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. İncelemede, Seyrânî’nin daha çok yergi yoluyla toplumsal aksaklıkları 
dile getirdiği taşlama türündeki şiirlerinde, toplumdaki değersizleşen yahut göz ardı edilen “değerler”, “taşlanan 
tipler” üzerinden ele alınmış ve sonuçta “erdem” temel değeri altında yer alan Ahlâkî ve Dinî (İslamî) Değerlerin 
değersizleştirildiği gözlenmiştir. Bu manada, Seyrânî’nin taşlamalarından çıkarılabilecek önemli mesaj, 19. 
yüzyıl Anadolu’sunda özlemi çekilen  “erdemli” insan şeklinde okunabilir.  

Anahtar Kelimeler: Sanatçı – Develili Seyrânî, Eser – Taşlama,  Toplum, Değerler 

AN ESSAY ABOUT THE EVALUATION OF “VALUES BECOMING VALUELESS” IN SEYRANİ’S 
SATIRES   

ABSTRACT 

A  master of satire in the 19th century Anatolia, Develili Seyrânî is one of the most prominent figures of the 
Turkish poetry of saz (a stringed instrument) and accordingly, of the Minstrel Literature. In his satires penned 
with a satirical language, it is observed that he can make the reader feels as if he/she was living in the 19th 
century. The current study is an essay aiming to shed some light on “value/values evaluation” in the historical 
Turkish texts or in the classic works of Turkish Literature. The purpose of the study is, on the basis of some key 
terms such as artist, work, society, value, to determine the values that are about to be lost or becoming valueless 
pointed out by the poet in his  selected poems and thus, to reveal the contribution of the poet to the society and 
accordingly to the culture. In this regard, document analysis method was employed in the study. As a result of 
this document analysis, it was found that in his satirical poems putting the strongest emphasis on tax-induced 
social irregularities, Seyrânî dealt with “values” becoming valueless or neglected and implied that Moral and 
Religious (Islam) values that can be gathered under the term of “virtue” are particularly becoming valueless. In 
this sense, an important conclusion to be reached from the Seyrânî’s satires is that there was a great longing for 
virtuous people in the 19th century Anatolia. 

Keywords: Artist  – Develili Seyrânî, Work  – Satire, Society, Values  
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GİRİŞ 

19. yüzyılın Türk saz şiiri tarihinde ayrı bir yeri ve önemi vardır. Yüzyıla damgasını vuran saz 
şairlerinin geneli eğitimli olup dönemin siyasi, sosyal ve edebi tablosuna vakıftırlar. Bu 
dönem saz şairleri, bir yandan geleneğin etkisi ile klasik edebiyata yönelirken bir yandan da 
çöküşte olan imparatorluğun manzum tarihi olabilecek şiirlerle adeta dönemi tasvir etmişler, 
günümüze ulaşan eserler bırakmışlardır. 19. yüzyılda, İstanbul’dan başlayarak imparatorluğun 
kültür merkezlerinde yetişen saz şairleri, tıpkı 18. yüzyılda olduğu gibi, şehir yaşamının etkisi 
altında kalırlar, üsluplarında da asıl halk zevkinin bozulduğu, zayıfladığı görülmektedir. 
Erzurumlu Emrah, Bayburtlu Zihnî, Dertli, Kayserili Seyrânî, Tokatlı Nûri bu yüzyılda öne 
çıkan saz şairlerinden sadece birkaçıdır (Köprülü, 2004: 469, 471).  
 
19. yüzyılda, dönem padişahlarından II. Mahmut’un saz şairlerini/âşıkları gözetmesi, âşık 
edebiyatını ve âşıklık geleneğini yeniden canlandırmış, gezginci âşıklık geleneği yerini âşık 
kahvelerinde sanatlarını icra eden geleneğe bırakmıştır (Yardımcı, 2008: 73). 19. yüzyılın 
sonlarına doğru semaî kahvehanelerinde söz sahibi olan saz şairleri yahut âşıklar, “meydan 
şairleri” şeklinde de anılırlar. Bu tarzın temsilcileri de “mani, destan, koşma, divan, semaî, 
kalenderi” gibi şiirler söylemiştir (Artun, 2014: 342). Âşıklar,  icra faaliyetleriyle toplumun 
varlığını,  geçmişten günümüze ve yarına kimlikli ve nitelikli bir sosyal yapı olarak 
aktarılmasında özel öneme sahip temsilcilerdir, kültürel belleğin kıymetli taşıyıcılarıdır. 
(Arslan, 2015: 6). Âşıklar, aynı zamanda şiirlerine “ahlâkî bozuklukları, toplumsal 
yanlışlıkları, zamane insanlarının yanlış tutumları” vb. konu alarak toplumsal eleştiri de 
yapmaktadırlar (Arı, 2015: 269).    
 
19. yüzyıl Âşık edebiyatına damgasını vuran saz şairlerden biri olan Kayserili/ Develili 
Seyrânî, eğitimli saz şairleri arasındadır ve asıl adı Mehmet’tir. Kayseri’nin Everek 
(günümüzdeki adı Develi) ilçesinde doğmuş (1800? 1807?/ 1866) yine aynı yüzyılda doğduğu 
yerde ölmüştür. Birkaç sene medresede okumuş ve genç yaşından itibaren Seyrânî mahlasıyla 
şiirler söylemiştir. Tarihi şahsiyeti hakkında bilgiler azdır, ancak halk arasında dolaşan 
birtakım menkabelerin  Seyrânì hakkında az çok esaslar taşıdığı söylenebilir (Köprülü, 2004: 
476; Artun, 2014: 362)1. 

Seyrânì, Pirlerin elinden aşk badesi içtikten sonra; şiirler, nefesler söylemeye başlar. Halk, 
böyle “badeli” âşıkları ‘hak Aşığı’ olarak görür ve onlara karşı korku ile karışık bir saygı 
duyar. Bu inanış, Şamanizm’in etkisindeki Eski Türklerden (Kam, Ozan denilen yarı sihirbaz 
şairlerden) zamanımıza kadar süregelmiştir. Bu yüzden Seyrânî’ye  “deli”  diyenlerin yanında  
“veli” diyenler de bulunmaktadır (Öztelli, 1953: 12).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Bu menkabelere göre; “Mehmed bir sabah namazında babasının imamlık yaptığı mescitte ruhanì bir cemaate 
rastlar. Onların feyzi ile şair olur. Pir elinden Hak şarabı içen Seyrânì, halkın melâmetine hedef olmak için şarap 
şişesi koltuğunda sokak sokak dolaşır ve bazen garip kıyafetlere girer. Kendisi ile müşâare’ye kalkan bütün saz 
şairlerini mağlup eder ve el öptürür. Saz çalmaya mahareti olmadığı halde bazen kırık telli, çarpık kollu sazını 
omzunda taşır”. Daha geniş bilgi için bakınız: Fuat Köprülü, Saz Şairleri, 3. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara 
2004, ss: 476-479. 
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Seyrânî, sözlü edebiyatın bir temsilcisi olduğu halde yazılı edebiyattan da etkilenmiş olup 
çeşitli dünya görüşlerini, inanış sistemlerini şiirlerinde işlemiştir. Örneğin “Vahdet-i Vücûd” 
inancını işlediği şiirleri olduğu gibi Alevi zümre edebiyatının tipik temsili sayılabilecek 
şiirleri de vardır. Ayrıca Seyrânî, “taşlamaları, aşk – sevda konulu şiirleri, dünyanın 
geçiciliğini işleyen felsefi şiirleriyle âşık tarzı edebiyat geleneğini kendine has üslup ve 
düşünce sistemi içinde birleştirmiş bir âşıktır (Günay, 1993: 226).”  Seyrânî’nin eserlerinden 
Fuzuli, Karacaoğlan, Âşık Ömer, Gevheri, Zileli Talibi, Bektaşi şairlerini okumuş olduğu 
öğrenilmektedir. Fakat Seyrânî, bu şairlerin etkisinde kalmaktan çok kendi üslubu içinde bu 
okumaları eritebilmiştir (Öztelli, 1953: 20, 21). Seyrânî, büyük şehir merkezlerini görmüş 
olup pek çok şairle de tanışmış ve onlara tesir etmiştir. Çağdaşlarından olan Dertli, Erzurumlu 
Emrah, Tokatlı Nurî, Molulu Revaî’de onun izlerine rastlanmaktadır (Sakaoğlu, 2013: 255).  

19. yüzyılın siyasi ve sosyal tablosu Seyrânî’nin şiirlerini beslemiştir. (Öztelli, 1953: 6).  
Klasik edebiyata oldukça vakıf olan Seyrânì’nin nazım dili güzel, ahenkli ve zariftir. 
Genellikle “sofiyâne ve ahlâkì özellikte olan şiirlerinde gelenekler, halk ahlâkına uygun 
kurallar, atasözleri, halk zevkini okşayan nükteler, zamanına ait tenkitler yer almaktadır. 
Tanzimat devrinin halka iyi ve kötü yansımaları çok eksik olmakla beraber, onun şiirlerinde 
bulunabilir (Köprülü, 2004: 477).” Ahmet Hamdi Tanpınar’a göre, Kayserili Seyranî, II. 
Mahmud ve Tanzimat’ın getirdiği yenilikler yüzünden ortaya çıkan huzursuzluğun 
(zayıflamış devlet otoritesi, inançlarında sarsılmış cahil fikir adamları vb.) şairidir. Bu 
huzursuz ortam onu isyankâr, haşin ruhlu ve sert dilli yapmıştır (Tanpınar, 1988: 105,106).  
Seyranî, Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırmakla israf ettiğini düşündüğü Sultan Abdülmecid’i,  
şiirinde sert bir dille tenkit etmiştir (Umagan, 2002: 167; Poyraz, 2014: 15). Seyrânî yaşamı 
boyunca III. Selim, II. Mahmut ve Abdülmecit dönemleri olmak üzere, üç padişah dönemi 
görmüştür. Şiirlerinde hedef gösterip sert bir dille eleştirdiği kimseler arasında kadılar da 
vardır: “Kadıların her devirde rüşvet aldığı, bazı insanları kayırdığı bilinmektedir. Bu durum, 
19. yüzyılda daha da belirgin hale gelmiştir. Bazı kadılar, bilgisiz ve cahildirler. Bu yüzyılın 
başlarında Kadıların “hediye”, “bahşiş” ve benzeri adlarla kendileri için çok miktarda parayı 
kural dışı vergi dağıtma defterlerine ekledikleri görülmektedir. Bunun dışında dönemin 
kadıları, gördükleri davalardan da rüşvet alarak haksızı haklı, haklıyı haksız gösterdikleri gibi 
bazen de haklı çıkardıklarından da “mahsul-ı def” ya da “resm-i def” adında para aldıkları 
bilinmektedir (Çadırcı, 1997: 82; Akman, 2012: 146).  

Klasik şiirde kullanılan hiciv türünün halk şiirinde karşılığı “taşlama”dır. Hicivlerde yahut 
taşlamalarda içinde bulunulan durumdan/dönemden şikâyet ve bu duruma tepki esastır.  
Taşlamalar, halk şiirinde bir tür adı olmaktan öte, toplumun ve dönemin gidişatına da ışık 
tutması, kaybolan ya da kaybolmaya yüz tutmuş ‘değerleri’ öne çıkarması bakımından ayrı bir 
öneme sahiptir.  

Türk saz şiirinin en önde gelen hiciv (taşlama) ustalarından biri Seyrânî’dir (Sakaoğlu, 2013: 
215). Bu çalışmada, Seyrânî’nin daha çok yergi yoluyla toplumsal aksaklıkları dile getirdiği 
taşlama türündeki (örnek olarak seçilmiş) şiirlerinde, toplumdaki değersizleşen yahut göz ardı 
edilen “değerler” ele alınacak, şiirlerde “taşlanan tipler” üzerinden şairin iletmeye çalıştığı 
mesajlar okunacaktır. Bu bağlamda, çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılacaktır.  
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A. Sanatçı, Eser, Toplum ve Değerler 

Sanatçı/edebiyatçı, içinde yetiştiği toplumdan bağımsız düşünülemez. Yaşadığı yüzyılın 
kültürü ile beslenen sanatçının eserlerindeki tüm değerler, kişisel ahlâk ve devamında 
toplumsal düzenle ilgilidir. Diğer taraftan, eserlerde salt sanatçının kişiliğini aramak ve eseri 
sadece bu bakımdan değerlendirmek bizleri yanlışa düşürebilir. Sanatçı,  örnek aldığı 
çağdaşlarından ya da önceki sanatçıların eserlerinden esinlenerek kendi eserlerinin dış ve 
içyapısına tüm bunları yansıtabilir. Ancak şu var ki, iyi bir sanatçı kendine has dil ve anlatımı 
ile bu küçük esinlenmeleri eserinde eritebilir, onu içselleştirip kendine özgü kılabilir. Bu 
durumda sanat eserinin beslenme yollarını ya da kaynaklarını şu şekilde ifade etmek 
mümkündür: Sanatçının aile, çevre, eğitim ve toplumdan beslenen kişiliği; kültürel kimliği; 
etkisinde kalınan önceki dönem, sanatçılar ve eserleri; etkisinde kalınan çağdaş dönem, 
sanatçılar ve eserleri. Bu bağlamda sanat eserlerine çok yönlü bir bakış açısı getirilmesi 
gerektiği açıktır. Nitekim edebiyata disiplinler arası bakıldığında Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe 
gibi diğer disiplinlerle de yakından ilgili olduğu ortaya çıkacaktır. Örneğin Wellek ve 
Warren’e göre; “Edebiyat ve Psikoloji” deyince yazarın nasıl bir insan olduğunun, bir edebi 
eserin nasıl yaratıldığının veya edebi eserde karşımıza çıkan psikolojik insan tiplemeleri ile 
bunların davranış özelliklerinin ve nihayet edebiyatın okuyucular üzerindeki etkilerinin 
incelenmesi anlaşılır (Wellek; Warren 1983: 101).  

Yaratıcılık, bir edebi eserin bilinçaltı kaynaklarından başlayarak bütün aşamaları içine alan bir 
faaliyettir (Wellek; Warren 1983: 108). Freud, sanatçının yaratma eylemi ile nevroz arasında 
sıkı bir ilişki bulur.  Bilinçaltının yaratma eyleminde rolü vardır ve bu da ilham ile açıklanır. 
Böylece sanat eserine, yazarın bilinçaltında kalmış isteklerinin, korkularının, eleştirilerinin vb. 
sembollerini taşıyan bir belge gibi bakılabilir (Moran, 1991: 134, 136). Alfred Adler de,  
bilinçaltının önemine dikkat çeker. Sanatçılar ve dâhiler, insanlığın rehberidir. Erken 
yaşlardan itibaren her türlü sefalet, fakirlik, güçlükler, sağlık problemleri gibi nedenlerle 
kuvvetli bir şekilde uyarılan sanatçı, aslında kendisini şiddetli bir aşağılık duygusundan 
kurtaran kimse olup çevresine karşı da sürekli mücadele eder (Adler, 2002: 116). Bu anlamda 
şairin kişiliği, bilinçaltı, yetişme şartları, çevre-toplum, varlığın yaşamında aranan anlam gibi 
psikolojiden sosyolojiye, felsefeye her tür disiplinin konusunun esere yansıyabileceği göz 
önünde bulundurulmalıdır.    

Tüm bu bilgilerden hareketle sanatçı ve eserin; ilkin sanatçının kendi kişiliğinden, ayrıca 
önceki ve çağdaşı olunan dönem ve sanatçılar dâhilinde  ‘toplum’dan kopuk olmayacağının 
altı bir kez daha çizilmelidir. Bu durumda kanaatimizce, ‘sanatçı, eser, toplum’ bağlamında 
üzerinde durulması gereken elzem kavramlardan birisi de ‘değerler’dir.  

İnsanlar, bir toplum içinde yaşamanın gereği olarak, toplumsal ve ahlâkî kurallar, gelenek, 
görenek, adet ve örfler gibi belirleyici öğeler vasıtasıyla iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan 
ayırmayı ve bu manada bir ölçü edinmeyi öğrenirler. Kazanılan ve yaşama geçirilen bu ölçü 
‘değer’ adı verilen kanaatler ve inançlar bütününü oluşturur (Beill, 2003: 14). Değerler, bütün 
kültür ve topluma anlam ve önem veren ölçütlerdir (Tezcan, 1974: 14). Türk Dil Kurumunun 
güncel Türkçe sözlüğünde değer sözcüğü (konumuz dâhilindeki anlamıyla), “Bir ulusun sahip 
olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin 
bütünü” şeklinde tanımlanmaktadır (	  http://www.tdk.gov.tr/, ET: 06.01.2016). 
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İnsanın kendisini, toplumun ise insanı kontrol etmesini sağlayan unsurların başında değerler 
gelmektedir. Sahip olunan değerler insanın toplum içerisindeki statüsünün belirlenmesinde 
etkili olmaktadır. Bu değerler sayesinde insan, diğer insanlar ile etkili iletişime geçebilir ve 
sosyal konumunun belirlenmesi için uygun bir altyapı oluşturabilir (Yazıcı, 2006: 499-522).  

Değerler, davranışlara kaynaklık eden ve onları yargılamaya yarayan anlayışlardır. Değerler 
ayrıca, insanların neyi önemli gördüklerini tanımlayarak istekleri, tercihleri, arzu edilen ve 
edilmeyen durumları gösterir (Erdem, 2003: 55-72). Değerler, insanların doğru bilmelerine, 
düşünmelerine, değerlendirmelerine, doğru eylem içinde olduklarını görebilmelerine yardımcı 
olur (Kuçuradi, 1995: 10).  

Değerler hem kişileri hem de toplumdaki sosyal işleyişi kontrol etmeye yarayan ölçütlerdir.  
Bu açıdan değerler, insan ve toplum yaşantısının düzenleyicisi görevi üstlenirler. Sosyal, 
kültürel, ekonomik ve bilimsel alanları kapsayan değer kavramı, ahlâkla yakından ilgilidir. 
İnsanın varlık olma şartı, ahlâkî değerlerle gerçekleşir. Sınırları belli vatan coğrafyasını 
tutmuş insanların oluşturduğu toplumun dününde olduğu gibi bugününde ve geleceğinde 
değerler önemli bir rol oynamaktadır. Toplumca sahiplenilen değerler nesilden nesile aktarılır 
ve sürekliliği sağlanır. 

İnsan, erken yaşlardan itibaren kültürel değerlerle tanışır, yaşamını bu değerlere göre kurup 
şekillendirir. Değerler, insanın bu dünyadaki plan - projeleri, eylemleri dâhilinde kendini 
gerçekleştirmesinde çok önemli bir etmendir. Değerler, bir tür ‘davranış terbiyecisi’ olup 
kişinin kendine çeki düzen vermesine yardımcı olur.  Hoşgörü, sevgi, saygı, dürüstlük, adalet, 
iyilik, doğruluk, cömertlik, misafirperverlik, gibi sayısız olumlu içerikleriyle değerler insana 
(saygı-sevgi değerinde olduğu gibi) ‘insan’ gibi yaşamayı, (dürüstlük değerinde olduğu gibi) 
yaşamın anlamını, (din değerinde olduğu gibi) kutsal olanı, (vatan, bayrak, millet sevgisi 
değerinde olduğu gibi) milli birlik ve beraberliği vd. her daim hatırlatmaktadır. Tüm 
değerlerin kenetlenmesi ve toplumun bireylerince yaşama geçirilmesi ise, o toplumun bekası 
anlamına gelmektedir.  

Genel olarak “değer” açıklamalarına bakıldığında, “ilke, ölçü, duyarlılık, hassasiyet, kanaat, 
inanç, tutum, kural” gibi kavramların sıkça vurgulandığı görülmektedir. Nitekim değerler, 
toplumun defalarca onayından geçmiş, kabul görmüş, bireylerce üzerinde ortak tavırda 
uzlaşılmış bu manada eğitimle de (ebeveyn – çocuk; öğretmen – öğrenci; sanatçı, politikacı - 
toplum gibi) yakından ilgili ‘değerli’ unsurlardır.  

B.    Seyrânî’nin Taşlamalarında ‘Değersizleşen Değerler’ 

Ozanların her biri, on binlerce kişinin sesiyle konuşur. Zamanın bilinçli görünüşündeki 
değişiklikleri önceden söyler (Gürol, 1977: 168). Bu ozanlardan biri de âşık Seyrânî’dir.  
Seyrânî’nin şiirlerinden hareketle 19. yüzyıl devir tablosuna bakıldığında2, devletin ekonomik 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2	  Hem hece hem de aruzla güçlü şiirler söyleyen Âşık Seyrânî, içinde yaşadığı toplumu açık bir şekilde özellikle 
birçok koşma ve destanda yansıtmıştır. Güçlü bir devletten gerilemeye başlamış bir devlete dönüşmüş olan 
Osmanlı’nın genel durumu ve hatta sosyal yaşam, şiirlerde tüm gerçekliği ile anlatılmıştır. Örneğin düğün, 
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ve askerî açıdan zayıflamasına, yöneticilerin adaletsizliklerine - yetersizliklerine, rüşvet ve 
iltimasın sıradanlaşmasına, halkın iyice fakirleşmesine, Batı tesirinin giderek sosyal hayata 
aksine, özellikle ahlâkî çöküşe ve bu manada gerek evrensel gerekse millî - kültürel değerlerin 
değersizleşmeye başlamasına tanıklık edilir. Dönem ve toplum açısından bu karamsar ve 
üzücü tablo, şairin korkusuz, iğneleyici ve sert üslubuyla özellikle taşlamalarında hayat 
bulmuş ve nitekim günümüze ulaşmıştır.   

İnsanların eylemleriyle, yaşamlarıyla gerçekleştirilen ve birer insan fenomenleri olan değerler 
(Kuçuradi, 2010: 42), kişinin sosyalleşme sürecinin en önemli temel taşlarından birisini 
oluşturur. Değer ahlâk felsefesinin önemli kavramlarından biridir. Ahlâk ise, sadece insana 
özgüdür. İnsanların eylemlerini anlama kavuşturan ‘kusursuz’ ilkelere değer denir. Kanımızca 
edebi eserlerin bir önemli özelliği de estetiği ölçü alarak insanların ruh ve düşünce dünyasına 
hitap etmek, ideal davranış sistemlerinden mülhem olan değerler eğitimini yine onlara kendisi 
de bir değer olan ‘ahlâk’î ölçütlerde vermektir.  

En ilkel topluluklardan günümüz modern toplumlarına kadar, her milletin dünyayı kendine 
özgü yorumlama biçimi olduğundan o milletin tıpkı kültür gibi milli değerleri bulunur. 
Örneğin, siyasî (Oğuzların yönetim anlayışı), estetik (Türklerin ev, saray, sebil/çeşme… 
mimarisi, ‘iyi – güzel’ ölçütleri), din (Eski Türk inanç sistemi olan Şamanizm, Türk 
Müslümanlığı) gibi değerler bunlara örnektir.  Diğer taraftan tüm dünyada birer değer olarak 
kabul gören ve insanı insan yapan “sevgi”, “saygı”, “merhamet”, “doğruluk”, “dürüstlük”, 
“adalet” gibi özünde “ERDEM”in yer aldığı ahlâkî değerler bulunmaktadır.  

Enver Uysal, “erdem değeri” üzerine bir tasnif denemesi yaptığı çalışmasında şunları 
vurgulamaktadır:  

Bir değer ile ilişkili olmayan hiçbir insan davranışı yoktur. Değer, insana bir ayrıcalık 
ve erdem kazandıran ilkedir. Değerler; ahlâkî, dinî, estetik, ekonomik, ilmî, siyasî ve 
sosyal değerler şeklinde verilebilir. Bir şeyin iyi ya da kötü olarak nitelendirilmesi 
onun ahlâkî değerini ifade ederken, güzel ya da çirkin olarak görülmesi estetik değerini 
ortaya koymaktadır. Değerler çoğu zaman girift bir durumdadır. “Ahlâkî” diye 
nitelendirilen her hangi bir değer, aynı zamanda dinî, siyasî, sosyal bir değer 
görünümü de kazanabilir. Örneğin, başkalarının görüşlerine saygı duymak, hem ilmin, 
hem de ahlâkın gereğidir. Öte yandan aynı saygı, hem siyasî, hem de sosyal bir değer 
olarak görülebilir. Ahlâk değerleri, diğer bütün değerlerin önünde yer alması gereken, 
hatta onları dengeleyen, etkili lokomotif değerlerdir. Diğer değerler, ahlâk değerleri ile 
çeliştiği takdirde, birer erdem olmaktan çıkar. Onları erdem çizgisine çeken ve orada 
tutan, ahlâkî değerlerle uyumudur. İnsan zihninin farklılıkların da etkisiyle, evrensel 
dediğimiz ahlâkî değerleri insanların algılayış biçimi ve pratiğe aktarma tarzları da 
farklılık arz etmektedir. Örneğin doğruluk, yardımseverlik, sözünde durma, iyilik 
yapma vb. evrensel birer ahlâkî değer olmalarına rağmen, herkes bunları kendi zihinsel 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
meyhane ortamları, avcılık, dönem meslekleri şiire konu edilmiştir. Daha geniş bilgi için bakınız: Betül 
Aydoldu, “Türk Edebiyatında Seyrânî Olgusu: Develili Seyrânî ve Eserleri (İnceleme – Metin).” 
Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2011, ss. 253. 
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süzgecinden geçirerek, kendi anlayışı ve birikimi doğrultusunda, sahip olduğu dünya 
görüşü ışığında algılamakta ve yaşamaktadır (Uysal, 2003: 51-59).  
 

Çalışmanın sınırları ve amacı göz önünde bulundurulduğunda (şiirlerde de tespit edilen) 
sayıca fazla olan, genelde “Erdem” ana değeri altında değerlendirilen ahlâkî değerleri burada 
örneklendirmek neredeyse imkânsızdır. Seyrânî’nin taşlamalarında sık geçen ahlâkî 
değerlerden birisini kısaca, burada kültür tarihinden örneklendirerek vermek daha doğru bir 
yaklaşım olacaktır. Bu değer “Adalet”tir. Bu bağlamda ilk akla gelen eserlerden biri 
siyasetnâme türünde kaleme alınan ve ilk İslâmî eserlerden biri olan Kutadgu Bilig’tir.   
Kutadgu Bilig’de, Kün Toğdı, dört temsilî şahıstan biri olup adaleti temsil etmektedir. Muhsin 
Kalkışım’a göre, devlet kültüründe “mülkün temeli” olarak görülen adâlet, yönetimde 
devamlılığın ön şartıdır ve aynı zamanda ferdî ve toplumsal hayatta da önemli ahlâkî 
esaslardan biridir.  Adâlet, pek çok erdemi kuşatıcı ve kapsayıcı bir kavramdır. Antik çağ 
düşünürlerinden Aristoteles, hukuk ve adâletin toplumun ve devletin temelini oluşturduğunu 
vurgulamaktadır. Yusuf Has Hâcib de, adaleti temel aldığı eserinde benzer görüşte olup 
toplumda himâyeye en muhtaç olan kesimlerin “fakir”, “dul” ve “yetim”ler olduğunu bildirir. 
“Fakir, dul ve yetimleri kolla; bunları korumak kanunu gerçekten tatbik etmek demektir” 
(Kalkışım, 2013: 91-98; Arat, 1985: 381). Seyrânî’nin birçok şiirinin de konusu fakirler, 
yetimler, yöneticilerin adaletsizliği, rüşvet vb. olduğu göz önünde tutulursa “Adalet” değeri 
konusunda -aradaki yüzyıllarca farka rağmen- Kutadgu Bilig ve taşlamalardaki benzerliğin 
şaşırtıcı olduğunu ifade etmekte yarar vardır. Kanımızca burada bu iki sanatçıyı ortak noktada 
buluşturan, Erdem değerini kuşatan ve Ahlâk’î değerlerden biri olan “Adalet”tir.  

Özünde insanlığı kapsayıcı ve birleştirici olan Ahlâkî değerlerin yanında bir önemli değer de 
Dinî değerlerdir. Din değeri de, aslında bir bakıma inanan insan için Erdem3 değerini ve 
dolayısıyla ahlâkî değerleri tümden kapsayandır.  Dünyada (tahrif edilmeyen) hiçbir Kitabî/ 
Semâvî din yoktur ki insanı ayrıştırsın, sevgisizliği, adaletsizliği, merhametsizliği vd. o 
topluma aşılasın. Kitabî/ Semâvî dinlerde insan “değerli”dir. Bu değerli insanın kutsal öğreti 
ve mesajlarla dolu “din”i bir başka ifadeyle o dini din yapan “kutsal kitabı” da değerlidir. 

 Tüm bu değerler, duygu - düşünce süzgecinden geçerek sosyalleşme sürecindeki insanda 
tutum ve davranışa dönüşmektedir.  Biz bu çalışmada hem Ahlâkî hem de Dinî değerleri, 
şiirlerin bir bakıma ana fikrini teşkil eden “değerlerin yok edildiği-değersizleştirildiği tutum 
ve davranış örnekleri” sebebiyle “Erdem” temel değeri altında birleştirmeyi uygun bulduk. 
Nitekim taşlamalar göz önünde tutulduğunda, “Estetik”, “İlmî/Bilim” gibi diğer değerlerden 
ziyade daha çok “Erdem” temelli “Ahlâkî ve Dinî” değerlerle karşılaşılmıştır.  

Çalışma için, Dertli ve Seyrânî –Hayatı Sanatı Eseri (Öztelli, 1953: 57-122) adlı eserden 
hareketle Seyrânî’nin tüm taşlamalarında, değersizleştirildiği vurgulanan Ahlâkî ve Dinî 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3	   “İnsan ve yaşamın anlamı nedir?” sorusu, felsefenin antik çağdan bu yana tefekkürüdür. Felsefe bu soruya 
başlangıçta erdemli olmak şeklinde cevap verir. Erdem bilgidir. Erdemli insan ancak bilgi sahibi olunmakla 
mümkün olabilir. Daha fazla bilgi için bakınız: https://tr.wikipedia.org/wiki/Erdem Erişim Tarihi: 28. 02. 2016.  
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değerlerin taraması yapılmış ve 14 şiire ulaşılmıştır. Bu şiirler çalışmada, Öztelli’nin (1953) 
eserindeki sıra ve dörtlük numarası esasına göre (örneğin 33. şiir /4. dörtlük gibi) gösterilerek 
ele alınmıştır.   

B.I. Seyrânî’nin Taşlama Örneklerinin “Değersizleşen Değerler” ve “Taşlanan Tipler” 

Bağlamında Analizi 

(32/2) 

“Sofu bilmiş olsa hakkı rızayı  

Sazdan sözden kaçıp etmez riyâyı 

Ay gün yıldız gibi vermez ziyayı 

Kuru arktan akan seli biliriz” 

Değersizleşen Değerler 

1.   Temel Değer: ERDEM 
1.1. Ahlâkî Değerler: İyilik, Doğruluk, Dürüstlük, Güvenilirlik, Onurlu – Şerefli Olmak 
1.2. Din Değeri: İslâmî Değerler 

Taşlanan Tip: Sofu (Dindar) 

(35/2,3,5) 

Selefin rüşvetle hüccet yazması 

Halefin anlayıp hükmün bozması 

Yıkılan binanın birden tozması 

Asıl sermayenin topraklığından  

* 

Asıl sermaye-i niyâbetleri 

Emval-i eytamdır ticaretleri 

Davet-i rüşvete icabetleri 

Sıdk ile gönlünün alçaklığından 

* 
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Dünyadan ahrete gidip gelmemek 

Olmasa iktiza eder ölmemek 

Balık baştan kokar bunu bilmemek 

Seyrânî gafilin ahmaklığından  

Değersizleşen Değerler 

1.   Temel Değer: ERDEM 

1.1. Ahlâkî Değerler: İyilik, Doğruluk, Dürüstlük,  Güvenilirlik, Onurlu - Şerefli Olmak, 
İş ahlâkı, Adalet 

1.2. Din Değeri: İslami Değerler 

Taşlanan Tipler: Selef, Din adamı, Kadı, Yöneticiler/İdareciler 

(37/1,2,3) 

Eyvah fukaranın beli büküldü 

Medet ticaretin gücüne kaldık 

Eyiler âlemden göçtü çekildi 

Bizler zamanenin piçine kaldık 

* 

Rüşvet ile yazar hâkim hücceti 

Hüccet ile alır kadı rüşveti 

Halk bilmiyor dini şer’i sünneti 

Bozuldu sikkenin tuncuna kaldık 

* 

Sene bin iki yüz altmış beş tamam  

Okunur ezanlar boş bekler imam 

Seyrânî bu nutkun sonu vesselâm  
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İnanın dünyanın ucuna kaldık 

Değersizleşen Değerler 

1. Temel Değer: ERDEM 

1.1. Ahlâkî Değerler: İyilik, Merhamet, Doğruluk, Dürüstlük, Güvenilirlik, Onurlu - 
Şerefli Olmak, İş ahlâkı, Adalet 

1.2. Din Değeri: İslâmî Değerler 

Taşlanan Tipler: İyi kalpli olmayanlar, Hâkim/Kadı, Kötü Yöneticiler/İdareciler 

(43/1) 

Zulmünden Vekil-i Al-i Resûl’ün 

Hicaptan sikkenin kızılı çıktı 

Şer’in ahkâmından zevil – ukulün 

Reylerinden âlem usandı bıktı 

Değersizleşen Değerler 

1. Temel Değer: ERDEM 

1.1. Ahlâkî Değerler: İyilik, Doğruluk, Dürüstlük, İş ahlâkı, Güvenilirlik, Onurlu – Şerefli 
Olmak, Adalet, Sorumluluk 

1.2. Din Değeri: İslâmî Değerler 

Taşlanan Tipler: Yönetici/Padişah/Halife, (Akıllı geçinen) Âlimler/Bilginler 

(44/4) 

Niçin garip oldu hükm-i şeriat 

Kadı’nın müftünün yediği rüşvet 

İçkiden zinadan cahile nevbet 

Vermiyor hafız-ı Kur’an olanlar 
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Değersizleşen Değerler 

1. Temel Değer: ERDEM 

1.1. Ahlâkî Değerler:  İyilik, Doğruluk, Dürüstlük, İş ahlâkı, Güvenilirlik, Onurlu – 
Şerefli Olmak,  Sorumluluk, Namus 

1.2. Din Değeri: İslâmî Değerler 

Taşlanan Tipler: Kadı, dürüst olmayan Sofular 

(57/1,3,4) 

Dini bütün Müslümanın gözleri 

Merhamet bahrine dalmada olur 

Arif söylemeden duyar sözleri 

Kıssadan hisseyi almada olur 

* 

Bulunca ârifi can kurban verem 

Ayağı altına yüzlerim sürem 

Eyi gün dostuna eylesen kerem 

Bir gözü kusura kalmada olur 

* 

Tabiplerin ilmin ehl-i dert okur 

Derd-i Seyrânî’ye derman mert okur 

Ham sofular teşbih çeker vird okur 

Gözü hayvan yemin çalmada olur 

Değersizleşen Değerler 

1. Temel Değer: ERDEM 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   799	  

1.1. Ahlâkî Değerler: İyilik, Doğruluk, Dürüstlük, Merhamet, Onurlu – Şerefli olmak, 
Hoşgörü  

1.2. Din Değeri: İslâmî Değerler 

Taşlanan Tipler: Görüntüde Sofu olup dürüst olmayanlar, Hırsızlar 

 (46/ 5, 9) 

Mekteple medrese ortadan kalktı 

Meyhane kerhane meydana çıktı 

Ar namus denen şey ortadan kalktı 

Şimdi kişi bildiğine gidiyor 

* 

Küçükler büyüğe çorap geydirir 

Tatlıyı insana acı yedirir 

Seyrânî zamane böyle dedirir 

Şimdi kişi bildiğine gidiyor 

Değersizleşen Değerler 

1. Temel Değer: ERDEM 

1.1. Ahlâkî Değerler:  Namus, İyilik, Onurlu – Şerefli Olmak, Saygı  

1.2. Din Değeri: İslâmî Değerler 

Taşlanan Tipler: Namuslu – Onurlu –Şerefli - İyi kalpli olmayanlar   

 (42/ 1,3,4) 

Bin iki yüz altmış bire tarih basınca 

Pek ziyade oldu sıklet bu sene 

Eski adet bitip devir dönünce  

Kalktı insanlardan şefkat bu sene 
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* 

Fukaranın hali Mevlâ’ya belli 

Merhamet yok ağniyâ’da ezeli 

Buğdayın bir mutu oldu yüz elli 

Muhtekire düştü fırsat bu sene 

* 

Zengin artık kesmez oldu kurbanı 

Kalmadı dünyanın rengi elvanı 

Sultan Süleyman’a kalmadı fâni 

Bize Hak’tan ola rahmet bu sene 

Değersizleşen Değerler 

1. Temel Değer: ERDEM 

1.1. Ahlâkî Değerler: Merhamet, Vefa, Cömertlik, İyilik, Yardımseverlik, Dayanışma,      
Sorumluluk 

1.2. Din Değeri: İslâmî Değerler 

Taşlanan Tipler: Merhametsizler, Cömert olmayan Zenginler 

(41/3)  

Seyrânî der var mı bunun ötesi 

Seğirden tazı evine yetesi 

Ermeninin pastırması ketesi 

Kaypak Müslümanı dinden çıkarır 

Değersizleşen Değerler 

1. Temel Değer: ERDEM 

1.1. Ahlâkî Değer: Dürüstlük 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   801	  

1.2. Din Değeri: İslâmî Değerler 

Taşlanan Tip: Dürüst olmayan Müslüman 

 (48/1) 

Eğlen hocam eğlen bir sualim var 

İz’an nedir erkân nedir yol nedir 

Seni bana gayet fâzıl dediler 

İçerimde bir yaram var bil nedir 

Değersizleşen Değerler 

1. Temel Değer: ERDEM 

1.1. Ahlâkî Değer: Fazilet, İş ahlâkı 

1.2. Din Değeri: İslâmî Değerler 

Taşlanan Tip: Din adamı 

  (36/2,3) 

Misafir bulursan hânene getür 

Bir içim su ile keyfini yetür 

Bir mümkün hâceti olursa bitür 

Sen tig-i emrine eyle itaat 

* 

Örtülmüşü açma açığı örtme 

Er isen Seyrânî bir can ürkütme 

Hasisin bahılın gayretin gütme 

Sonradan görmüşten alma emanet 

Değersizleşen Değerler 
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1. Temel Değer: ERDEM 

1.1. Ahlâkî Değerler: Misafirperverlik, İyilik, Doğruluk, Dürüstlük, Cömertlik 

Taşlanan Tipler: Misafirperver olmayanlar, Cimriler 

(44/9) 

Herkes belâsını azdı da buldu 

İnsanda evvelki sadakat n’oldu 

Eski sarayları beğenmez oldu 

Yere sığmaz oldu sultan olanlar 

Değersizleşen Değerler 

1. Temel Değer: ERDEM 

1.1. Ahlâkî Değerler: Sadakat/Bağlılık, Güvenilirlik, Doğruluk, Dürüstlük, Mütevazilik, 
Sorumluluk  

Taşlanan Tipler: İyi kalpli olmayanlar, Yöneticiler/İdareciler 

(39/2) 

Bitmez oldu harmanların eyisi 

Hurma tadı verir erik kayısı 

Sadrıâzam etsen eğer seyisi 

Ölmüş eşek arar nalın sökecek 

Değersizleşen Değerler 

1. Temel Değer: ERDEM 

1.1. Ahlâkî Değerler: İş ahlâkı, Güvenilirlik 

Taşlanan Tipler: İşin ehli olmayan Yöneticiler  

(40/1) 
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Pintinin dik kulaklısı  

Boyunu yoğun eşek olur 

Pek mülâyim yolaklısı 

Sanma tunçtan gevşek olur 

Değersizleşen Değerler 

1. Temel Değer: ERDEM 

1.1. Ahlâkî Değer: Cömertlik 

Taşlanan Tip: Cimri  

 

B.II. DEĞERLENDİRME  

Yukarıda Seyrânî’nin (Öztelli 1953, 57-122) toplamda 24 dörtlük olmak üzere 14 şiiri 
incelenmiştir. Bu inceleme sonucu her bir şiirin “Değersizleşen Değerler” bölümünün “Ahlâkî 
Değerler” başlığı altında “İyilik, Doğruluk, Dürüstlük, Güvenilirlik, Onurlu – Şerefli Olmak, 
İş Ahlâkı, Adalet, “Sorumluluk”, Merhamet, Namus, Saygı, Vefa, Cömertlik, Yardımseverlik, 
Dayanışma, Misafirperverlik, Mütevazılık, Sadakat/Bağlılık, Hoşgörü olmak üzere toplam 20 
değere rastlanılmıştır. (Diğer taraftan, “Fedakârlık”, “Başarı” gibi şiirlerin dörtlüklerinde 
doğrudan çıkarım yapılması güç olan, ancak şairin kastettiği anlamlarla örtüşebilecek diğer 
Ahlâkî Değerleri de bulmak mümkündür.) Bununla birlikte incelenen 14 şiirden 10 şiirde 
“Din Değeri”ne rastlanılmıştır. “Taşlanan Tipler” bölümünde ise, Sofu – Dindar sayısı 2, Din 
adamı sayısı 2, Kadı - Hâkim sayısı 3, Yönetici – Padişah sayısı 5, İyi kalpli olmayanlar sayısı 
3, Dürüst olmayanlar sayısı 3, Cimri olanlar sayısı 2, Cömert olmayan zenginler sayısı 1, 
Misafirperver olmayanlar sayısı 1, Namuslu-onurlu – şerefli olmayanlar sayısı 1, Halife sayısı 
1, Akıllı geçinen Bilginler sayısı 1, Hırsızlar sayısı 1,  Merhametsiz sayısı 1, Selef sayısı 1 
olmak üzere toplam 28 tipe rastlanılmıştır.    

SONUÇ 

Bir hiciv ustası olan Develi Seyrânî, Türk saz şiirinin ve dolayısıyla Âşık Edebiyatının en 
güçlü seslerinden birisidir. Seyrânî hiciv dilini kullandığı taşlama örneklerinde, adeta 19. 
yüzyıl dönemini ‘canlı’ hale getirmektedir.  

Bütün şiirlerinde derin bir samimiyet ve içtenlik söz konusu olan Seyrânî için, toplumun 
nabzını tutmayı başaran ‘sosyal karakter’dir denilebilir. Bu güçlü ve cesur karakter,  
taşlamalarda, yoksulun, zayıfın, mağdurun sesi ve yüreği olmuştur. İncelenen şiirlerde 
Seyrânî’nin en çok hassas olduğu konu, “Erdem” temel değeri altında ele alınan, “Din 
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Değeri”/ “İslâmî Değerler” ve “Ahlâkî Değerler”dir. Ona göre, eğer bir insan dininin bütün 
gereklerini yerine getiren bir Müslüman ise, aynı zamanda o iyi ahlâklıdır. Bir başka ifadeyle 
o insan, yolsuzluk yapma, rüşvet yeme, hak yeme, fakiri, yetimi ezme, adil, dürüst, onurlu, 
şerefli, saygılı, vefalı, merhametli, cömert, misafirperver ve her şeyden öte “iyi” olmamak 
gibi bir lükse sahip değildir.  Kısaca Seyrânî’nin özlemini çektiği insan “erdemli” insandır. 
(Nitekim bunu “Fazilet” değeri ile 48/1 numaralı şiirinde “fâzıl insan” şeklinde 
vurgulamıştır.)  Taşlanan tiplere bakıldığında tüm tiplerin karakterlerinde “Erdem” değerinin 
eksikliği ortak bir sorun olarak hemen göze çarpmaktadır. Seyrânî tüm bu şiirlerinde, başta 
Yöneticilerden, sonrasında Din Adamları, Bilginler/Âlimler, Kadılar/ Hâkimler, Sofulardan 
İslami değerlerin öncelenmesini, merhametli, adil, mütevazı, cömert olunmasını sadece 
kendisi için değil tüm toplum adına istemektedir.  

Tarihi Türk metinlerinde yahut Türk Edebiyatının klasikleşen eserlerinde “değer/değerler” 
incelemelerine ışık tutma yolunda “deneme” özelliğinde olan bu çalışmada, “sanatçı, eser, 
toplum, değerler” anahtar kelimelerinden hareketle, Seyrânî’nin örnek olarak seçilmiş 
şiirlerinde, toplumdaki Ahlâkî ve Dinî değerlerin nasıl değersizleştirildiği konusu üzerinde 
durulmuştur. İncelenen şiirlerde/ taşlamalarda, Seyrânî’nin değersiz hale gelmiş yahut 
kaybolmaya yüz tutmuş değerleri belli tipler üzerinden yeniden “değerli” hale getirebilmek, iç 
sesini duyurabilmek ve bu manada toplumu eğitebilmek amacıyla taşlama türünde şiirler 
yazdığı sonucuna varılmıştır.   
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TÜRKİYE TÜRKÇESİ SÖZ DİZİMİNDE İÇ İÇE ÖGELER 

 
Şahap BULAK* 

 

 Öz 

 Bu çalışmada Türkçe söz dizimi için küçük bir sorun olarak görünen fakat büyük bir sorun olan iç içe 
ögeler, özelliklerine göre şekil ve anlam bakımından iç içe ögeler ve anlam bakımından iç içe ögeler olmak üzere 
ikiye ayrılarak incelenmiştir. Şekil ve anlam bakımından iç içe ögelerin özne - düz tümleç, özne - yüklem, düz 
tümleç - yüklem, özne - zarf tümleci, özne - bağımsız tümleç, özne - dolaylı tümleç - yüklem, özne - düz tümleç 
- yüklem, düz tümleç - dolaylı tümleç - yüklem, dolaylı tümleç - yüklem, zarf tümleci - yüklem ve dolaylı tümleç 
- zarf tümleci olmak üzere on bir; anlam bakımından iç içe ögelerin ise özne-bağımsız tümleç, düz tümleç - 
bağımsız tümleç, dolaylı tümleç - bağımsız tümleç ve bağımsız tümleç - yüklem olmak üzere dört farklı türü 
tespit edilerek bu türlerin özellikleri verilmiş ve örneklendirilmiştir. 

 Böylece gramer ve söz dizimi kitaplarında yer almayan ve cümle ögelerinin sınırlarının kesin çizgilerle 
belirlenememesinin önündeki en önemli engel olan Türkiye Türkçesi söz dizimindeki iç içe ögeler, ilk defa 
doğrudan gündeme getirilerek türleri ve bu türlerin özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. İç içe ögelerin türleri ve 
bu türlerin özelliklerinin belirlenmesiyle bu konu dilcilerin dikkatine sunularak söz diziminin bu konuyla ilgili 
diğer sorunlarının çözümüne de kapı aralanmıştır. 

 Anahtar Kelimeler: Türkiye Türkçesi, dilbilgisi, söz dizimi, cümlenin ögeleri, iç içe ögeler 

 

EMBEDDED ELEMENTS IN TURKEY TURKISH SYNTAX 
 

 Abstract 

In this study, embedded elements, which seemingly appear to be a minor problem for Turkish syntax 
but de facto are actually a major problem, were analyzed in terms of their features by dividing them into two 
types; embedded elements in terms of form and meaning, and embedded elements in terms of the meaning. 
Eleven types of embedded elements in terms of form and meaning were identified which include subject - direct 
complement, subject - predicate, direct complement - predicate, subject - adverbial complement, subject - 
independent complement, the subject - indirect complement - predicate, subject - direct complement - predicate, 
direct complement - indirect complement - predicate, indirect complement - predicate, adverbial complement–
predicate, and indirect complement – adverbial complement; and four types of embedded elements in terms of 
meaning were identified, which are subject-independent complement, direct complement - independent 
complement, indirect complement - independent complement, and independent complement–predicate. The 
characteristics of these types were elucidated, and then were illustrated with authentic examples. 

Therefore, embedded elements in Turkey Turkish syntax, which are not included in the grammar and 
syntax books, and are the most important obstacle to determine the exact line of boundaries of sentence 
elements, were brought forward directly to the agenda for the first time, and aimed to determine their types and 
the characteristics of these types. With the types of embedded elements and their characteristics being 
determined and being presented to the attention of linguists, the doors were left ajar for the solutions to the other 
problems related to this issue in the syntax. 

Keywords: Turkey Turkish, grammar, syntax, sentence elements, embedded elements 
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 Türkçe ile ilgili bilimsel çalışmalar gün geçtikçe artığı için doğal olarak bu çalışmalar  
neticesinde farklı yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. Artan çalışmaların beraberinde getirdiği 
yöntem, terim, yaklaşım ve değerlendirme farklılıkları, bir yandan dilbilgisinin sorunlu 
konularında görüş/kabul birliği sağlanmasını zorlaştırırken diğer yandan Türkçenin 
öğrenilmesi ve öğretilmesi çalışmaları için büyük zorluklar oluşturmaktadır. Ancak sorunların 
çözümünü karmaşık hâle getiren bu farklı yaklaşımlar, doğruyu bulmak adına büyük önem 
taşımaktadır. Söz konusu yaklaşımlar, sorgulayıcı bir bakış açısıyla geleneksel bakış 
açılarının sınırlarını aşıp sorunları daha ayrıntılı ele alma gereğini doğurarak Türkçe 
dilbilgisinin var olan sorunlarına doğru çözümler bulma imkanı sunmaktadır.    

 Türkçenin ses, şekil, sözcük ve anlam bilgisi konularında olduğu gibi cümle bilgisi 
konusunda da çözülmesi gereken önemli sorunlar bulunmaktadır. Hatta belki de Türkçe 
dilbilgisinin en sorunlu alanı cümle bilgisidir. Son zamanlarda bu alanda yoğunlaşan 
çalışmalarla söz dizimi alanındaki belli başlı sorunlar çözüme kavuşmuş veya çözüm yoluna 
girmiştir. Bu durum Türkçe için sevindirici bir gelişmedir. Fakat Türkçe dilbilgisinin bazı 
sorunları, ana sorunlarının gölgesinde kalmıştır. Halbuki ana sorunlar çözüldükçe bu tür 
gölgede kalmış sorunların ele alınması ve çözülmesi gerekirken bunlar çoğu zaman 
görmezden gelinmiş veya göz ardı edilmiştir. Türkçe söz diziminin bu türden sorunlarından 
biri de iç içe ögeler sorunudur.  Bu sorun küçük gibi görünse de aslında cümlenin ögeleri 
hakkındaki önemli sorunlardan biridir. Çözülmesi halinde başta cümle ögelerinin sınırlarının 
belirlenmesi olmak üzere söz dizimi ile ilgili birçok sorunun çözümüne dolayısıyla Türkçenin 
öğrenilmesi ve öğretilmesine önemli katkılar sağlanır.  
 Türkçe bir cümlede bir kelime veya kelime grubu bir öge olarak gösterilir yani aynı 
kelime veya kelime grubu yüklemi farklı yönden tamamlasa dahi bir öge görevinde 
bulunabilir. Ancak cümlenin ögeleri oluştukları kelime ve kelime gruplarına göre değil, 
yükleme karşı durumlarına göre öge değeri kazanırlar. Her ne kadar cümlede tek bir öge 
olarak gösterilseler de bir cümledeki aynı kelime ve kelime grubu yüklemi birden çok yönden 
tamamlayabilir. Yani cümledeki bir öge iki farklı öge olarak gösterilmese dahi yükleme karşı 
durumuna göre birden fazla öge işlevi taşıyabilir. Bu işlev bazen şekil ve anlam bakımından 
bazen de yalnız anlam bakımından olur. Cümlede tek öge olarak gösterildiği halde yüklemi 
şekil ve anlam bakımından veya sadece anlam bakımından birden fazla yönden tamamlayan 
ögelere iç içe ögeler denir.  
 İç içe öğeler bulundukları cümlelerde yer alış ve yükleme karşı durumlarına göre şekil 
ve anlam bakımından iç içe ögeler ve anlam bakımından iç içe ögeler olmak üzere ikiye 
ayrılır. Türkçe bir cümlede bir kelime veya kelime grubu ancak bir öge olabildiğinden şekil ve 
anlam bakımından iç içe ögeler tek bir öge olarak gösterilir ama birden çok öge işlevi görür. 
Anlam bakımından iç içe ögeler ise zaten farklı kelime veya kelime gruplarından oluştuğu 
için cümlede iki farklı öge olarak yer alır. Ancak bu ögelerden biri anlamsal olarak diğerinin 
içinde de kendini hissettirir.  Örneğin "Bugün sizi ağırlayacağız." cümlesinde yüklemi 
oluşturan "ağırlayacağız" kelimesinde şekil ve anlam bakımından bir iç içelik söz konusudur. 
Çünkü özne, cümlede kelime veya kelime grubu olarak yer almamakta ancak yüklemdeki kişi 
ekinden öznenin kim olduğu anlaşılmaktadır. Öyleyse bu cümlenin yükleminde şekil ve 
anlam bakımından özne yüklem iç içeliği vardır. "Anneciğim, seni her geçen gün daha çok 
özlüyorum." cümlesinde ise "anneciğim" kelimesi bağımsız tümleç görevindedir. Ancak düz 
tümleç olan "seni" kelimesiyle ifade edilen "anneciğim" olduğuna göre bağımsız tümleç 
anlamsal olarak düz tümleci içinde taşır fakat cümlede bağımsız tümleç dışında bir düz tümleç 
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vardır. Dolayısıyla bu cümlenin bağımsız tümlecinde anlam bakımından bağımsız tümleç düz 
tümleç iç içeliği vardır. 
 İç içe ögeler dolaylı da olsa bazı bilimsel çalışmalara konu olmuştur (Gülsevin, 2001; 
Gülsevin 2002; Üstünova, 2006). Bu çalışmalarda içe içe ögeler konusu doğrudan değil, 
dolaylı olarak ele alınarak bazı türleri incelenmiştir. Ancak gramer ve söz dizimi kitaplarında 
iç içe ögeler konusu doğrudan veya dolaylı hiçbir şekilde yer almamaktadır. Bu durum 
başvuru kitapları niteliğindeki bu tür kitaplar için bir eksikliktir. Bu kitaplarda ve söz dizimi 
ile ilgili yayınlarda iç içe ögeler dikkate alınmadığı için sistemli ve düzenli cümle tahlilleri 
yapılamamaktadır. Ayrıca cümle ögelerinin sınırları tam olarak çizilemediği için, aynı kelime 
veya kelime grubu farklı dilcilerce farklı öge olarak değerlendirilmektedir.  
 Bu çalışmada Türkçe söz dizimi için küçük bir sorun olarak görünen fakat büyük bir 
sorun olan iç içe ögeler konusu ele alınarak örnekler üzerinde incelenecektir. Cümle bilgisi ile 
ilgili birçok sorunu içinde barındıran iç içe ögelerin bütün türlerinin tespiti ve 
örneklendirilmesi bu çalışmanın sınırlarını aşmaktadır. Çünkü özellikleri bakımından 
karmaşık bir konu olan iç içe ögeler, bir çalışmayla çözülebilecek kadar kolay bir sorun 
değildir. Bu konunun cümle ögelerinin sınırlarını belirlemeyi de içinde barındırdığı dikkate 
alınırsa iç içe ögelerin türleri ve bu türlerin özelliklerinin belirlenebilmesinin zorluğu da 
anlaşılacaktır. Bu zorluğun farkındalığında hazırlanan bu çalışmayla iç içe ögelerin bazı 
türleri ve bu türlerin özellikleri verilerek örneklendirilecektir. Böylece iç içe ögelerin türleri 
ve bu türlerin özelliklerinin belirlenmesine dolayısıyla cümle ögelerinin sınırlarının 
belirlenmesi başta olmak üzere söz diziminin bu konu ile ilgili diğer sorunlarının çözümüne 
katkı sağlanacaktır. Aynı zamanda iç içe ögeler konusu dilcilerin dikkatine sunularak iç içe 
ögelerin kapsamı ve özelliklerinin belirlenmesi gerektiğine dikkat çekilecek ve söz diziminin 
bu konuyla ilgili diğer sorunlarının çözümüne bir kapı aralanacaktır. 

 2.  Türkiye Türkçesinde Söz Diziminde İç İçe Ögeler 
 Cümle ögeleri oluştukları kelime ve kelime gruplarına göre değil, yükleme karşı 
aldıkları duruma göre öge değeri kazanırlar. Bu sebeple cümledeki aynı kelime ve kelime 
grupları yükleme karşı durumlarına göre bir öge değeri taşıyabileceği gibi birden fazla öge 
değeri de taşıyabilir. Yani Türkçe bir cümlede her öge birbirinden farklı kelime ve kelime 
gruplarından oluşmayabilir. Bazen aynı kelime veya kelime grubu yüklemi birden fazla 
yönden tamamlayabilir. Böylece aynı kelime veya kelime grubu cümlede iki farklı öge işlevi 
görür.  Ancak Türkçe cümlede  bir kelime veya kelime grubu yüklemi birden çok yönden 
tamamlasa bile tek bir öge olarak gösterilir. Bu durum iç içe öge olma durumuna engel 
değildir. Cümlede tek öge olarak gösterildiği halde yüklemi şekil ve anlam bakımından veya 
sadece anlam bakımından birden fazla yönden tamamlayan ögelere iç içe ögeler denir. İç içe 
ögeler bulundukları cümlede yer alış ve yükleme karşı durumlarına göre şekil ve anlam 
bakımından iç içe ögeler ve anlşam bakımından ögeler olmak üzere ikiye ayrılır.  

 2.1. Şekil ve Anlam Bakımından İç İçe Ögeler  

 Türkçe bir cümlede bir kelime veya kelime grubu ancak bir öge olabilir. Yani bir 
cümledeki kelime ya da kelime grubu yüklemi birden fazla yönden tamamlasa bile iki farklı 
öğe olarak değerlendirilmez. Şekil ve anlam bakımından iç içe öğelerin bulunduğu cümlelerde 
iç içe ögeler iki farklı öge olarak değil bir öge olarak yer alırken ögelerden biri diğerinin 
içinde yer alır. Aynı kelime veya kelime grubundan oluşan ve yüklemi iki farklı yönden 
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tamamlayan ögelere şekil ve anlam bakımından iç içe ögeler denir. Türkçe bir cümlede bir 
kelime veya kelime grubu ancak bir öge olabildiğinden şekil ve anlam bakımından iç içe 
ögeler tek bir öge olarak gösterilir ama birden çok öge işlevi görür. 

 2.1.1. Özne Düz Tümleç İç İçeliği 
 Yüklemi dönüşlü fiillerden oluşan cümlelerin öznelerini oluşturan kelime veya kelime 
grupları, yüklemi hem işi yapan hem de işten etkilenen olarak tamamlamaktadır. Bu sebeple 
yüklemi dönüşlü fiillerden oluşan cümlelerde özne ve düz tümleç aynı kelime veya kelime 
grubundan oluşur. Cümlede özneyi oluşturan kelime veya kelime grubu dışında düz tümleci 
gösteren yapı olmadığı için bu tür cümlelerin öznesinde şekil ve anlam bakımından özne düz 
tümleç iç içeliği vardır. Tahsin Banguoğlu, bu iç içe ögeyi gerçek kimse olmakla birlikte 
üzerinde ikinci bir işleyiş taşıdığı için dönük kimse olarak adlandırmıştır (Banguoğlu, 
1995:544).  Osman Bolulu da Banguoğlu ile benzer bir sebeple bu tür özneleri etkilenen özne 
olarak değerlendirmiştir (Bolulu, 1992:46-52). 

  Askerler de toplantıya katıldı. 
     (Özne/Düz Tümleç) 

                Özne 
 Maymunlar durmadan kaşınıyorlardı.  
 Amcam bütün gün söylendi.   

 Ayşe Hanım,  giyinip süslendi. 
 Ali Selim Bey, yeni evine taşınmış. 

 2.1.2. Özne Yüklem İç İçeliği  
 2.1.2.1. Türkçede yüklemi etken çatılı fiillerden oluşan bazı cümlelerde özne kelime 
veya kelime grubu halinde yer almaz. Fakat yüklemi oluşturan çekimli fiillere eklenen kişi 
eklerinden özne anlaşılır. Bu tür cümlelerin yüklemini oluşturan kelime veya kelime grubu 
özne ve yüklemi içinde barındırdığı için burada şekil ve anlam bakımından özne yüklem iç 
içeliği söz konusudur.  

 Dilcilerce bu tür cümlelerin öznesi genellikle gizli özne olarak adlandırılır. (Karahan, 
1993: 50; Şimşek, 1987:81; Paçacıoğlu, 1987:101). Ancak bu cümlelerin öznesi yüklemdeki 
kişi ekinden anlaşıldığına göre gizli değildir. Gizli olan bilinmeyen olduğuna göre 
yüklemdeki kişi ekinden açıkça anlaşılan bu tür özneye gizli özne denmesi doğru değildir 
(Bulak, 2013:1110; Üstünova, 2000: 489-497; Turan, 1999:80-8). 1 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Türkçede özne atma eğilimi olduğundan 1. ve 2. kişi zamirlerinden oluşan öznelerin çoğu kez düştüğünü 

vurgulayan Kerime Üstünova'ya göre cümlede asıl unsur olan özne sadece yüklemdeki kişi ekidir, baştaki özne 

ise sözcüksel tekrardır, vurgulama isteğine göre söylenir veya söylenmez (Üstünova, 2000: 489-497). Cümlenin 

fiili yapan kişisi ile ilgili biri asıl biri yardımcı iki unsurunun bulunduğunu ve asıl unsurun yüklemde bulunan 

kişi ekiyle temsil edildiğini söyleyen Zikri Turan, bunun yüklet ya da fail terimleriyle karşılanması gerektiğini, 

öznenin kimliğinin ise cümlede işi yapan kişi değil; cümlede işi yapan kişiyi lüzumu halinde açıklayan, 

niteleyen, belirten yardımcı unsur kimliği olduğunu, bu yardımcı unsurun da özne terimiyle karşılanması 
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 Size bir fıkra anlatabilirim. 

                                 ( özne/yüklem) 
                                      Yüklem 

 O gün okulda beş kişiydik.  
 Elindeki ekmeği annesine uzattı.    

 Ödevlerinizi zamanında yapacaksınız. 
 Akşama size gelecekler. 

  2.1.2.2. Bazı isim cümlelerinin yüklemleri ek fiil almış özneden oluştuğu için bu tür 
cümlelerde ayrıca özne gösterilmez. Ek fiil almış isim soylu kelime veya kelime gruplarından 
oluşan yüklemlerin yer aldığı bu tür cümlelerde özne, yüklemi oluşturan kelime veya kelime 
grubunun ek fiil dışındaki kısmından oluştuğu için ayrıca bir özne olmayabilir (Atabay-vd., 
1981:46; Dizdaroğlu,1976:41; Hatipoğlu, 1982:117). Öznenin yüklemin isim unsurundan 
oluştuğu bu cümlelerin yükleminde şekil ve anlam bakımından özne yüklem iç içeliği vardır. 

 Haziranın ilk günleriydi. 
                      ( Özne/yüklem) 

                          Yüklem 
 Ürünün bol olduğu bir yıldı.   
 Çok mutlu olduğum bir andı. 

 Bir şey değil. 
 2.1.2.3. Yüklemi yardımcı fiillerle kurulan birleşik fiillerden oluşan bazı cümlelerde 
etken fiiller kullanılmasına rağmen özne belirtilmek istenmez. Bu tür cümlelerde genellikle 
özne gösterilmez fakat gerçekleşmesi istenen şey, yardımcı fiilden önce gelen isim unsuruyla 
belirtilir. Bu sebeple bu cümlelerin yükleminde özne yüklem iç içeliği söz konusudur. 
Buradaki özne yüklem iç içeliğinden olsa gerek bu tür cümlelerin olmayan öznesi belirsiz 
özne olarak adlandırılmaktadır. Öznenin belirtilmesinin gerekli görülmediği kalıp ifadelerin 
özneleri de bu türe dahil edilir. Bu tür cümlelerin gösterilmeyen öznelerini bazı dilciler 
belirsiz özne (Şimşek, 1987:84; Hatipoğlu, 1982:118; Koç, 1996:475; Korkmaz, 2003:39); 
bazıları ise “mantıkça özne” terimiyle karşılar (Kahraman, 1996:182). Öznesi gösterilmediği 
için bu tür cümleleri öznesiz cümle sayan (Bulak, 2013;1117-1118) veya bu tür cümlelerin 
öznesini farklı adlandıran da vardır.2    
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
gerektiğini belirtir (Turan, 1999:80-81). Bu tür özneleri gizli özne olarak değerlendirmeyen Leylâ Karahan, 

buradaki gizliliğin anlamca değil, şekilce bir gizlilik olduğunu belirtir (Karahan, 1993:50; 2004: 20). Karahan'ın 

bu görüşüne katılan Şahap Bulak, bu tür özneyi açık özne sayar (Bulak, 2013:1110). İbrahim Delice, yüklemdeki 

kişi ekinden yola çıkarak tespit edilen bu tür öznenin gereksiz olduğunu, asıl gizliliğin belirsiz özne için 

kullanılması gerektiğini söyler (Delice, 1998:200).   

2 Söz diziminde var olan bir kategorinin adlandırılması anlamına gelen bu özne türünün kesinlikle göz ardı 

edilmemesi gerektiğini söyleyen İbrahim Delice, bu yapının Türkçenin kullanıcısına 'özne'yi doğrudan 
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 Hayırlı olsun. 

             (Özne/yüklem) 
                 Yüklem 

 Geçmiş olsun.  
 Afiyet olsun.  

 Sağlık olsun.  
 Yazıklar olsun.  

 2.1.2.4. Yüklemi deyimlerden yani anlamca kaynaşmış birleşik fiillerden oluşan  
cümlelerde bazen yüklem görevinde kullanılan anlamca kaynaşmış birleşik fiiller özneyi hatta 
diğer öğeleri içinde bulundurmaktadır. Bu tür anlamca kaynaşmış birleşik fiillerin yüklem 
olduğu cümlelerde özne gösterilmez (Gülsevin, 2001:204). Ancak cümlenin öznesi anlamca 
kaynaşmış birleşik fiilin içerisinde yer alır. Genellikle deyimlerden oluşan bu kalıplaşmış 
yapılar bölünemeyeceğine göre burada yüklem görevindeki kelime veya kelime grubunda 
özne yüklem iç içeliği söz konusudur. Bu tür yüklemleri, Leyla Karahan özneli yüklemler 
şeklinde değerlendirirken (Karahan, 2004:21) Neşe Atabay ve arkadaşları kalıplaşmış ifadeler 
olarak ele alır (Atabay-vd., 1981:46).   
 Yaptıkları ortaya çıkarsa başı ağrır. 
                                                   (özne/yüklem) 

                                                      Yüklem 
 İlk önce masanın üstündeki kitaba gözüm ilişti.  

 Annesi gelince çocuğun ağlayacağı tuttu.  
 Sıcak yaz geceleri beni uyku tutmuyor.  

 Müdürün geleceğini duyunca birden etekleri tutuştu. 
 2.1.3. Düz Tümleç Yüklem İç İçeliği 

 2.1.3.1. Türkçede yüklemi geçişli edilgen çatılı fiillerden oluşan bazı cümlelerde düz 
tümleç kelime veya kelime grubu halinde yer almaz ancak düz tümleç yüklemi oluşturan 
çekimli fiillere eklenen kişi eklerinden anlaşılır. Bu tür cümlelerin yüklemini oluşturan kelime 
veya kelime grubu düz tümleç ve yüklemi içinde barındırır (Üstünova, 2006: 8). Bu sebeple 
söz konusu cümlelerin yüklemini oluşturan kelime veya kelime grubunda düz tümleç yüklem 
iç içeliği söz konusudur. 

 Dün gece nöbete gönderildik. 
                                 (Düz Tümleç/Yüklem) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
söylememe imkânı verdiğinin de bir göstergesi olduğunu belirtir. Ayrıca cümlenin temel unsuru olmayan 

öznenin bir şekilde de zikredilerek bir bakıma gizlendiğini, bu nedenle cümlede bu şekilde verilen öznelerin 

'gizli özne' terimiyle adlandırılmasını savunur (Delice, 1998:196). 
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                                          Yüklem 

 Hastaneye geç kaldırıldı. 
 Dün toplantıdan atıldım. 

 Listeye sonradan eklendiler. 
 Okuldan neden kovuldunuz.  

 Yaz boyunca tarlada çalıştırıldın. 
 2.1.3.2. Anlamca kaynaşmış birleşik fiillerin yüklem olduğu bazı cümlelerde düz 
tümleç, yüklem görevinde kullanılan anlamca kaynaşmış birleşik fiiller içerisinde yer alabilir. 
Bu cümlelerin düz tümleci vardır ancak yüklem içinde yer aldığından gösterilmez. Bu tür 
cümlelerin yükleminde düz tümleç yüklem iç içeliği vardır.  
 Seni bulana kadar akla karayı seçtim. 

                                    (Düz Tümleç/Yüklem) 
                                             Yüklem 

 Öğretmen yine bana kafayı taktı. 
 Bizim eski kapıcı kafayı yemiş. 

 Ali, muhtarın kızına abayı yakmış. 
 2.1.4. Özne  Zarf Tümleci İç İçeliği  
 Yüklemi edilgen fiillerden oluşan cümlelerde fiildeki iş oluş ve hareketi yapan 
"tarafından, yüzünden, etkisiyle, nedeniyle, dolayısıyla, vasıtasıyla" gibi kelimeler veya 
+CA/+DAn eki ekiyle kurulan yapılar sayesinde verilebilir. Bu yapıların tamamı cümlede zarf 
tümleci görevinde olmasına rağmen içinde özneyi barındırır. Bu cümlelerin zarf tümlecini 
oluşturan kelime ve kelime grubunda özne zarf tümleci iç içeliği vardır.  

 Bu tür zarf tümlecini, Hikmet Dizdaroğlu, Rasim Şimşek, Vecihe Hatipoğlu ve 
Nurettin Koç örtülü özne olarak adlandırırken (Dizdaroğlu, 1976:41; Şimşek, 1987:79; 
Hatipoğlu, 1982:117; Koç, 1996:474); Zeynep Korkmaz gerçek özne/görünmez özne 
(Korkmaz, 2003:104), Ahmet Topaloğlu, mantıkça özne (Topaloğlu, 1989:80), Tahir 
Kahraman gramerce özne (Kahraman, 1996:181), Tahsin Banguoğlu mantıkça kimse/güçte 
kimse terimiyle adlandırmıştır. (Banguoğlu,1995:526).3  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Mehmet Özmen, cümlede fiilin gerçekleşmesiyle ilgisi olan zarf tümleci veya dolaylı tümleç bulunabileceğini 

ama bunların altında özne aranmaması gerektiğini söyler (Özmen, 2004:2336). Abdurrahman Tariktaroğlu, 

örtülü özne olarak gösterilen bu tür yapıların (öznelerin)  birer gerçek özne olduğunu söyler (Tariktaroğlu, 1996: 

194). İbrahim Delice ise bu tür cümlelerde dolaylı anlatım olduğundan bu cümlelerdeki özneleri dolaylı özne 

şeklinde adlandırmanın doğru olacağını söyler (Delice, 1998:201). Bu tür cümlelerde özne gösterilmediği ve 

öznenin içinde yer aldığı yapı zarf tümleci olduğu için bu cümlelerin öznesinin gizli özne olması gerektiğini 

söyleyen dilciler de vardır (Bulak, 2013:1123). 
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 Kumanyalar resmi görevliler tarafından dağıtıldı.      

     (Özne/ Zarf Tümleci) 
                                           Zarf Tümleci 

 Yollar çocuklar tarafından açıldı. 
 Denetimler  uzmanlarca yapılır. 

 Ekonomik kriz dolayısıyla işyerleri kapandı. 
 Sel yüzünden büyük hasar oldu. 

 Deprem yüzünden köprü yıkıldı. 
 2.1.5. Özne-Bağımsız Tümleç İç İçeliği  

 Hitapların yer aldığı bazı cümlelerde yüklemdeki iş, oluş ve hareketi yapan  seslenilen 
kişidir. Bu tür cümlelerde hitap dışında özne herhangi bir kelime veya kelime grubu şeklinde 
yer almaz. Ancak yüklemdeki kişi ekinden hitap dışında bir öznenin varlığı anlaşılır. Hitaplar 
yüklemdeki kişi ekinden dolayı yükleme özne için sorulan soruya doğrudan cevap vermese de 
hitabın özneyi oluşturduğu bellidir. Bu tür cümlelerde bağımsız tümleç görevinde olan 
hitaplarda özne bağımsız tümleç iç içeliği, bu cümlelerin yükleminde özne yüklem iç içeliği 
vardır (bakınız 2.1.2.1.). Bu yüzden söz konusu bağımsız tümleçleri bazı dilciler seslenmeli 
özne olarak adlandırırken (Hatipoğlu, 1982:119; Dizdaroğlu,1976:42) bazıları bu ögeleri 
doğrudan özne kabul eder (Turan, 1999:42; Özmen, 2004:2338).   

 Öğretmenim, soruyu ben çözebilirim.  
       (Bağımsız Tümleç/Özne) 

             Bağımsız Tümleç 
 Hey zalim, neden yoksullara hakaret ediyorsun? 

 Babacığım, benimle gurur duymalısın.   
 Ey vatandaş, hakkını kimseye yedirme!  

 Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın.  
  Oğlum, bu söylediklerimi iyi dinle. 

 Bazı cümlelerde özne kelime veya kelime grubu halinde yer almasına rağmen aynı 
cümlede özneyi vurgulayan, daha belirgin hale getiren, niteleyen veya pekiştiren ara sözler 
kullanılır. Dilciler arasında bu sözlerin hangi öge olduğu konusunda bir fikir aykırılığı söz 
konusudur. Bazıları bu ara sözleri özne olarak kabul ederken bazıları bağımsız tümleç (cümle 
dışı unsur) olarak kabul eder.4 Cümlede özne görevinde kullanıldığı bariz bir şekilde ortada 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Bazı cümlelerde özne kelime veya kelime grubu halinde cümlede yer almasına rağmen aynı cümlede özneyi 

vurgulayan, daha belirgin hale getiren, niteleyen veya pekiştiren ara sözler kullanılır. Bağımsız tümleç 

görevindeki bu ara sözler anlamsal olarak özneyi de içinde taşır. Bu cümlelerdeki bağımsız tümleçlerde bağımsız 

tümleç özne iç içeliği vardır. hikmet Dizdaroğlu, Rasim Şimşek ve Zeynep Korkmaz söz konusu ara sözleri bir 

tür özne olarak kabul edip açıklayıcı özne şeklinde adlandırırken (Dizdaroğlu, 1976:43; Şimşek, 1987:83; 
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olan bu tür ara sözler, ayrı bir özne türü veya bağımsız tümleç olarak değil, açık öznenin bir 
özelliği olarak değerlendirilmelidir (Bulak, 2013:1106).                           
 İki genç, Bahri ve Emre, mahalle takımının en gözde futbolcularıydı.   

 İlk deprem, yetmiş bir depremi, zaten her yeri viraneye çevirmişti.  
 O zalim, Salim Ağa, köylüye zulmedecek yer arıyordu. 

 Zambak, o nazlı çiçek, beni hep duygulandırır.  
 2.1.6. Özne Dolaylı Tümleç Yüklem İç İçeliği  

 Anlamca kaynaşmış birleşik fiillerin yüklem olduğu bazı cümlelerde özne ve dolaylı 
tümleç, yüklem görevinde kullanılan anlamca kaynaşmış birleşik fiiller içerisinde yer alır. Bu 
tür cümlelerde özne ve dolaylı tümleç gösterilmez ancak yüklemde varlığını hissettirir. Bu 
cümlelerin özne ve dolaylı tümleci vardır ancak yüklem içinde yer aldığından gösterilmez. Bu 
sebeple bu tür cümlelerin yükleminde bir özne ve dolaylı tümleç yüklem iç içeliği söz 
konusudur. 

 Patlama olduğunda yüreği ağzına gelmişti. 
                                     (Özne/ Dolaylı Tümleç /Yüklem) 

                                                       Yüklem 
 Atandığını duyunca sevinçten ayakları yerden kesildi. 
 Mutluluktan içim içime sığmıyor.  

 Milletvekili seçilirse ayakları yere basmaz. 
 Ayşe'nin aklı bu işlere ermez. 

 2.1.7.  Özne Düz Tümleç Yüklem İç İçeliği  
 Anlamca kaynaşmış birleşik fiillerin yüklem olduğu bazı cümlelerde özne ve düz 
tümleç, yüklem görevinde kullanılan anlamca kaynaşmış birleşik fiiller içerisinde yer alır. Bu 
tür cümlelerde gösterilmeyen özne ve düz tümleç yüklemde varlığını hissettirir. Bu cümlelerin 
özne ve düz tümleci vardır ancak yüklemin içinde yer aldığından gösterilmez. Bu tür 
cümlelerin yükleminde bir özne, düz tümleç ve yüklem iç içeliği söz konusudur. 

 Hastalandığından beri ağzını bıçak açmıyor. 
                                        (Düz Tümleç/ Özne/Yüklem ) 

                                                          Yüklem 
 O kadar karanlık ki göz gözü görmüyor. 

 Menfaat söz konusu olunca kardeş kardeşi tanımaz. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Korkmaz, 2003:5)  Vecihe Hatiboğlu bu türe açıklayıcıdan özne demektedir (Hatipoğlu, 1982:119). İbrahim 

Delice, cümlenin doğal yapısında olmayan bu türden ara sözleri dilbilgisel bir kategori içinde özne olarak 

düşünmenin gereksiz olduğunu söyleyerek bunları cümle dışı unsur olarak değerlendirmenin yerinde olacağını 

belirtir (Delice, 1998:195). 
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 2.1.8. Düz Tümleç Dolaylı Tümleç Yüklem İç İçeliği  

 Anlamca kaynaşmış birleşik fiillerin yüklem olduğu bazı cümlelerde düz tümleç ve 
dolaylı tümleç, yüklem görevinde kullanılan anlamca kaynaşmış birleşik fiiller içerisinde yer 
alır. Bu tür cümlelerde düz tümleç ve dolaylı tümleç gösterilmez ancak yüklemde varlığını 
hissettirir. Bu cümlelerin düz tümleç ve dolaylı tümleci vardır ancak yüklem içinde yer 
aldığından gösterilmez. Bu tür cümlelerin yükleminde bir düz tümleç, dolaylı tümleç ve 
yüklem iç içeliği söz konusudur. 

 Ahmet, kendini kardeşlerine adamıştı. 
                   (Düz Tümleç/Dolaylı Tümleç/Yüklem ) 

                                         Yüklem 
 Adam, bütün ömrünü işine adadı. 

 O gün annesinin ensesinde boza pişirdi. 
 Aliye Hanım, saçını çocuklarına süpürge etti. 

 Oğlun sonunda pabucunu dama attı. 
 Tam bir yıl havanda su dövdü. 

 2.1.9. Dolaylı Tümleç Yüklem İç İçeliği  
 Anlamca kaynaşmış birleşik fiillerin yüklem olduğu bazı cümlelerde dolaylı tümleç, 
yüklem görevinde kullanılan anlamca kaynaşmış birleşik fiiller içerisinde yer alabilir. Bu tür 
cümlelerde dolaylı tümleç gösterilmez ancak yüklemde varlığını hissettirir. Bu cümlelerin 
dolaylı tümleci vardır ancak yüklem içinde yer aldığından gösterilmez. Bu sebeple bu tür 
cümlelerin yükleminde bir dolaylı tümleç yüklem iç içeliği söz konusudur. 
 Ali, yaralı parmağa işemez. 

                (Dolaylı Tümleç/Yüklem) 
                             Yüklem 

 Fatma yaş tahtaya basmaz. 
 Yarışmayı kaybedince küplere bindi. 

 Eski topraklar kolay kolay tongaya basmaz. 
 Ben Ahmet'in fikirlerine gönülden katılıyorum. 

  
 

2.1.10. Zarf Tümleci Yüklem İç İçeliği 
 Anlamca kaynaşmış birleşik fiillerin yüklem olduğu bazı cümlelerde zarf tümleci, 
yüklem görevinde kullanılan anlamca kaynaşmış birleşik fiiller içerisinde yer alır. Bu tür 
cümlelerde gösterilmeyen zarf tümleci yüklemde varlığını hissettirir. Bu cümlelerin zarf 
tümleci vardır ancak yüklem içinde yer aldığından gösterilmez. Bu sebeple bu tür cümlelerin 
yükleminde bir zarf tümleci yüklem iç içeliği söz konusudur. 
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 Mektubu içinden okudu. 

  (Zarf Tümleci/Yüklem) 
                        Yüklem 

 Arkadaşlarına candan bağlıydı. 
  2.1.11. Dolaylı Tümleç-Zarf Tümleci İç İçeliği 

 2.1.11.1. Bazı cümlelerde dolaylı tümleç olan kelime veya kelime grubu yüklemi hem 
yer hem de sebep, miktar, biçim veya zaman yönünden tamamlayabilir. Ancak yer 
bakımından tamamlaması ön planda olduğu için bu kelime veya kelime grubunun oluşturduğu 
öge dolaylı tümleç olarak değerlendirilir. Ancak arka planda da kalsa dolaylı tümlecin içinde 
zarf tümleci de varlığını hissettirir. Bu sebeple bu tür dolaylı tümleci oluşturan kelime ve 
kelime gruplarında dolaylı tümleç zarf tümleci iç içeliği söz konusudur. Bu tür ögeler çoğu 
zaman dilciler arasında anlaşmazlık konusu olmuş, bazı dilciler tarafından dolaylı tümleç 
olarak kabul edilirken bazıları tarafından zarf tümleci olarak değerlendirilmiştir.5  

 Bu iki ev yıllardan yan yana duruyor. 
                         (Dolaylı Tümleç/Zarf Tümleci) 

                                     Dolaylı Tümleç 
 İstanbul dönüşünde göz altına alındı. 
 Öğrenciler ödevlerini mum ışığında yaptı. 

 Bu elbiseyi anneme aldım. 
 Babamı kalp krizinden kaybettim.  

 2.1.11.2. Bazı cümlelerde zarf tümleci olan kelime veya kelime grubu yüklemi hem 
yer hem de sebep, biçim, miktar veya zaman yönünden tamamlayabilir. Ancak sebep, biçim, 
miktar veya zaman bakımından tamamlaması ön planda olduğu için bu kelime veya kelime 
grubunun oluşturduğu öge zarf tümleci olarak değerlendirilir. Ancak dolaylı tümleç zarf 
tümleci içinde varlığını hissettirir. Bu tür zarf tümleçlerinde zarf tümleci dolaylı tümleç iç 
içeliği vardır. Bu tür ögeler çoğu zaman dilciler arasında anlaşmazlık konusu olmuş, 
kimilerince dolaylı tümleç kimilerince zarf tümleci olarak değerlendirilmiştir.  
 Öğretmeni ders çıkışında dövmüşler. 

                      (Zarf Tümleci/Dolaylı Tümleç) 
                                     Zarf Tümleci 

 Tarlalarımız değirmen suyundan sulanabilir. 
 Dostlar varlıkta yoklukta beraberler.  

 Sazlardan ve otlardan su görünmüyor.  
 Babasının ardından dışarı çıktı.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Bu konuda geniş bilgi için ÜSTÜNER Ahat, (1998), “Cümlenin Ögeleri Konusundaki Karışıklıklar”, Türk Dili 
Dergisi, Sayı:553, s.18-30. bakınız. 
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 Selim Usta, değirmenin gürültüsünden duymadı.  

 2.2. Anlam Bakımından İç İçe Ögeler 
 Türkçe bir cümlede bir kelime veya kelime grubu ancak bir öge olabilir. Yani bir 
cümledeki kelime ya da kelime grubu yüklemi birden fazla yönden tamamlasa bile iki farklı 
öğe olarak değerlendirilmez. Anlam bakımından iç içe öğelerin bulunduğu cümlelerde iç içe 
ögeler iki farklı öge olarak yer alırken bu ögelerden biri anlam olarak diğerinin içinde kendini 
hissettirir. Şekil bakımından ayrı kelime veya kelime gruplarından oluşan iki öge arasında 
anlamsal iç içelik söz konusudur. Anlam bakımından iç içe ögeler genellikle hitapların 
bulunduğu cümlelerde görülür.  

 Hitapların cümlede hangi ögeyi oluşturduğu konusunda dilciler arasında bir 
görüş/kabul birliği yoktur. Bazı dilciler hitapları özne olarak değerlendirirken bazıları 
bağımsız tümleç (cümle dışı unsur) olarak değerlendirmektedir.6 Hitaplar özneye doğrudan 
bağlanmadığı için yani özneye sorulan sorulara cevap vermediği için bağımsız tümleç 
görevindedir.  Ayrıca bunlar anlamsal olarak sadece özneyi değil, düz tümleç, ve dolaylı 
tümleç gibi ögeleri de içinde barındırabilir. Bu sebeple hitapların özne türü olarak 
değerlendirilmesi doğru değildir.  
 2.2.1. Özne-Bağımsız Tümleç İç İçeliği  
 Hitapların yer aldığı bazı cümlelerde yüklemdeki iş, oluş ve hareketi yapan,  seslenilen 
kişidir. Ancak bu cümlelerde hitap dışında genellikle ikinci kişi zamirlerinden oluşan özne 
bulunur. Bu tür cümlelerde özne kelime olarak cümlede yer almanın yanı sıra bağımsız 
tümleci oluşturan hitabın içinde de varlığını hissettirir. Bu sebeple bu tür cümlelerin 
hitaplardan oluşan bağımsız tümlecinde anlamca özne bağımsız tümleç iç içeliği vardır.  

 Babacığım, bize dürüstlüğü sen öğrettin. 
      (Bağımsız Tümleç/Özne) Özne 

             Bağımsız Tümleç 
 Hey gönül, sen başıma bela mısın? 

 Çocuklar, sizler bizim geleceğimizsiniz. 
 Ey köhne yollar, ömrümü siz yediniz. 

 Güzel kardeşim, bari sen desteğini esirgeme! 
 2.2.2. Düz Tümleç - Bağımsız Tümleç İç İçeliği 

 Bağımsız tümleç görevindeki hitaplarla  başlayan bazı cümlelerde bağımsız tümleci 
oluşturan kelime veya kelime grubu, zamirler yardımıyla tekrarlanarak cümlede düz tümleç 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Zikri Turan hitap unsurlarının tereddütsüz özne olduğunu söylerken (Turan, 1999:42); Mehmet Özmen, 

cümlelerde özneyi kuvvetlendirmek için söylenen hitapların bağımsız tümleç değil, özne olduğunu belirtir 

(Özmen, 2004:2338). Leyla Karahan, Haydar Ediskun, İbrahim Delice ve Şahap Bulak hitap unsurlarını yükleme 

bağlanmadıkları için özne saymamakta; onları bağımsız tümleç (cümle dışı unsur) olarak değerlendirmektedir 

(Karahan, 1993:51; Ediskun, 1999:332; Delice, 1998: 205; Bulak, 2013:1114).  
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görevi görür. Genellikle ikinci kişi zamirlerinden oluşan düz tümleç, hitapta yer alan bağımsız 
tümlecin yerine kullanılan zamirden oluştuğu için bağımsız tümleç, anlam bakımından düz 
tümleci içinde taşır. Bu yüzden bu cümlelerin bağımsız tümlecinde anlamsal olarak bağımsız 
tümleç düz tümleç iç içeliği söz konusudur.  
 Anneciğim, bu gurbet elde her geçen gün seni daha çok özlüyorum. 

(Bağımsız Tümleç/ Düz Tümleç)                    Düz Tümleç 
              Bağımsız Tümleç 

 Evlatlarım, sizi Allah'a emanet ediyorum. 
 Ey İstanbul, seni hep minnetle anacağım. 

 Ya Rab, yarattığın her şeyde seni apaçık görüyorum. 
 Ey yalçın dağlar, aşık sizi neden aşamasın. 

 2.2.3. Dolaylı Tümleç- Bağımsız Tümleç İç İçeliği 
 Bağımsız tümleç görevindeki hitapların bulunduğu bazı cümlelerde bağımsız tümleci 
oluşturan kelime veya kelime grubu, zamirler yardımıyla tekrarlanarak cümlede dolaylı 
tümleç görevi görür. Hitaptaki bağımsız tümleçler, dolaylı tümleci oluşturan zamirin yerini 
aldığı unsurdan oluştuğu için bu tür bağımsız tümleçlerde anlam bakımından bağımsız tümleç 
dolaylı tümleç iç içeliği vardır. Hikmet Dizdaroğlu, bu tür ögeleri seslenmeli tümleç olarak 
kabul eder. (Dizdaroğlu,1982: 43) 

 Bahtsız anam, bu dünyada sahip olduğum her şeyimi sana borçluyum. 
   (Bağımsız Tümleç/ Dolaylı Tümleç)                                   Dolaylı Tümleç 

                   Bağımsız Tümleç 
 Ey bereketli topraklar, aradığımı sende buldum. 

 Babacığım, sana bir kitap gönderiyorum.  
 Çocuklar, büyükler sizlerden çok şey öğrenecek. 

 Ey vefasız, senden bana hayır yok. 
 2.2.4. Bağımsız Tümleç Yüklem İç İçeliği 

 Bağımsız tümleç olan hitapların yer aldığı bazı cümlelerde bağımsız tümleci oluşturan 
kelime veya kelime grubu, zamirler yardımıyla tekrarlanarak cümlede yüklem görevinde 
kullanılır. Bu tür cümlelerde bağımsız tümleci oluşturan hitaplar bağımsız tümleç olarak 
değerlendirilirken bu bağımsız tümleçlerin yerine kullanılan zamirler yüklemi oluşturur. 
Anlam bakımından yüklemi de içinde taşıdığı için bu tür cümlelerin bağımsız tümlecinde 
bağımsız tümleç yüklem iç içeliği vardır. Hikmet Dizdaroğlu, bu tür ögeleri seslenmeli tümleç 
olarak kabul eder. (Dizdaroğlu,1982: 43) 
 Allah, her işte tek yardımcımız O'dur. 

   (Bağımsız Tümleç/ Yüklem)           Yüklem 
                   Bağımsız Tümleç 
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 Daltonlar, çocukluğumun kahramanı onlardır. 

 Dostlar, bütün umudum sizdedir. 
 Genç adam, aradığın kudret sendedir. 

 3. Sonuç 
 Türkiye Türkçesi söz diziminde bazı ögelerin özellikleri, türleri ve sınırları hakkında 
dilciler arasında bir görüş/kabul birliği henüz sağlanamamıştır. Bu tür ögelerin önemli kısmını 
iç içe ögeler oluşturur. Bu konu açıklığa kavuştuğu takdirde dilciler arasındaki cümle 
ögelerinin türü, sınırları ve özellikleri konusundaki görüş/kabul farklılığı önemli oranda 
giderilecektir. Ayrıca Türkiye Türkçesi söz diziminin bu konu ile ilgili sorunlarının bir kısmı 
kendiliğinden çözüme kavuşacaktır. Böylece Türkçenin öğrenilmesi ve öğretilmesine de 
önemli bir katkı sağlanacaktır. 

 Türkçe bir cümlede bir kelime veya kelime grubu cümlede bir öge görevinde 
bulunabilir. Ancak cümlenin ögeleri oluştukları kelime ve kelime gruplarına göre değil, 
yükleme karşı durumlarına göre öge değeri kazandığı için bir cümlede aynı kelime veya 
kelime grubu yüklemi birden fazla yönden tamamlayabilir. Yani Türkçe bir cümlede her öge 
birbirinden farklı kelime ve kelime gruplarından oluşmayabilir. Bazen aynı kelime veya 
kelime grubu yüklemi birden fazla yönden tamamlayabildiği gibi cümlede yüklemi farklı 
yönlerden tamamlayan ve iki kelime veya kelime grubundan oluşan iki ögeden biri anlamsal 
olarak diğerinin içinde varlığını hissettirebilir. Aynı kelime veya kelime grubundan oluşarak 
yüklemi birden fazla yönden tamamlayan ve cümlede farklı kelime veya kelime grupları 
olarak yer aldığı  halde anlam bakımından aynı unsurdan oluşan ögelere iç içe ögeler denir.  
 İç içe ögeler  özelliklerine göre şekil ve anlam bakımından iç içe ögeler ve anlam 
bakımından iç içe ögeler olmak üzere ikiye ayrılır. Cümlede tek kelime veya kelime grubu 
olarak yer alan ve yüklemi birden çok yönden tamamlayan iç içe ögelere şekil ve anlam 
bakımından iç içe ögeler; cümlede iki ayrı kelime ve kelime grubu halinde yer aldıkları halde 
birinin anlamca  diğerinin içinde yer almasıyla oluşan iç içe ögelere anlam bakımından iç içe 
ögeler denir. Türkçe bir cümlede bir kelime veya kelime grubu ancak bir öge olabildiğinden 
şekil ve anlam bakımından iç içe ögeler tek bir öge olarak gösterilir fakat yüklemi birden fazla 
yöçnden tamamladığı için birden çok öge işlevi görür. Şekil ve anlam bakımından iç içe 
ögelerin oluşmasında daha çok kişi ekleri ve anlamca kaynaşmış birleşik fiiller etkili olurken 
anlam bakımından iç içe ögelerin oluşmasında hitaplar önemli rol oynar. 

 Türkiye Türkçesi söz dizimindeki iç içe ögeler konusunu ilk defa doğrudan gündeme 
getiren bu çalışmayla iç içe ögeler özelliklerine göre şekil ve anlam bakımından iç içe ögeler 
ve anlam bakımından iç içe ögeler olmak üzere ikiye ayrılarak incelenmiştir. Şekil ve anlam 
bakımından iç içe ögeler; özne düz tümleç, özne yüklem, düz tümleç yüklem, özne zarf 
tümleci, özne bağımsız tümleç, özne dolaylı tümleç yüklem, özne düz tümleç yüklem, düz 
tümleç dolaylı tümleç yüklem, dolaylı tümleç yüklem, zarf tümleci yüklem, dolaylı tümleç 
zarf tümleci olmak üzere on bir; anlam bakımından iç içe ögeler; özne bağımsız tümleç, düz 
tümleç bağımsız tümleç, dolaylı tümleç bağımsız tümleç ve bağımsız tümleç yüklem olmak 
üzere dört farklı iç içe öge tespit edilerek özellikleri verilmiş ve örneklendirilmiştir. Sayıları 
bunlardan ibaret olmayan iç içe ögelerin sayısı, türleri ve özellikleri yeni çalışmalarla 
çoğaltılabilir. 
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 Türkiye Türkçesi gramer ve söz dizimi kitaplarında iç içe ögeler konusu hakkında 
herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Bu durum gramer ve söz dizimi kitapları için bir 
eksikliktir. Bu eksikliğin giderilmesi için söz konusu kitapların cümle ögeleri bölümünde 
mutlaka iç içe ögeler ayrı başlık şeklinde yer almalıdır. Burada iç içe ögeler tanımlanarak 
türleri ve özellikleri verildikten sonra örneklendirilmelidir. Ayrıca cümle bilgisi ve söz dizimi 
ile ilgili bilimsel yayınlarda iç içe ögeler konusu göz önünde bulundurulmalıdır.  
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ATEŞLİ ÇOCUK HASTALIKLARIYLA İLGİLİ ADLANDIRMALAR* 

     
OKAN CELAL GÜNGÖR**1 

 

ÖZ 

İnsanlar yaşadıkları güçlüklerle mücadele edebilmek için farklı ifadeler kullanır. Bu ifadelerden biri belki 
de en önemlisi dildir. Bireyler, dilin imkânlarından yararlanıp, kelimelere farklı anlam ve değerler yükleyerek 
olumsuz çağrışımları olan durum ya da olayları bir tür algı mühendisliği ile hafifletmeye çalışır. Bu algı 
mühendisliğinin literatürdeki adı örtmecedir. Örtmece, olumsuz çağrışımları olan olayları, durumları nispeten 
daha olumlu ve rahatsız edici olmayan kelimelerle ifade etme çabasıdır. Örtmece sözlerin kullanıldığı alanların 
başında hastalıklar gelir.  

Çalışmamızda Türkçenin tarihî metinleri, Anadolu ağızları başta olmak üzere çocuk hastalıkları alanında 
yapılmış çalışmalar gözden geçirilerek ateşli çocuk hastalıklarından boğmaca, çiçek, kabakulak, kızamık, 
kızamıkçık, kızıl, karamuk ve havale hastalığıyla ilgili adlandırmalar tespit edilip kavramsal ve yapısal açıdan 
değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Adlandırma, Ateşli Çocuk Hastalıkları, Hastalık, Örtmece, Söz. 

 

THE NAMING RELATED TO FEVERED CHILDREN DISEASE 

Abstract 

People use different instruments in order to contention the difficulties they have. One of these instruments 
perhaps the most important one is language. By taking advantage of opportunities of language, giving different 
meanings and values to the words, individuals try to mitigate status and events with negative connotation by 
perceptual engineering. The name of this perceptual engineering in literature is euphemism. Euphemism is an 
effort of expressing the events and status that have negative connotations with relatively positive and 
nondisturbing words. The top of the fields where the euphemistic expressions are used is the name of the 
diseases.  

İn this article all uses-including euphemistic structures about pertussis, variola, mumps, measles, rubella, 
scarlet fever, corn cockle and seizure disease will be determined and evaluated in terms of structure and 
conceptuality by searching the studies conducted to pediatric diseases such as historical Turkish texts and 
Anatolian dialect. 

Keywords: Naming, Children’s Fevered Disease, Disease, Euphemism, Saying. 

 

1. GİRİŞ  

Hastalık, organizmada ortaya çıkan değişiklikler neticesinde sağlığın bozulması, 
bedenin ya da zihnin normal işlevini yerine getirememesi durumudur. Ağızlarda hastalık 
yerine araz, çor, dert, illet, maraz, maraza, sayrılık, sökellik, yiyik, zort kelimeleri kullanılır 
(Koç, 2010: 79). Hastalıklar farklı şekillerde adlandırılsa bile hemen tüm toplumlarda, ortak 
bir çağrışım alanına sahiptir; korku, acıma, üzüntü gibi olumsuz duygulara yol açar. Bu 
hastalıklar, geleceğin teminatı olarak algılanan, varlığı aile için gurur ve mutluluk kaynağı 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Bu yazı, 26-27 Eylül 2014 tarihinde Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenen IX. Uluslararası Büyük Türk Dili 
Kurultayı’nda sunulan bildiriden hareketle oluşturulmuştur. 
** Dr. Kayseri Lisesi, Kayseri. okancelalgungor@hotmail.com	  
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olan çocuk bedeninde vuku bulursa bu durumun yaratacağı tahribat daha büyük olacaktır. Bu 
durumda hastalıkla mücadele etme, yaşanan psikolojik yıkımı hafifletebilme adına, toplumda 
olumsuz çağrışımları yerleşik olan hastalığın adını anmak yerine nispeten daha olumlu 
çağrışımlar yaratan adlar tercih edilir ki bu bir anlamda algıyı değiştirme çabasıdır (Demirci, 
2008: 22). Literatürde bu durum için kullanılan en yaygın terim örtmecedir. Örtmece kimi 
varlıklardan, nesnelerden söz edildiğinde doğacak korku, ürkme, iğrenme gibi duyguların, 
kötü izlenim ve çağrışımların önlenmesi amacına yönelen ve dünyanın her dilinde rastlanan 
bir değiştirme olayıdır (Aksan 2000: 98). Örtmece sözlerin ortaya çıkışında toplumun ahlakî, 
dinî, örfî değerlerinin ve toplumda oluşturulan tabuların etkisi büyüktür. Tabu, mensupları 
için zararlı olacağı veya töreleri bozacağı düşünüldüğü için kabul edilemeyen belli davranış 
biçimlerinden veya doğaüstü güçlerden kaçınmak amacıyla toplumun sığındığı değer 
yargılarıdır (Üstüner, 2009: 168). Ateşli çocuk hastalıklarıyla ilgili örtmece yapıların ortaya 
çıkışında da bu sosyolojik vakıanın rol oynadığı görülmüştür. Çalışmada, ateşli çocuk 
hastalıkları konusunda başta örtmece yapılar olmak üzere, tüm adlandırmalar tespit edilip 
kavramsal ve yapısal açıdan değerlendirilecektir. 

 
2. BOĞMACA HASTALIĞI  
Literatürde pertussis olarak bilinen boğmaca, özellikle çocuk yaşlarda etkili olan 

yenidoğanlarda ölümcül olabilecek neticelere yol açan, bulaşıcı bir solunum sistemi 
hastalığıdır. 1679'da ilk kez Sydenham tarafından pertusis olarak adlandırılmıştır. Pertussis 
adı zorlu öksürük anlamına gelmektedir. Çincede de hastalığın adı yüz gün süren öksürüktür 
(Kafes, 2011: 1). Son yüzyılda tıpta kaydedilen gelişmelerle boğmaca virüsünden kaynaklı 
ölüm oranları azalsa bile 1980-90’lı yıllarda hastalık yeniden canlanmıştır. Gelişmekte olan 
ülkelerde bebek ölümlerinin hâlen önemli bir nedeni olan bu hastalığın üç evresi vardır: 
Birinci evre; nezle dönemidir, 1-2 hafta sürer ve genellikle hafif ateş, burun akıntısı, burun 
tıkanıklığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla başlar. Hastalığın ikinci evresi; 
öksürük nöbetlerinin sıklaştığı evredir. Öksürük nöbetleri sırasında hasta kızarır, morarır, 
gözleri fırlar, dili dışarı sarkar, boğulma hissi hastanın yüz ifadesinden okunur. Hastalığın son 
evresi olan iyileşme evresi ise 1-3 hafta sürer. Bu evrede, hasta normale dönmeden önce 
öksürük ve kusma azalır, iştah artar (Özkal, 2009: 26-27). Türkçede bu hastalıkla ilgili 
kullanımlar şunlardır: boġma renci (< T. boğma + Far. renc + T. -i) (Türkmen, 2006: 152), 
boğmaca öksürük (Yavuzarslan, 2010: 945), boğulgan öksürük (Köymen, 1970: 7), buvala 
(DS I: 807), büyük öksürük (DS I: 833), duma [dima, dumagı, dumağ, dumağı, dumu] (DS II: 
1601), gogoza (San, 1990: 494), goguca (DS III: 2094), göğöze, göğürce, gökduma, (DS III: 
2138), gököksürük [göğ öğsürük, göğ öksürük, göğ öysürük, göğ üskürük, göy ösgüreyh] (DS 
III: 2138), hıcılayık (DS III: 2356), horozik [horozzik] (< Far. ḫorūs + T.-(i)k) (DS III: 2412) 
(Buran ve İlhan, 2008: 113), hunnâ [hunnak] (< Ar. ḫunnāk) (Köktekin, 2007: 22) (Türkmen, 
2006: 200), kara öksürük (Yurdakök, 1984: 17), koço (DS IV: 2896), kukucak öksürüğü, 
öğürgen öksürük (Köymen, 1970: 7), öykence (DS V: 3367), uzun öksürük (DS VI: 4055), 
yorga (DS VI: 4300), yorgaca (Koç, 2010: 94). Bu sözler dışında, boğmacayla ilgili 
anlamında hunnakî (< Ar. ḫunnākì), boğmacaya benzer bir hastalık için hırtik kelimesi 
kullanılırken, öksürüğün şiddetiyle hastanın dilinin dışarı sarkması durumu hunnâk-ı kelbî (< 
Ar. ḫunnāk-ı kelbì) ‘’köpeğe özgü boğmaca’’ sözüyle karşılanmıştır.  
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Adlandırmaların büyük bir kısmının hastalığın ikinci evresi olan boğucu öksürük 
evresiyle ilgili olduğu görülmektedir. Boğmaca kelimesi halk nazarında olumlu çağrışımları 
olan bir kelime olmadığı için öksürük gibi nispeten daha olumlu çağrışımları olan örtmece 
sözler tercih edilmiş, öksürüğü de sıradan öksürükten ayırmak için büyük, gök, kara, uzun 
sıfatları kullanılmıştır. Hastanın nefes alıp vermesi sırasında çıkarmış olduğu sık, şiddetli, 
horozun ötüşünü andıran ses horozik [horozzik], boğazı rahatsız eden hırıltılı ses hıcılayık ve 
hırtik, öksürüğün şiddetiyle istifra edecek gibi olan kişi ise öğürgen sözüyle karşılanmıştır. 
Goguca, gogoza (< kuku / gugu) kelimelerinin de bu bağlamda hastanın öksürürken çıkarmış 
olduğu seslerle ilgili yansıma esaslı örtmece yapılar olduğu kanaatindeyiz. Yor- fiilinden 
türetilen yorga ve yorgaca kelimeleri hastalığın organizma üzerindeki yorucu etkisiyle 
dumağı [dima, dumagı, dumağ, dumu] (< tum ’soğuk’, tumagu ’nezle’) kelimesi, hastalığın 
birinci evresinde görülen soğuk algınlığıyla, nezleyle (DLT I: 338-447) ilgiliyken, akciğer 
anlamındaki öbke	   kelimesinden türetilen öykence (Toparlı, Çögenli ve diğerleri, 2000: 29) 
kelimesi hastadaki boğucu, şiddetli ve uzun öksürüğün akciğerle olan bağlantısını çağrıştıran 
bir kullanımdır. 

Boğmaca hastalığıyla ilgili sözler yapısal açıdan değerlendirildiğinde, boğmaca, buvala, 
duma, goguca, hıcılayık, hırtik, horozik, hunnak, hunnakî, koço, öykence, yorga, yorgaca 
sözleri kelime, boğmaca öksürük, boğulgan öksürük, büyük öksürük, kara öksürük, öğürgen 
öksürük, uzun öksürük sözleri Türkçe sıfat tamlaması, hunnâk-ı kelbî sözü, Arapça sıfat 
tamlaması, boġma renci, kukucak öksürüğü ise Türkçe isim tamlaması kuruluşundadır.   

 
3. ÇİÇEK HASTALIĞI  

Halk ağzında çiçek hastalığı olarak bilinen literatürdeki adıyla variola, hastada irinli 
kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan, ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalıktır (TS, 2011: 541). 
Dilimizde çiçek hastalığını karşılayan sözler şunlardır: bâd-âbile (< Far. bād-ı ābile) (Cora, 
2007: 27), bezeme (DS VI: 4458), cederi (< Ar. cederì) (Yurdakök, 2004: 235), cıbar (DS II: 
889), cüderi (< Ar. cüderì) (Önler, 1958: 101), çeçek (DS II: 1105), çıġ çiçek (Argunşah, 
1999: 242), donanma, donatma (DS II: 1558), kabarcuk [ġobucuḳ] (İleri, 2008: 637), 
(Gümüşatam, 2009: 483), kızıl şiş (Yurdakök, 2004: 235), nafaṭa (< Ar.) (Devellioğlu, 2008: 
796), şişek (Atalay, 2006: 21).  

Çiçek hastalığının aşamaları ve türleri için de kullanılan farklı sözler vardır. Kötü 
sonuçları olan bir çeşit çiçek hastalığı için deve çiçeği (DS II: 1440), çiçek hastalığının 
tehlikeli bir aşamasını için karaçiçek (Kara, 2008: 39) adlandırması, çiçek hastalığına 
yakalanmak anlamında ise çiçek çıḳmak (Toparlı 2007: 517), çiçek çıkarmak (Türkmen, 2006: 
165) fiilleri ve tecdir (< Ar. tecdìr) (Devellioğlu, 2008: 1049) kelimesi kullanılır.  

Çiçek, rengi, kokusu ve görünümüyle olumlu çağrışımlar bırakan, atasözlerimize, 
deyimlerimize, şairlerimizin şiirlerine türlü özellikleriyle sinmiş, emsalsiz bir bitkidir. 
Hastalık, vücutta çiçeği andıran kırmızı benekler şeklinde belirdiği için çiçek, halk ağzında bu 
hastalığı karşılayan en yaygın örtmece sözdür. Çiçek dışında kullanılan bezeme (< bed(i)z 
‘tezyin, süs’; Clauson, 1972: 390), donama, donatma (< tona- ‘süslemek, tezyin etmek’; 
Clauson, 1972: 523), dolama (< tol-; Korkmaz, 2007: 124) kelimeleri, irinli kabarcıkların 
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vücudu özellikle de yüzü tamamen sarması, donatması bir anlamda bezemesi, süslenmesiyle 
cıbar (< cıbar- ’yara, iltihap, su toplamak’) (DS II: 889), kızıl şiş, şişek (< şiş-(i)k; Gülensoy 
II, 2007: 847), kabarcuk [gobucuk] (< kabar-; Clauson, 1972: 585) kelimeleri ise vücutta 
beliren kırmızı, şiş, içi dolu, kabarcık şeklini almış sivilcelerle ilgili örtmece sözlerdir.  

Bezeme, cederi, cıbar, cüderi, çeçek, donanma, donatma, kabarcuk, nafaṭa, şişek, tecdir 
sözleri kelime, bâd-âbile, deve çiçeği sözleri isim tamlaması, çıġ çiçek, kızıl şiş, karaçiçek 
sözleri sıfat tamlaması, çiçek çıḳmak, çiçek çıkarmak sözleri ise isim fiil grubu 
kuruluşundadır. 

 
4. KABAKULAK HASTALIĞI  

Tükürük bezlerinin özellikle kulak altı bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren bulaşıcı, 
salgın ve ateşli bir hastalıktır (TS: 2011: 1248). Kabakulak ilk defa MÖ 5. yy’da Hipokrat 
tarafından kulak kenarında şişme ve testislerde bir ya da iki taraflı ağrılı büyüme olarak 
tanımlanmıştır (Delibaş, 2009: 27). Çatlak (DS II: 1091), donama (DS II: 1558), tulumşak, 
tulumşişi (DS VI: 4776), tulunkabası [dulukkaba, dulunkaba, dulunkabası] (DS II: 1599) (DS 
VI: 4776), topak (DS V: 3964) ve yazma (DS VI: 4220) ifadeleri bu hastalıkla ilgili 
kullanımlardır. 

Çatlak kelimesi (< çat ’yans’; Zülfikar, 1995: 200) hastalığın sebep olduğu kulaktaki 
uğultu ve çınlamalarla, yazma (< yaz- ‘sarmak, örtmek’ Gülensoy II, 2007: 1104), donama (< 
tona-; ‘süslemek, tezyin etme’ Clauson, 1972: 523) hastalığın kulak bölgesini bütünüyle 
sarması, bir süs gibi örtmesiyle, kabakulak (< kaba+kulak) ve topak (< top+ak) kelimeleri ise 
kulağın şeklinin değişip şişmesi, yuvarlak bir şekil almasıyla ilgili örtmece sözlerdir. 
Tulunkabası [dulukkaba, dulunkaba] tulumşak, tulumşişi (< tulung ’kulakla ağız arasındaki 
yer’) (DLT I: 401) sözleri ise kulak alt bölgesinin şişmesiyle ilgilidir.  

Çatlak, donama, topak, tulumşak, yazma sözleri kelime, kabakulak sözü sıfat tamlaması, 
tulunkabası, tulumşişi sözleri ise isim tamlaması kuruluşundadır.  

 
5. KIZAMIK VE KIZAMIKÇIK HASTALIĞI  

Kızamık, kızıl hastalığı gibi genellikle küçük yaşlarda görülen, kuluçka dönemi bir iki 
hafta süren, bulaşıcı, ateşli, ufak kızıl lekeler döktüren bir hastalıktır. Kızamıkçık ise kızamığa 
benzeyen, ona göre hafif geçen döküntülü bir hastalıktır (TS: 2011: 1435). 1841’de İngiliz 
doktor Little Red, 1866’da ise İskoçyalı doktor Veale tarafından ‘rubella’ olarak 
adlandırılmıştır. Kızamıkçık 19.yy. sonlarına kadar orta şiddetli kızamık ya da kızamık ve 
kızılın birleşimi olarak bilinmekteyken, 1881’de Londra Ulusal Tıp Kongresi’nde bu 
hastalığın kızamık ve kızıldan farklı bir hastalık olduğu onaylanmıştır (Delibaş, 2009: 36-37). 
Hastalıkla ilgili dilimizdeki kullanımlar şunlardır: çiçeğüñ yiynisi (Kaya, 2008: 696), kızamık 
[gızambuh, kıranbığ, ḳızamaḳ, ḳızamıḫ, kızanbığ, ḳızımıḳ, ḳızlamuk] (Koç, 2010: 89) (DS IV: 
2817) (Caferoğlu, 2011: 178) (Akca, 2012: 175) (DS IV: 2862) (İleri, 2008: 300) (DLT I: 
528), hasba (< Ar. ḥaṣbe) (DS III: 2348), ilmece (DS IV: 2533) (DS IV: 2817), kızılca (DS 
IV: 2865), köme (DS IV: 2957), paryandı (DS V: 3405).  
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Kızamık hastalığına yakalanma durumu kızamığa tutulmak, kızamık çıkarmak 
(Yavuzarslan, 2010: 649-650), kızılcuh çıkarmak (DS IV: 2865) şeklinde ifade edilirken, 
kızamığa yakalanmış kimse için kızamıklı (TS: 1435), kızamık hastalığının belirtisi için 
gevirci (DS III: 2012), kızamık geçirdikten sonra vücudun çeşitli yerlerinde beliren çıbanlar 
için kızamık tepmesi (Köymen, 1970: 13) kızamık hastalığında vücutta beliren siğiller için ise 
budaklu (Kaya, 2008: 521) sözü kullanılır.  

Çiçeğüñ yiynisi sözü, hastalığın vücutta çiçek hastalığına göre daha hafif seyretmesiyle, 
köme sözü yanmak anlamındaki kö- fiille, paryandı kelimesi ise alev anlamındaki par yansıma 
sesiyle ilişkili örtmece sözlerdir. 

Budaklı, gevirci, hasba, ilmece, kızamık, kızamıklı, kızılca, köme sözleri kelime, çiçeğüñ 
yiynisi, kızamık tepmesi sözleri isim tamlaması, kızamığa tutulmak, kızamık çıkarmak fiilleri 
isim fiil grubu, paryandı sözü ise -dı belirli geçmiş zaman ekiyle kalıplaşmış, birleşik kelime 
kuruluşunda bir adlandırmadır. 

 
6. KIZIL HASTALIĞI 

Literatürde scarlatina olarak geçen kızıl, genellikle küçük yaşlarda görülen, bulaşıcı, 
yüksek ateşli, kırmızı renkte geniş lekeler döktüren, kuluçka dönemi üç dört gün süren 
tehlikeli hastalıktır (TS: 2011: 1436). Albastı (DS I: 214), algömlek [algöynek] (DS I: 214), 
(DS I: 214), alpeştembal (< T. al + Far. puştmāl) (DS I: 214), ateş gömleği (< Far. āteş + T. 
gömleği) (DS I: 367), çullama (DS II: 1303), kızıl (TS: 1436), kızılgevrek (Koç, 2010: 91) 
punta (DS V: 3488) sözleri hastalıkla ilgili dilimizdeki kullanımlardır. 

Kullanımlardan albastı sözü, küçük çocuklara ve yeni doğum yapan annelere musallat 
olduğuna inanılan kötü ruhlarla ilgili, korku ve hurafelere dayalı, algömlek [algöynek], 
alpeştembal ve çullama (< çul ’elbise’) sözleri ise hastalığın yüksek ateşle seyretmesi ve bu 
ateşin bütün bedeni âdeta bir gömlek, elbise gibi sarmasıyla ilgili örtmece örnekleridir. 

Bazen aynı kelimenin birden fazla hastalığı ve bu hastalıkların belirtilerini karşılamak 
için de kullanıldığı görülür. Çörcük (<  çor ~ çör ’hastalık’) (DS II: 1291) kelimesi kızamık 
ve kızıl, kızılcık kelimesi ise kızamık ve çiçek hastalığı için kullanılan sözlerdir (DS IV: 
2865). Kızamık, kızıl vb. hastalıklarda vücutta görülen kırmızı lekeler için indifa (< Ar. 
İndifa) (TS: 2011: 1190) kızamık ve çiçek gibi hastalıklarda görülen kabarcıklar için ise hesbi 
(< Ar. ḥaṣbe) kelimesi kullanılır (DS III: 2348).   

Çörcük, çullama, hesbi, indifa, kızıl, kızılcık, punta sözleri kelime, ateş gömleği sözü 
isim tamlaması, algömlek, alpeştembal, kızılgevrek sözleri sıfat tamlaması, albastı sözü ise -dı 
belirli geçmiş zaman ekiyle kalıplaşmış, birleşik kelime kuruluşunda bir adlandırmadır.  

 
7. KARAMUK HASTALIĞI  

Karamuk (< kara-muk; Korkmaz, 2007: 99) kızamığın dışa vuramaması neticesinde 
ortaya çıkan daha ağır durumdur (Yurdakök, 1984: 19). Kızamığın aksine vücutta siyah 
kabarcıklarla belirir. Kelimenin karamıh, karamık şeklindeki alafonları da dikkate alındığında 
adlandırmanın vücutta beliren siyah kabarcıklarla ilgili olduğu açıktır. 
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8. HAVALE HASTALIĞI  
Literatürde konvilsiyon olarak bilinen halk ağzındaki adıyla havale, İlk olarak MÖ 

2080’de Hammurabi’nin Babil Kanunları’nda, Hipokrat tarafından da MÖ 5. yüzyılda 
bahsedilen (Yıldırım, 2009: 3) genellikle çocuklarda görülen ateşli veya ateşsiz çırpınma 
nöbetleri şeklinde kendini gösteren bir hastalıktır (TS: 2011: 1064). Çocukluk döneminde en 
sık görülen havale türü, ateşli havaleler olup daha çok erkek çocuklarda görülür. Büyük 
nöbetlerde gözlerde dönmeler, ağızdan köpük gelmesi, çenenin kilitlenmesi, vücutta 
kasılmalar ve geçici bilinç kaybı gibi belirtilerle kendini gösteren bu hastalığıyla ilgili 
dilimizdeki sözler şunlardır: adı batasıca (DS I: 65-66), adını eller alsın (Gecekuşu, 2006: 25) 
belen [beleñ] (DS I: 612), boncuk (Yaşar, 2008: 188), boncuk illeti (Yavuzarslan, 2010: 142), 
debiyet (Üstün, 2008: 175), havale (< Ar. ḥavāle) (Şafak, 2010: 290), karabasan, karabasma 
(DS IV: 2638), oġlan hastalığı (Özçelik, 2001: 88), oġlancuḳlar hastalığı (< T.  oġlancuḳlar + 
Far. hasta + T. -lığı) (Türkmen, 2006: 251), oğlanboncuğu (DS VI: 4611), oğlanlık (DS V: 
3270), oynama, oynatma (DS V: 3304), uşaklamak (DS VI: 4790), ümmü’s-sıbyan (< Ar. 
ümmü’s-ṣıbyān) (Köktekin, 2007: 27).  

Havale hastalığına yakalanma, havale geçirme anlamında belen olmak, belinlemek (DS 
I: 613), havale gelmek (< Ar. ḥavāle + T. gel-)  (TS: 2011: 1064), (< Far. ḫuy + T. bas-) 
(Üstün, 2008: 193), oğlanlık olmak (DSV: 3270) sözleri kullanılmaktadır. Havaleli (< Ar. 
ḥavāle + T. -li) (Yavuzarslan, 2010: 439) kelimesi ise havale hastalığına tutulmuş kişiyi 
karşılar. 

Havale hastalığıyla ilgili adlandırmalara bakıldığında adı batasıca ve adını eller alsın 
ilençleri, hastalığın ciddiyetini ve bundan ötürü adının dahi anılmak istenmediğini ortaya 
koyan bir tür hastalıktan korunma, kaçınma amaçlı örtmece sözlerdir. Halk kültüründe, 
korkulan, başa gelebilecek kötü şeylerin adını anmak bir yana akıldan geçirmenin bile kişiye 
zarar verebileceği düşüncesi hakimdir. Belen olmak, belinlemek (< beliñ ‘korku, ürkü’ 
Clauson, 1972: 343-344) karabasan ve karabasma adlandırmaları, çocuğun kötü bu ruhlar 
tarafından korkutulduğu ve bu ruhların etkisinde olduğu algısını yansıtan korku ve hurafelere 
dayalı örtmece örnekleridir, zira sadece çocuğun değil yeni doğum yapmış annenin de kötü 
ruhların etkisi altına girebileceği düşünülür. Oğlanboncuğu ve boncuk illeti (< T. boncuk + 
Ar. illet + T. -i) adlandırmalarında cam, taş, sedef, tahta, plastik vb. maddelerden yapılan, 
ortası delik, çoğu yuvarlak ve renkli süs tanesi olan boncuğun bir çocuk hastalığına ad olması, 
çocuğun hastalık sürecinde yüksek ateşin etkisiyle yaşadığı ter yoğunluğuyla ilintilidir.                    
Havale geçiren çocuk yüksek ateşin etkisiyle âdeta boncuk boncuk terler, keza xuy basmak (< 
Far. ḫūy ’ter’ + T. bas-) deyimi de buna paralel bir kullanımdır. Oynama, oynatma 
adlandırmaları nöbet sırasında çocuğun hareketli olması ve istem dışı davranışlarıyla, 
oglancuklar ve oğlanlık (< ogul ’çocuk’) sözleri ise hastalığın çocukluk hatta bebeklik 
dönemine özgü olmasıyla ilişkilidir. 

Belen, boncuk, debiyet, havale, havaleli, oğlanlık, oynama, oynatma, uşaklamak sözleri 
kelime, boncuk illeti, oġlan hastalığı, oġlancuḳlar hastalığı, oğlanboncuğu sözleri Türkçe 
isim tamlaması, ümmü’s-sıbyan sözü Arapça isim tamlaması, havale gelmek, xuy basmak, 
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karabasma, oğlanlık olmak fiilleri isim fiil grubu, adı batasıca, karabasan sözleri sıfat fiil 
grubu, adını eller alsın ise cümle kuruluşunda bir adlandırmadır.  

 

9. SONUÇ  
Boğmaca hastalığıyla ilgili 14 kelime, 9 kelime grubu (2 isim tamlaması, 7 sıfat 

tamlaması), çiçek hastalığıyla ilgili 11 kelime, 7 kelime grubu (2 isim tamlaması, 3 sıfat 
tamlaması, 2 isim fiil grubu), kabakulak hastalığıyla ilgili 5 kelime, 3 kelime grubu (2 isim 
tamlaması, 1 sıfat tamlaması), kızamık hastalığıyla ilgili 8 kelime, 6 kelime grubu (2 isim 
tamlaması, 2 isim-fiil grubu ve 1 birleşik kelime), kızıl hastalığıyla ilgili 7 kelime, 6 kelime 
grubu (2 isim tamlaması, 3 sıfat tamlaması, 1 birleşik kelime), karamuk hastalığıyla ilgili 1 
kelime, havale hastalığıyla ilgili 9 kelime, 11 kelime grubu (4 Türkçe isim tamlaması, 1 
Arapça isim tamlaması, 4 isim fiil grubu, 2 sıfat fiil grubu) 1 cümle düzeyinde söz olmak 
üzere toplamda 55 kelime, 40 kelime grubu, 1 cümle tespit edilmiştir.  

Tespit edilen sözlerin önemli bir bölümü örtmece niteliğindedir. Özellikle havale ve 
boğmaca hastalığıyla ilgili örtmece sözlerin diğer hastalıklara göre çokluğu, bu hastalıkların 
ciddiyetiyle dolayısıyla toplumda uyandırdığı olumsuz algılarla ilgilidir. Boğmaca hastalığını 
karşılamak için öksürük kelimesi büyük, kara, uzun sıfatlarıyla yaygın bir şekilde 
kullanılırken, literatürde variola olarak geçen hastalığı karşılamada kullanılan en yaygın terim 
çiçek kelimesidir. Çiçek hastalığında lekelerin ve ateşin tüm vücudu kaplaması, sarması 
durumu ise bezeme, donama, donatma sözlerine yansımıştır. Eşya adlarının özellikle kızıl 
hastalığını karşılamak için algömlek, alpeştembal ve çullama şeklinde kullanıldığı, hurafe ve 
batıl inançların ise havale ve kızıl hastalığıyla ilgili adlandırmalara albastı, karabasan, 
karabasma şeklinde yansıdığı görülmüştür. Yüksek ateş ve ateşi çağrıştıran sözler, renk adı 
olarak kızıl ya da ala kızamık, çiçek ve kızıl hastalığıyla ilgili adlandırmalara algömlek, 
ateşgömleği, kızılcık, paryandı şeklinde yansırken, kara rengi çiçek, karamuk ve havale 
hastalığını karşılayan adlandırmalarda görülmekte olup hastalığın ciddiyetini yansıtmak için 
kullanılmıştır. Hastalığın ciddiyetini yansıtmada bu renk dışında, hayvan adı deve kelimesi 
deve çiçeği şeklinde çiçek hastalığının bir türünde geçmektedir. Bazı hastalıklar için ortak 
kullanılan kelimeler de tespit edilmiştir. Çörcük kelimesi kızamık ve kızıl, kızılcık kelimesi 
ise kızamık ve çiçek hastalığı için ortak kullanılan kelimelerdir. Hastalığın görüldüğü yaş 
devresi ise sadece havale hastalığıyla ilgili adlandırmalara oglancuklar, oġlan hastalığı, 
oġlancuḳlar hastalığı, oğlanlık şeklinde yansımıştır.  
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KISALTMALAR 

Ar: Arapça  
Far: Farsça  

DLT: Dîvânu Lugâti’t Türk  
DS: Derleme Sözlüğü  

T: Türkçe  
TS: Türkçe Sözlük  
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MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE 
İLİŞKİN TUTUMLARI 

 
 

Tarkan YAZICI* 
 
 
Öz 
İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, müzik öğretmeni adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine 
ilişkin tutumları belirlenmiş, tutumlarının çeşitli değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediği 
incelenmiştir. Araştırmada, veri toplama aracı olarak Zeyneloğlu ve Terzioğlu (2011) tarafından geliştirilen 
“Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma; 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 
Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinde bulunan ve tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen Balıkesir, Gazi, 
Gaziosmanpaşa ve Erzincan üniversitelerinin müzik eğitimi anabilim dallarında öğrenim görmekte olan 323 
lisans öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda; öğrencilerin en yüksek düzeyde olumlu tutum 
sergiledikleri alt boyutların “evlilikte cinsiyet rolü” ve “eşitlikçi cinsiyet rolü” olduğu, tüm alt boyutlarda ve 
ölçek genelinde “eşitlikçi tutuma” sahip oldukları; cinsiyet, yaş grubu, yaşamın çoğunun geçirildiği yer, 
yaşanılan coğrafi bölge, anne-baba öğrenim durumu, anne-baba birliktelik durumu değişkenlerinin katılımcıların 
toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarında etkili olduğu bulgusu elde edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Müzik, müzik öğretmeni, toplumsal cinsiyet, tutum 
 

THE ATTITUDE OF MUSIC TEACHER CANDIDATES TO SOCIAL GENDER ROLES 
 
Abstract 
In this study where relational screening model has been used, the attitudes of music teacher candidates to social 
gender roles have been determined, and also it has been discussed if their attitudes differ in terms of different 
variables. Data collection tool in the research is "Attitude Scale of Social Gender Roles" which was developed 
by Zeyneloğlu and Terzioğlu (2011). The research includes 323 undergraduate students having education in the 
department of music education during 2014-2015 Education Period, those students have been selected by 
random sampling from universities from different geographical regions of Turkey such as Balıkesir, Gazi, 
Gaziosmanpaşa and Erzincan. At the end of the research, it is concluded that students have positive attitudes; 
sub-dimensions are "gender role in marriage" and "egalitarian gender role"; they have an "egalitarian attitude" in 
all sub-dimensions and scale; the variables such as gender, age group, living spaces, geographical region, 
educational status of mothers and fathers, marital status of mothers and fathers have a great influence on 
attitudes of students to social gender roles.  
 
Key Words: Music, music teacher, social gender role, attitude  
 
1. GİRİŞ 
Biyolojik olarak kadın-erkek ayrımını ifade eden cinsiyet; bireylerin davranışlarını, 
tutumlarını ve yaşam biçimlerini etkileyen bir kavram ve bir değişkendir. Temelde 
kadın/erkeğin bir diğeriyle rekabet edemeyeceği ölçüde tarafsız olan cinsiyet kavramı, 
kendisine yüklenen anlamlarla bu özelliğini kaybetmiş ve toplumsal bir içerik kazanmıştır 
(Arıcı, 2011). Sancar ve diğerlerine (2006) göre ekonomik-siyasi-kültürel alanlardaki 
toplumsal ilişkileri düzenleyen ve toplumsal hiyerarşilerin kurulmasını belirleyen “cinsiyet” 
sözcüğü İngilizce’de “gender-sex” kavramlarıyla ifade edilmektedir. Feminist kuramcılara 
göre gender; toplumsal-tarihsel, sex ise daha çok biyolojik olarak anlamlandırılmıştır. 
Cinsiyetler arası ayrımcılığın sonucunda cinsiyet; kadın ve erkek arasındaki biyolojik 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Yrd. Doç. Dr. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi, GSEB, Müzik Eğitimi ABD, Mersin, 
yazicitarkan@gmail.com 
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farklılık, toplumsal cinsiyet ise kadınlık ve erkeklik rolleri arasındaki ayrım olarak anlam 
bulmuştur (Butler, 2008). 
 
Kadın ve erkekliğin öğrenilmesinden itibaren, ataerkil toplum normları aracılığıyla kadın-
erkeğin kendini sunum biçim-rolleri, davranış kalıpları, tavırları, giyim şekilleri birbirlerinden 
ayrılmış, bireyden sıyrılan cinsiyet kavramı farklılaşmış ve toplumsal bir anlam kazanmış; 
hemen hemen her ataerkil toplumda kadının aile ve toplum içindeki rolü her zaman çocuk 
bakımı-doğurganlık ile bağlantılı olarak ele alınmış; toplum tarafından kadının biyolojik 
özelliklerinden dolayı erkek ile eşit olamayacağı fikri kabul görmüştür (Aydın, 2010; 
Doğramacı, 1982; Ozankaya, 1994). Bhasin’e (2003) göre her toplum, erkeği/kadını farklı 
nitelikleri, davranış modelleri, rolleri, sorumlulukları, hakları ve beklentileri olan bir 
erkeğe/kadına dönüştürmekte, biyolojik olan cinsiyetten faklı olarak erkeklerin ve kadınların 
toplumsal cinsiyet kimliklerini psikolojik ve sosyolojik olarak belirlemektedir. Oakley de 
(1985) toplumsal cinsiyetin bir kültür sorunu olduğunu, erkek ve kadınların “eril-dişil” olarak 
sosyal biçimde sınıflandırıldığını ve bu sınıflandırmanın kültürel olduğunu, yere ve zamana 
göre değişiklik gösterdiğini belirtmektedir. 
 
Bireyler farkında olsun/olmasın, kendi bireysel özelliklerine ve farklılıklarına rağmen 
toplumun değer yargılarından ve toplumsal rollerin etkisinden kurtulamamaktadırlar. Çünkü 
toplumsal cinsiyet kavramının temelinde ataerkil toplum sisteminin oluşturduğu kadın-erkek 
arasındaki roller, davranışlar, zihinsel ve duygusal ayrıştırmalar bulunmaktadır (Demez, 
2005). Pek çok toplumda kadın ve erkek farklı yaratıklar olarak görülmekte ve her birinin 
kendine ait olanakları, rolleri ve sorumlulukları olduğu kabul edilmektedir. Bunun en açık 
göstergesi kamusal alanda çalışma ve politika erkek; ev işleri ve aile ile ilgili özel alanlar 
kadın işidir görüşünün birçok toplum tarafından benimseniyor ve uygulanıyor olmasıdır. 
Toplumsal cinsiyet ayrımları, hem kadınların hem de erkeklerin yaşamlarını 
şekillendirmektedir. Literatürde toplumsal cinsiyet rolleri üzerine yapılmış birçok araştırma, 
toplumun kadına ve erkeğe yüklediği sorumluluklardan dolayı kadın ve erkeğin depresyon, 
kaygı, düşük benlik saygısı gibi olumsuzluklar yaşadıklarını, çeşitli ekonomik-sosyal-kültürel 
değişimler ve gelişmeler sonucunda özellikle kadınların, erkeklere oranla daha fazla hastalık 
ve stres yaşadıklarını ortaya çıkarmıştır (Akın ve Demirel, 2003). 
 
Kadının emeğini-cinselliğini-bedenini-doğurganlığını denetleyen ve erkek çıkarlarını koruyan 
bir toplumsal sistem olan ataerkillik sistemin yol açtığı toplumsal statü eşitsizliklerden dolayı, 
kadınlar her alanda insan haklarından, erkeklerle eşit ölçüde yararlanamamaktadırlar. Bu 
nedenle kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliklerin önlenmesi gerekmektedir. Bu açıdan 
üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının belirlenmesi, 
üniversite eğitiminin içeriğine toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi bakış açısı 
bilincinin entegre edilmesine katkı sağlayacaktır (Berktay, 1996; Zeyneloğlu ve Terzioğlu, 
2011). Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı; çalışma yaşamında, sağlık hizmetlerine erişebilmede, 
sosyal-siyasal yaşamda temel hakların kullanımında kadına yönelik eşitsizlikler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Kadınlar cinsiyetlerinden dolayı doğum öncesinden başlayarak 
yaşamlarının her döneminde gittikçe artan dozlarda ayırımcılığa; kamusal alana katılma 
olanakları olan eğitim ve iş yaşamında olduğu gibi özel yaşamlarında da her türlü engelleme, 
kısıtlama, ayırımcılık ve hatta cezalandırmalara; sosyal, ekonomik, politik bir konuda duygu, 
düşünce ve davranışlarının değiştirilmesi gibi sosyal etkilerle karşılaşabilmektedirler (Gürsoy, 
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2009; Sakallı, 2001). Arkonaç’a (2005) göre sosyal etkiler toplum içerisinde bir bireyin başka 
bireylerin sosyal yargı, tutum ve fikirlerinden etkilenerek kendi tutum, fikir ve yargılarını 
değiştirmesi sonucu oluştuğu için, kadınlar bu tür sosyal etkilere her zaman maruz 
kalmışlardır. Bu tür sosyal etkilere, müzik tarihi literatüründe de rastlanmaktadır. Çünkü 
önemli müzik icracılığı, bestecilik ve müzikal yaratıcılık daha çok erkeklerle ilişkilendirilen 
bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal, kültürel ve ekonomik birçok faktörün, 
kadınların bu alanlarda daha az yer almalarına neden olmasına rağmen en önemli rol 
toplumsal cinsiyet ve cinsiyete dayalı yargılar olmuştur (Özkişi, 2013). Oysa sanatsal 
yaratıcılık; insana özgüdür ve insana, diğer var olanlar arasında özel yerini ya da değerini 
sağlamaktadır (Kuçuradi, 1988). Toplumsal cinsiyet kaynaklı eşitsizlikler ile farklı 
zamanlarda farklı yerlerde karşılaşılmakta; kadınlar kamusal alanlardan dışlanmaya/erkek 
egemenliğine bağımlı olmaya itilmektedir (Yazıcı ve İzgi Topalak, 2014).  
 
Araştırma konusu müzik öğretmeni adayları ile hiç çalışılmamıştır. Oysa çalışma grubu, 
“sanatçı-eğitimci” bireyler olarak toplum yapısının değişmesinde-olgunlaşmasında etkin 
görevlere sahip olacaktır. Birey olarak insan, yaşamının belirli dönemlerinde az/çok, bazı 
eksiklik, yetersizlik gibi olumsuzluklar içinde bulunabilmektedir. Birey, durum-konum-işlev 
yönünden tüm devingenlik, karışıklık, belirsizlik ve karmaşıklığına karşın, müzik eğitimi 
aracılığıyla hem bedensel, devinişsel, bilişsel, duyuşsal, cinsel, toplumsal, törel, kültürel ve 
kişilik gelişimini sağlamakta hem de önceki dönemden kaynaklanan olumsuzlukları 
gidermektedir (Uçan, 2005). İnsan; ne yalnız tin ne de yalnız tendir. İnsan psiko-fizik bir 
bütün olmakla birlikte, toplumun tinsel ve tensel koşullarıyla biçimlenmektedir. Ülkemizin 
temel sorunu, bireylerin değişmesidir. Çünkü birey, toplumun ekonomik-kültürel koşullarının 
biçimlendiği şekilde değişmektedir. Bu değişimlerin gelişebilmesi için de tinsel-tensel 
koşullar ile bir amaca yönelik örgütlenme ve amaca varmayı sağlayacak düzen gerekmektedir. 
Bu koşulların sağlanmaması sonucunda ise birey ümitsizliğe itilmekte, karamsarlaşmakta, 
kendi kaderini değiştirmek için gerekli koşullardan biri olan tinsel gücü kendinde 
bulamamaktadır. Bunun sonucunda da aydınlanmış/aydınlanmamış pek çok bireyin olumsuz 
tutumlar sergilemesi, sosyal etkileşimdeki problemleri ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla 
müzik; insanın iç-oluşumunu fizyolojik ve psikolojik yönlerden etkilemesiyle, davranışlarında 
değişiklik yaratabilir; insanımıza diğer sorunların çözümünde gerekli olan öğelerden birini, 
tinsel gücü verebilir (Sun, 1969). Birey için zihinsel bir etkinlik olduğu kadar, hem birey hem 
de toplum için kendilerini ifade edebilecekleri doğal bir gereksinim ve estetik bir araç olan 
müzik-müzik eğitimi sayesinde toplum duyarlı, düşünen, sosyal, eleştiren, empati kuran 
bireylere sahip olmaktadır (İzgi Topalak ve Yazıcı, 2014). Dolayısıyla müzik öğretmeni 
adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin bakış açılarının, mesleksel yaşamlarında 
uygulayacakları öğretimlerini etkileyebileceği düşünüldüğünde, araştırma konusunun 
cinsiyetçi yaklaşımlar açısından çözümleyici bir bakış açısıyla değerlendirilmesi önem 
kazanmaktadır. 
 
2. YÖNTEM 
Bu bölümde araştırmanın modeli, araştırmanın çalışma gurubu, araştırmada kullanılan veri 
toplama aracı ve veri analizleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 
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2. 1. Araştırmanın Modeli 
Bu çalışmada, iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya 
derecesini belirlemeyi amaçlayan ilişkisel tarama modeli uygulanmıştır (Karasar, 2012). 
Araştırmacı, elde edilen nicel verilerin istatiksel çözümlemeleri doğrultusunda araştırma 
konusunun genel bir görünümünü elde edebilmek için anket yöntemi ile örneklemine 
ulaşmıştır. 
 
2. 2. Çalışma Grubu 
Çalışma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinde bulunan 
ve tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen Balıkesir, Gazi, Gaziosmanpaşa ve Erzincan 
üniversitelerinin müzik eğitimi anabilim dallarında öğrenim görmekte olan 323 lisans 
öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Bu tür örneklem seçiminde popülasyon içindeki her bir 
bireyin örneklem gruplarına seçilme şansı eşittir ve bireylerin tamamı benzer özelliklere 
sahiptir (Çepni, 2009). Katılımcıların demografik özelliklerine göre dağılımı Tablo 1’de 
verilmiştir. 
 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı (N=323) 
Demografik Özellik Gruplar n % 

Cinsiyet Kadın 197 61,0 
Erkek 126 39,0 

Yaş 

20 yaşından küçük 101 31,3 
20-22 yaş 149 46,1 
23-24 yaş 31 9,6 
25 yaş ve üzeri 42 13,0 

Yaşamın çoğunun geçirildiği yer 

Köy-kasaba 22 6,8 
İlçe 60 18,6 
Şehir 153 47,4 
Büyükşehir 88 27,2 

Yaşanılan bölge 

Marmara 46 14,2 
İç Anadolu 78 24,1 
Ege 33 10,2 
Doğu Anadolu 51 15,8 
Güneydoğu Anadolu 14 4,3 
Karadeniz 57 17,6 
Akdeniz 44 13,6 

Ailenin ekonomik düzeyi 
Alt 18 5,6 
Orta 290 89,8 
Üst 15 4,6 

Anne öğrenim durumu 

Okul bitirmedi 25 7,7 
İlkokul 88 27,2 
Ortaokul 46 14,2 
Lise 105 32,5 
Üniversite 59 18,3 

Baba öğrenim durumu 

Okul bitirmedi 7 2,2 
İlkokul 57 17,6 
Ortaokul 46 13,9 
Lise 119 36,8 
Üniversite 95 29,4 

Anne-baba birliktelik durumu Anne-baba sağ ve birlikte 273 84,5 
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Baba hayatta değil 14 4,3 
Anne-baba sağ ve boşanmış 28 8,7 
Anne hayatta değil 8 2,5 

Aile biçimi Çekirdek aile 261 80,8 
Geniş aile 62 19,2 

Aile tutumu 
Baskıcı 28 8,7 
Demokratik 217 67,2 
Serbest 78 24,1 

Medeni durum 
Bekâr 309 95,7 
Evli 10 3,1 
Birlikte yaşıyor 4 1,2 

Mezun olunan lise türü 

Güzel sanatlar lisesi 213 65,9 
Devlet lisesi 61 18,9 
Anadolu lisesi 19 5,9 
Özel lise 10 3,1 
Meslek lisesi 20 6,2 

 
2. 3. Veri Toplama Aracı 
Araştırmada müzik öğretmeni adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının 
belirlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi için amacıyla “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum 
Ölçeği” kullanılmıştır. Aşağıda araştırmada kullanılan ölçme aracı ile ilgili bilgilere yer 
verilmiştir. 
 
Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği: Zeyneloğlu ve Terzioğlu (2011) tarafından 
geliştirilen ölçek, 38 madde ve 5 alt boyuttan oluşan, 1-5 arasında puanlanan Likert tipi bir 
ölçektir. Ölçeğin “eşitlikçi cinsiyet rolü”, “kadın cinsiyet rolü”, “evlilikte cinsiyet rolü” ve 
“geleneksel cinsiyet rolü” alt boyutları sekiz, “erkek cinsiyet rolü” alt boyutu ise altı 
maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin faktör yükü 0.35-0.79 arasında değişmektedir ve faktör yükü 
0.30’un altında olan dokuz madde ölçekten çıkarılmıştır. Faktör analizi sonuçları, ölçeğin 
birden fazla boyuttan oluştuğunu göstermektedir. Bu boyutlar, öğrencilerin toplumsal cinsiyet 
rollerine ilişkin tutumlarında etkili olan faktörlerin çeşitliliğini ortaya koymaktadır. Ölçeğin 
Cronbach Alfa değeri yüksek bulunmuştur (0.92). Çalışmada ölçeğin alt boyutlarının 
Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.80-0.72 arasında değişmektedir. Her bir alt boyut iç 
tutarlılık analizleri açısından değerlendirildiğinde; “kadın cinsiyet rolü” alt boyutunun 
Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.80 olarak bulunmuştur. “Eşitlikçi cinsiyet rolü”, 
“evlilikte cinsiyet rolü” ve “geleneksel cinsiyet rolü” alt boyutlarının Cronbach Alfa 
güvenirlik katsayısı 0.78 olarak saptanmıştır. “Erkek cinsiyet rolü” alt boyutunun ise, 
Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.72’dir. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayılarının 
yüksek olması ölçeğin iç tutarlılığının yüksek olduğunu göstermektedir.  Bu sonuç, ölçeğin ve 
alt boyutlarının güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. Ölçeği oluşturan maddelerin kendi 
aralarında ve ölçek ile olan korelasyonlarının yüksek olması, maddelerin aynı boyutta ölçme 
yaptığını göstermektedir. Ölçeğin alt faktörlerinin birbirleriyle olan korelasyonlarının 0.65-
0.35 arasında olduğu bulunmuştur. Bu sonuç, ölçeğin üniversite öğrencilerinin toplumsal 
cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının aynı boyutta ölçebildiğini göstermektedir. Toplumsal 
cinsiyet rollerine ilişkin tutumların inceleneceği çalışmalarda bu ölçeğin kullanılması son 
derece önemlidir. Ülkemizde bu konuya ilişkin geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış ölçme 
aracı bulunmamaktadır. Elde edilen bulgular, ölçeğin üniversite öğrencilerinin toplumsal 
cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu 
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ve bu konuda yapılacak çalışmalarda kullanılabileceğini göstermektedir. Bu çalışma birkaç 
sınırlılığa sahiptir. Bu ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik çalışması, sadece üniversitede öğrenim 
gören genç yaş grubunu içermektedir. Bu nedenle ölçme aracının, farklı yaş ve eğitim 
gruplarındaki bireylere yönelik farklı çalışmalarda kullanılarak test edilmesi önerilmektedir 
(Zeyneloğlu ve Terzioğlu, 2011). 
 
2. 4. Verilerin Analizi 
Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (sayı, yüzde, ortalama, standart 
sapma) kullanılmıştır. Alt boyut ve ölçek genel puanlarının ortalama, standart sapma ve 
katılım düzeyleri betimsel istatistik tablosu şeklinde sunulmuştur. Anketin birinci bölümünde 
cinsiyet, yaş, yaşam yeri, yaşanılan bölge, ailenin ekonomik düzeyi, anne öğrenim durumu, 
baba öğrenim durumu, anne-babanın medeni durumu, aile tipi, medeni hal ve evlenme şekline 
ilişkin 12 demografik soru yer almaktadır. Anketin ikinci bölümünde toplam 38 maddeden 
oluşan “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği” 0-5 arası puanlanmaktadır. Ölçek, 
öğrenciler toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi tutum cümlelerine; tamamen katılıyorsa 
“5” puan, katılıyorsa “4” puan, kararsızsa “3” puan, katılmıyorsa “2” puan, kesinlikle 
katılmıyorsa “1” puan alacak şekilde puanlandırılmıştır. Toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 
geleneksel tutum cümleleri ise; yukarıda belirtilen puanlamanın tam tersi olarak, öğrenciler 
tamamen katılıyorsa “1” puan, katılıyorsa”2” puan, kararsızsa “3” puan, katılmıyorsa “4” 
puan, kesinlikle katılmıyorsa “5” puan alacak şekilde puanlandırılmıştır. Bu puanlama şekli 
ile ölçekten alınabilecek en yüksek puan 190; en düşük puan ise 38 olarak hesaplanmıştır. 
Ölçekten alınan en yüksek değer öğrencinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi 
tutuma sahip olduğunu, en düşük değer ise öğrencinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 
geleneksel tutuma sahip olduğunu göstermektedir. “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum 
Ölçeği”nin Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı 38 madde için “0.92” olarak bulunmuştur. Bu 
sonuç, ölçek maddelerinin birbiriyle yüksek iç tutarlılığa ve yüksek güvenirliğe sahip 
olduğunu göstermektedir (Zeyneloğlu ve Terzioğlu, 2011). Alt boyutlar ve ölçek genel 
puanlarının iki alt gruptan oluşan demografik değişkenlere göre karşılaştırılmasında t testi; 
ikiden fazla alt gruptan oluşan demografik değişkenlere göre karşılaştırılmasında Tek Yönlü 
Varyans Analizi kullanılmıştır. Tek Yönlü Varyans Analizinde anlamlı farklılık görüldüğünde 
farkın hangi iki grup arasında olduğunu belirlemek amacıyla Bonferroni düzeltmeli LSD 
testinden yararlanılmıştır. Analizlerde güven aralığı %95 (anlamlılık düzeyi 0,05 p<0,05) 
olarak belirlenmiştir. 
 
3. BULGULAR VE YORUM 
Bu bölümde, araştırma probleminin çözümü için çalışma grubundan ölçekler yoluyla toplanan 
verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır. Elde edilen bulgulara dayalı 
olarak açıklama ve yorumlar yapılmıştır. 
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Tablo 2. Eşitlikçi Cinsiyet Rolü Alt Boyutu Puanlarına İlişkin Betimsel Bulgular 
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 SS 

f % f % f % f % f % 
4. Evlilikte çocuk sahibi olma 
kararını eşler birlikte vermelidir. 17 5,3 7 2,2 5 1,5 85 26,3 209 64,7 4,43 1,02 

8. Ailede ev işleri, eşler arasında 
eşit paylaşılmalıdır. 18 5,6 20 6,2 29 9,0 100 31,0 156 48,3 4,10 1,15 

12. Ailenin maddi 
olanaklarından kız ve erkek 
çocuk eşit yararlanmalıdır. 

18 5,6 9 2,8 13 4,0 90 27,9 193 59,8 4,33 1,06 

13. Çalışma yaşamında 
kadınlara ve erkeklere eşit ücret 
ödenmelidir. 

22 6,8 16 5,0 25 7,7 88 27,2 172 53,3 4,15 1,18 

18. Dul kadın yalnız başına 
yaşayabilmelidir. 23 7,1 19 5,9 38 11,8 123 38,1 120 37,2 3,92 1,17 

20. Ailede kararları eşler birlikte 
almalıdır. 13 4,0 4 1,2 7 2,2 111 34,4 188 58,2 4,41 0,92 

22. Eşler boşandığında mallar 
eşit paylaşılmalıdır. 10 3,1 14 4,3 33 10,2 125 38,7 141 43,7 4,15 0,98 

27. Mesleki gelişme 
fırsatlarında kadınlara ve 
erkeklere eşit haklar 
tanınmalıdır. 

19 5,9 8 2,5 11 3,4 109 33,7 176 54,5 4,28 1,06 

 
Tablo 2’de katılımcıların “eşitlikçi cinsiyet rolü” alt boyutunda en yüksek düzeyde “evlilikte 
çocuk sahibi olma kararını eşlerin birlikte vermesi gerektiği” (X=4,43) ve “ailede kararları 
eşlerin birlikte alması gerektiği” (X=4,41) görüşlerine katıldıkları ve diğer olumlu görüşlerin 
“katılıyorum ve tamamen katılıyorum” düzeyinde olduğu bulgusu elde edilmiştir. “Dul 
kadının yalnız başına yaşayabilmesi gerektiği” (X=3,92) görüşüne katılım düzeyinin 
“katılıyorum” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular, çalışma grubunun kadın sosyal 
haklarına yönelik olumlu tutumlar sergilediğini göstermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χ
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Tablo 3. Kadın Cinsiyet Rolü Alt Boyutu Puanlarına İlişkin Betimsel Bulgular 
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 SS 

f % f % f % f % f % 
1. Kızlar, ekonomik 
bağımsızlıklarını 
kazandıklarında 
ailelerinden ayrı 
yaşayabilmelidir. 

19 5,9 34 10,5 56 17,3 123 38,1 91 28,2 3,72 1,15 

5. Bir genç kızın 
evleneceği kişiyi 
seçmesinde son sözü 
baba söylemelidir. 

113 35,0 102 31,6 53 16,4 35 10,8 20 6,2 2,22 1,21 

16. Kadının temel 
görevi anneliktir. 111 34,4 77 23,8 50 15,5 53 16,4 32 9,9 2,44 1,36 

19. Bir genç kızın, 
flört etmesine ailesi 
izin vermelidir. 

28 8,7 21 6,5 63 19,5 139 43,0 72 22,3 3,63 1,15 

21. Bir kadın 
akşamları tek başına 
sokağa çıkabilmelidir. 

27 8,4 32 9,9 56 17,3 104 32,2 104 32,2 3,70 1,24 

29. Bir kadın cinsel 
ilişkiyi evlendikten 
sonra yaşamalıdır. 

54 16,7 35 10,8 50 15,5 91 28,2 93 28,8 3,41 1,42 

31. Erkeğin 
evleneceği kadın 
bakire olmalıdır. 

80 24,8 51 15,8 66 20,4 60 18,6 66 20,4 2,94 1,47 

37. Bir kadın 
hastaneye gittiğinde 
kadın doktora 
muayene olmalıdır. 

161 49,8 78 24,1 31 9,6 29 9,0 24 7,4 2,00 1,28 

 
Tablo 3’de öğrencilerin “kadın cinsiyet rolü” alt boyutunda en yüksek düzeyde “kızların 
ekonomik bağımsızlıklarını kazandıklarında ailelerinden ayrı yaşayabilmeleri” (X=3,72) ve 
“bir genç kızın, flört etmesine ailesinin izin vermesi gerektiği” (X=3,63) görüşlerine 
katıldıkları bulgusu elde edilmiştir. “Bir kadın hastaneye gittiğinde kadın doktora muayene 
olması gerektiği” (X=2,00) ve “bir genç kızın evleneceği kişiyi seçmesinde son sözü babanın 
söylemesi gerektiği” (X=2,22) görüşlerine katılım düzeyinin “katılmıyorum” düzeyinde 
olduğu tespit edilmiştir. Katılımcılara göre bireysel-toplumsal haklara sahip olan kadının 
toplumdaki yeri ev ile sınırlı değildir ve bireysel-toplumsal yaşamında söz sahibidir. 

 
 
 
 
 
 

Χ
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Tablo 4. Evlilikte Cinsiyet Rolü Alt Boyutu Puanlarına İlişkin Betimsel Bulgular 
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 SS 

f % f % f % f % f % 
2. Erkeğin evde her 
dediği yapılmalıdır. 137 42,4 132 40,9 18 5,6 20 6,2 16 5,0 1,90 1,08 

6. Kadının erkek çocuk 
doğurması onun değerini 
artırır. 

208 64,4 71 22,0 16 5,0 11 3,4 17 5,3 1,63 1,08 

9. Kadının yaşamıyla 
ilgili kararları kocası 
vermelidir. 

161 49,8 96 29,7 35 10,8 19 5,9 12 3,7 1,84 1,07 

10. Kadınlar kocalarıyla 
anlaşamadıkları 
konularda tartışmak 
yerine susmayı tercih 
etmelidir. 

139 43,0 90 27,9 42 13,0 30 9,3 22 6,8 2,09 1,24 

14. Bir erkeğin karısını 
aldatması normal 
karşılanmalıdır. 

248 76,8 45 13,9 12 3,7 8 2,5 10 3,1 1,41 0,92 

15. Kadının çocuğu 
olmuyorsa erkek tekrar 
evlenmelidir. 

235 72,8 49 15,2 23 7,1 8 2,5 8 2,5 1,47 0,92 

26. Evlilikte kadın 
istemediği zaman cinsel 
ilişkiyi reddetmelidir. 

22 6,8 25 7,7 44 13,6 110 34,1 122 37,8 3,88 1,19 

36. Evlilikte gebelikten 
korunmak sadece kadının 
sorumluluğudur. 

188 58,2 84 26,0 26 8,0 14 4,3 11 3,4 1,69 1,02 

 
Tablo 4 “evlilikte cinsiyet rolü” alt boyutunda en yüksek katılımın “evlilikte kadın istemediği 
zaman cinsel ilişkiyi reddetmeli” (X=3,88) görüşü yönünde olduğunu göstermektedir. “Bir 
erkeğin karısını aldatması normal karşılanması gerektiği” (X=1,41), “kadının çocuğu 
olmuyorsa erkeğin tekrar evlenebilmesi” (X=1,47), “kadının erkek çocuk doğurmasının onun 
değerini arttırdığı” (X=1,63), “evlilikte gebelikten korunmanın sadece kadının 
sorumluluğunda olduğu” (X=1,69) görüşlerine katılım düzeyinin ise “kesinlikle 
katılmıyorum” düzeyinde, diğer ifadelerin ise “katılmıyorum” düzeyinde olduğu tespit 
edilmiştir. Bu bulgular evliliklerin temelinde en kalın çizgilerle kendisini gösteren toplumsal 
cinsiyet ayrımcılığına rağmen, katılımcıların kadına, evlilikte eşitlikçi bir cinsiyet rolü 
yüklediğini göstermektedir. 
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Tablo 5. Geleneksel Cinsiyet Rolü Alt Boyutu Puanlarına İlişkin Betimsel Bulgular 
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 SS 

f % f % f % f % f % 
3. Kadının yapacağı 
meslekler ile erkeğin 
yapacağı meslekler ayrı 
olmalıdır. 

80 24,8 101 31,3 70 21,7 55 17,0 17 5,3 2,46 1,18 

7. Kadının doğurganlık 
özelliği nedeniyle, iş 
başvurularında erkekler 
tercih edilmelidir. 

190 58,8 81 25,1 23 7,1 18 5,6 11 3,4 1,69 1,04 

11. Bir genç kız, evlenene 
kadar babasının sözünü 
dinlemelidir. 

53 16,4 59 18,3 73 22,6 88 27,2 50 15,5 3,07 1,32 

17. Evin reisi erkektir. 126 39,0 69 21,4 44 13,6 47 14,6 37 11,5 2,38 1,41 
23. Kız bebeğe pembe, 
erkek bebeğe mavi renkli 
giysiler giydirilmelidir. 

74 22,9 94 29,1 50 15,5 66 20,4 39 12,1 2,70 1,34 

24. Erkeğin en önemli 
görevi evini 
geçindirmektir. 

35 10,8 65 20,1 50 15,5 115 35,6 58 18,0 3,30 1,27 

25. Erkeğin maddi gücü 
yeterliyse kadın 
çalışmamalıdır. 

118 36,5 104 32,2 39 12,1 34 10,5 228 8,7 2,22 1,28 

32. Alışveriş yapma, 
fatura ödeme gibi ev dışı 
işlerle erkek uğraşmalıdır. 

68 21,1 96 29,7 57 17,6 60 18,6 42 13,0 2,72 1,33 

 
Tablo 5’e göre çalışma grubu “geleneksel cinsiyet rolü” alt boyutunda en yüksek düzeyde 
“erkeğin en önemli görevinin evini geçindirmek olduğu”  (X=3,30) ve “bir genç kızın, 
evlenene kadar babasının sözünü dinlemesi gerektiği” (X=3,07) görüşlerine katılmaktadırlar. 
“Kadının doğurganlık özelliği nedeniyle, iş başvurularında erkeklerin tercih edilmesi 
gerektiği” (X=1,69) görüşüne katılım düzeyinin “kesinlikle katılmıyorum” düzeyinde en 
düşük katılım düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular günümüzde aile reisinin erkek 
olduğu ve kadınların evlenene kadar babalarına itaat etmeleri gerektiği görüşünün hala 
geçerliğini koruduğunu ortaya çıkarmaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χ
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Tablo 6. Erkek Cinsiyet Rolü Alt Boyutu Puanlarına İlişkin Betimsel Bulgular 
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f % f % f % f % f % 
28. Evlilikte erkeğin öğrenim 
düzeyi kadından yüksek 
olmalıdır. 

113 35,0 107 33,1 46 14,2 37 11,5 20 6,2 2,20 1,21 

30. Ailede erkek çocuğun 
öğrenim görmesine öncelik 
tanınmalıdır. 

164 50,8 97 30,0 22 6,8 21 6,5 19 5,9 1,87 1,16 

33. Erkekler statüsü yüksek 
olan mesleklerde 
çalışmalıdır. 

80 24,8 94 29,1 53 16,4 74 22,9 22 6,8 2,58 1,26 

34. Ailede kazancın nasıl 
kullanacağına erkek karar 
vermelidir. 

129 39,9 105 32,5 39 12,1 30 9,3 20 6,2 2,09 1,20 

35. Bir erkek gerektiğinde 
karısını dövmelidir. 250 77,4 43 13,3 9 2,8 13 4,0 8 2,5 1,40 0,91 

38. Evlilikte erkeğin yaşı 
kadından büyük olmalıdır. 96 29,7 63 19,5 54 16,7 65 20,1 45 13,9 2,69 1,43 

 
Tablo 6 “erkek cinsiyet rolü” alt boyutunda en yüksek düzeyde “evlilikte erkeğin yaşının 
kadından büyük olması gerektiği”  (X=2,69) ve “erkeklerin statüsü yüksek olan mesleklerde 
çalışması gerektiği” (X=2,58) görüşlerine katılımın olduğunu ancak en yüksek katılım 
düzeyinin “kararsızım” düzeyinde olduğu bulgusunu tespit etmiştir. “Bir erkeğin gerektiğinde 
karısını dövebileceği” (X=1,40) görüşüne katılım düzeyinin “kesinlikle katılmıyorum” en 
düşük katılım düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Tablo 6’daki bulgular katılımcıların, erkeğin 
cinsiyet rolüne yönelik gelenekselci bir yaklaşım sergilediklerini ortaya çıkarmaktadır. 
 

Tablo 7: Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği ve Alt Boyut Puanlarına İlişkin 
Bulgular 

Alt Boyut Min. Max.  SS Tutum Düzeyi 
Eşitlikçi Cinsiyet Rolü 8 40 33,79 6,19 Eşitlikçi 
Kadın Cinsiyet Rolü 10 40 28,04 6,39 Eşitlikçi 
Evlilikte Cinsiyet Rolü 10 40 33,85 5,48 Eşitlikçi 
Geleneksel Cinsiyet Rolü 8 40 27,43 6,21 Eşitlikçi 
Erkek Cinsiyet Rolü 6 30 23,15 4,65 Eşitlikçi 
Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği 70 190 146,28 23,10 Eşitlikçi 
 
Tablo 7’de öğrencilerin en yüksek düzeyde olumlu tutum sergiledikleri alt boyutların 
“evlilikte cinsiyet rolü” (X=33,85) ve “eşitlikçi cinsiyet rolü” (X=33,79) olduğu; tüm alt 
boyutlarda ve ölçek genelinde “eşitlikçi tutuma” sahip oldukları bulgusu elde edilmiştir. Bu 
bulgular müzik öğretmeni adaylarının çalışma-toplumsal-evlilik-aile yaşamı ile ilgili 
toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi bakış açısına sahip olduklarını göstermektedir.  
 

Χ
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Tablo 8. Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği ve Alt Boyut Puanlarının Cinsiyete 
Göre Mann t Testi Bulguları 

Alt Boyut Cinsiyet N  SS t p 

Eşitlikçi Cinsiyet Rolü Kadın 197 35,03 5,54 4,624 0,000 
Erkek 126 31,87 6,66   

Kadın Cinsiyet Rolü Kadın 197 29,85 5,31 6,758 0,000 
Erkek 126 25,23 6,94   

Evlilikte Cinsiyet Rolü Kadın 197 35,73 4,25 8,511 0,000 
Erkek 126 30,91 5,91   

Geleneksel Cinsiyet Rolü Kadın 197 29,38 5,08 7,612 0,000 
Erkek 126 24,40 6,61   

Erkek Cinsiyet Rolü Kadın 197 24,04 4,01 4,374 0,000 
Erkek 126 21,78 5,23   

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum 
Ölçeği 

Kadın 197 154,03 18,80 8,278 0,000 
Erkek 126 134,19 24,06   

 
Tablo 8’de “toplumsal cinsiyet rolleri tutum” ölçeği ve tüm alt boyut puanlarının cinsiyet 
değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,05). Kadın 
öğrencilerin eşitlikçi cinsiyet, kadın cinsiyet rolü, evlilikte cinsiyet rolü, geleneksel cinsiyet 
rolü, erkek cinsiyet rolü ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları erkek öğrencilerin 
tutumlarından anlamlı düzeyde daha olumludur. Bu bulgu kadın katılımcıların toplum 
içindeki statülerini ve buna uygun rollerini kendilerinin belirlemek istediklerini 
göstermektedir. 
 

Tablo 9. Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği ve Alt Boyut Puanlarının Yaş 
Gruplarına Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Bulguları 

Alt Boyut Yaş N  SS F p Farkın 
Kaynağı 

Eşitlikçi Cinsiyet Rolü 

A-20 yaşından 
küçük 101 34,43 6,96 0,702 0,551  

B-20-22 yaş 149 33,73 5,34    
C-23-24 yaş 31 33,10 4,16    
D-25 yaş ve 
üzeri 42 33,02 8,06    

Kadın Cinsiyet Rolü 

A-20 yaşından 
küçük 101 28,04 6,52 1,126 0,339  

B-20-22 yaş 149 28,38 5,97    
C-23-24 yaş 31 26,10 7,67    
D-25 yaş ve 
üzeri 42 28,33 6,55    

Evlilikte Cinsiyet Rolü 

A-20 yaşından 
küçük 101 34,99 5,17 2,799 0,040 A>C 

B-20-22 yaş 149 33,68 5,44    
C-23-24 yaş 31 32,42 5,21    
D-25 yaş ve 
üzeri 42 32,76 6,21    

Geleneksel Cinsiyet 
Rolü 

A-20 yaşından 
küçük 101 28,61 6,05 2,381 0,070  

B-20-22 yaş 149 27,23 5,77    
C-23-24 yaş 31 25,65 6,36    
D-25 yaş ve 42 26,64 7,56    

Χ
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üzeri 

Erkek Cinsiyet Rolü 

A-20 yaşından 
küçük 101 24,28 4,06 2,988 0,031 A>C 

B-20-22 yaş 149 22,54 4,80    
C-23-24 yaş 31 22,74 4,34    
D-25 yaş ve 
üzeri 42 22,93 5,31    

Toplumsal Cinsiyet 
Rolleri Tutum Ölçeği 

A-20 yaşından 
küçük 101 150,35 21,46 2,048 0,107  

B-20-22 yaş 149 145,58 22,88    
C-23-24 yaş 31 140,00 23,41    
D-25 yaş ve 
üzeri 42 143,69 26,43    

 
Tablo 9’da “evlilikte cinsiyet rolü” (F=2,799; p<0,05) ve “erkek cinsiyet rolü” (F=2,988; 
p<0,05) alt boyut puanlarının anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 20 
yaşından küçük öğrencilerin evlilikte cinsiyet rolü puanları 23-24 yaş grubundaki öğrencilerin 
puanlarından anlamlı düzeyde daha olumludur. 
 
Tablo 10. Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği ve Alt Boyut Puanlarının Yaşamın 

Çoğunun Geçirildiği Yere Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Testi Bulguları 

Alt Boyut 
Yaşamın 
Çoğunun 
Geçirildiği Yer 

N  SS F p Farkın 
Kaynağı 

Eşitlikçi Cinsiyet 
Rolü 

A-Köy-kasaba 22 30,95 9,58 3,974 0,008 D>A 
B-İlçe 60 32,52 6,95    
C-Şehir 153 33,92 5,81    
D-Büyükşehir 88 35,17 4,76    

Kadın Cinsiyet 
Rolü 

A-Köy-kasaba 22 25,18 5,97 4,133 0,007 D>A 
B-İlçe 60 29,15 5,92    
C-Şehir 153 27,28 6,28    
D-Büyükşehir 88 29,35 6,67    

Evlilikte Cinsiyet 
Rolü 

A-Köy-kasaba 22 33,55 6,86 0,149 0,930  
B-İlçe 60 34,13 5,20    
C-Şehir 153 33,69 4,97    
D-Büyükşehir 88 34,02 6,20    

Geleneksel Cinsiyet 
Rolü 

A-Köy-kasaba 22 27,59 6,54 1,116 0,343  
B-İlçe 60 28,42 6,31    
C-Şehir 153 26,82 6,07    
D-Büyükşehir 88 27,81 6,30    

Erkek Cinsiyet 
Rolü 

A-Köy-kasaba 22 22,77 5,36 0,435 0,728  
B-İlçe 60 23,20 4,47    
C-Şehir 153 22,93 4,49    
D-Büyükşehir 88 23,60 4,90    

Toplumsal 
Cinsiyet Rolleri 
Tutum Ölçeği 

A-Köy-kasaba 22 140,05 26,06 1,592 0,191  
B-İlçe 60 147,42 23,96    
C-Şehir 153 144,63 22,01    
D-Büyükşehir 88 149,95 23,38    

 
Tablo 10’a göre “eşitlikçi cinsiyet rolü” (F=3,974; p<0,05) ve  “kadın cinsiyet rolü” (F=4,133; 
p<0,05) alt boyut puanları anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. Yaşamının çoğunu 

Χ
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büyükşehirde geçiren öğrencilerin eşitlikçi cinsiyet rolü puanları yaşamının çoğunu köy-
kasabada geçiren öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde daha olumludur. Bu bulgular 
toplumsal cinsiyet rollerinin, kırsal kesimlerde erkek egemenliğinde şekillendiğini ortaya 
çıkarmaktadır. 

 
Tablo 11. Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği ve Alt Boyut Puanlarının 

Öğrencinin Yaşadığı Coğrafi Bölgeye Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Testi Bulguları 
Alt Boyut Yaşanılan 

Coğrafi Bölge N  SS F p Farkın 
Kaynağı 

Eşitlikçi Cinsiyet 
Rolü 

A-Marmara 46 33,22 5,82 0,632 0,705  
B-İç Anadolu 78 33,83 6,22    
C-Ege 33 34,45 7,22    
D-Doğu Anadolu 51 32,86 6,90    
E-Güneydoğu 
Anadolu 14 35,50 4,90    

F-Karadeniz 57 33,61 5,75    
G-Akdeniz 44 34,61 5,84    

Kadın Cinsiyet Rolü 

A-Marmara 46 28,61 5,92 3,275 0,004 A>D 
B-İç Anadolu 78 27,99 6,98   B>D 
C-Ege 33 29,30 5,89   C>D 
D-Doğu Anadolu 51 25,18 6,18   E>D 
E-Güneydoğu 
Anadolu 14 29,50 7,12   G>D 

F-Karadeniz 57 27,40 5,44   G>B 
G-Akdeniz 44 30,34 6,38    

Evlilikte Cinsiyet 
Rolü 

A-Marmara 46 34,13 4,79 3,215 0,004 A>D 
B-İç Anadolu 78 33,46 6,16   C>D 
C-Ege 33 35,58 4,64   E>D 
D-Doğu Anadolu 51 31,61 6,45   G>D 
E-Güneydoğu 
Anadolu 14 35,86 4,77   G>B 

F-Karadeniz 57 33,40 5,03    
G-Akdeniz 44 35,50 4,04    

Geleneksel Cinsiyet 
Rolü 

A-Marmara 46 28,24 5,55 4,326 0,000 A>D 
B-İç Anadolu 78 27,32 6,55   C>D 
C-Ege 33 29,67 4,43   E>D 
D-Doğu Anadolu 51 23,94 6,74   G>D 
E-Güneydoğu 
Anadolu 14 26,86 6,94    

F-Karadeniz 57 27,67 5,65    
G-Akdeniz 44 29,07 5,84    

Erkek Cinsiyet Rolü 

A-Marmara 46 23,20 4,51 2,213 0,042 A>D 
B-İç Anadolu 78 22,95 4,63   C>D 
C-Ege 33 23,79 4,30   E>D 
D-Doğu Anadolu 51 21,27 5,52   G>D 
E-Güneydoğu 
Anadolu 14 23,29 5,22    

F-Karadeniz 57 23,77 4,20    
G-Akdeniz 44 24,34 3,91    

Toplumsal Cinsiyet 
Rolleri Tutum 
Ölçeği 

A-Marmara 46 147,39 21,42 3,600 0,002 A>D 
B-İç Anadolu 78 145,55 25,48   B>D 
C-Ege 33 152,79 21,38   C>D 

Χ
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D-Doğu Anadolu 51 134,86 24,04   E>D 
E-Güneydoğu 
Anadolu 14 151,00 23,61   G>D 

F-Karadeniz 57 145,86 19,09    
G-Akdeniz 44 153,86 21,05    

 
Tablo 11’de “kadın cinsiyet rolü” (F=3,275; p<0,05), “evlilikte cinsiyet rolü” (F=3,215; 
p<0,05), “geleneksel cinsiyet rolü” (F=4,326; p<0,05, “erkek cinsiyet rolü” (F=2,213; p<0,05) 
alt boyut puanlarının ve “toplumsal cinsiyet rolleri tutum ölçeği” (F=3,600; p<0,05) 
puanlarının anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Marmara, İç Anadolu, Ege, 
Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesinde yaşayan öğrencilerin puanları Doğu Anadolu 
Bölgesinde yaşayan öğrencilerin puanlarından daha olumludur. Akdeniz Bölgesinde yaşayan 
öğrencilerin “kadın cinsiyet rolü” puanları İç Anadolu Bölgesinde yaşayan öğrencilerin 
puanlarından; Akdeniz Bölgesinde yaşayan öğrencilerin “evlilikte cinsiyet rolü puanları” ise 
İç Anadolu Bölgesinde yaşayan öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde daha olumludur. 
Bu bulgular ataerkil yapının egemenliğini koruduğu bölgelerde, sosyal-ekonomik- kültürel 
yapıya uygun olarak şekillenen kültürün, toplumsal cinsiyet düzeninde etkisini sürdürdüğünü 
göstermektedir. 
 

Tablo 12. Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği ve Alt Boyut Puanlarının Anne 
Öğrenim Durumuna Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Testi Bulguları 

Alt Boyut Anne Öğrenim 
Durumu N  SS F p Farkın 

Kaynağı 

Eşitlikçi Cinsiyet 
Rolü 

A-Okul bitirmedi 25 31,64 7,60 2,887 0,023 E>A 
B-İlkokul 88 33,94 5,52    
C-Ortaokul 46 33,07 6,96    
D-Lise 105 33,31 6,62    
E- Üniversite 59 35,92 4,40    

Kadın Cinsiyet Rolü 

A-Okul bitirmedi 25 27,04 6,41 3,818 0,005 E>A 
B-İlkokul 88 26,78 5,83   E>B 
C-Ortaokul 46 27,13 5,91   E>C 
D-Lise 105 28,30 6,77    
E- Üniversite 59 30,63 6,31    

Evlilikte Cinsiyet 
Rolü 

A-Okul bitirmedi 25 31,52 7,19 3,969 0,004 E>A 
B-İlkokul 88 33,48 5,03   E>B 
C-Ortaokul 46 34,02 5,78    
D-Lise 105 33,40 5,48    
E- Üniversite 59 36,07 4,47    

Geleneksel Cinsiyet 
Rolü 

A-Okul bitirmedi 25 25,56 6,80 3,367 0,010 E>A 
B-İlkokul 88 26,40 6,07   E>B 
C-Ortaokul 46 26,74 5,42   E>C 
D-Lise 105 27,83 6,65    
E- Üniversite 59 29,63 5,38    

Erkek Cinsiyet Rolü 

A-Okul bitirmedi 25 21,88 5,35 3,769 0,005 E>A 
B-İlkokul 88 22,61 4,08   E>B 
C-Ortaokul 46 22,48 5,29   E>C 
D-Lise 105 23,10 4,67    
E- Üniversite 59 25,12 4,12    

Toplumsal Cinsiyet 
Rolleri Tutum 

A-Okul bitirmedi 25 137,64 25,43 5,075 0,001 E>A 
B-İlkokul 88 143,22 20,87   E>B 
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Ölçeği C-Ortaokul 46 143,43 21,11   E>C 
D-Lise 105 145,95 25,02    
E- Üniversite 59 157,36 19,91    

 
Tablo 12 “eşitlikçi cinsiyet rolü” (F=2,887; p<0,05), “kadın cinsiyet rolü” (F=3,818; p<0,05), 
“evlilikte cinsiyet rolü” (F=3,969; p<0,05), “geleneksel cinsiyet rolü” (F=3,367; p<0,05), 
“erkek cinsiyet rolü” (F=3,769; p<0,05) alt boyut puanlarının ve “toplumsal cinsiyet rolleri 
tutum ölçeği” puanlarının (F=5,075; p<0,05) anne öğrenim durumuna göre anlamlı düzeyde 
farklılık gösterdiğini ortaya çıkarmaktadır. Annesi üniversite düzeyinde öğrenim gören 
öğrencilerin puanları annesi okul okumayan öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde daha 
olumludur. Bulgulara göre anne öğrenim durumu, kadın ve erkeğin toplumsal statüsüne 
yönelik eşit olmayan bir tutum ve davranış sergilenmesinde etkili olmaktadır.  
 

Tablo 13. Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği ve Alt Boyut Puanlarının Baba 
Öğrenim Durumuna Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Testi Bulguları 

Alt Boyut Baba Öğrenim 
Durumu N  SS F p Farkın 

Kaynağı 

Eşitlikçi Cinsiyet 
Rolü 

A-Okul bitirmedi 7 29,29 10,42 3,177 0,014 E>A 
B-İlkokul 57 34,23 5,28    
C-Ortaokul 45 32,07 7,58    
D-Lise 119 33,44 6,43    
E- Üniversite 95 35,14 4,88    

Kadın Cinsiyet Rolü 

A-Okul bitirmedi 7 23,00 6,32 1,981 0,097  
B-İlkokul 57 27,39 6,06    
C-Ortaokul 45 27,18 5,98    
D-Lise 119 28,28 6,49    
E- Üniversite 95 28,95 6,53    

Evlilikte Cinsiyet 
Rolü 

A-Okul bitirmedi 7 28,57 7,85 3,101 0,016 B>A 
B-İlkokul 57 34,65 3,91   D>A 
C-Ortaokul 45 32,67 5,84   E>A 
D-Lise 119 33,59 5,75    
E- Üniversite 95 34,65 5,36    

Geleneksel Cinsiyet 
Rolü 

A-Okul bitirmedi 7 20,71 7,39 2,840 0,024 B>A 
B-İlkokul 57 27,19 5,96   C>A 
C-Ortaokul 45 26,53 6,18   D>A 
D-Lise 119 27,61 6,49   E>A 
E- Üniversite 95 28,28 5,67    

Erkek Cinsiyet Rolü 

A-Okul bitirmedi 7 15,86 4,88 6,346 0,000 B>A 
B-İlkokul 57 23,86 3,63   C>A 
C-Ortaokul 45 22,16 5,41   D>A 
D-Lise 119 22,97 4,69   E>A 
E- Üniversite 95 23,98 4,24    

Toplumsal Cinsiyet 
Rolleri Tutum 
Ölçeği 

A-Okul bitirmedi 7 117,43 18,07 4,638 0,001 B>A 
B-İlkokul 57 147,32 18,74   C>A 
C-Ortaokul 45 140,60 24,39   D>A 
D-Lise 119 145,88 24,34   E>A 
E- Üniversite 95 151,00 21,80    

 
Tablo 13’e göre “eşitlikçi cinsiyet rolü” (F=3,177; p<0,05), “evlilikte cinsiyet rolü” 
(F=3,101; p<0,05), “geleneksel cinsiyet rolü” (F=2,840; p<0,05), “erkek cinsiyet rolü” 
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(F=6,346; p<0,05) alt boyut puanları ve “toplumsal cinsiyet rolleri tutum ölçeği”  (F=4,638; 
p<0,05) puanları baba öğrenim durumuna göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. 
Babası üniversite düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin puanları babası okul okumayan 
öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde daha olumludur. Dolayısıyla baba öğrenim 
durumunun, katılımcıların toplumsal cinsiyet yaklaşımlarında etkili olduğu görülmektedir. 
 

Tablo 14. Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği ve Alt Boyut Puanlarının Anne-
Baba Birliktelik Durumuna Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Testi Bulguları 

Alt Boyut 
Anne-Baba 
Birliktelik 
Durumu 

N  SS F p Farkın 
Kaynağı 

Eşitlikçi Cinsiyet 
Rolü 

A-Sağ-birlikte 273 33,51 6,34 1,874 0,134  
B-Baba yok 14 33,86 4,35    
C-Sağ ve 
boşanmış 28 35,50 5,73    

D-Anne yok 8 37,50 2,78    

Kadın Cinsiyet Rolü 

A-Sağ-birlikte 273 27,71 6,35 4,151 0,007 D>A 
B-Baba yok 14 26,21 6,22    
C-Sağ ve 
boşanmış 28 30,86 6,50    

D-Anne yok 8 33,00 3,38    

Evlilikte Cinsiyet 
Rolü 

A-Sağ-birlikte 273 33,50 5,65 2,632 0,050  
B-Baba yok 14 34,79 2,64    
C-Sağ ve 
boşanmış 28 36,11 4,63    

D-Anne yok 8 36,25 3,65    

Geleneksel Cinsiyet 
Rolü 

A-Sağ-birlikte 273 27,10 6,11 2,084 0,102  
B-Baba yok 14 28,00 5,08    
C-Sağ ve 
boşanmış 28 29,75 7,42    

D-Anne yok 8 30,00 5,45    

Erkek Cinsiyet Rolü 

A-Sağ-birlikte 273 22,85 4,64 3,694 0,012 C>A 
B-Baba yok 14 23,00 4,95   D>A 
C-Sağ ve 
boşanmış 28 25,32 4,30    

D-Anne yok 8 26,25 2,82    

Toplumsal Cinsiyet 
Rolleri Tutum 
Ölçeği 

A-Sağ-birlikte 273 144,67 23,10 4,177 0,006 C>A 
B-Baba yok 14 145,86 17,77   D>A 
C-Sağ ve 
boşanmış 28 157,54 23,17    

D-Anne yok 8 163,00 15,52    
 
Tablo 14’de “kadın cinsiyet rolü” (F=4,151; p<0,05) ve “erkek cinsiyet rolü”  (F=3,694; 
p<0,05) alt boyut puanlarının anne-baba birliktelik durumuna göre anlamlı düzeyde farklılık 
gösterdiği tespit edilmiştir. Annesi ölmüş öğrencilerin puanları anne babası sağ ve birlikte 
olana öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde daha olumludur. Ayrıca “toplumsal cinsiyet 
rolleri tutum ölçeği”  (F=4,177; p<0,05) puanlarının anne-baba birliktelik durumuna göre 
anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği de tespit edilmiştir. Annesi ölmüş öğrencilerin ve anne-
babası sağ ve boşanmış öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutum puanları anne-
babası sağ ve birlikte olan öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde daha olumludur. Bu 

Χ
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tablodaki en çarpıcı bulgu; annesi ölmüş ve anne/babası sağ/boşanmış öğrencilerin daha 
pozitif toplumsal cinsiyet algısına sahip olduklarıdır.  
 
4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
Savcı’ya (1999) göre toplumsal cinsiyet; kültürel inançları, kişilik-kimlikleri, davranış 
biçimlerini içererek genellikle sosyal farklılaşmaya temel oluşturmaktadır. Bu nedenle 
üniversitelerin toplumların gelişimi ve dönüşümüne öncülük eden temel kurumlar olduğu 
düşünüldüğünde araştırma sonuçları önem taşımaktadır. Yaşamlarının çoğunu şehirde 
geçirmiş, orta ekonomik düzeye sahip demokratik çekirdek aile ortamında yetişmiş olan 
çalışma grubuna göre evlilikte çocuk sahibi olma kararını eşler birlikte vermeli; ailede 
kararları eşler birlikte almalı; boşanmış/eşi ölmüş bir kadın yalnız başına yaşayabilmelidir. 
Özellikle feminist akım, 1970’lerden itibaren kadın-erkeğin biyolojik farklılığının bir kader 
olmadığını ileri sürmüş ve kadına-erkeğe dayatılan geleneksel cinsiyet rollerinin, sosyalleşme 
sürecinde kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığına ve şiddete yol açmasını bir problem olarak ele 
almıştır (Sullivan, 2003). 
  
Araştırmaya göre kızlar ekonomik bağımsızlıklarını kazandıklarında ailelerinden ayrı 
yaşayabilmeli, bir genç kızın flört etmesine ailesi izin vermeli, bir kadın hastaneye gittiğinde 
kadın doktora muayene olmak zorunda kalmamalı ve bir genç kız evleneceği kişiyi seçmede 
söz sahibi olmalıdır. Çünkü toplumsal cinsiyet kategorisi olarak toplumsal konum; haklar, 
sorumluklar, davranış tarzı ile özellikle kadınlar açısından çok ciddi sorunlara neden 
olmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ataerkil sistemin kullandığı tüm araçlar yoluyla 
kadının maruz kaldığı olumsuz uygulamaları özel alandan kamusal alana da taşımaktadır 
(Kahraman, Kahraman, Ozansoy, Akıllı, Kekillioğlu, ve Özcan, 2014). 
 
Katılımcılara göre evlilikte kadın istemediği zaman cinsel ilişkiyi reddedebilmeli, bir erkeğin 
karısını aldatması normal karşılanmamalı, kadının erkek çocuk doğurması onun değerini 
artırmamalı, evlilikte gebelikten korunma sadece kadının sorumluluğunda olmamalı, kadının 
doğurganlık özelliği nedeniyle iş başvurularında erkekler tercih edilmemeli, bir erkeğin 
gerektiğinde karısını dövebileceği gibi bir yargı olmamalı ve kadının çocuğunun olmaması 
erkeğin tekrar evlenmesine neden olmamalıdır. Unutulmamalıdır ki; bireyler toplumda sahip 
oldukları rollerini yerine getirirken aslında toplumsal yapının onlara yüklediği rollere göre 
davranış sergilemektedirler (Marshall, 1999). Dolayısıyla kadınlar cinsiyete dayalı olarak 
konumlandırıldıkları özel alandan çıkarak üretim sürecine dâhil olma, çalışma hayatına girme 
ve bunu sürdürme sürecinde farklı bedeller ödemek zorunda kalmaktadırlar (Şimşek, 2008). 
Araştırmada da çalışma grubu erkeğin en önemli görevinin evini geçindirmek olduğu ve bir 
genç kızın evlenene kadar babasının sözünü dinlemesi gerektiği görüşlerine yönelik kararsız 
bir tutum sergilemişlerdir. Oysa kadınlar, üretim/işgücü, doğurganlık, cinsellik, etkinlik, 
mülkiyet ve diğer ekonomik kaynaklar, toplumsal, kültürel ve siyasal kurumlar alanlarında 
zaten ataerkil denetim altındadır (Bhasin, 1993). Toplumsal cinsiyet rolünün biyolojik kökeni 
yoktur, cinsiyet ile toplumsal cinsiyet arasındaki bağlantılar gerçekte hiç doğal değildir (Ann, 
1985).  
 
Marmara, İç Anadolu, Ege, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesinde yaşayan müzik 
öğretmeni adayları toplumsal cinsiyet rollerine yönelik, Doğu Anadolu Bölgesinde yaşayan 
katılımcılara göre daha olumlu bir tutuma sahiptirler. Katılımcıların toplumsal cinsiyet 
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yaklaşımlarında anne ve babalarının öğrenim durumlarının etkili olduğu da saptanmıştır. 
Araştırmada elde edilen diğer bir sonuç da annesi ölmüş ve anne/babası sağ/boşanmış 
öğrencilerin daha pozitif toplumsal cinsiyet algısına sahip olduklarıdır.  
 
Tüm bu sonuçlar doğrultusunda; müzik öğretmeni adaylarının toplumsal cinsiyet rolleri ile 
ilgili olumsuz/gelenekselci yaklaşımlarının farkına varabilmeleri için konu ile ilgili 
sempozyum/paneller düzenlenmeli, klüp/öğrenci toplulukları kurulmalı, “toplumsal cinsiyet” 
adı altında bir ders, müfredat programında yer almalıdır. Anne ve babaların önemli bir 
değişken olarak çalışma grubunun toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin yargılarındaki 
etkilerinden dolayı anne ve babaların da toplumsal cinsiyet rolleri hakkındaki tutum-
davranışları incelenmelidir.    
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BİLİMİN ENSTRÜMANLARI VE NİTELİKLERİ 

 
     Cengiz ANIK* 
 
 
Özet 
Bilim ve yöntem; ne insanlığı felakete sürükleyen tehlikeli bir faaliyet ne de Ortaçağ karanlığından çıkartıp 
dünyayı cennete dönüştürecek sihirli bir küredir. Bilim ve yöntem hayatımızın her alanında karşımıza 
çıkabilecek sıradan ve masum insani faaliyetlerin bütünüdür. Bu çalışmada öncelikle geçmişten günümüze kadar 
yaşanan devrimsel gelişmelerin ışığında bilimin amacı ve kullanımına nasıl yön verdiği irdelenmektedir. İkinci 
olarak bilimin üç enstrümanı olan tahkikat,  araştırma - inceleme ve soruşturma - muhakeme paralelinde bilimsel 
eserin ve yöntemin nasıl ortaya konulduğuna değinilmektedir. Üçüncü olarak bilimsel çalışma ile ilgili 
kavramlar, süreç ve aşamalar somut örneklerle izah edilmektedir. Dördüncü olarak metodolojik korku ve bilime 
güvensizlik sorunsalının yüklenen misyon ile ilgili bir durum olduğu dile getirilmektedir. Son olarak bilimin 
nitelikleri dört ana başlık altında incelenmeye çalışılmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Bilimsel Çalışma, Sorunsal, Metodolojik Korku, Bilimsel Nitelikler, Bilim Enstrümanları 
 
Abstract  
Science and method are neither magic ball taking the world out of the darkness of Middle Ages and turning it 
into a heaven nor a dangerous activity dragging humanity towards disasters. Science and the methodology are 
ordinary and innocent activities of human being which we come across in our lives. In this study, firstly, it is 
questioned how the developments from past to present, has formed and shaped the objections and usage of the 
science. Secondly, the three instruments of science which are investigation-research, examining-questioning, 
reasoning-judgement are mentioned to put forth scientific study or method. Then, concepts, process and phases 
related with scientific study are explained with examples. After then, it is explained that the problem of 
methodological fear and mistrust in science is a kind of situation about the imposed mission. Lastly, the features 
of science are tried to study under four main titles. 
 
Key Words: Science Study, Problem, Methodological Fear, Scientific Features, Science Instruments 
 
GİRİŞ 
 

Bilim tarihi ile ilgili literatür, “13.ncü yy’dan itibaren başlayan ve 17.yy’da zirve 
noktaya ulaşan dönemi, modern bilimin en önemli devrimlerinin gerçekleştirildiği dönem 
olarak adlandırmaktadır ve zaman aralığı, yeni bir çağ için mayalanma (Boutroux, 2003:20) 
dönemi anlamı taşımaktadır. Bu dönemde; sağlık bilimleri ve fen bilimleri açısından çok 
büyük bilimsel devrimler gerçekleştirilmekle birlikte, bu dört asır, sosyal bilimler açısından 
şaşırtıcı derecede verimsiz ve kısırdır. Ama aynı zamanda, yeni bir sosyal bilim 
epistemolojisinin tohumlarının atılması bağlamında da bu dönem, son derece anlamlıdır.  
 
Bu dönemin asıl anlamı, bilime yüklenen misyonun fen ve sağlık bilimlerinin bazı alanlarında 
tecessüm etmesinden kaynaklanmaktadır. Kainatı dev bir makine gibi tasarlayan “mekanikçi” 
yaklaşımlar (Westfall, 2000) için çok fazla ehemmiyet arz etmeyen misyon, sosyal bilimler 
söz konusu olduğunda, ciddiyetle sorgulanmaya konu olmuştur. Sanayi devriminin birey ve 
toplumlara yönelik yıkıcı sonuçları bu sorgulamaların başında gelmektedir.  
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Sanayi devrimi, elbette, yarattığı teknolojik patlama ile bugünün insanlığının konfor ve 
refahının biricik tetikleyici amilidir. Sanayi toplumunu oluşturan lokomotif güç, zenaatkar ve 
sanatkarın ferdi yaratısı olan hüner ile becerilerin, tekniğin sistematik ve organize bilgi ile 
bütünleştirilip teknojikleştirilmesiydi (Drucker, 1993:45 ve Erkan, 1993:60). Teknolojik 
bilginin belirli bir teknik üzerine yığılması, buna dayalı olarak otoritenin temerküzü ile 
birlikte sermayenin terakümü, ardından insanların belirli bir mekana yığılması, bilinen sanayi 
toplumunu doğurmuştu (Anık, 2014:144). Bilginin insan hüner ve becerisine organize bir 
biçimde yığılarak uygulanması, bilginin sadece iş ve verimlilik amacıyla kullanılması, 
“…prodüktiviteyi patlama denecek biçimde yükseltmişti” (Drucker, 1993: 59).  
 
Sanayi devrimi aynı zamanda, insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar vehamet arz edecek 
derecede, insanın insanı sömürdüğü döneme tekabül etmektedir. Emeğe ödenen ücretlerin 
günde 20 saati bulan çalışmaya rağmen sefalet ücreti düzeyinde kalması (Talas, 1981:33), akıl 
almaz derecedeki kötü iş koşulları, çocuk ile kadınların da işgücü sömürüsüne kurban 
edilmesine rağmen bir işçi ailesinin geçimini temin edememesi, hatta domuz çiftliklerinde 
çocukların karınlarını doyurmak için domuzlarla yarışmalarına dair tespitler (Talas,1981:30-
40) sanayi devrimi dönemindeki çalışma hayatına ilişkin birkaç örneğe işaret etmektedir.  
 
19. yy karakterize eden koloniyalizm, bu işgücü istismarının hammadde sömürüsü ile 
katlanarak küreselleşmesine; işgal ve istilalarla çok daha vahim boyutlarda yaygınlaşmasına 
tanıklık etmiştir. 20 yy.daki I. ve II. Dünya Savaşları; bu istismar, işgal ve istilaların ne denli 
vahşet haline geldiğine delil teşkil etmektedir. 
 
Öte yandan; 1930 Mali bunalımı, ekolojik dejenerasyon, nükleer – biyolojik - kimyasal 
silahlanma ve tüm bu olup bitenlere bilimin teşne olması,  doğal olarak bilimi bir nimet 
olmaktan çıkarmış ve onun külfet olarak algılanmasının önünü açmıştır. Kuşkusuz ki akla 
ilişkin “tutukluk” (Horkheimer, 1986) ve “araçsallaşma” (Marcuse, 1986) iddiaları ile birlikte, 
gerçekten de, rasyonalizasyonun ideolojik bir saplantı haline getirilmiş olduğuna dair iddia ve 
tespitler, bilime ilişkin umutları ortadan kaldırmıştır.  
 
Bu anlamda, kabus haline gelmiş bilimin seri üretimini mümkün kılan yöntem, bu 
nedenlerden dolayı, son yarım yüzyılı aşkın bir süredir mercek altına alınmıştır. Üstelik 
yöntem, kullandığı teknikler yüzünden, doğal ve sosyal olgu ve olayların gerçekliklerini 
perdelemekte, onları epistemolojik bir maske ile gizlemektedir. Dolayısıyla yöntem, bilime, 
doğru bir istikamet çizmemekte, onun güzergahını, zaman zaman, insanlığa zarar verecek bir 
rotaya oturtmaktadır. Bunun sonucunda da, bilim yapmak isteyen bilim insanları kendilerini,  
“metodolojik korku” (Wolgar, 1999:44)’dan kurtaramamakta ve bu da bilimsel eserlere 
duyulan saygı ve güveni zedelemektedir. 
Sonuç olarak, yer küreyi cennete dönüştürme misyonu ile yükümlü, bilim ile yöntemin; 
insanlığa optimum fayda sağlayacak nesnel bir güzergahının olup olmadığı sorusu, bugün, 
bilim insanlarının zihnini en fazla meşgul eden sorunsal haline gelmiştir.   
 
1.Bilimin Enstrümanları 
 

Kuşkusuz ki bilim ve yöntem; ne insanlığı felakete sürükleyen tehlikeli bir faaliyet ne 
de Ortaçağ karanlığından çıkartıp dünyayı cennete dönüştürecek sihirli bir küredir. Bilim ve 
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yöntem, her gün, her bir kişinin farkında olmadan icra ettiği bir insani faaliyet, sıradan ve 
masum bir etkinliktir.  
 
Bilim, sıradan bir insanın gün boyu yürüttüğü faaliyetlerden çok farklı değildir. Sabah 
kalktınız, ekmek alınacak örneğin, elinizde seçenekler vardır ve seçenekleri karşılaştırırsınız: 
Fırın ya da bakkal uzak mı yakın mı? Tanıdık mı değil mi? Telefonla sipariş mümkün mü? 
Bütün bunlar sahip olduğumuz bilgi birikimi ve bize öğretilenlerle ilgilidir. Bu 
karşılaştırmaları, kıyaslamaları her gün gayri ihtiyari yaparız, tıpkı, bilim yaparken malumat 
olarak edindiğimiz ya da ilgili disiplinin kapsam ve sınırları içinde öğrendiğimiz 
paradigmaları yarıştırdığımız gibi. 
 
Bunun adına tahkikat diyelim. Demek ki gündelik hayatımızda ya da bilim yaparken 
belirlenen amaca ulaşmak için yararlanmaya mecbur olduğumuz birinci araç 
(instrumentality), tahkikattır. Tahkik etmek, hakikatı (truth anlamında, reel değil. Burada 
hakikat zihinsel bir işlemdir) bulma çabasıdır. Hakikati bulma çabasının gündelik 
hayatımızdaki etkinliklerimize ya da bilimsel faaliyetlerimize aracılık etmesi önemlidir. 
Çünkü buradaki instrumentality, vehicule, apparatus ya da media anlamına gelen bir araç 
değildir. Bu anlamdaki bir araca sahip olmadan biz amacımıza ulaşamayız. Örneğin amacımız 
öğretim üyesi olmaksa, üniversiteyi kazanıp lisans eğitimi almak bir araç, lisansüstü eğitim 
alıp başarılı olmak diğer bir araç, öngörülen şartları taşıyıp sınavlarda başarılı olmak başka bir 
araçtır ve bu araçlar aracılığı ile ancak öğretim üyesi olma amacına ulaşılabilir. Dolayısıyla 
gündelik hayatımızı sürdürürken yararlandığımız gibi, bilim yaparken de yararlandığımız 
tahkikat, bilim yapma amacımıza aracılık eden birinci araçtır. 
 
İkinci aracımız hem recherche hem de etude anlamında kullanılan araştırma - incelemedir. 
Örneğin fırından ekmek almak için ne kadar yürümek gerekir? Ekmeğin bir miktar bayat 
olmasını göze alarak ekmeği bakkaldan sipariş etmek mümkün mü? Daha sağlıklı olduğu için, 
dilimlenmiş kepek ekmek almak için markete gitmeyi göze almak gerekir mi? gibi pek çok 
alternatifi değerlendirir ve alternatif maliyetleri gözden geçiririz. Bazen fırının hijyen 
koşullarına riayet edip etmediğine dikkat ederiz. Bazen, bayat ekmeklerin kalanları satılsın 
diye bakkalın taze ekmekleri raflara koymadığından şüpheleniriz. Kısacası, bilim yaparken de 
buna benzer pek çok araştırma ve inceleme gerçekleştiririz. Bu çalışmalar her zaman ilgili 
disiplinin kapsam ve sınırları, ele alınan konu, talim edilen paradigmalar çerçevesinde 
gerçekleştirilir. Sözgelimi, bilim yaparken bazen, kimi sürprizlerin hoş sonuçları olmakla 
birlikte, ekmek istediğimiz bakkal bize balon ya da ciklet gönderdiğinde ya çok kızar, 
öfkeleniriz ya da “tatsız bir şaka” deriz. 
 
Bilim yapmanın gündelik hayattaki etkinliklerimize denk düşen üçüncü olmazsa olmazı 
kritiktir. Kritik, soruşturma, yani; ölçmek, biçmek, kategorize etmek, eleştirmek, itiraz etmek 
ve bazen da ret etmek demektir. Ekmek örneğinde fırıncının, “ekmek, bir dakika önce fırından 
çıktı” ifadesini gayri ihtiyari test ederiz. Bakkal “birkaç saat önce geldi” dese bile ekmeğin 
önceki günden kalmadığından emin olmak isteriz. Bilimde kritik etmek demek, paradigmanın 
reddini bile gerektirebilir ki, zaten, paradigmanın parametreyi açıklayabilme kabiliyetini 
göstermek ve kapasitesini belirlemek amacıyla bilim yapılmaktadır. Bu sonuç bilimin eleştirel 
karakteri sayesinde elde edilmektedir. 
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Kısacası bilimin olmazsa olmaz üç enstrümanı; (1) tahkikat, (2) araştırma - inceleme, (3) 
soruşturma - muhakemedir. Bilimsel amaca bu üç araç kullanılarak ulaşılmaktadır. Bu üç 
araç, tıpkı gündelik hayatımızı sürdürebilmek için mecbur olduğumuz gibi, bilimsel 
çalışmaların aynı zamanda vazgeçilmez unsurlarıdır.  
 
Bu üç araç kuşkusuz ki yöntemin de vazgeçilmez unsurlarıdır. Neyi tahkik edeceğimiz, neyi 
araştırıp inceleyeceğimiz, neyi soruşturup muhakeme edeceğimiz sorularının cevabını vermek 
ve elde edilenleri serilmemek, bilimsel bir eser ortaya koymak demektir. Nasıl tahkik 
edeceğimiz, nasıl araştırıp inceleyeceğimiz, nasıl soruşturup muhakeme edeceğimiz 
sorularının cevabı ise bilimsel araştırmalarda kullanılan yöntemi gözler önüne sermektedir. 
Bu çok önemlidir. Zira bir insanın ağırlığı metre, boyu gram ile ölçülemez. Vitrine bakarak 
ekmeğin tazeliğinin ölçülemezsiniz. Hatta bakkalın önüne 50 kuruş veya 1 lira yerine, 200 
liralık banknot koyarsanız, bakkal bunu hakaret olarak algılayabilir. Yahut da çok taze 
ekmeğin, sabah sabah çokça tüketilmesinin, hazımsızlık yaratacağına ilişkin bilgi veya 
deneyim eksikliği, mide rahatsızlıklarına yol açıp, günümüzün kötü geçmesine neden olabilir. 
 
Gene, gündelik hayat etkinliklerimizden bir örnek seçerek, bilimsel çalışma gerçekleştirilirken 
söz konusu olan süreç ve aşamaları somutlayabiliriz:  
 
Tayin ya da iş değişikliği veya eğitim, nedeni ne olursa olsun bir başka kentte yaşamamız 
gerekiyor. Yapılması gereken ilk iş, ikamet edilecek bir yer bulmaktır. Misafirhane ya da otel 
olabilir ama mademki uzun süreli yerleşmek söz konusudur, kalacak bir ev bulmak en uygun 
seçenektir. Buna bilimsel çalışmalarda SORUNSAL diyoruz. Konaklama mecburiyetine 
AKSİYOM diyoruz. Normal koşullarda insanlar sokakta kalmaz. Banklarda konaklamaz. 
Yani, belirli bir mekanda yaşayan bir kişi ve özellikle ailelerin konaklama ihtiyacı; 
tartışılması veya sınanması gereken, mecburiyetinden kuşku duyulabilecek bir durum değildir. 
Buna Aksiyom denir. Bilimde aksiyomun geçerliliği, “Apaçıklık İlkesi” gereği, teste ihtiyaç 
duymadan, olgusal tekabüliyeti sorgulanmadan, peşin hükümle kabul edilir. Postüla daha çok 
matematik, geometri gibi disiplinlerde geçerlidir. Onun olgusal bir yanı yoktur. Metafiziktir 
ve doğruluğu genel uzlaşım gören bir ilkedir. Uzlaşı bozulmadığı sürece geçerlidir. Ama 
aksiyomun eninde sonunda olgusal bir zemini bulunmaktadır ve çok zor olmakla birlikte 
apaçıklığı ile ilgili kuşkulu durumlar söz konusu olabilir. Örneğin “her canlı iletişim kurar” 
bir aksiyomdur ama zaman içinde sadece insan varlığının iletişim (communication) kurduğu, 
diğer canlı varlıkların arasındaki etkileşimin sadece haberleşme (news) olduğuna dair yeni bir 
genel aksiyomatik ilke benimsenebilir. Sözgelimi, mağara veya çadırlarda değil de, artık, 
bütün insanlığın insan yapısı evlerde konaklamaları, apaçıklığı nedeniyle herkesin üzerinde 
uzlaştığı bir mecburiyettir. Ancak suç işlemiş mahkumların, kapalı bir avlu içindeki odalarda 
konaklamaya mecbur bırakılmaları postüla anlamındaki bir uzlaşmadır. Örneğin eski 
zamanlardaki bazı uzlaşımlarda da örneğin, bugünkü anlamda bir hapishane mevcut değildi 
ve insanlar genellikle öldürülüyorlar veya toplumdan kovuluyorlardı. Bu anlayış değişmediği 
sürece, hapse atma üzerindeki uzlaşma da değişmeyecektir; tıpkı bilimsel postüla’larla ilgili 
ortak anlayışımız değişmediği sürece postüla olarak genel kabul gören bilimsel yasaları 
değiştirmediğimiz gibi.  
Bilimin yapılabilmesi için apaçıklık ilkesine riayet etme zorunluluğu vardır ve her disiplin 
mutlaka, belirli bazı aksiyomlara ihtiyaç duyar.  Demek ki, yeni bir kentte konaklama 
(AKSİYOM) mecburiyeti bir ev bulma zorunluluğu (SORUNSAL)nu doğurmaktadır. Bu 
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durum pek çok alternatif arasında bir tercihte (TAHKİKAT) bulunmayı gerektirmektedir. 
Kentte her yere ulaşım mümkün mü? Nereler pahalı, nereler ucuz? İşyeri kentin hangi 
bölgesinde? Hangi semtte kiralık konut yaygın? Elektrik, su gibi altyapı hizmetleri nerelerde 
sorunsuz? Güvenlik yeterli mi? Sanat, kültür, eğlence, alış veriş, sağlık, kişisel bakım 
mekanları nerelerde? Sosyal prestiji yüksek aileler nerelerde ikamet ediyor? Geç saatlerde eve 
dönüş kolay mı? Bütün bu ve benzeri pek çok soruya ilişkin birer yargı (ÖNERME) 
oluşturmak gerekiyor. Bu yargılardan bir tanesi tercih ediliyor ve sosyal prestijli insanların 
oturduğu bir semtte ev kiralamanın, kent sakinleri nezdinde kabul ve itibar görmeyi daha 
kolay sağlayacağı (ÖNGÖRÜ) düşünülerek, karar veriliyor: “İtibarlı bir aile görüntüsü 
(BAĞIMLI DEĞİŞKEN) sergilemek için merkezi bir semtten ev tutmak (BAĞIMSIZ 
DEĞİŞKEN) gerekir” yargısı (HİPOTEZ) ile tercihimizi belli ediyoruz. Bizim tercihimizi 
ortaya koyan bu yargı (HİPOTEZ), aynı zamanda neye göre (PARADİGMA), nasıl 
(YÖNTEM) ev kiralayacağımızı da belirlemektedir.  
 
Artık aldığımız bu kararları uygulayabilir, planlamaları gerçekleştirebiliriz. Önce kapsamlı bir 
araştırma yapmamız gerekir. Prestijli aileden insanlar ne anlıyor? Eğitimliler mi prestijlidir 
zenginler mi? Bürokrat, doktor, mühendisler mi olmalı komşularımız, esnaf, tüccar mı? Çok 
süslü, gösterişli bir ev mi prestij göstergesidir, sade, şık ve estetik olan mı? Bütün bu 
tanımlamalar, betimlemeler, açıklamalar (DOLAYLI GÖZLEM)’dan sonra karar verilen 
semtin mahallelerindeki sokaklarında bulunan kiralık evlerin tek tek gözden geçirilmesi, 
incelenmesi (DOLAYSIZ GÖZLEM) söz konusudur. Bu inceleme evresinde pek çok soru 
sorulmaktadır: “Kirası ne kadar”, “Kaç odası var”, “Yan dairede kimler oturuyor?” “Hiç 
hırsızlık oldu mu?” “Otobüs durağı nerede?” Bu ve benzeri pek çok soruya ilişkin 
yargılamalarla (ASSUMPTİON) ihtiyacımız olan bilgilerin bir dizi dökümünü ortaya 
çıkartıyoruz. Bu döküm kesinlikle hipotezimizden farkıdır. Bunların hepsi, dolaysız gözleme, 
yani kaynaklardan edindiğimiz bilgilerin dökümü ile ilgili geçici sayıltılardır. ‘Evet’lenmesi 
veya ‘hayır’lanması ya da bağımlı - bağımsız değişken ilişkisi öngörmesi gerekmez. Sadece 
işe yarayıp yaramadığı önemlidir. Bizzat gözlemlediğimiz, bizzat edindiğimiz, ziyaret 
edilerek topladığımız bilgilerin hepsi birer bizim tarafımızdan işlenmesi gereken 
bilgi(VERİ)lerdir. Artık tüm bilgileri belirli bir öncelik sırasına göre birbirleriyle 
ilişkilendirmek ve bunları bir araya getirmek, derleyip toparlamak (SİSTEMATİK YAPI VE 
RAPORLAMA) gerekmektedir. Nihayetinde ev tutulacak, kontrat imzalanacak(SONUÇ), ev 
tefriş edilirken, daha önce hiç yapılmamış yeni (MODELLEMELER) düzenlemeler 
denenecek (İCAT), çevrede ne var ne yok hepsi öğrenilmeye (KEŞİF) çalışılacaktır. Bütün bu 
işler ifa edilirken ya bazı telkin ve tavsiyelere riayet (MALUMAT) edilecek ya da kişisel zevk 
ve beğenilere itimat (MARİFET) edilecektir. Kimi zaman kandırılma kaygısı ile telkin ve 
tavsiyeler ret edilecektir. Bazen imkanlar el vermediği için zevk ve beğenilerden ödün 
verilecektir. SONUÇ’ta ev tutulmuştur, yerleşilmiştir. Artık konuklar eve davet edilebilir ve 
hoş bulduk partileri veya ziyafetleri verilebilir. 
 
Bu SONUÇ, pek çok SORUNSAL’a zemin teşkil edebilir. Soru şudur: “Bir kentin merkezi 
semtlerinde prestijli aileler ikamet ediyorsa, neden kentlerin banliyölerindeki nezih sitelerde, 
plazalarda, bu denli göz alıcı villalar, konutlar inşa ediliyor?” Bu soru, yeni bir sorunsalın 
tetikleyicisidir. Belki de, dominant paradigmanın takviye veya ikame edileceği ve yeni 
paradigmaların kurulacağı yeni bir bilimsel temponun enerji kaynağını teşkil edecektir. 
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Görülmektedir ki, bilimsel faaliyet gündelik bir etkinliktir ve bu denli yalın, olağan, 
sıradandır.  
Bu tespitin en önemli ve en öncelikli birinci sonucu şudur: Bilimsel bir faaliyet; insan 
varlığının bulunduğu her yerde olabilir. İnsanlık tarihinin her döneminde var olmuştur. Her 
anlayış ya da kültürün veya toplumsal oluşumların, bilim yapma faaliyetleri söz konusudur. 
Bu tespitin ikinci çok önemli sonucu ise şudur: İster gündelik bir yaşam pratiği söz konusu 
olsun, isterse kapsamlı bir akademik faaliyet; bütün bunlar, dört insani teçhizat sayesinde 
gerçekleştirilmektedir: Bunlar; akıl, mantık, zeka ve bilinçtir.                           
 
Kısacası, gelinen bu noktada uzlaşılması gereken ortak payda şudur: Metodolojik korku ile 
bilime olan güvensizliğin kaynakları, onlara yüklenen misyon ile ilgilidir. Bilim ya da 
yöntemin kendisi ile ilgili değildir. Öyle olsaydı, insanı meziyetler olan akıl, mantık, zeka ve 
bilincin, misyon yüklenmiş hali ile, sadece belirli bir döneme ait olduğunu kabul etmek 
zorunda kalırdık. Nitekim bilimi, misyondan arındırırarak nitelemek bu konuda yol gösterici 
bir çaba olacaktır.   
 
2. Bilimin Nitelikleri  
 

Bilimin tanımı, anlamı, önemi, işlevleri, doğası ve hatta üretim süreci, yöntemi gibi 
oldukça geniş bir alanı kapsayan bilimin nitelikleri burada efrad-ı cami ağyar-ı mani bir 
biçimde toparlanmaya çalışılmaktadır. Zira konu ne bugüne kadar anlatılanlarla sınırlı ve 
kısıtlıdır ne de bundan sonraki değerlendirmelerle sonlandırılacaktır. Dolayısıyla bilim ve 
bilime ilişkin anlayışlar değişip geliştikçe, tartışmalar da sürüp gidecektir. Bununla birlikte 
eldeki mevcut birikimi olabildiğince derleyip toparlamak ve ayrıntıya boğulmadan 
tasniflemek gerekmektedir. Burada konu dört başlık halinde sınıflandırılmakta ve 
değerlendirilmeye çalışılmaktadır.  
 

a) Bilim Fayda Üretir  
 

Bilimin olgusal olması demek her şeyden önce, bilimin dış dünya ile ilgili (Karasar, 
1984: 11; Büyüköztürk vd., 2014: 8, Seyidoğlu, 2009:4; Arık, 1992: 13; Balcı 2000: 4; 
Güven, 1996:8) olması demektir. Zihinsel işlemle (örneğin aksiyomatik ya da formal veya 
ilahiyatla ilgili bazı disiplinler) sınırlı disiplinlerin bile olay, olgu ve oluşumlarla ilgili bir yanı 
mutlaka bulunmaktadır. Esasen bilim, insan zihni dışındaki gerçeklik alanını anlama ve 
kavrama eyleminden ibarettir ve bu nedenden dolayıdır ki, başka bireylerin zihinsel 
faaliyetleri bile, bilimin araştırma nesnelerinden birisidir.  
 
Demek ki, bilimin olgusal olması her şeyden önce, bilimin pragmatik bir faaliyet olduğu 
anlamına gelmektedir. Pragmatizm, gündelik dilde kullanılan fayda veya yarar kavramlarının 
anlamları ile sınırlı düşünüldüğü takdirde, oportünizmle kolaylıkla karıştırılabilir ve bilimin 
oportünist olduğu sonucu çıkartılabilir. Egemen bir gücün çıkarları doğrultusunda bilimsel 
faaliyetler yürütüldüğü inkar edilemez ancak bu durumu, bilimsel faaliyetler için nitelik 
kriteri kabul etmek asla mümkün değildir.  
 
Pragmatizmin “iki temel özelliği” bulunmaktadır: Birincisi pragmatizmin “bir yöntem” 
olması, “ikincisi de gerçeğe olan yaklaşımıyla diğer anlayışlardan farklı” olmasıdır (James, 
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2003:37). Bilimin olgusallığının pragmatik olması, dış dünya gerçekliği tarafından bir etki 
yaratılmadıkça bilimsel çalışma girişiminin olamayacağı anlamına gelmektir. Bilindiği gibi 
bilimsel çalışmalara, belirli bir soruna ilişkin algı ve sorunsala ilişkin anlama ile ilk adım 
atılmaktadır. Anlam ya da kanaat kaçınılamaz olarak belirli bir konjonktürün etkisi ile 
oluşmaktadır. Dış dünya tarafından gerçekleştirilen bu etki, kavramları sorgulamamıza ve 
yeni anlamlara ulaşmamıza (Jensen, 1995: 11) yol açmaktadır. Demek ki bilim insanları dış 
dünyadaki sorunlara çözüm bulma amacı ile giriştikleri araştırma sonucunda, belirsiz ve 
anlaşılmaz olan her bir durumu (case veya fact ya da parametre) belirgin ve anlaşılır hale 
getirerek, onun kontrol altına alınmasını sağlamaktadırlar. Ne olup bittiğini anlama çabası ve 
bu çaba çerçevesinde işletilen tümdengelim, tümevarım, analoji, diyalektik gibi akıl 
yürütmeler; bunları anlama çabasıyla ortaya konulan kavramlar, önermeler, hipotezler, 
açıklamalar; dış dünya gerçeklikleri (ontolojik) ile ilintili yeni gerçeklikler (epistemolojik) 
yaratılmasını mümkün kılmaktadır. Böylece bilimsel gerçeklikler ile dış dünya gerçeklikleri 
arasında anlam kanalları (Berger, 1998: 3), köprüleri oluşturulmakta ve dış dünya belirli bir 
ölçüde anlaşılmakta, anlatılmakta ve icap ettiğinde kontrol altına alınabilmektedir.  

 
b) Bilim Objektiftir 

 
Bilim, belirli bir özne eliyle, belirli bir nesne hakkında bilgi edinmektir (Sencer, 1984: 

2; Gökçe, 1988: 11; Karasar, 1984: 11; Büyüköztürk vd., 2014: 8; Seyidoğlu, 2009:4; Arık, 
1992: 13, Balcı, 2000: 4;, Güven, 1996:8). Dolayısıyla özellikle sosyal bilimlerde, bilimsel 
çalışmaların kimi zaman hem öznesi bireydir hem de nesnesi. Bilimi yapanın da, bilime konu 
olanın da özne olması, kaçınılmaz olarak, objektivite handikabı yaratmaktadır. Kaldı ki, 
sosyal bilimlerde olduğu gibi, onun dışındaki alanlardaki bazı bilimsel faaliyetlerin de kimi 
zaman; belirli bir takım kirli çıkarlara, kötü niyetli ideolojik heveslere, tahakküm ve tasallut 
amaçlı siyasal projelere araç olduğunu göz ardı etmek mümkün değildir.  
 
İnkar edilemeyen bu tanıklıklara rağmen, bilimsel faaliyetleri nitelemek için objektivitenin bir 
kriter olduğunu iddia etmek mümkündür.  
 
Öncelikle bilim dogmatik olamaz. Sürekli olarak sınamalara tabi tutulmak zorundadır. 
Tutarlılık ve uygunluk ilkeleri gereği, bilimsel çalışmalar her zaman, geçerlilik ve güvenilirlik 
testlerine açıktır. Elde edilen sonuçlar da sürekli testten geçirilmektedir. Bütün bu 
çalışmalarda tarafgirlik elbette söz konusudur. Belirli bir takım paradigmalar etrafında 
bilimsel cemaatler oluşmaktadır. Ama bu tarafgirlik, taraflar birbirleriyle yarıştırılarak 
belirlenmekte ve tebarüz ettirilmektedir. Bu tarafgirlik aynı zamanda başka bir takım 
tarafların tarafgirliklerine açık bırakılmakta, potansiyel taraflarca tehdit altında tutulmaktadır. 
 
İkinci olarak bilim özel mülk değildir. Kollektiftir. Ortaklaşılan, ortaklıklarla yürütülen 
faaliyetlerdir. Bilim “…sosyal işbirliğinin ürünüdür ve toplumsal bütüne aittir”. Bilimsel 
bulgular “…üreticisinin üzerinde hak iddia etmesini kısıtlayan ortak bir mirastır. Adıyla anılsa 
bile bilimsel yasa ya da teori, kaşifin, mucidin ya da onların varislerinin özel mülkü olamaz” 
(Merton, 1973:273). Çünkü bilim, edebiyat veya sanat gibi yaratıcısının öznel bir üretimi 
değildir. Bilimsel eserler; kimi zaman radikal devrimlere konu olmakla birlikte, üst üste 
biriktirilerek oluşturulmuş bir arşiv kullanılmak suretiyle üretilmektedir. Dolayısıyla ortak bir 
hammadde kullanıldığı ve genel geçer metodolojik ilkelere uygun üretildiği, ilgili camianın 
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test ve hatta onayına tabi olduğu ve bu şekilde aleniyet özelliği taşıdığı için, bilimsel keşif ve 
hatta icatların tek bir sahibi olamaz. Kuşkusuz ki teknolojik icatların patentleri, bilimsel 
eserlerin telif hakları elbette saklıdır, koruma altındadır. Nitekim pek çok icat, keşif ve 
kavramsal düzenek yaratıcısının adı ile anılmaktadır ama tüm bu saygınlık, itibar ve güvence, 
bilimsel eseri, üreticisinin özel mülkü haline getirmemektedir. Referans göstermek kaydıyla, 
herkes, her şekilde bu üretimleri kullanma hakkına sahiptir.  
 
Bilimsel eserlerin bu özelliği, onların objektivitesinin kriteri olması açısından çok önemlidir. 
Bilimsel çalışmalar hemen hemen her zaman, ilgili disiplinin mensubu olan camianın 
huzurunda sunulmaktadır. Camianın her bir üyesi kendi zaviyesinden olsa bile, bilimsel eserin 
objektivitesini değerlendirme, yorumlama ve bilhassa kritik etme hakkına sahiptir. Kritik, 
kuşkusuz ki sadece objektivite ile sınırlı değildir. Eserin bilimsel kalitesiyle de ilgilidir. 
Dahası ilgili disiplinin camiasının bazı cemaatleri, kendilerine uygun olmaması bakımından 
da bilimsel eserleri eleştirebilmektedir.  
 
Sonuç olarak, bilimsel eserlerin özelde ilgili disiplin mensubu camia üyeleri ve genelde 
kamuoyuna açık ve serbest kullanıma tabi olması; onların objektivitelerinin ölçülebilmesi ve 
denetlenebilmesi için en önemli mekanizmadır. Hatta bu ölçüm ve denetim mekanizması, 
bilimsel eserlerin objektivitesinin temin etmek açısından da önemli bir tehdit anlamı 
taşımaktadır.    

 
c) Bilim Doğru Temayül İçin Yol ve Yordam Sunar 

 
Bilim, sistematik bilgi üretme (Karasar, 1984:11 ve Sencer, 1984:3) faaliyetidir. 

Sistematik olması onun belirli bir düzenlilik tesis ettiği, organize bir faaliyet olduğu, 
kurumsal, kuramsal ve kavramsal bir yapısının bulunduğu anlamına gelmektedir.   
 
Sistematik bilgi üretmek demek, görünürde birbiri ile ilgili gibi görünsün ya da hiçbir ilgisi 
olmasın, ilgili ve ilgisiz pek çok bilgi kümesinin bir araya getirilerek, aralarında önemli ve 
anlamlı ilişkiler kurulup, o güne kadar hiç var olmayan yeni bir bilgi yumağı var etmek 
demektir. Esasında sistematik bilgi kurmak, kazak örmek gibidir. Nasıl ki, değişik renklerde 
iplikler, estetik ve sanatsal motifler halinde birbirine eklemlenerek kazak örülüyorsa, 
sistematik bilgi kurmak da, değişik biçim ya da içerikteki bilgiler arasında ahenkli ilişkiler 
kurarak, bu parçalardan bir bütün oluşturmak demektir.  
 
Sistematik bilgi, bilim söz konusu olduğunda, öğrenilebilen ve genelleştirilebilen metodolojik 
ilkelere tabi bir biçimde oluşturulmaktadır. Dolayısıyla bilimsel alandaki sistematiklik, bu 
nedenle sanat veya edebiyattan farklıdır. Bilimde sistem; neden-sonuç ilişkisi, ölçülebilirlik, 
sınanabilirlik, devamlılık, eleştirellik, nesnellik gibi ilkelere göre kurulmak zorundadır. Hatta 
determinizm, redüksiyon gibi başka bir takım ilkeler de söz konusudur. Dolayısıyla aynı 
ölçüm aracı ile aynı parametreyi ölçen herkes, benzer sonuçlara ulaşmalıdır. Aksi takdirde 
üretilen bilgi, kişisel inisiyatif olmaktan öte bir anlam taşımayacaktır. Buna göre bilim hem 
sistematik bilgi kurma işidir, yordamıdır. Hem de sistematik bilginin nasıl kurulacağına dair 
yöntem, teknikler, yollar ortaya koyma çabasıdır. Dolayısıyla bilimsel faaliyetlerle üretilen 
sistematik bilgilerde hem esasa ilişkin bir içerik bulunmaktadır hem de bu faaliyetler bir usule 
tabi olmak zorundadır. Zira bu usul, bilimsel bilginin nesnelliğine delil teşkil ettiği gibi, onun 
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üretimine yönelik olarak da belirli bir pratik olma özelliği taşımaktadır. Bu yüzden de bilim 
hem yol hem de yordam ortaya koymaktadır.  
 
Sözgelimi, sorunsalı ortaya koymak için bazı önermelere, öngörülere, öndeyilere başvurulmak 
zorundadır. Bunların arasındaki bir önerme hipotez olarak formüle edilmektedir. Hipotez 
belirli bir bağımlı bağımsız değişken ilişkisinin kurulduğu bir önermedir. İlgili alanın 
kuramsal birikimi, malumatı elden geçirilirken, hipotezdeki ilişkiyi açıklamaya en yatkın 
paradigma ya da paradigmaların hangileri olduğu ve bunların hangileri arasında bir yarışın, 
rekabetin söz konusu olabileceğine yönelik olarak keşif yapmaya benzer bir maharet, marifet 
ortaya konulmaktadır. Seçilen case, fact veya parametreye ilişkin ölçüm araçları, yarıştırılan 
paradigmalara göre belirlenmektedir. Burada bir ilke söz konusudur. Ama ölçüm teknikleri 
belirli düzeyde bireysel başarıya bağlı olarak icra edilmektedir. Tıpkı her cerrahin belirli bir 
aleti kullanmak zorunda olması ama aleti kullanan ellerdeki marifetin farklı olması gibi, 
ölçüm araçları ve paradigma malumatla ilintili olmakla birlikte, ölçüm tekniklerinin 
kullanımı, belirli düzeyde marifete münhasırdır. Nihayetinde elde edilen tüm veri, analiz, 
değerlendirme, yorum ve sonuçların rapor haline getirilmesi, başlık ve alt başlıkların 
oluşturulması, sistematik bir yapıya göre düzenlenmek zorundadır. Başlıklarla referanslar 
arasındaki bağlar, bağlantılar ise belirli bir marifet ürünü olması bakımından yapısal tutarlılığı 
sağlam ya da zayıf kılmaktadır. 

 
d) Bilim Mantıksaldır  

 
Bilimin mantıksal olması (Seyidoğlu, 2009:5; Karasar, 1984: 11) demek, bilimsel 

faaliyetlerin mantık kavramının anlamı ile sınırlı bir faaliyet olduğu anlamına gelmez. Mantık 
disiplini bağlamında, bilimin mantıksal olması demek; akıl, mantık, zeka ve bilinç ürünü bir 
artefact olması demektir. Kuşkusuz ki bilimsel artefact; sanat, edebiyat ve kültürel eserlerden 
farklı bir mamulattır.  
 
Bilimsel eser bilindiği gibi, insan yapımı olmakla birlikte, insan yapımı diğer mamulattan 
farklı olarak, metodolojik ilkelere göre üretilmesi gereken bir üründür. Bilimin mantıksal 
olması, (1)ilk olarak belirli bir düşünce çabasını, zihinsel emek ürünü olmasını 
gerektirmektedir. Akıl yürütme teknikleri zihinsel emeklerin belirli metodolojik ilkelere göre 
üretilmesini sağlamak amacıyla öngörülmüştür. Bu teknikler, düşünme eyleminin tutarlılığını 
güvence altına almaktadır. Bu tutarlılık, kavramsal bir düzenekle anlaşılır, aktarılır ve 
sınanabilir hale getirilmektedir. Aksi takdirde zihinsel bir çaba veya düşünme eylemi olarak 
kalan bir üretimin pragmatik bir işleve sahip olması mümkün olmazdı.  
 
Tanımlar, genellemeler, kavramsallaştırmalarla yürütülen tahkikat, (2) ikinci olarak, kuramsal 
ve ampirik gözlemlerle tamamlanmaktadır. Sonuçta, mevcut tanım, genelleme ya da 
kavramlara ilişkin açıklamalar ya teyit edilmekte ya belirli ölçüde tadil ya da tümüyle tebdil 
edilmektedir. Uygunluk ilkesi gereği bilimsel araştırmaların dış dünya gerçeklikleri tarafından 
bu şekilde sürekli olarak rehabilite ve revize edilmesi, bilimi ucu açık akademik bir serüven 
haline getirmektedir. Bilime ilişkin zihinsel çabalar veya düşünme eylemleri, buna bağlı 
olarak sonsuz bir güzergah üzerinde hareket etmektedir.  
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Dolayısıyla, hareket devam ettiği sürece, bilimsel çalışmalardaki yanlışların, hataların, 
eksikliklerin bir önemi kalmamaktadır. Aynı şekilde metodolojik ilkelerdeki kuruluğun, 
kalıplaşmanın, tutuculuğun, bağnazlığın da bir önemi yoktur. Zira dış dünya (ontolojik) 
gerçeklikleri, uygun koşullar hasıl olduğunda, zihinsel çabalarımızla var ettiğimiz 
(epistemolojik) gerçekliklerimizi bir biçimde kendisine yaklaştırmaktadır. Zihinsel çabaları 
mekanizma gibi işletme eğilimine verdiğimiz bir isim olan (I) tutarlılık ilkesi ile dış dünyanın, 
kendisini daha yetkin bir biçimde anlamaya bilimsel çalışmaları zorlamasını tanımlayan (II) 
uygunluk ilkesi; hem bilime olan güvenceyi muhafaza etmekte hem de metodolojik korku 
yaratan kaygılarımızı hafifletmektedir.     
 
SONUÇ 

 
Modern bilimin en önemli devrimlerinin gerçekleştiği 13. ve 17. yüzyıl arasındaki 

dönem, sağlık ve fen bilimleri açısından büyük atılımlara sahne olurken, sosyal bilimler için 
ciddiyetle tetkik edilen bir sorgulama alanı olarak ele alınmıştır. Bu dönem sosyal bilimlerde 
daha çok devrimlerin yıkıcı etkilerine yoğunlaşarak geçirilmiş ve sonrasındaki dönem de bu 
yaklaşım benzer bir seyir izlemiştir. Sözgelimi bilim 19. yüzyıl “kolonyalizm”, 1930 yılı 
“mali bunalım yılı” gibi nitelendirmelerle dile getirilir olmuştur. Hatta öyle ki bilim 20. 
yüzyılda biyolojik silahlanma, ekolojik dejenerasyon, vahşet gibi olumsuz misyonları 
üstlenmiş konumda, gerçeklikleri perdeleyen bir kimliğe büründürülmüştür.  
 
Bilimin seri üretimini mümkün kılan “yöntem” ise kontrol altına alınması gereken bir 
unsurdur. Çünkü doğal ve sosyal olguların gerçekliklerini perdeleyecek şekilde 
kullanılabilmekte ve bunu epistemolojik bir maske ile gizleyebilmektedir. Bilimle paralel 
gitmeyebilen ve onun yolunu insanlığa zarar verecek şekilde farklı bir rotaya çevirebilen 
yöntem, bilim insanlarını da “metodolojik korku” ya sürükleyebilmektedir. Ayrıca bu durum, 
bilimsel eserlerin saygınlığını ve güvenilirliğini de zedeleyen bir unsur olmaktadır. 
 
Bilimin üç önemli enstrümanı; tahkikat, araştırma-inceleme ve soruşturma- muhakemedir. Bu 
üç enstrüman, gündelik hayatımızı sürdürme noktasındaki mecburiyetlerimiz gibi bilimsel 
çalışma için de mecburiyet arz etmektedir. Nitekim neyi tahkik edeceğimiz, neyi inceleyip 
neyi muhakeme edeceğimiz, bilimsel çalışmayı ortaya koymak için cevaplamamız gereken 
sorular olurken, nasıl tahkik edeceğimiz, nasıl inceleyeceğimiz ve nasıl soruşturup muhakeme 
edeceğimiz bilimsel araştırmanın yöntemi için cevaplamamız gereken sorular olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
 
Bilimsel çalışmanın gerçekleşmesi için öncelikle bir sorunsal ortaya konulması 
gerekmektedir. Apaçıklık ilkesine göre kanıtlanma ihtiyacı olmayan herkesin üzerinde 
uzlaştığı “aksiyom”, sorunsalın nedeni olarak karşımıza çıkabilmektedir. Mevcut sorun için 
alternatifler arasında tercih yapabilmek için de tahkikat gereklidir. Tahkikat, bilim yapma 
amacımıza aracılık eden birinci araç olarak gerçeği bulma arayışımızdır. Tahkikat esnasında 
ortaya çıkan pek çok soruya ilişkin birer yargı niteliğinde olan önermeler oluşturulmaktadır. 
Bunlar içinden tercih edilen hakkında öngörü şekillenmektedir. Sonrasında bağımlı ve 
bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiye dair tercih edilen “hipotez”; yani yargı ortaya 
konmaktadır. Hipotez, aynı zamanda neye göre bu tercihin belirlendiğini; “paradigma”yı ve 
nasılı; “yöntem”i belirlemektedir.  
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Hipotez belirlendikten sonra kapsamlı bir araştırma için dolaylı ve dolaysız gözlemlerde 
bulunma gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Yapılan gözlemler neticesinde sorulan sorulara ilişkin 
varsayım dediğimiz yargılamalarla, ihtiyaç duyulan bilgilerin dökümü ortaya çıkarılmaktadır. 
Elde edilen bilgilerin hepsi, işlenmesi gereken veriler olarak belirli bir öncelik sırasına ve 
düzene göre ilişkilendirilmeye, sistematik yapı ile raporlandırılmaya ihtiyaç duymaktadır. 
Sonucunda yeni modellemeler ile belli malumatlara ve beğenilere uyularak ortaya konan 
“yeni icat”, keşfedilmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuç, ilerde pek çok sorunsala da zemin 
teşkil edebilecektir. Bu noktada bilimi, misyondan arındırarak nitelemek öncü bir yaklaşım 
olarak görülmektedir.  
 
Bilimin oldukça geniş bir alanı kapsayan nitelikleri ise dört ana başlık altında düşünülebilir. 
Bunlar bilimin fayda üretmesi, objektif olması, doğru temayül için yol ve yordam sunması ve 
mantıksal oluşudur. Bilimin faydacılığı dış dünya gerçekliklerini anlamamız için yol gösterici 
yönünden, objektifliği öznel bir üretim yerine ortaklaşa yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya 
çıkmasından, doğru temayül için yol ve yordam sunması sistematik bir öz ve usule tabi olma 
zorunluluğundan, mantıksallığı ise akıl, mantık, zeka ve bilinç ürünü olmasından ileri 
gelmektedir.  
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GÜNÜMÜZDE BELEDİYELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT-İÇİ ULAŞIM (TOPLU 
TAŞIMACILIK) İLE İLGİLİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

 
Özcan ERDOĞAN* 

 
 
Özet 
 
Kentleşmenin ve kentlerde nüfus artışının sonucunda toplu taşımanın ortaya çıkışı 17.yy kadar uzanmaktadır. 
Ülkemizde, 19.yy başta kentlerin nüfus artışına paralel gelişen belediye kuruluş süreçleri ve kent-içi ulaşım 
yöntemlerine yönelik arayışlar da beraberinde gelmiştir. Başta İstanbul olmak üzere İzmir ve Cumhuriyet’in 
kuruluşu sonrasında Ankara ve Bursa gibi kentlerde de kent-içi ulaşımın sağlanması amacıyla toplu taşıma 
hizmetleri verilmeye başlanmıştır. Ne var ki belediyeleri de etkisi altına alan, 1950’li yıllar sonrasında gelişen 
uluslararası ve ulusal ulaşım politikaları sonucunda toplu taşıma hizmetini sürdürmekte kullanılan model ve 
taşımacılıkta değişim yaşanmıştır. Yeni dönemde lastik tekerlekli ulaşım araçlarının öne çıktığı ve sonrasında da 
kamu kesimi dışında ki taşımacılığın etkin olduğu bir süreç başlamıştır. Günümüz Türkiye’sinde neredeyse tüm 
kentlerimizde toplu taşıma hizmeti yürütülmektedir. Ancak, kent nüfuslarına göre incelendiğinde küçük ve orta 
ölçekli İllerde ara toplu taşıma türlerinin ve özel halk otobüs işletmeciliğinin öne çıktığı, kamunun görevini 
çeşitli yöntemlerle devrettiği görülmektedir.  
 
Kent yaşamının vazgeçilmez bir unsuru olarak kent-içi ulaşımın mevcut yapısı; türel dağılımı, kalitesi ve 
konforu; hizmetin sürekliliği, güvenirliği ve araçların hareket sürelerinin belli olması; hizmetin içtenlikle 
gerçekleştirilmesi; ekonomikliği, fiyatın uygun olması, ödemenin kolay gerçekleştirilebilmesi gibi özellikleri 
gerektiren kaliteli bir toplu taşıma, ancak bu özellikleriyle sürdürülebilir olacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler:Sürdürülebilir Kent-içi Ulaşım, Toplu Taşıma, Ara-Toplu Taşıma 
 

TODAY, THE MANICIPALITIES IN TURKEY TASKS AND RESPONSIBILITIES RELEATED 
SUSTAINABLE URBAN TRANSPORT (PUBLIC TRANSPORT) 

 
Abstract  
 
As a result of urbanisation and increase of population in cities, the development of public transportation goes 
back to the 17th century. In Turkey, in the 19th century a parallel development of local government 
establishment was observed together with the severe population increase and the need for better transportation. 
Initiatly İstanbul, than İzmir and after the foundation of the Republic in cities like Ankara and Bursa the public 
transportation operation was initiated. But, after the 1950s the developments on international and national 
transportation policies which also affected local governmentpolicies resulted in a change of the transport modes 
and actors of public transport services. Over the past three decades, the rapid technological development of 
highway transportation, the personal transportation gained more interest than the public transportation. In today’s 
Turkey, almost in all the cities, public transportation services are provided. However in many small and medium 
sized cities, intermediate public transportation and the privately owned bus operationconstitute the main form of 
public transportation.  
 
As an indispensable component of urban life, urban transport sustainability can only be maintained bycity-wide 
distribution of network, quality, economy and comfort, continuity, reliability and appropriate pricing, easy and 
intelligent payment systems.  
 
Keywords: Sustaninable Urban Transport, Public Transportation, Intermediate Public Transportation 
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Giriş: Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Kent-içi Ulaşım (Toplu Taşımacılık) 
 
Yerel yönetimler, ulusal sınırlar içerisindeki değişik büyüklüklerdeki topluluklarda yaşayan 
insanların, ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan ve hukuk 
düzeni içerisinde oluşturulmuş olan anayasal kuruluşlardır. Yerel yönetim, yerel topluluk 
üyelerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamak, ekonomik, sosyal ve kültürel zenginliğine ve 
refahına ilişkin yerel hizmetleri görmek üzere kurulan; bu hizmetleri, genel yetki ile kendi 
sorumluluğu altında ve yerel topluluğun yararları doğrultusunda yerine getiren; hiçbir ayrım 
gözetmeden insanı yerel demokrasinin temeli kabul eden; işleyişinde açıklığı, şeffaflığı insan 
haklarını, çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama geçiren, yetkilerin yerel topluluğa 
en yakın yönetim birimince kullanıldığı, kamu tüzel kişiliğine sahip, özerk ve demokratik bir 
yönetimdir (İnci 2007). Günümüz Türkiye’sinde yerel yönetim sistemi il özel idaresi, belediye 
ve köy olmak üzere üç kademelidir. Ancak bu üç kademe arasında tüzel olarak herhangi bir 
hiyerarşik ilişki bulunmadığı gibi eşgüdüm amaçlı ilişki de bulunmamaktadır. Bunların 
birbirleri arasındaki ilişkisizlik, genel yönetimin taşra kuruluşları olan ilçe (kaymakamlık) ve 
il (valilik) kanalları ile giderilmektedir. (Yerel Yönetimler ÖİK Raporu, 2014) Bu çerçevede 
temel bir kavram olarak, yerel yönetim; merkezi yönetimin dışında, bir topluluğun yerel ve 
ortak gereksinmelerini karşılamak amacıyla, seçmenlerin karar organlarını doğrudan seçtiği, 
idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliği olan demokratik bir kuruluştur. Anayasa ve 
ilgili kanunlara göre yerel yönetimler, il özel idaresi, belediye ve köy idarelerini ifade 
etmektedir. Yerel yönetim birimi olarak İl özel idaresi; il halkının yerel ve ortak 
gereksinmelerini karşılamak amacıyla, seçmenlerin karar organlarını doğrudan seçtiği, idari 
ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliği olan demokratik bir kuruluştur. İl özel idaresinin 
organlarını, il genel meclisi, il encümeni ve vali oluşturur. Belediyeler ise; belde sakinlerinin 
yerel ve ortak gereksinmelerini karşılamak amacıyla, seçmenlerin karar organlarını doğrudan 
seçtiği, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliği olan demokratik bir kuruluştur. 
Belediyenin organları belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanıdır. Halen 
ülkemizde belediye teşkilatı olarak Büyükşehir Belediyeleri, Büyükşehir İlçe Belediyeleri ile 
il ve İlçe Belediyeleri ile Belde Belediyeleri bulunmaktadır. Kısaca tanımlamak gerekirse 
Büyükşehir belediyesi; sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri 
arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, 
yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mali 
özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir. Büyükşehir ilçe belediyesi ise; Büyükşehir belediyesi 
sınırları içinde kalan ilçe belediyesini ifade etmektedir. Bununla beraber, İl Belediyesi; yasal 
düzenlemelerde açıkça tanımlanmamış olmakla birlikte uygulamada büyükşehir belediyeleri 
dışında kalan illerin merkezlerindeki belediyeler il belediyesi olarak adlandırılmaktadır. İlçe 
Belediyesi ise; Yasal düzenlemelerde açıkça tanımlanmamış olmakla birlikte uygulamada 
büyükşehir belediyeleri dışında kalan illerdeki ilçe merkez belediyeleri ilçe belediyeleri 
olarak adlandırılmaktadır. Belde belediyeleri de 5393 sayılı Kanuna göre belde, belediyesi 
bulunan yerleşim yeri olarak tanımlanmakla birlikte uygulamada büyükşehir, il ve ilçe 
belediyeleri dışındaki belediyelerdir. Türkiye’de sayıları giderek azalan bir diğer mahalli idare 
birimi de köylerdir. Köy; 07.04.1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu’nda köy; nüfus 
ölçütüne, sosyal, ekonomik ve idari yapısına göre farklı şekillerde tanımlanmıştır. Köy, 
nüfusu 2000’den az olan, cami, otlak, baltalık gibi malları bulunan, toplu veya dağınık evlerde 
oturan, insanların bağ, bahçe ve tarlaları ile birlikte teşkil ettikleri, bir yerden bir yere 
götürülebilen veya götürülemeyen mallara sahip, kanunla kendisine verilen görevleri, işleri 
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yapan başlı başına bir varlık, bir tüzel kişilik olarak belirtilmiştir. Köyleri, yönetim durumu, 
toplumsal ve ekonomik özellikleri ya da nüfus yoğunluğu yönünden genellikle tarımsal 
işlevlerle uğraşan, konutları ve öteki yapıları bu yaşamı yansıtan yerleşme birimleri olarak da 
tanımlanmak mümkündür. 
 
Kent-içi ulaşımı sağlamaya yönelik olarak, toplu taşıma ise, "bir kent halkının ulaşım 
gereksinimlerinin özel taşıt, dolmuş ve küçük binit ya da altulaşım gibi kısa sürede çok insan 
taşımaya elverişli büyük taşıma araçlarıyla karşılanmasını içeren ulaşım dizgesi"dir. İngilizce 
ifadesi "Public Transportation" şeklindedir (Kent-içi Ulaşım ÖİK Raporu, 1991). Bilimsel 
olarak toplu taşıma, belirli ve sabit bir güzergahı olan, fiyatı bilinen, zaman tarifesi olan, 
kullanmak isteyen herkesin yararlanabileceği, kentiçi yolcu taşımacılığında kullanılan 
sistemlerin adıdır. Toplu taşıma sistemlerinin temel amacı, bir kamu hizmeti olarak, insanların 
kent içinde bir noktadan diğer noktaya en ekonomik şekilde taşınmasını sağlamaktır (Ilıcalı, 
Camkesen ve Kızıltaş 2011). Esasen, toplu ulaşım, her ferde açık, daha önce belirlenmiş bir 
ücret karşılığı, belirli bir güzergâhta, belirli bir zaman tarifesine göre, belirli duraklarda duran, 
koridordaki diğer araçlarla birlikte veya diğer araçlardan ayrılmış olarak işletilen sistemler 
olarak tanımlanır (Atak 2011). Toplu taşımacılık politikası, hem aynı şehirde ve hem de 
şehrin şehirsel bölgesinde pek çok yerleşme noktasında beraber yaşayan insanların; günlük 
barınma, çalışma, eğitim, dinlenme, donatımlarından yararlanma ve haberleşme 
fonksiyonlarının karşılanmasında yardımcı olmayı amaçlayan bir politikadır (Göçer 1979).	  
Toplutaşım, trafiği yoğun bölgeler arasında düşünülen ve bu bölgeler arasında sosyal ve 
ekonomik olarak yapılabilir olan bir sitemdir (Alaybeyoğlu 1979). Toplu taşım sistemi	   ise, 
kent içinde ve kent ile banliyöleri arasında insanların zaman ve mekan içinde toplu olarak yer 
değiştirmelerine olanak sağlayacak öğeler, bunların özellikleri ve aralarındaki ilişkiler 
kümesidir diye tanımlanabilir (Saatçioğlu 1978). Toplu taşıma sistemlerini bireysel taşıma 
sistemlerinden ayıran belli başlı faktörler bu sistemlerin belli bir hareket ve ücret tarifesine 
göre işletilmesi, hizmet maliyetinin ucuzluğu ve taşıma kapasitelerinin yüksekliğidir 
(Aydemir 1979). 
 
Ulaşım hizmetleri, insanların vazgeçemedikleri önemli bir hizmettir. Gelişen şehirleşme ve 
artan nüfus, insanların evlerinden uzak yerlerdeki iş ve okullarına ancak ulaşım vasıtasıyla 
gitmelerine yol açmıştır. Herkesin kendi ulaşım vasıtasını sağlayamama durumu ise, toplu 
taşıma vasıtalarını ihtiyaç haline getirmiştir. Özellikle, üniversitelerin şehir dışında 
yapılanmaları, üniversite öğrencilerinin toplu taşıma hizmeti sunan minibüs, otobüs ya da 
tramvaylardan faydalanmalarını zorunlu kılmaktadır (Çatı 2003). Günümüzde kavram olarak 
toplu taşıma türleri literatürde çeşitli sınıflandırmalara ayrılmaktadır. Tekerlek türü, kullanılan 
yolun türü ve yapısı, hareketi sağlayan itici gücün çeşidi; kapasitesi, işletim hızı, yatırım 
maliyeti; ayrımda kullanılan başlıca ölçütlerdendir (Uzun, 2012). Öyle ki, kentlerde kullanılan 
ya da sözü edilen toplu taşıma sistemlerini; lastik tekerlekli, raylı, deniz ve hava toplu taşıma 
sistemleri olarak dört ana başlıkta gruplandırmak mümkündür. Lastik tekerlekli sistemler; ara 
toplu taşıma ve otobüs sistemi olarak iki gruba, raylı toplu taşıma sistemleri ise tramvay, hafif 
raylı sistem, metro, banliyö ve monoray sistemi olarak beş gruba ayrılmaktadır. Ayrıca 
teknolojinin ilerlemesiyle başka ara sistemler ya da yeni sistemler ortaya çıkmaktadır (Atak 
2011). 
 
 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   868	  

Yerel Yönetim Birimi Olarak Belediyeler ve Kent-içi Ulaşımın Sağlanması 
 
Halen yürürlükte bulunan çeşitli kanunlarla ile her derecedeki belediye teşkilatına kent-içi 
ulaşımın sağlanması ve sağlıklı bir şekilde işletilerek, belediye sınırları içinde ulaşım 
hizmetlerinin sunulmasında bir yandan önemli görev ve sorumluluklar yüklerken, diğer 
yandan da yetkiler vermektedir. 
 
5393 Sayılı Belediye Kanununda Kent-içi Ulaşım 
 
Belediyelerin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma 
usûl ve esaslarını düzenleyen yürürlükteki 5393 sayılı Belediye Kanunun “Belediyenin 
yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15. maddesinin (f) bendinde “Toplu taşıma yapmak; bu 
amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma 
sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek”, (p) bendinde “Kara, deniz, su ve 
demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet 
ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, 
cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, 
işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin 
gerektirdiği bütün işleri yürütmek” ile (r )bendinde de “(Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) 
Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik 
Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer 
mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına 
kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret 
karşılığında yer seçim belgesi vermek,” (RG. 13/7/2005, No:25874) gibi görevler doğrudan 
Belediyelere görev olarak verilmiştir. Yine Kanun hükmü olarak, belediyeler (f) bentlerinde 
belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı 
geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel 
oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma 
hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine 
getirebilir. 
 
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu  
 
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun “Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve 
sorumlulukları” başlıklı 7. Maddesinin (f) bendinde “ Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak 
veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve 
koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve 
toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını 
belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde 
araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların 
belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek” denilmek 
suretiyle halen sayıları 30 olan Büyükşehir Belediyelerine kent-içi ulaşımına bağlı olarak 
toplu taşıma ve her türlü ulaşım planlarını yapma ve uygulama görev ve sorumluluğunu 
vermiştir. Bu çerçeve görevin en iyi bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlamak üzere 
Kanunun “Ulaşım hizmetleri” başlıklı 9. maddesinde de“(Değişik birinci fıkra: 12/11/2012-
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6360/8 md.) Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü 
taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye 
başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum 
ve kuruluşları ile, …ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek 
odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.” (R.G.23.07.2004, No:25531) 
denilmek suretiyle bu hizmetlerin işbirliği içinde yürütülmesini esas koşmuştur.  
 
Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik  
 
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa dayanılarak 09.06.2008 tarih ve 26901 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelikte de bu konuda düzenlemelere yer verilmiştir. Yönetmeliği 8. 
Maddesinin amir hükmüne göre Belediyeler, özellikle yerleşim planlamasında ve kentsel 
dönüşüm projelerinde motorlu taşıtların şehir girişinde park edilebilmesi için otopark 
kurulmasını sağlayacak, bu otoparklara park eden sürücülerin otoparktan şehir merkezine 
gidiş ve dönüş güzergâhlarında hizmet veren toplu taşım araçlarından yararlanması için 
yöntem geliştirecek, kent merkezlerinde araç kullanımını azaltıcı uygulamalar yaparak, toplu 
taşım araç duraklarında modlararası taşımacılık sisteminin oluşturulmasına öncelik 
vereceklerdir. Yine Yönetmeliğin “Kentsel ulaşım planları” başlıklı 10. maddesinde, “…Kent 
içinde yetersiz kalan yollarda sıkışan trafiği rahatlatmak üzere; yol genişletmesi, kavşak 
düzenlemesi ve otopark kurulması gibi önlemler alınır….Kentsel ulaşım planları yapılırken 
toplu taşımayı teşvik etmek amacıyla raylı sistem yatırımı artırılır. Kent ulaşımında enerji 
verimliliğinin artırılması ve yakıt tüketiminin düşürülmesi için trafiğin güvenli ve akıcı olması 
sağlanır. Belediyeler; kent içi ulaşım güzergâhlarının belirlenmesinde trafik akışındaki yakıt 
sarfiyatını öncelikle göz önünde bulundurur. Topografik yapısı uygun güzergahlara bisiklet 
yolları ve bisiklet park alanları yapar.” (R.G.09.06.2008, No:26901) denilmek suretiyle 
sağlıklı bir kent-içi ulaşımın oluşturulabilmesi bakımından her derecedeki belediye 
teşkilatının görev ve sorumlulukları ortaya konulmaktadır. 
 
Toplu Taşıma Sürdürülebilir Kent-içi Ulaşım İlişkisi 
 
Ülkemizde planlı gelişmeye ayak uydurulamaması sonucu köyden kente olan göçün artarak 
devam etmesi ve kent yönetimlerinin bu göçün getirdiği nüfusa gereken hizmeti 
götürememesi sonucu ortaya çıkan altyapı sorunlarının en önemlilerinden birisi de ulaşım 
sorunudur. Kentler insanlar içindir ve kentsel yaşamın ana hedefi insanların hareket 
özgürlüğünü sağlayarak kentsel aktivitelere erişimlerini kolaylaştırmaktır. Toplu taşımanın 
etkin kılınmadığı kentlerde, hava ve gürültü kirliliği, trafik yoğunluğu, en önemlisi de trafik 
kazaları sorun olarak öne çıkar. Bugüne kadar yapılan araştırmalar göstermiştir ki, kentlerde 
yaşanan en önemli sorun ‘ulaşım ve dolaşım’ sorunudur (Ilıcalı, Camkesen ve Kızıltaş, 2011) 
Sürdürülebilir ulaştırmanın ve dengeli ulaştırma sisteminin; arazi kullanımının planlanması, 
özel araç kullanımının kısıtlanması ve toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi olmak üzere 3 
temel taşı bulunduğu (Gerçek, 2012) bilinmektedir. Sosyal hayatın kalitesi ve refahı ulaştırma 
sistemlerinden etkilenir. Erişebilirlik, zaman kaybı, temiz çevre edinebilme, sosyal yaşam, 
eğlence, koruma v.b. birçok konuda ulaşım sistemleri bize fayda sağlar. Ancak ulaşım 
sistemlerinin olumsuz etkileri de vardır. Bunları, kirlilik, kazalar, arazi kullanımı, toplum ve 
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kent yaşamına etkisi, kırsal bölgelere etkisi, trafik sıkışıklığı ve enerji ve kaynak tüketimi 
olarak sıralamak mümkündür (Haldenbilen, Baykan ve Murat 2001). Bugüne kadar sadece 
çevresel korunmanın ön plana çıktığı bir koruma anlayışı gibi anlaşılsa da gelişmeye ilişkin 
bütün ekonomik, sosyal ve çevresel unsurlar sürdürülebilir gelişmenin içerisinde yer 
almaktadır. Bugün birçok tanımı bulunan sürdürülebilir gelişmeye yönelik en çok kabul gören 
tanım Brutland (Ortak Geleceğimiz) Raporunda yapılan “Sürdürülebilir gelişme gelecek 
nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme becerisini kısıtlamaksızın, günümüzün 
ihtiyaçlarının karşılanmasıdır” şeklindeki genel tanımdır (Ortak Geleceğimiz, 1989). 
Sürdürülebilir ulaşım ve toplu taşımacılık, kentsel verimliliğin belki de en önemli unsurudur. 
Kentsel verimliliğe katkıda bulunarak, sürdürülebilir gelişme ilkelerine uygun bir şekilde daha 
az enerji tüketen, çevresel etkileri çok az olan, kısıtlı kent alanlarını etkin kullanan, geri 
dönüştürülemez kaynakların tüketimini azaltan, kıt kaynakların nesiller içerisinde ve arasında 
etkin biçimde kullanımını destekleyen, insana önem veren, yolcularına karşı sorumlu, çevreye 
karşı duyarlı, ekonomik olarak etkin ulaşım türlerinin kullanılması gelecekteki kentlerin 
yaşanılabilirliğinin en önemli göstergesi olacaktır (Yıldızgöz, 2007). Ulaşım türü yaşamla 
uyumlu olan yerleşimler “sürdürülebilir” kabul edilmektedir. Bugün bireysel ulaşıma bağımlı 
yaşamın “sürdürülebilir” olmadığını gören otomobil odaklı gelişmiş ülkeler bile toplu ulaşım 
sistemini öne çıkartmaya çalışmaktadırlar (Atak, 2011) Kent-içi karayolu trafiğinin akışındaki 
düzensizliklerden oluşan emisyon kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliğinin yanı sıra, iklim 
değişikliği ve enerji verimliliğin ön plana çıkması sebebiyle ulaştırma, çevre sorunları 
arasındaki önemli yerini korumaktadır (Kaplan, 2011). Dünya genelinde ulaşımın yüzde 53’ü 
yolcu taşımacılığı için olmaktadır ve kara ulaşımı, küresel düzeyde enerjiden kaynaklanan 
CO2 salımlarının yüzde 23’ünden ve sera gazı emisyonlarının ise yüzde 13’ünden 
sorumludur. Yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan karayolu ulaştırması tüm emisyonların 
2/3’üne karşılık gelmektedir ve OECD/ITF 2008 verilerine göre 2050 yılında 2000 yılına göre 
kara ulaşımından kaynaklanan CO2 salımlarının yüzde 120 oranında artması 
öngörülmektedir. Bu bağlamda toplu taşım sistemleri ve motorize olmayan ulaşım altyapısı da 
‘temiz enerji-temiz ulaşım’ girişimleri ile geliştirilmeye ve yaygınlaştırılmaya başlanmıştır 
(Kaplan, 2011). Öyle ki, dünyanın tüm ülkelerinde ve özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki 
kentli nüfusun artışı, otomobil sayısının artışı kent-içi yolculuk taleplerindeki hızlı artışın 
temel göstergesidir. Kentlerin büyüyüp yaygınlaşması sonucu konutlar ile işyerleri ve diğer 
kentsel kullanışlar arasındaki mesafe uzamakta ve bu sebeple motorlu yolculukların sayısı ve 
uzunluğu artmaktadır. Kentli nüfus artışlarının yanı sıra çalışan ve okuyan kişi oranlarının 
artışı, işyeri-konut ve konut-okul yolculuklarını arttırmakta; kişilerin gelir düzeylerindeki 
artışlar, ulaşıma ayrılan harcanabilir gelir miktarını arttırmakta, kişilerin yeni yolculuk 
ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. Yolculuk talep düzeylerini yükselten bu eğilimler sonucunda 
mevcut bireysel ve toplutaşım sistemleri yetersiz kalmakta, kapasite sınırları sebebiyle ortaya 
çıkan sıkışıklık ve yeni yatırım ihtiyaçlarıyla işletme ve yatırım giderleri yükselmektedir. 
 
Tablo 1: Bazı Ulaşım Sistemleri İçin Emisyon Düzeyleri 
Emisyon.mg/yolcu.km Otomobil Otobüs LRT Metro 

SOx 34-54 40-251 0-279 0-173 

NOx 430-2480 232-960 0-74 23-46 
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Hidrokarbon 430-2423 60-160 0-6 0-1 

(Kaynak: Toplu Taşıma Sistemi Komisyonu Raporu, 2002,  
 
Diğer yandan AB üyesi ülkelerde, ulaşımda sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, kent-içi 
ulaşım sorunlarında kapasite arttırıcı çözümler yerine talep ve trafik yönetim uygulamaları ile 
bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı önem kazanmıştır (9.Kalkınma Planı, 2007-2013) 
Sürdürülebilir ulaşım hedefleri için 9. Kalkınma Planında da önemli hedefler belirlenmiştir. 
Bu hedefler arasında, enerji, çevre, ekonomi, konut, arsa ve arazi politikaları ile tutarlı, 
sürdürülebilir, kamu kesimini bağlayıcı, özel sektörü yönlendirici geniş kapsamlı bir ulusal 
kent-içi ulaşım stratejisi oluşturulması ile toplumun tüm kesimlerine eşit fırsatlar sunan, 
katılımcı, kamu yararını gözeten, yurtiçi kaynakların kullanımına özen göstererek dışa 
bağımlılığı en aza indiren, çevreye duyarlı, ekonomik açıdan verimli, güvenli ve sürekli yaya 
hareketinin sağlanmasını esas alan kent-içi ulaşım planlamasının yapılması önceliklidir 
(9.Kalkınma Planı, 2007-2013). Gerçekte, sürdürülebilir ulaşım, uzun dönemde kaynak 
kullanımı, nesiller arası adalet ve ekolojik bütünlüğün taşıdığı risklerin bugünden hesaba 
katılmasıdır. Sürdürülebilir ulaşım kavramı çoğu zaman dar anlamıyla kullanılmaktadır. Bu 
tip tanımların genellikle hava kirliliği gibi ekolojik sorunlar üzerinde yoğunlaştığı 
görülmektedir. Oysa sürdürülebilir ulaşımın, ekolojik boyutlarının yanı sıra ekonomik ve 
sosyal boyutlarının da olduğu unutulmamalıdır. Bu açıdan sürdürülebilir ulaşımın kapsamını 
ekonomik, ekolojik ve sosyal olarak belirlemek mümkündür (Benk, 2007). Ekonomik açıdan 
sürdürülebilir ulaşım, maliyet etkin bir ulaşım yapısını ifade etmektedir. Buna göre ulaşım, 
değişken olan talep yapısına mümkün olduğu kadar hızlı biçimde ayak uydurmalı, bunu 
yaparken verimlilik, ekonomik faaliyetler, istihdam, vergi yükü ve ticaret gibi diğer ekonomik 
unsurları da dikkate almalıdır. Ekolojik açıdan sürdürülebilir ulaşım da ise, ulaşım faaliyeti 
sonucu meydana gelen emisyonlarının ve kaynak kullanımının gelecekteki eko-sisteme zarar 
vermeyecek düzeyde gerçekleşmesini amaçlamaktadır.  
 
Tablo 2: Sürdürülebilir Ulaşımın Amaçları 

Ekonomik Amaçlar Ekolojik Amaçlar Sosyal Amaçlar 

Altyapının ekonomik kalkınma 
çerçevesinde sağlanması 

Sağlıklı ve güvenli 
ulaşım 
imkânlarının artırılması 

Toplumun bütün kesimlerinin 
ulaşım hizmetlerinden 
yararlanabilmesinin 
sağlanması 

Ucuz, hızlı ve yüksek kapasiteli 
bir ulaşım hizmetinin sunulması 

Ulaşımın neden olduğu 
yerel, bölgesel ve küresel 
kirliliğin azaltılması 

Ulaşımın fakir kesimlere 
odaklanmasının sağlanması 

Tıkanıklığın azaltılması Alan kullanımının 
azaltılması 

Ulaşım politikalarının fakirler 
üzerinde meydana getirdiği 
olumsuz etkilerin azaltılması 

Kırsal alan ile kentsel alan 
arasındaki bağlantıların 
oluşturulması 

Ulaşım planlarına 
çevresel ve ekonomik 
boyutların dahil edilmesi 

Ulaşım politikalarının 
belirlenmesinde demokratik 
katılımın sağlanması 

Farklı ulaşım türlerine imkân 
verilmesi 

Ulaşımda çevresel 
ağırlıklı stratejik yapının 

 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   872	  

oluşturulması 

Ulaşım altyapısına ayrılan 
payların artırılması 

  

(Kaynak: Benk, S., (2007) 
 
Ekolojik sürdürülebilirlik kapsamına kirlilik emisyonları, iklim değişimi, biyolojik çeşitlilik, 
habitatın korunması ve estetik gibi konular girmektedir. Sosyal açıdan sürdürülebilir ulaşım 
ise, sosyal ihtiyaçların adil biçimde sağlanmasını ifade eder. Bu bağlamda adalet, insan 
sağlığı, toplumsal açıdan yaşanabilirlik, kültürel, tarihi ve kamusal ilişkiler sosyal açıdan 
sürdürülebilir ulaşımın kapsamını oluşturmaktadır (Benk, 2007). Sürdürülebilir ulaşım, 
çevreye kendisini yenileyebilme kapasitesinin ötesinde zarar vermeyen, ekonomik olarak 
tutarlı, sosyal olarak hakça ve siyasi olarak sorumlu ve hesap verebilir olması gereklidir. 
Ayrıca, yeni yatırımlara geçilmeden önce eldeki ulaştırma altyapısının en fazla ve en iyi 
kullanımını temin edilmesine dayanır. Sürdürülebilir ulaşım, talep yönetimi ve işletme 
iyileştirmeleri/yönetimi araçlarıyla yapılmaktadır (Çelik, 2009). Bunun gibi, sürdürülebilir bir 
kentsel ulaşım ve arazi kullanım sistemi bir yandan kentsel alanın tüm sakinlerine mal ve 
hizmetlerin verimli şekilde erişimini sağlarken, diğer yandan da şu anki nesil için çevre, 
kültürel miras ve ekosistemleri korur ve gelecek nesillerin doğal çevre ve kültürel miras da 
dahil olmak üzere günümüzdeki refah düzeyine sahip olma imkanlarını tehlikeye atmaz 
(Özalp ve Öcalır 2008). 
 
Sürdürülebilir ulaşımın temel amaç ve hedefleri, ekonomik ve sosyal ve çevresel bileşenleri 
çerçevesinde aşağıdaki gibi ortaya koymak mümkündür. 
 
Tablo 3: Sürdürülebilir Ulaşımın Amaç ve Hedefleri 
Ekonomik Hedefler Açıklama 
Etkin hareketlilik İnsanların ve eşyaların hızlı ve ekonomik bir şekilde taşınması 
Yerel ekonomik kalkınma Yerel düzeyde istihdam, üretkenlik, iş etkinliği, gelir vergisi 

gibi kalemlerde sağlanan artış 
İşletme etkinliği Ulaşım tesislerinin, hizmetlerinin daha etkin bir şekilde 

işletilmesinin sağlanması  
Sosyal Hedefler Açıklama 
Sosyal Eşitlik (Adalet) Ulaşımdan kaynaklı zararlı etkilerin dengeli bir şekilde 

dağılımı, artan gelir ve hareketliliğin orantılı bir şekilde 
ücretlendirilmesi 

İnsan sağlığı ve güvenliği Ulaşım güvenliğinin ve halk sağlığının geliştirilmesi 
Ödenebilir ücret düzeyi Temel ulaşım ihtiyacının hane halkının fiyat olarak 

karşılayabileceği bir düzeyde tutulması  
Toplumsal bağlılık Toplumun bireyleri arasındaki etkileşim miktarını ve 

kalitesini arttırmak  
Kültürel koruma Toplum tarafından değer verilen sanat eserlerinin ve 

toplumsal aktivitelerin muhafaza edilmesi 
Çevresel Hedefler Açıklama 

Kirliliğin azaltılması Gürültü düzeyinin, hava kirliliğinin (emisyon düzeyinin) ve su 
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kirliliğinin azaltılması  
Kaynakların korunması Petrol ve arazi gibi sonlu ve kıt kaynakların daha düşük 

seviyelerde ve etkin bir biçimde kullanımı 
Açık alan korunması Tarım alanlarının, parkların ve doğal yaşam alanların 

korunması  
Bio-çeşitliliğin korunması Hayvanların ve diğer canlı türlerinin yaşam alanlarına ve 

hayatlarına zarar vermemek 
(Kaynak: Litman, 2011, akt:Cirit,2014) 
 
Bununla beraber, kent-içi ulaşımın sürdürülebilirliğinin önünde iki temel engel 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki geleneksel kent ve ulaşım planlamasının özel araç kullanımını 
teşvik edici bir tarzda ele alınması sonucu otomobillerin yoğun bir biçimde kullanıyor olması, 
diğeri ise ulaşım sisteminin yarattığı sorun ve maliyetlerin bireyler üzerinde adil olarak 
paylaştırılamaması, yani sosyal adaletin sağlanamamasıdır. Otomobiller kişi başına düşen 
emisyon, yakıt tüketimi ve kaplanan alan bakımından son derece verimsiz bir ulaşım aracıdır. 
Yoğun araç kullanımının yol açtığı trafik sıkışıklığı sonucunda gerek sürücüler ve gerekse 
alternatif ulaşım türlerini kullanan bireyler olumsuz olarak etkilenmektedir. Öte yandan 
ulaşım sistemi içinde yer almayıp sadece o kentte yaşamasından ötürü emisyon, gürültü 
kirliliği, görüntü kirliliği gibi hususlar sebebiyle olumsuz etkilenen kişiler de olabilmektedir. 
Tüm bu hususlar sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir ulaşım felsefesiyle çelişmektedir. 
Otomobil kullanımına dayalı yaşam tarzının neden olduğu ekonomik, sosyal ve çevresel 
sorunları aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi genelleyebiliriz. 
 
Tablo 4: Otomobile Dayalı Ulaşım Sisteminde Yaşanan Sorunlar 
Ekonomik Sorunlar Sosyal Sorunlar Çevresel Sorunlar 
Trafik Sıkışıklığına bağlı 
ekonomik kayıplar (Zaman, 
yakıt vs)   

Sokak hayatının ve 
komşuluğun zarar görmesi 

Petrol ürünlerinin 
kullanımına bağlı olarak 
oluşan çevresel riskler 

Yol ve asfalt gibi altyapı 
yatırım maliyetlerinin artması 

Özel araç sahibi olmayanların 
ve özürlülerin yaşadığı erişim 
sorunları 

Yaşam alanlarının kentin dış 
bölgelerine kurulması ve 
kent alanının genişlemesi 

Toplu taşıma sistemlerini 
kullanan yolcu sayısının 
düşük olmasından dolayı 
işletmenin zarar etmesi  

Trafikte meydana gelen 
tartışma ve gerginliklerin 
yarattığı olumsuz etkiler 

Fotokimyasal dumanlar ve 
asit yağmurları 

Kazalar sonucu oluşan ölüm 
ve yaralanmaların ekonomik 
maliyeti 

Düşük gelir düzeyindekilerin 
özel araç almaya zorlanmış 
olması 

Sera gazlarının oluşumu ve 
iklim değişikliği 

Kirlilik kaynaklı sağlık 
sorunlarının ekonomik 
maliyeti 

 Trafik kaynaklı gürültü, 
görsel kirlilik, fiziki 
tehlikeler. 

(Kaynak: Schiller et al., 2010, akt:Cirit, 2014) 
 
Kent-içi ulaşımın sürdürülebilirliği açısından bu hizmetlerin bir yandan ucuz, herkesin 
ulaşabileceği türden, hızlı ve güvenli olması gerekirken diğer yandan da konforlu ve çevreye 
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karşı duyarlı olmalıdır. Kaldı ki, “ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması amacıyla; motorlu 
araçların birim yakıt tüketimlerinin düşürülmesine, araçlarda verimlilik standartlarının 
yükseltilmesine, toplu taşımacılığın yaygınlaştırılmasına, trafik akımının arttırılmasına 
yönelik sistemlerin kurulmasına ilişkin usul ve esasları” düzenlemek üzere Ulaştırma 
Bakanlığınca yürürlüğe konulan “Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelikte Belediyelerin sürdürülebilir kent-içi ulaşım hizmetlerinde 
görev ve sorumluluk üstlen belediyelerin; “Kent merkezlerinde araç kullanımını azaltıcı 
uygulamalar” başlıklı 8. maddesinde yer verilen Yerleşim planlamasında ve kentsel dönüşüm 
projelerinde motorlu taşıtların şehir girişinde park edilebilmesi için otopark kurulmasını 
sağlar. Bu otoparklara park eden sürücülerin otoparktan şehir merkezine gidiş ve dönüş 
güzergâhlarında hizmet veren toplu taşım araçlarından yararlanması için yöntem geliştirir ve 
kent merkezlerinde araç kullanımını azaltıcı uygulamalar yapmak, yine toplu taşım araç 
duraklarında modlararası taşımacılık sisteminin oluşturulmasına öncelik vermek ve kent 
içinde yetersiz kalan yollarda sıkışan trafiği rahatlatmak üzere; yol genişletmesi, kavşak 
düzenlemesi ve otopark kurulması gibi önlemler alarak, kent ulaşımında enerji verimliliğinin 
artırılması ve yakıt tüketiminin düşürülmesi için trafiğin güvenli ve akıcı olmasının yanında 
kent içi ulaşım güzergâhlarının belirlenmesinde trafik akışındaki yakıt sarfiyatını öncelikle 
göz önünde bulundurur. Topografik yapısı uygun güzergahlara bisiklet yolları ve bisiklet park 
alanları yapar.” Yolundaki hükümlerinde olduğu gibi sürdürülebilir ulaşım hizmetlerinde 
yapmaları gereken ve ilave almaları gereken tedbirlerin neler olabileceğini hüküm altına 
almıştır. Günümüzde	   belediyelerin bu görevleri yerine getirebilmesi bakımından her şeyden 
önce hızla artan nüfus, işgücü, artan araç sahipliği, kentsel kullanım alanlarının genişlemesi 
ve çeşitlenmesi gibi etkenlerin yanında günümüzde önemli bir sorun olan kent-içi ulaşımın 
çevre, enerji, sürdürülebilirlik, sosyal denge gibi konuları dikkate alarak ulaşım hizmetlerinin 
içinde bulunduğu durumu bilimsel yöntemlerle çözümlenmesi ve düzenlenmesini gerekli 
kılmaktadır. Bu çerçevede belediyelerin; kentin üst ve alt ölçekli plan kararları ve merkezi 
idareye bağlı kurumların yatırım programlarını dikkate alarak ve eş güdüm içerisinde 
toplutaşım sistemlerine ve yaya/bisiklet gibi çevre dostu ulaşım biçimlerine öncelik vererek 
ulaşım ve trafik sorunlarına çözümler getirilmesi ve buna paralel olarak; toplutaşım ve ara-
toplutaşım türlerinin entegrasyonu ile bunların durak ve terminal alanlarını düzenlemesi, özel 
ulaşım dahil çeşitli ulaşım türlerinin birbirleri ile rekabet etmeyecek ve birbirini 
tamamlayacak şekilde işletilebilmesi için bir bütün olarak planlaması ve işletilmesini 
sağlaması için gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. Öyle ki, belediyelerin uzun vadeli 
ulaşım planlamaları noktasında, görev ve sorumlulukları çerçevesinde; hedef yıllar içinde 
arazi kullanım ve nüfus yapısına bağlı olarak, ekonomik açıdan düşük maliyetli ve kentin 
planlı gelişimine katkı veren; ekolojik açıdan çevreye verdiği zararı minimuma indiren; 
toplumsal açıdan sosyal eşitlik ilkesine bağlı, kentin tarihi ve kültürel kimliği ile uyumlu, 
erişilebilirlik, konfor, güvenlik, güvenilirlik gibi nitelikleri içeren, sürdürülebilir bir ulaştırma 
sisteminin kurulması ile kentte yaşayanların ulaşım taleplerinin karşılanması başlıca görevleri 
arasındadır. 
 
Seçilmiş Bazı Ülkelerde Sürdürülebilir Ulaşım Politikaları 
 
Aslında tarihi süreçte toplumların ulaşım sorun ve sıkıntıları her ülkeyi yakından 
ilgilendirmiş, başta merkezi yönetimleri olmak üzere yerel teşkilatlarını da devreye sokarak 
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her ülke ulaşım sorunlarının hem kabul edilebilir bir şekilde çözümü ve hem de bunun 
sürdürülebilir olması için çeşitli politikalar geliştirerek, uygulamaya koymuşlardır. 
 
Örneğin, Türkiye gibi dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Brezilya’nın büyük 
kentlerinde de ulaşım açısından birçok sorun yaşanmaktadır. Diğer gelişmekte olan ülkelerde 
olduğu gibi ulaşım alternatiflerinin ve erişilebilirliğin yetersizliği ve otomobile dayalı ulaşım 
yatırımlarının bir sonucu olarak trafik sıkışıklığı, hava ve gürültü kirliliği, sera gazı emisyonu 
gibi temel problemler Brezilya kentlerinde de sıklıkla görülmektedir. Brezilya'da l970'lerin 
sonuna doğru federal hükümete bağlı merkezi bir otorite olan Brezilya Kent-içi Ulaşım Ajansı 
(EBTU) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar ile yoğun sıklıklı otobüs sistemlerine önem 
verilmiş; merkezi yönetim ile yerel teşkilatların işbirliğinde Curitiba, Sao Paulo ve Porto 
Alegre gibi kentlerde önemli otobüs sistemleri hayata geçirilmiştir. 1988 yılında bahsi geçen 
şirketin kapatılması ve merkezi hükümetin ulaşımdaki etkisinin azalması sonucu yatırımlarda 
bir yavaşlama yaşanmış olsa da günümüzde otobüs sistemleri üstünlüğünü korumaktadır. 
Günümüzde Brezilya’da metrobüs ve tahsisli otobüs yolu sistemleri oldukça yaygın olup, 
toplam uzunluğu 66l km olan l00'den fazla koridorda günde yaklaşık l0 milyon yolcu 
taşınmaktadır (Cirit, 2014) Brezilya’da l998 yılına gelindiğinde hazırlanan yeni Federal 
Anayasa'da kent-içi ulaşımda hareketlilik (mobilite) kavramına ilk kez yer verilmiş, bununla 
birlikte toplu taşıma hizmetlerinin merkezi kurumlardan ziyade belediyelerin temel 
sorumluluğu olduğu ifade edilmiştir. 200l yılında Şehirler Kanununun yürürlüğe girmesi ve 
2003 yılında Şehircilik Bakanlığının kurulması ile de kent-içi ulaşım ile ilgili konular 
tartışılmaya başlanmıştır. Şehirler Kanununda 500.000'in üzerinde nüfusa sahip kentlerde 
‘Belediye Ana Planları’ ile uyumlu olarak "Entegre Ulaşım Planları’nın hazırlanması 
zorunluluğu getirilmiştir. Ancak 2005 yılında yapılan düzenleme ile Entegre Ulaşım 
Planlarının yerini “Ulaşım ve Mobilite Ana Planları” alınıştır. Bu yeni plan anlayışında 
kurumsal ve finansal açıdan stratejik bakış açısı sağlanmakta, sosyal sorunların çözümü adına 
daha farklı ve uygun bir yaklaşım ile katılımcılık vurgusu yapılmaktadır. (Silva, 2008). 
Uygulamaya konulan Ulaşım ve Mobilite Ana Planlarının sonucunda bugün Brezilya’nın en 
kalabalık şehri olan Sao Paulo’da yaklaşık 75 Km’lik bir metro ağının yanında metrobüs 
benzeri otobüs işletmeciliği ile özellikle son yıllarda çevreye duyarlı bisiklet kullanımının 
geliştirilmesi yönündeki politikalara ağırlık verilmektedir.  
 
Yine, Avrupa Birliğinin merkezinde yer alan Almanya’da da ulaşım sorunları zaman içinde 
kabul edilebilir bir düzeye indirilebilmiştir. Öyle ki, artan nüfus ile birlikte artan trafik 
sıkışıklığı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan gürültü ve hava kirliliği gibi problemleri 
çözebilmek bakımından Almanya, 1974 sonrasında tüm yaşamı olumsuz etkileyen enerji 
krizinin de bir yansıması olarak ulaşım politikalarında değişikliğe gitmiş, bu çerçevede 
özellikle arazi ve ulaşım planlamasına entegre bir biçimde sürdürülen, otomobil kullanımını 
azaltıcı, yürümeyi, bisiklet kullanımını ve toplu taşımayı teşvik edici ulaşım politikaları 
uygulanmaya başlanmıştır (Pucher and Buehler, 2008). Bugün dünyada sürdürülebilir kent-içi 
ulaşım politikaları kapsamında birçok başarılı kente ve uygulamaya sahip olan Almanya'da 
uygulanan politikaların temelleri 70'li yıllara dayanmaktadır. Günümüzde de mevcut haliyle 
Almanya'da federal hükümet. eyaletler ve yerel yönetimler olmak üzere üçlü bir yönetim 
yapısı mevcuttur. Ulaşım altyapısının finansmanına yönelik olarak federal hükümet eyaletlere 
kaynak ayırmaktadır. Bu kaynağın yüzde 80'i eyaletlere belirli bir formül dahilinde 
dağıtılmakla geri kalanı ise özel programlar çerçevesinde kullanılmaktadır. Yüzde 80'lik 
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kaynağın yerel öncelikler çerçevesinde projeye göre tahsisinden eyaletler sorumludur. Ancak 
proje bazında toplam tutarın yüzde 75'ine kadar finansman desteği sağlanmaktadır. Geri kalan 
tutar yerel yönetimlerce sağlanmaktadır (OECD, 2004) Günümüzde Almanya'da 
sürdürülebilir kent-içi ulaşım politikalarının belki de en iyi uygulandığı şehir Freiburg'tur. 
Kentte günlük yolculuklar içerisinde yürüme bisiklet ve toplu ulaşım yoğun bir biçimde tercih 
edilmektedir. Almanya'nın genel ulaşım politikaları kapsamında kent içinde otomobil 
kullanımının sınırlandırılmasına yönelik politikalara paralel olarak yapılan altyapı yatırımları 
sonucunda yürüme, bisiklet ve toplu ulaşım gibi türler gelişim göstermiştir. (Cirit, 2014) 
Bununla beraber, günümüzün Almanya'sında sürdürülebilir kent-içi ulaşım politikalarını,  
trafik yavaşlatma, vergilendirme ve otomobilsizleştirmek gibi uygulamalar ile otomobil 
kullanımını caydırıcı politikalar, toplu taşımanın geliştirilmesine yönelik politikalar, yürüme 
ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik politikalar, kentsel gelişim ve arazi 
kullanım politikaları ile bu politikaların tek potada eritilerek uygulanmasına yönelik 
koordinasyonun sağlanması şeklinde özetlenebilir (Gerçek, 2012) 
 
Esasında Avrupa Birliği ülkeleri arasında sürdürülebilir kent-içi ulaşıma en çok önem veren 
ülkelerden birisi de Hollanda’dır. Sağlıklı ve çevreye duyarlı kent-içi ulaşım politikası 
uygulamasının sonucu olarak bugün Hollanda özellikle bisikletin günlük yolculuklar içindeki 
oranları esas alındığında bu anlamda dünyanın önemli ülkelerinden birisi olarak ilk sırada yer 
almaktadır (Pucher and Buehler, 2009). Şüphesiz, bisiklet kullanımının bu kadar yaygın 
olmasının temel sebebi gerek yerel gerekse merkezi yönetim tarafından bisiklet kullanımının 
teşvik edilmesi ve otomobil kullanımını caydırıcı ulaşım politikalarının uygulanmasıdır. Öyle 
ki, belediyeler bisiklet kullanımını teşvik etmek bakımında “OV-Fiets” olarak adlandırılan 
bisiklet kiralama sistemini hayata geçirmişler, bu sistemle beraber tren, metro ve tramvay 
istasyonları ve “Park Et-Bin” alanlarına entegre noktalarda 3 Avro'luk kira ücreti ile 24 
saatliğine bisiklet kullanım hakkı elde edilmekte, toplu taşıma sistemi sonrasında erişilmek 
istenen noktaya bisiklet vasıtasıyla gidilmektedir. Bunun yanında otomobil kullanımını 
azaltmaya yönelik uygulanan ve kısaca “ABC” olarak adlandırılan park politikası ile 
kentlerde doğru işin doğru yerde yapılması sloganından yola çıkılarak iş yerleri, toplu taşıma 
sistemleri ve otomobiller ile erişim durumuna göre sınıflandırılmakta ve bu iş yerlerine belirli 
oranlarda park izni verilmektedir. Bu politikanın temel amacı iş yerlerinin ulaşım ve erişim 
ihtiyaçlarına uygun yerlerde tesis edilmesidir (Black, 2010).  
 
Ulaşımım sorunlarının had safhada yaşandığı ülkelerden birisi de İngiltere’dir. Öyle ki, 
Londra gerek tarihi gerekse gelişmişlik düzeyi ile dünyanın en popüler şehirleri arasındadır. 
Bu popülaritenin bir sonucu olarak her yıl milyonlarca turist şehri ziyaret etmekte olup bu da 
oldukça büyük bir ulaşım problemini de beraberinde getirmektedir. Ancak Londra bu problem 
ile baş edebilme konusunda uyguladığı politikalar ile dünyadaki en başarılı şehirlerarasında 
yer almaktadır. Londra'da ulaşım politikaları belediye tarafından belirlenmekte olup bu 
politikaların uygulanması ve ulaşım hizmetlerinin yönetimi Transport for London adlı kuruluş 
sorumluluğundadır. Bahsi geçen kuruluş otobüs, metro, tramvay, yol ücretlendirme sistemi, 
bisiklet altyapısı, cadde ve sokaklar ile trafik ışıkları gibi bir çok ulaşım hizmetinden 
sorumludur. Bu anlamda dünyanın ilk metrosu olma özelliğini taşıyan Londra Metrosu, 11 
hatta, 402 km uzunluğa ve 270 istasyona sahip bir sistem olup günde 3,5 milyon, yılda ise 1,1 
milyar yolcu taşınmaktadır. Sistem 2003 yılına kadar merkezi hükümet sorumluluğunda 
Kamu-Özel işbirliği modeli ile işletilmekteyken bu tarihten sonra Londra'nın ulaşımından 
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sorumlu olarak 2000 yılında kurulan Transport for London adlı kamu şirketinin kontrolüne 
bırakılmıştır (Cirit,2014). Londra’da metronun yanında bir diğer raylı sistem hattı da 
Tramlink adı verilen tramvay Sistemi ile bunun yanında toplu taşıma alternatifi olan otobüs 
sistemi ile dünyanın en önemli ulaşım sistemleri arasında yer almaktadır. Yaklaşık 7500 
otobüslük bir filoya sahip olan Londra'da her gün 700 hatta 6 milyon civarında yolcu 
taşınmaktadır. Şehirde 19.500 adet otobüs durağı bulunmakta olup bu durakların yüzde 
9O'ından fazlası şehirde yaşayan herhangi birine en fazla 40O metrelik mesafededir. Londra 
otobüs işletmesi Transport for London'a bağlı olarak faaliyet gösteren ve otobüs hizmetlerini 
ve rotalarını planlamak, durakları inşa etmek ve hizmet standartlarını düzenlemekle yükümlü 
olan kuruluştur. Yine ulaşım politikalarının bir sonucu olarak, günümüzde İngiltere’de 
bisiklet kullanımı teşvik edilmekte, bisiklet yollarının artırılmasının yanında bisiklet kiralama 
sisteminin yaygınlaştırılması ile bisiklet park yerlerinin ve güvenliklerinin sağlanması 
yolundaki politikalara ağırlık verilmekte, gerek Londra metropolitan belediyesi ve gerekse alt 
belediyeler tarafından uygulamalar hiçbir tereddütte meydan vermeyecek şekilde 
denetlenmektedir (Schiller, 2010). 
 
Öte yandan, yaşam standartlarının yüksek olduğu ve bu anlamda yaşam kalitesi bakımından 
dünyanın ilk ülkeleri arasında sayılan İsveç'in başkenti Stockholm’de ise trafik sıkışıklığının 
azaltılması, erişebilirliğin artırılması ve emisyonların azaltılması adına trafik ücretlendirme 
sisteminin uygulamasına karar verilmiştir. Bu uygulama merkezi ve yerel birimler tarafından 
referanduma götürülmüş ve politikanın halk tarafından da onaylanması sağlanmıştır. Halkın 
da benimsediği bu sürdürülebilir ulaşım politikalarının sonucunda yüzde 10-15 olarak 
hedeflenen şehir merkezi doruk saat trafik yoğunluğundaki azalma yüzde 22 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Ayrıca bölge içerisinde otomobil ile yapılan yolculukların sayısı l00.000 
(yaklaşık yüzde 25), CO2 emisyonu yüzde 14 azalmıştır. Yolculuk süresi, yol güvenliği, çevre 
ve sağlık konularında sağlanan toplam ekonomik faydanın değerinin ise yaklaşık 120 milyon 
ABD Doları civarında olduğu hesaplanmaktadır (Daikin, 2001). 
 
Yine, bir Asya Ülkesi olan Singapur’da diğer birçok alanda olduğu gibi sürdürülebilir kent-içi 
ulaşım politikaları alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında sayılmaktadır. 1965 yılında 
bağımsızlığın kazanılmasının ardından düzenlemeye tabi olmayan ulaşım modları, trafik 
sıkışıklığı ve plansız kentleşme sonucu şehir yaşanamayacak bir hale gelmiştir. Ancak, 70'li 
yıllarda kamusal güç ve destek ile sorunların çözümüne yönelik uzun vadeli planlar 
hazırlanmaya başlanmıştır. Singapur’da merkezi yönetim adına ulaşımdan sorumlu birim 
Ulaştırma Bakanlığıdır. Bakanlığa bağlı olarak kent-içi ulaşımda karar alma, planlama, 
düzenleme (regülasyon) ve yönetimine dair eylemlerden Karasal Ulaşım otoritesi (Land 
Transport Authorify-LTA) ile Toplu Taşıma Konseyi (Public Transport Council-PTC) 
sorumludur (Cirit,2014). Günümüzde dünyanın küresel ekonomisine sahip kalabalık 
şehirlerinin bulunduğu Singapur'da motorlu taşıt sayısı ve kullanımı kontrol altında 
tutulmakta, raylı sistemler ile otobüs sistemleri koordineli olarak işletilmekte, bunun yanında 
yaya erişimi ve yol güvenliği hususlarına da özellikle vurgu yapılan insan odaklı 
sürdürülebilir kent-içi ulaşım politikaları uygulanmaktadır.  
 
Yukarıda sadece basit birer örnek olarak ortaya konulan bu ülke uygulamalarından da 
görüleceği üzere, sürdürülebilir kent-içi ulaşım politikalarının doğru ve etkin bir şekilde 
uygulanması sonucunda ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan birçok fayda elde 
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edilebilmektedir. Ülke örnekleri değerlendirildiğinde, ulaşımın planlanması ve yönetimi 
konusunda kurumsallaşmanın ve mevzuat altyapısının önem taşıdığı görülmektedir. Ulaşıma 
ilişkin kararların tek elden ve etkin bir şekilde alınması, ilgili diğer kurumlar ile koordinasyon 
içerisinde çalışılması, arazi kullanımının ve ulaşım planlamasının birlikte ele alınması ve 
ulaşımın düzenlenmesine ilişkin kanun, plan ve strateji belgeleri ile uygulamaya ilişkin 
yönetmelik ve benzeri dokümanların varlığı dikkat çekmektedir. Özellikle Avrupa ülkelerinin 
bu açıdan köklü bir geleneğe ve güçlü bir yapıya sahip olduğu görülmektedir.  
 
Sonuç ve Değerlendirme 
 
Kentleşmenin ve kentlerde nüfus artışının sonucunda toplu taşımanın ortaya çıkışı 17.yy 
kadar uzanmaktadır. Ülkemizde, 19.yy başta kentlerin nüfus artışına paralel gelişen belediye 
kuruluş süreçleri ve kent-içi ulaşım yöntemlerine yönelik arayışlar da beraberinde gelmiştir. 
Başta İstanbul olmak üzere İzmir ve Cumhuriyet’in kuruluşu sonrasında Ankara ve Bursa gibi 
kentlerde de kent-içi ulaşımın sağlanması amacıyla toplu taşıma hizmetleri verilmeye 
başlanmıştır. Ne var ki belediyeleri de etkisi altına alan, 1950’li yıllar sonrasında gelişen 
uluslararası ve ulusal ulaşım politikaları sonucunda toplu taşıma hizmetini sürdürmekte 
kullanılan model ve taşımacılıkta değişim yaşanmıştır. Yeni dönemde lastik tekerlekli ulaşım 
araçlarının öne çıktığı ve sonrasında da kamu kesimi dışındaki taşımacılığın daha etkin 
olduğu bir süreç başlamıştır. Günümüz Türkiye’sinde neredeyse tüm kentlerimizde toplu 
taşıma hizmeti yürütülmektedir. Ancak, kent nüfuslarına göre incelendiğinde küçük ve orta 
ölçekli illerde ara toplu taşıma türlerinin ve özel halk otobüs işletmeciliğinin öne çıktığı, 
bununla beraber yerel yönetimlerin toplu taşımacılık ile ilgili görevlerini çeşitli yöntemlerle 
özelleştirdikleri de görülmektedir. Hal böyle olunca kamu hizmeti olarak tanımlanan toplu 
taşıma hizmetinin, kamu hizmetinin gereği gibi yerine getirilmesinde yaşanan sorunların; 
başta hukuki, ekonomik, finansal, teknik ve çevresel olarak incelenmesi ve çözümlerin 
bulunması gerekmektedir. Öyle ki, günümüzde toplu taşıma araçlarının satın alınması ve 
işletme sürecinde ihtiyaç duyulan girdilerin üzerinde ki vergi yükü, trafik sıkışıklığın 
sonucunda ortaya çıkan yüksek işletme maliyetleri, hat ve araç optimizasyonundan uzak 
parçalı yapı, yerel yönetimlerin ara toplu taşıma aktörleri üzerine yükledikleri ruhsat v.b harç 
yükleri; toplu taşıma araç sürücülerinin eğitimsizliğinin sonucu araçların ekonomik ömrünü 
erken yitirmesi; yerel yönetimlerde seçimler sonrasında gelen politika değişiklikleri gibi 
belirgin sorunlar kamu dışındaki işletmecilerin önündeki en büyük sorunlar olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bununla beraber, kent yaşamının vazgeçilmez bir unsuru olarak kent-içi 
ulaşımın mevcut yapısı; türel dağılımı, kalitesi ve konforu; hizmetin sürekliliği, güvenirliği ve 
araçların hareket sürelerinin belli olması; hizmetin içtenlikle gerçekleştirilmesi; ekonomikliği, 
fiyatın uygun olması, ödemenin kolay gerçekleştirilebilmesi gibi özellikleri gerektiren kaliteli 
bir toplu taşıma, ancak bu özellikleriyle sürdürülebilir olacaktır.  
 
Günümüzün küresel dünyasında bir yandan yaşam kalitesi kriterlerinde artış gündeme 
gelirken, diğer yandan bunu baskı altına alan nüfus da geometrik bir şekilde artmaktadır. Bu 
bakımdan artık günümüzde tüm planlama ve uygulamalar daha yüksek hayat standardı isteyen 
daha fazla insanı esas almaktadır.  
 
Kentler nüfusun dolayısıyla ekonomik ve kültürel faaliyetlerin belirli alanlarda yoğunlaştığı 
yerleşim yerleridir. Açıktır ki, kentlerdeki faaliyetler arttıkça kent-içi ulaşım talebi de 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   879	  

artacaktır. Bununla beraber, yüksek hayat standardı beklentisi ile kentlerin nüfusu arttıkça 
ekonomik, sosyal ve çevresel refah gittikçe azalacaktır. Öyle ki, kentlerimizde yaşamı 
etkileyen en önemli konulardan biri ulaşımdır. Şehirlerdeki yaşam alanlarının genişlemesi, 
nüfusun artışı, ekonomik hareketliliğin çoğalması bireylerin ulaşım ihtiyacını daha da önemli 
bir hâle getirmektedir. Bu nedenle denebilir ki, kent-içi ulaşım talebi kent faaliyetlerinin bir 
fonksiyonudur. Bu faaliyetler de kent alanının çeşitli yerlerindeki yapılarda (ev, iş yeri, 
bürolar vb. yapılar) gerçekleşeceğine göre, kent-içi trafik akımı kentteki yerleşimin (arazi 
kullanımının) bir fonksiyonu olacaktır. Kentlerdeki trafik akımı kentteki yerleşimin bir 
fonksiyonu iken, yerleşim bicimi de ulaşım sisteminin yapısından etkilenerek şekillenir. 
Kısaca kent yerleşimi ve ulaşım birbirini sürekli olarak etkileyen sistemlerdir.  
 
Artık günümüzde kent-içi sürdürülebilir ulaşım, özel araç kullanımı yerine entegre bir ulaşım 
sisteminden faydalanmayı esas alırken bu anlamda bu sistem; yürümeden bisiklet 
kullanımına, taksiden otobüse, trenden metroya, vapurdan feribota tüm ulaşım yöntemlerini 
kapsamaktadır. Dolayısıyla her ölçekteki belediyelerin yerine getirmekle görevli ve yetkili 
bulundukları kent-içi toplu taşıma hizmetlerini yaygınlaştırılmalarının yanında toplu 
taşımanın tercih edilir olmasını sağlamak için hizmet kalitesini yükseltici tedbirleri almaları 
ile her şeyden önce kullanıcıların beklentilerini karşılayacak nitelikte ulaşım araçlarını hem 
modernize etmeleri hem de güvenli bir şekilde çevre sağlığını gözetip, hareket imkânları 
göreceli olarak kısıtlı olan yaşlı, çocuklu ve engelli insanlar da dahil toplumdaki tüm 
bireylerinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde ulaşabilecekleri şekilde hizmet sunmaları 
gerekmekte olup bunun yolu ise kent altyapısının öncelikle bu standartlara uygun tesis 
edilmesinden geçmektedir. Kaldı ki, kaldırımlardan, trafik işaretlerine, anacadde ve 
bulvarlardan, denetim hizmetlerine varıncaya kadar ulaşım zincirinde temel fonksiyonları 
üstlenen belediyelerin bu görevlerini eksiksiz yerine getirmeleri toplumun huzur ve 
güvenliğinin yanında refahı için yaşamsal bir önemdedir. Bu anlamda Türkiye’deki her 
ölçekteki belediyenin görev, yetki ve sorumluklarının hüküm altına alındığı 5393 ve 5216 
sayılı kanunlarda genel olarak “Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım 
araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, 
işletmek ve işlettirmek”, Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve 
toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını 
belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde 
araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların 
belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek” şeklinde 
çerçevelediği kent-içi ulaşım (toplu taşıma) hizmetleri ile ilgili görev ve sorumluluklarının 
bilinci içinde, belediye sınırları içinde yetersiz kalan yollarda sıkışan trafiği rahatlatmak 
üzere; yol genişletmesi, kavşak düzenlemesi ve otopark kurulması gibi önlemleri alması, 
merkezi hükümet ile yakın bir işbirliği içinde kentsel ulaşım planlarını yaparken toplu 
taşımayı teşvik etmek amacıyla raylı sistem yatırımlarını artırmaları, kent ulaşımında enerji 
verimliliğinin artırılması ve yakıt tüketiminin düşürülmesi için trafiğin güvenli ve akıcı 
olmasını sağlamaları, kent içi ulaşım güzergâhlarının belirlenmesinde trafik akışındaki yakıt 
sarfiyatını öncelikle göz önünde bulundurmalarının yanında yaşam kalitesinin giderek 
yükseldiği çağdaş uygarlık seviyesini yakalamış ülkelerin önem verdiği gibi topografik yapısı 
uygun güzergahlara bisiklet yolları ve bisiklet park alanları yapmalarını hayata geçirmeleri 
gerekmektedir. 
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Gerçekte bir yandan içinde yaşadığımız ve gelecek kuşaklardan ödünç aldığımız çevreyi en az 
tahrip edici tüm tedbir ve planlamaları yaparken, diğer yandan ekonomiyi ve toplumu bir 
bütün olarak ele alıp bugünün kaynaklarını gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözönünde 
bulundurarak, kısacası sürdürülebilir büyümeyi benimseyerek, toplum olarak 
alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerekmekte, bununla beraber yine sürdürülebilir ulaşım 
için özel araç kullanımının azaltılarak toplu taşımanın özendirilmesi gerekmektedir. Bunun 
için toplumun beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak, konforlu, tüm paydaşları gözeten, 
çevreci ve engellilerin rahatça erişebileceği toplu taşıma araçlarının hizmete sunulması 
kaçınılmazdır.  
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ŞAİR VE İNŞA 

‘Ziya Paşa’nın Amasya’sı 

Mehmet Kaygana* 

Özet 

Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı’nın önemli temsilcilerinden biri olan Ziya Paşa, sanatçı kişiliğinin yanı sıra 
siyasi bir kimliktir. Bu iki özellik onu Osmanlı-Türk modernleşmesinin kilit simalarından biri kılarken aynı 
zamanda hakkında yürütülen tartışmalara da kaynaklık etmektedir. Bu nedenle hakkında yapılan siyasi ve tarihi 
araştırmalarda ya da muhtelif edebiyat tarihlerinde ve biyografik incelemelerde bazen şaşırtıcı zıtlıklarla 
karşılaşılır. Benzer bir durum onun Amasya mutasarrıflığı ve bu dönemde yaptıkları için de geçerlidir. Tipik bir 
Tanzimat aydını olarak Ziya Paşa, şiirlerinde şahsi tecrübelerini, özellikle siyasi macerasını malzeme olarak 
kullanmıştır. Çalışmamızda Ziya Paşa hakkında yapılan yeni araştırmaları da kullanarak onun Amasya hayatı ve 
bu dönemi işaret eden ya da değerlendiren şiirleri ele alınmıştır. Bu bağlamda söz konusu eserler, tarihi 
hadiselerle ilişkileri tespit edilerek tahlil edilmeye çalışılmıştır. Yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinden 
doküman analizini kullanılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Ziya Paşa, Amasya mutasarrıflığı, Tanzimat, Aydın, Tercî-i Bend 

Poet and Constrcttion 

‘Ziya Pasha's Amasya’ 

Abstract 

The artistic personality of Ziya Pasha, one of the important representatives of the Modernization period in 
Turkish literature,has, at the same time, a well known political identity. This characteristic feature, while making 
him one of the key peronalities of the Ottoman-Turkish modernization, is a souurse for debates about his 
personality. For this reason, one can enconter confsing contradictionswhile reading or making a political, 
historical, or various literary histories and biographical research about his personality.The same contradiction is 
a subject for the period while Ziya Pasha was the Governor of Amasya and his practice.  As a typical intellectal 
of the Modernization period, Ziya Pasha used his personal expriences and, especially, his political ventuures as a 
source material. In this work, the poems about his life in Amasya and those which hint or comment on that 
period were analysed, taking into consideration the newest research. In this context, we tried to analyse the 
above mentioned literary works of Ziya Pasha and their connection to the historical events of the period. As the 
method, we used document analysis as one of the techniques of qalitative research. 
 
Keywords: Ziya Pasha, the Governor of Amasya, Tanzimat (Modernization), intellectual, Terci-i Bend. 

 

Giriş 

Tanzimat dönemi edebiyatımızda sanatkâr, klasik konumunun dışında, âdeta bir 
Prometeus edasıyla halkına yeni değerler taşıyan bir öncü konumundadır. Bu Şinasi, Namık 
Kemal, Mithat Efendi, Hamit ve Ziya Paşa gibi birçok kişi için geçerlidir. Aslına bakılırsa söz 
konusu dönemin padişahı da bürokratı da fevkalade işler peşindedir. II. Mahmut’tan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Dr., Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 
mehmetkaygana@gmail.com. 
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Abdülaziz’e, Reşit Paşa’dan Mithat Paşa’ya, Ali Suavi’den Çerkez Hasan’a Devleti Âliye, 
saray ve çevresinde söz konusu fevkaladeliklerin tuhaf işleri ve bunların neticeleri ile 
çalkalanmaktadır. Ziya Paşa, Mabeyn kâtipliğinden (1855) II. Abdülhamid dönemindeki 
Suriye valiliğine (1876) kadar bütün bu garabetlerin tam da ortasındadır. Paşa, hayatından 
önemli kesitleri arz ettiği bir yazısında dahi ‘tuhaf bir şekilde saraydan çıkarılışı’, ‘Bosna 
tefrişinden tuhaf bir sebeple istifaya ve avdete mecbur oluşu’ ve Amasya mutasarrıflığından 
Samsun’a ‘acaip isnâdât’ ile gönderilişinden bahsederken (Kaplan ve diğerleri, 1993: 109) bu 
tuhaflıkları kaderden çok düşmanlarının şerrine bağlar ancak şunu da söylemeliyiz ki böylesi 
bir değerlendirmede kendine karşı oldukça müsamahakârdır.1 

Tanpınar, Ziya Paşa’yı Tanzimat dönemi aydının tipik bir numunesi olarak görür. 
Ona göre, fikir sahibi olan, bununla kalmayıp fikirlerini söylemekten çekinmeyen Paşa’da 
memleket meselelerindeki iyi niyet ile birlikte kendi ikbal ihtiraslarının bir aradalığı, etrafında 
daima güvensizlik havası oluşturmuştur (1988: 310)2. Oldukça genç denebilecek bir yaşta 
mabeynde ve sultanın çevresindeyken bir süre sonra Mısır hidivi ile beraber devlete kafa tutan 
bir muhalefet çizgisindedir.  Ziya Paşa için ‘onda tenakuz esastır’ hükmü bu açıdan 
bakıldığında haklılık kazanır. Tanpınar’ın Ziya Paşa hakkında yazdıklarında, en açık olumlu 
tespitler bile mutlaka bir soru işareti ile sonuçlandırılır. İlgili bölümlerde Ziya Paşa daima bir 
şüphenin ardında müphem bırakılır. Oysa bir başka edebiyat tarihinde, Paşa için ‘Memlekette 
mesut ve medenî bir inkılâbın teessüsünü samîmen arzu eden ve bu arzunun fiilî ve amelî 
surette tatbikini temin için rahat ve hayatlarını fedadan çekinmeyen bir avuç hamiyet erbabı 
içinde bulunan’ (Ertaylan, 2011: 160) şeklinde destansı bir dil kullanılır. Abdülhak Hamid bu 
destansı portreye ‘Ziyâ sensin bu cem’iyette ma’sum/ Kalanlar cümleten mes’ul ü mahkûm” 
(Ertaylan, 2011: 159) mısralarıyla katkıda bulunurken; Merzifonlu şair Hilmi Dede, Paşa için 
‘Nûr-ı Ziya ile âlem münevver muma hacet yok’ (Menç, 2014: 256; Yalçın, 2001: 39) 
senasında bulunur. Paşa hakkında en kapsamlı çalışmalardan birini ortaya koyan Kaya 
Bilgegil, Kanun-ı Esasi’nin müessisi olduğunu iddia etse Ziya Paşa’nın haksız 
sayılamayacağını belirtir (1970, 266). Rıza Tevfik’e kalsa Ziya Paşa’nın ismini sırf birkaç yıl 
Avrupa’da birlikte kaldılar diye Şinasi, Namık Kemal ve Hâmid’le birlikte anmak bile doğru 
değildir (Uçman, 2014: 126). 

Abdülhamit’e göre Ziya Bey, ikbal hırsı içinde bulunan bir şahıstır. Meslek ve 
niyetlerinde sebat göstermemiş, arzusuna uygun olmayan bir şey hakkında entrikalar 
çevirebilecek güvensiz bir tiptir (Bilgegil, 1970: 259-260). Bu nedenle İstanbul’dan uzak 
tutulmasında yarar vardır. Paşa’nın İstanbul’dan uzak tutulması fikri Abdülhamit’ten önce Âli 
ve Fuat Paşalar hatta son ana kadar bağlı bulunduğu Abdülaziz ya da dava arkadaşı olduğu 
Mithat Paşa tarafından3 da uygun görülmüştür.4 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ziya Paşa’ya göre bütün bu tuhaflıklar başta Âlî Paşa olmak üzere çevresindekilerin eseridir. Ancak Ziya 
Paşa’nın hayatındaki tuhaflıklar bunlarla sınırlı değildir. Abdülaziz’in halli, V. Murat ve Mithat Paşa çevresi 
arasındaki ilişki vb. tuhaflıklar hakkında Kaya Bilgegil’in (1970) ayrıntılı çalışmasına bakılabilir.   
2Tanpınar gibi Mehmet Kaplan da Ziya Paşa’ya karşı oldukça temkinlidir. Şiir Tahlilleri’nde Terci-i Bend 
üzerine söylenenlerde bu durum açıkça gözlemlenebilir. (Bkz. 1998: 47-69) 
3 Süleyman Paşa-zâde Sâmi, Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’dan uzaklaştırılması hususunda Ziya 
Paşa’nın sadrazam Mithat Paşa’ya söylediklerini "Maksadınızı anlıyorum, istemediğiniz adamları hin-i hâcetde 
İstanbul' dan teb’id içün siz de o fıkrayı tensîb ve tasvîb etmiş olacaksınız fakat emin olunuz ki ilk evvel size 
tatbîk edilecek" cevâbıyla izhâr-ı infi’âl etmişdir. Ziyâ Paşa'nın bu tahmin ve mülâhazâtındaki isâbet, nüfûz-ı 
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Çalışmamızda Ziya Paşa’nın bu sürgünlerinden biri olan Amasya mutasarrıflığı 
dönemini işaret eden şiirleri ve bunların onun devlet, hükümet, hürriyet, adalet, inkılap gibi 
temel meseleleri ele alışı; söz konusu şiirlerin çağrıştırdığı düşünce ya da duyguların Amasya 
ve çevresindeki somut olaylarla veya Paşa’nın sonraki tecrübeleriyle ilişkileri ele alınacaktır. 

Öncelikle mutasarrıf kavramından başlayalım. Tanzimat sonrası şekillenen yeni 
mahalli idare siteminde “Liva idare meclislerinin başkanı; bu birimde valinin yetki ve 
görevlerini yükümlenen mutasarrıftır. Bundan başka livanın merkezi olan kazanın hâkimiyle, 
muhasebe müdürü, tahrirat müdürü, müftü ve gayrimüslim cemaatlerin ruhani reisleri 
meclisin tabii üyeleridir. Ahalice seçilen iki müslim ve iki gayrimüslim üye meclisin 
kadrosunu oluşturmaktadır." (Ortaylı, 2011: 81) 

Mehmet Zeki Pakalın, 'mutasarrıf' terimini tanımlarken ilginç bir şekilde Ziya 
Paşa’dan bir beyit kullanır:  

"Sancak adı verilen teşekkülün başında bulunan memur hakkında unvan 
olarak kullanılır bir tâbirdir. Liva dahi denilen sancak, kaza ile vilâyet arasında 
idarî bir teşekküldü. Bunların bir kısmı kazalar gibi vilâyete bağlı, bir takımı da 
müstakildi. 

Mutasarrıflığa bir kıt'a sebebolmuş idi 
Bu kasidem beni vâliliğe eyler igsal. (Ziya Paşa)" (1983: 586) 

1863’te Amasya Mutasarrıfı olan Ziya Paşa’nın bu esnada gerçekleştirdiği hizmetler 
konuyla ilgili çalışmalarda ayrıntılı bir şekilde anlatılır (Akyüz, 1964; Bilgegil, 1970; 
Göçgün, 1987; Serbestoğlu ve Temizer; 2015). Bunların çoğunda Ziya Paşa, oldukça başarılı 
bulunur, bazen abartılı denebilecek bir şekilde övülür. İlber Ortaylı, Mithat paşa’nın 
ilkelerinin kötü bir uygulayıcısı olarak gördüğü Ziya Paşa’yı başarısız bulur. İdealist ancak 
tecrübesiz bir yönetici olarak nitelediği Ziya Paşa’nın halkın bir kısmını ve eşrafı karşısına 
alarak kendi sonunu hazırladığını belirtirken bunun liva ve kaza idareleri için tipik bir örnek 
olduğu fikrindedir(2011:79,184).  

Ziya Paşa hakkında yazılanlar arasında Amasya eşrafının tarafından meseleye bakan 
tek yaklaşım Ortaylı’nın yazdıkları değildir; bir başka Amasya sürgünü Mabeyn Başkâtibi 
Atıf Bey, Ziya Paşa için ‘Ziya’nın şiiri ve kâtipliği makbul ise de sonraları bulundukları 
memuriyetlerde sözleri gibi işleri görülmedi. Ziya’nın Amasya mutasarrıflığında iş göreyim 
derken haddi aştığı meşhurdur. İmara da bazı eserler vücuda getirmiş ise de hepsi 
mahvolmştur. Zulm ile âbâd olan â’hirî virân olur. Keyfi hükümet aleyhtarı olan kimselerin 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
nazarına ve şiddet-i zekâsına delil olmakla beraber hakikaten garibdir"  şeklinde aktarır ve yorumlar (aktaran 
Bilgegil,1970:247). Ziya Paşa bahsedilen konuşmadan sonra Mithat Paşa’yı hicveden şu kıtayı söyler: 
“Ne cesâretle olur münkeşif ebnâ-yı vatan 
Dehşet-âlûd-ı cebânet eb-i meşrûtiyyet 
Yoksa dünyâda nasib olmıyacak mı bilmem 
Bize nev’-i beşerin hakkı olan hürriyyet” 
4 Amasya mutasarrıflığının bir nevi sürgün, uzaklaştırma olduğu konusunda başta Kenan Akyüz (1964: 2) ve 
Kaya Bilgegil olmak üzere bütün çalışmalar hemfikirdir. Çok ciddi sağlık sorunları olmasına rağmen ameliyat 
İstanbul’a dönmesine izin verilmeyişi, bölgenin güzel havasının tavsiye edilişi İstanbul’un onun hakkındaki 
düşüncelerini apaçık göstermektedir (Akyüz, 1964: 2). 
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keyfi icraatını halktan çok dinledik.” (aktaran Menç, 2014: 261) gibi haksızlığı tartışılsa da 
acımasız olduğu kesin değerlendirmelerde bulunur. 

Ziya Paşa’nın Amasya ve çevresinden derledikleri 

Ziya Paşa’nın Amasya’yı konu edinen yahut Amasya ve çevresi etrafından 
konuştuğu şiirlerden en bilineni ‘gördüm’ redifli şiirdir. Özkan Yalçın bu şiirin Amasya 
dönemine ait olduğunu öner sürse5 de şiirin yazılış tarihi 1870 olarak belirtildiğinden bu 
mümkün gözükmemektedir (Akyüz, ?:40). Ancak Cenevre’de yazılan şiirin bir kısmında 
anlatılanlar mezkûr eserde belirtildiği gibi Amasya ve çevresindeki gerçeklikler olmalıdır: 

Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördüm 
Dolaştım mülk-i İslâmı bütün virâneler gördüm 
 
Bulundum ben dahi darüşşifa-yı Bâbıâli'de 
Felâtun'u beğenmez anda çok dîvâneler gördüm 
 
Huzur-ı kûşe-i meyhaneyi ben görmedim gitti 
Ne meclisler ne sahbâlar ne işret-hâneler gördüm 
 
Cihân nâmında bir maktel-i âma yolum düştü 
Hükûmet derler anda bir nice sâlhaneler gördüm 
 
Ziya değmez humârı keyfine meyhâne-i dehrin 
Bu işretgehte ben çok durmadım amma neler gördüm (s. 203) 

  

 Turgut Cansever, bu şirin ilk beytini iki farklı eserinde ele alırken Paşa’ya karşı 
oldukça acımasızdır: 'Batı’da Katolik kilisesinin, sonra aristokrasinin veya komünün, daha 
sonra da teknokrasinin etkisi altındaki mimarînin çevre elemanları, insanın müdâhale 
edemeyeceği kadar büyük birimlerden oluşuyordu. Bu büyük ölçü Ziyâ Paşa gibi yabancıları 
olduğu kadar, o ülkelerin insanlarını da etkilemekte, ürkütmekte ve yönlendirmekteydi. 
Asrımızın dev şehirleri içinde küçülüp yok olan insan; dev ölçekli yollar, şehir mekânları ve 
binâlar arasında eriyip, küçülüp, çevresinin oluşumundaki sorumluluğunu bile unuttu. Ziyâ 
Paşa meşhur “Diyâr-ı küfrü gezdim, beldeler, kâşâneler gördüm/Dolaştım mülk-i İslâm’ı 
bütün viraneler gördüm” beyti ile bu yapıların tahakküm eden ifâdesi karşısında şaşkınlığın 
ezikliğini ifâde ediyor; bu ezikliğin Türk toplumunun kendi kültür değerlerini takdirden âciz 
ve reddeder duruma düşmesinin de yolunu açmış oluyordu." (Cansever, 1992: 191-192) 

Kubbeyi Yere Koymamak adlı eserinde ise benzer bir yorum “Ziya Paşa’nın ‘Diyâr-ı 
küfrü gezdim, beldeler, kâşâneler gördüm/Dolaştım mülk-i İslâm’ı bütün viraneler gördüm’ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 "Paşa buradan İstanbul'a döndükten sonra, Fransa'ya geçmek zorunda kalır. 1867 yılından itibaren dört yılını 
yurtdışında geçirir. Ali Paşa'nın vefatı üzerine tekrar yurda dönen Paşa, bu zaman zarfında Avrupa ülkelerini ilk 
defa görmüştür. İşte merhumun ‘Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördüm/Dolaştım mülk-i İslâmı bütün 
virâneler gördüm’ çıkışlı gazelindeki 'İslâm ülkelerinin virâne şehirleri' biraz Amasya, biraz Samsun'dur. Çünkü 
Paşa, bu şiirin yazıldığı yıllarda henüz Suriye, Konya ve Adana gibi illerin valiliklerinde bulunmamıştı. (2001: 
36-37) 
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derken kastettiği, Paris ve Avrupa aristokrasisinin şatolarıdır. Osmanlı dünyasında o tür bir 
aristokrasi olmadığı için ne sömürü var ne de bu sömürünün ürünü olan şatolar. Ondan 50 
sene evvel Lamartine Osmanlı dünyasını gezerken Ziya Paşa’nın söylediklerinin tam tersini 
söylüyordu. Lamartine’nin bahsettiği güzelliğin izini, ne yazık ki Ziya Paşa görmüyor.” 
şeklinde karşımıza çıkar(2010: 81). 

Oysa Ziya Paşa, ‘Rüya’ risalesinde Anadolu’yu anlatırken saray ya da şato bulamadığı 
için kompleks yaşayan birinden çok kendi ülkesi adına ıstırap çeken bir aydın 
görünümündedir: 

"Anadolu ise serapa bir yangın yerine benzer. Her nereden geçilse yıkılmış köyleri, 
harabeleri görünür. Vergi, âşâr, rüsûmât, kur'a ve sair tekâlifin hin-i icra vü 
istihsalinde zuhûra gelen sû-i isti'mâlât ahaliyi ezmiştir. Her memleketi kable't-
Tanzimat birkaç derebeyi zabtettiği gibi, şimdi de vücûh ve âzâyı meclis istilâ 
etmişlerdir. Bunlar ahâliye istedikleri zulüm ve ta'addiyi ederler. Hükümet-i mahalliyye 
men'ine muktedir olamaz. Eğer men'i tasaddi  ederse  Amasya'da bendenize  vuku bulan 
hâle uğrarlar.) (Kaplan ve diğerleri,1993: 114) 

Dönemin Amasya’sına bakıldığında da manzara aynıdır. Ziya Paşa’nın resmi 
raporlarında şehrin içler acısı hali ve buna son vermek için yapılanlar sıralanır. Amasya’da 
kanalizasyon şebekesi yoktur. Evlerin pis suları sokaklardan akmakta, bu nedenle de kirlenen 
hava, hastalıklara sebep olmaktadır. Her mahalleye yaptırılan lağımlarla açıktan akan sular 
kapalı giderlere bağlanır ve sokaklar temizlenir. Bu iş için yaklaşık olarak 35.000 kuruş para 
harcanmıştır. Bu meblağ, mahalleliden imkânı olanlara bölünerek karşılanmıştır. Amasya ile 
Taşabad Kazası arasında yol olmadığından, hayvanlarla dahi gelip gitmek zordur. Ziya Paşa 
döneminde bu yol yapılmış; arabaların işlemesine imkân sağlanmıştır. Yedi saat 
uzunluğundaki yol sayesinde Taşabad Kazası ahalisi mahsullerini kolaylıkla Amasya’ya 
getirebilmiştir. Bu çalışmalar esnasında Amasya’ya bir saat mesafede bulunan ve 200 
haneden oluşan Ziyere Köyü yolu da yapılmıştır. Amasya-Samsun arasında yapımına yaklaşık 
bir sene önce başlanılmış olan yolun yarım saatlik mesafesi yapılamamıştı. Bu bölümün 
yapımına da başlanıp, toplamda iki saatlik mesafe tamamlanmış ayrıca Sivas yönünde yol 
çalışmalarına da başlanmıştır. (Serbestoğlu ve Temizer, 2015: 9) 

"Amasya’nın içinden geçen Yeşilırmak nehrinin bir kenarı şehrin mezbeleliği haline 
gelmişti. Bu durum hava kirliliğine ve hastalıklara sebep oluyordu. Öncelikle Amasya 
zenginlerine dükkân yapmaları için devlete ait arsalar satıldı ve gelirinin bir kısmı ile 
ırmak kıyısı boyunca taş duvar çekildi. Duvarın üst kısmına ağaçlar dikilerek, burası 
halkın seyir ve gezi alanına dönüştürüldü. Uzunluğu 1.632 metre ve genişliği 5 metre 44 
santim olan duvar halis harç ile yapılıp, 75.000 kuruşa mal oldu. Ayrıca Yeşilırmak’ın 
üzerinde bulunan harap durumdaki üç köprüden ikisi yeniden yaptırıldı. 25.000 kuruş 
masrafın 12.000 kuruşu Amasya zenginlerinden, kalanı da satışı yapılan dükkân 
arsalarının gelirinden karşılandı. Diğer köprünün ise ırmak suyunun azaldığı zaman 
yaptırılması planlanmaktaydı." (Serbestoğlu ve Temizer, 2015:9) 

  

Ziya Paşa’nın İstanbul’a gönderdiği resmi raporlardan alınan bu ifadeler gazelin ilk 
beytinde ‘virane’ olarak nitelenen yerin aslında Anadolu olduğunu göstermeye kâfidir. 
Amasya ve Samsun, Anadolu’nun söz konusu haline sadece birer örnektir. Şair ‘Hatıralar’ 
dizisinde Anadolu’nun diğer bölgelerinin de farklı olmadığını örneklendirir. Bunun yanında 
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Nazım Paşa’nın Ziya Paşa’yla ilgili hatıralarında benzer bir ifade Paşa ile Alexandre Dumas 
arasındaki konuşmada geçer. Paris’i nasıl bulduğu sorulduğunda Paşa, ‘Paris’i daha şöyle 
dışından dolaştım, dedim. Fakat bu üstünkörü dolaşma bile, şarkla garp arasındaki medeniyet 
fasılasının, azametini, dehşetini anlamak için kâfi.” (1992: 11) şeklinde cevap verir. 
Dolayısıyla daha Paris’i ilk gördüğünde Paşa için kıyas konusu olan aradaki medeniyet 
farkıdır. 

Gazelin bir başka beytinde Paşa, “Bulundum ben dahi darüşşifa-yı 
Bâbıâli'de/”Felâtun'u beğenmez anda çok dîvâneler gördüm” derken de sırf kendi 
tecrübelerini dillendiriyor gibidir.  Kaya Bilgegil Kanun-ı Esasî tartışmalarında Avrupa’da 
tahsil görmüş, aynı zamanda fıkıh konusunda uzman Namık Paşa’nın meşrutiyetle ilgili 
olarak  "Meşrutiyet’den daha fâ'ideli ve daha etrâflı bir tedbiri ben değil henûz Dünyâ'da hiç 
kimse bulamadı ve bulamıyacak. Şeri'at bahsine gelince: Bunun esâsı ol kadar hürriyet ve 
‘adâlet üzerine mebnîdir ki şimdi meşrûtiyet nâmı altında halka vereceğimiz hak buna 
nisbeten hiç hükmündedir. Benim, zihnimi yalnız açacağımız Meclis'de Hıristiyanların a’zâ 
sıfatıyla bulundurulacağı karışdırıyor. Vakı’a asrımızın icâbını bilirim. Bu Meclis’i islamlara 
hasr etmek nıümkin olamaz. Lâkin hırıstiyanlardan a'za kabül etmekde olan mahzûrlar da 
inkâr edilemez. Eğer şu fırsat elden kaçırılup da meşrutiyet i'lân olmaz ise devlet ve millet 
içün felah tasavvur etmemelidir.” dediğini aktarır (1970: 235). Namık Paşa’nın bu itirazına 
Ziya Paşa, Hristiyanların Şurâ-yı Devlet azalığı gibi pek çok önemli memuriyetlerde zaten 
bulunduklarını dolayısıyla bu endişenin yersizliğini ifade ederek karşı çıkar. Namık Paşa, 
meclis azalığının sayılan memuriyetlere benzetilemeyeceğini çünkü buradaki üyelerin 
devletin hazinesi (beytü'l-mâl) hakkında her türlü bilgiye ulaşabileceklerini ileri sürer. Bunun 
üzerine bazı katılımcılar, devletin hazinesi ile ilgili bilgileri değil birkaç meclis üyesinin, 
Hristiyan tebaanın birçoğu hatta düşmanlarımız nezdinde bile bilindiğini; ayrıca vergi alırken 
eşit kabul edilip iş toplanan paraların yönetimine gelince Hristiyanların ayrımcılığa tabi 
tutulmasının adil olmayacağını ileri sürmüştür. Üstelik şeriatın Hristiyanların devletin önemli 
bilgilerine ulaşması noktasındaki hassasiyetlerinin yaşanılan zamanın şartları doğrultusunda 
kıyas ve icmâ yoluyla aşılabileceğini belirtmişlerdir (Bilgegil, 1970: 235). Bütün bu deliller 
Namık Paşa’yı ikna etmeye yetmemiş, meseleyi ancak Ziya Paşa’nın aşağıdaki kıvrak mantığı 
çözebilmiştir: 

 
"Siz beytü'l-mâl demekle eğer Hazret-i 'Ömer zamânındaki beytü'l-mâli tasavvur ve 
tefekkür ediyor iseniz o beytü'l-mâl şer'in tahdîd etdiği dâ'irenin hâricinde hiç kimseden 
bir şey almaz. Ve zât-ı âlileri gibi bir zâta işde bulunmadığı hâlde yirmi bes bin kuruş 
ma'zûliyet ma'âşı vermez. Bugün bin nâm altında virgüleri ve bi'l-hassa meyhânelerden 
kârhânelerden itifâ kılınan resimleri lağv etdirmedikçe ve şimdiye kadar aldığınız 
ma'âşları reddederek kendinizi o vaktin me'mûrları derecesine indirmedikçe hazînemize 
beytü'l-mâl demek câ'iz olmaz." zemininde ıtlak-ı lisân eylemesiyle beytü'l-mâl bahsinin 
ve hıristiyanların buna nezâret edemiyeceği da’vâsının def'aten önü kesilmiştir." 
(aktaran Bilgegil; 1970: 236) 

Söz konusu beyit münhasıran bahsedilen vakaya ithafen söylenmemiş olsa da 
muhtevası itibariyle devrin temel problemlerinden biri olan eski ve yeni arasındaki mesafeyi 
telif edemeyişin sıkıntılarını; daha çok da verili kalıplar dışında düşünemeyen ricalin söz 
söylerken yahut hüküm verilirken sorumluluk alamayıp çıkarları doğrultusunda tutarsızlıklar 
sergilemesini çok güzel örnekler. Meşrutiyet’in ilanı gibi bir meselede –ki olayın gerçekleşme 
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şartları her hâlükârda bir darbeyi andırır- kişisel çıkarların ve memleket ikbalinin bıçak 
sırtında bulunduğu bir merhalede hiçbir sofist böyle bir demagojiyi bu kadar ciddi bir mecliste 
dillendiremezdi. Dolayısıyla Paşa’nın kendi döneminin devlet ricali için, muhtevasındaki 
istihzayı saklamaya gerek görmediği bu ironi, neredeyse gerçekçi bir tasvir derecesindedir. 

Süleyman Nazif: ‘Cihan namındaki bir maktel-i âma yolum düşdü/Hükumet derler 
anda bir nice sal-haneler gördüm.’ beytini, şair'deki "nihilisme"in delili olarak ileri sürüyor ki, 
hak vermemek mümkün değildir. Cihanı umumi bir maktel; hükumetleri, insanların 
boğazlandığı birer mezbaha sayan bu insan; iç dramını, yine aynı devrenin mahsulü olan 
Terkib-i Bendi'ne aksettirdi." (Bilgegil, 1970:194-195) Evet, Ziya Paşa’nın sadece kendi 
macerası bile şiirdeki karamsarlığı ve bunun nihilizm olarak adlandırılmasını hak eder. 
Ancak, Paşa’nın başta Amasya ve civarında şahit olduğu haksızlıklar da en az kendi 
yaşadıkları kadar bu beytin vücuda gelmesini sağlamış gibidir.6  

Kendisi de bir yönetici olan Ziya Paşa’nın Amasya’da karşılaştıkları aklı başında bir 
kişi için tüm değerleri sarsacak niteliktedir. Örneğin eski Zile Müftüsü Lütfüllah Efendi’nin 
halkın arazilerine zorla el koymaktan, devlete ait depoları yıllarca kullanıp parasını 
ödememek, Çerkes göçmenleri için hükümete aşırı fiyattan ürün satmaya kadar akla 
gelebilecek her kanunsuzluğun arkasında olması gerçeğini önceki manzaraya eklediğimizde 
İslam ülkelerinde viraneliğin gerçek anlamda yıkık evler yanında yıkılmaya yüz tutmuş bir 
devleti –aslında daha da fazlasını- işaret ettiği söylenebilir. Bir şehrin eski müftüsünün 
yalnızca kanunlar değil ahlak ve inanç karşısında da işlediği suçlardan sadece bir kısmını 
buraya aldığımızı belirtelim. Daha fazlası şudur ki ülkedeki bozulmanın sadece devlet işlerine 
değil din işlerine de sirayet ettiğini en güzel anlatan satırlar bizzat padişahın bir şeyhülislam 
hakkında söylediklerinde gizlidir:  

"İcrâatının ‘akabinde Şevket-me'âb Hazretleri Baş-kâtib Âtıf Bey'e Hayrıllah Efendi 
bizim dâ'irede iken müfsid imam derler idi. Rüşdi Paşa'nın tavsiyesiyle şimdi Şeyhülislam 
nasbeyledik Allah vere bir halt etmiyeydi’ (aktaran Bilgegil, 1970:215). 

 Padişah’ın, kendi şeyhülislamından bu şekilde bahsettiği bir ülkede aydının düştüğü nihilist 
hava şaşırtıcı olmasa gerek. 

Zannetme ben Amasya'da pâşâlık eyledim 
Buldum yetîm hakkı bâbâlık eyledim 
Dil-hâhım üzre bir işe baş olmadım diriğ 
Meclisde gerçi ben dahi âzâlık eyledim 
Ey hoş o şeb ki yana yana bezm-i yârda 
Mânend-i şem' encümen-ârâlık eyledim 
Ne sûfiye ne rinde yarandım zamânede 
Mescidde sübha bezmde sahbâlık eyledim 
Buldum huzur-ı kalb Ziyâ cümle kârımı 
Tevfîz-i kabza-i kader-i Hâlık eyledim (Eş’ar-ı Ziya:49) 

Max Weber, geleneksel toplumlarda görülen yönetici (erkek) ile yönettiği ev halkı 
arasındaki iktidar-itaat ilişkisinin toplumsal görünümü olarak patrimonyalizmi tanımlar 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Kaya Bilgegil, Samsun ve Amasya’nın o günkü durumu hakkında bazı ayrıntılar verdikten sonra ‘Hârâbat 
sahibinin şiirindeki bedbinliğin kaynaklarına inebilmek için de, bu çeşit karşılaştırmalara ihtiyaç vardır.’ der. 
(1970: 66) 
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(Marshall, 1999: 581)7. Yukarıdaki gazelin matla beyti, bu manada geleneksel iktidar 
anlayışının bir ifadesi gibi okunabilir. Ziya Paşa’nın Amasya mutasarrıflığı sırasında uğraştığı 
meseleler –özellikle hukuksuzluklar ve bunlarla mücadele- düşünüldüğünde ise tarihi bir 
tespit şeklini alır. 

Ziya Paşa’nın Amasya ve çevresinde mütegallibe karşısında verdiği mücadele bir 
açıdan gerçekten de yetim hakkının müdafaasıdır. Eski Zile Müftüsü Lütfullah Efendi 
hakkındaki şikâyet dilekçelerinde üç farklı yetimin ifadeleri “Gök Hızır oğlu Süleyman, 
ifadesinde: ‘Kendi baltaları ile dağdan açtıkları altı tarlaları olduğunu, bir aralık tohumdan 
yana sıkıntı çektikleri için Müftü efendiden tohum alarak tarlaları ortaklaşa ektiklerini, birkaç 
yıl sonra babası ölünce8 ortaklıktan ayrılmak istediğini, fakat müftünün tarlalara sahip 
çıkarak kendisini köyden kovmağa kalkışması üzerine ortaklığa devam etmek zorunda 
kaldığını’; Hasan oğlu Mehmet: ‘Bir yıl öncesine kadar babasının müftü efendi ile ortakçı 
olduğunu, geçen yıl müftü efendinin ellerinde ne varsa alıp kendilerini ortaklıktan çıkardığını, 
bu yüzden köyden ayrılıp Karacaviran köyünde çobanlık yapmağa haşlayan babasının orada 
öldüğünü, babasından duyduğuna göre müftünün ellerinden aldığı beş tarlanın kendi malları 
olduğunu, şimdi onları geri istediğini’;  Ahmet Kahya Oğlu Mustafa da: ‘On beş yıl önce 
kendisi daha çocukken babasının müftü efendiye ortakçı olduğunu, ayni yıl babasının ölmesi 
üzerine annesine müftünün: (işe yarar bir adamları kalmadığı için artık köyden çıkıp 
gitmelerini) söylediğini, altı tarlayı da ellerinden aldığını, hu yüzden Engürek köyüne göç 
etmek zorunda kaldıklarını, şimdi tarlaları geri istediğini" (Akyüz, 1964: 4)şeklindedir. 

Yine Hacı Hasan Ağa hakkında Zile kazası halkından iki yetim kızın Mutasarrıflığa 
verdikleri şikâyet dilekçesine göre, kızların babası ölünce, Hacı Hasan Ağa ortaya çıkıp, 
babalarından alacağı olduğunu iddia ederek, adamdan kalmış olan beş dükkânla bir bağa zorla 
el koymuştur. Hacı Hasan Ağa, meclisçe 16 Cemaziyelahir 1282 (6 Kasım 1865) tarihinde 
yapılan duruşmasında, aleyhindeki iddiayı çürütemeyerek dükkânlarla bağı sahiplerine geri 
vermek zorunda kalmıştır (Akyüz, 1964: 7) 

Muğlak bir parlamentarizmi savunan (Mardin,1996: 385) Yeni Osmanlılar’ın birçoğu 
için hükümetin halk için adalet anlamına gelmesi (Mardin, 1996. 397) ve Ziya Paşa’nın ifade 
ettiği gibi padişahın halkına hürriyet veren kişi olması gerektiği gibi düşünceler (Bilgegil, 
1970: 268) şark siyaset biliminden olduğu kadar Aydınlanma ve sonrasından özellikle 
Rousseau’dan –ilk mütercimi Paşa’nın kendisidir- izler taşır. Ziya Paşa’nın Amasya 
mutasarrıflığını konu edinen bütün çalışmalarda kendisinin ne kadar başarılı olduğu daima iki 
husus üzerinden somutlaştırılır; imar faaliyetleri ve adil bir yönetim için girişilen 
uygulamalar9. Bu bağlamda Paşa için hükümetin bürokratik bir devlet mekanizması olarak 
değil daha çok adaletin dağıtılması demek olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla yukarıdaki 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Mutasarrıf ya da vali taşrada padişahı ve devleti temsil eder. İmparatorluğun taşra şehirlerinde bayındırlık 
faaliyetlerini yönetmek mülki amirin görevi ve yetkisi olagelmiştir diyen Ortaylı da (2011: 171) Mithat Paşa’nın 
valilikleri sırasında yüz kişiyi aşkın bir ekiple hareket edişini tasvir ederken ‘muntazam işleyen küçük bir devlet’ 
ifadesini kullanan Kaya Bilgegil de bu gerçeği işaret etmektedirler (1970: 256) 
8  Vurgular  bana  ait.  MK  
9  Ziya Paşa, kanun ve adaletle ilgili düşünceleri Rüya makalesinde şu şekilde anlatır: “Çünkü her cemiyet-i 
beşeriyye bir kanuna muhtaçtır. Ta ki her fert hareketini tatbik ile emn ü selâmet üzre yaşasın. Ve gâlibin zulmü 
âcize tecâvüz etmesin. Her kanun ki, icrâsında tekâsül olunmaz, zaten mükemmel yapılmamış olsa bile bir 
cem'iyetin hüsn-i idâresine mütekâfildir. V e her kânun ki icrasında kusur ve tehavün olunur ne kadar mükemmel 
olursa olsun, cem'iyet-i beşeriyye için asla fayda vermez.” (Kaplan ve diğerleri, 1993: 100) 
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şiirde bahsedilen yetim, iyi yöneticilerden yoksun kalmış halk şeklinde de okunabilir. 
Paşa’nın Rüya’da Âli Paşa’yı görevden alması için padişaha dil dökerken devlet işlerinin kötü 
yönetildiğinden, söz konusu işleri Âli Paşa kadar yapacak birçok kişinin –kendisi de dâhil 
olmak üzere10- bulunduğundan söz edişi dikkate alınacak olursa, şiirde ideal bir yöneticinin en 
belirgin vasfının vurgulandığı görülebilir. Bu bağlamda Ziya Paşa’nın yeni hükûmet konağı 
için tarih düşürdüğü şiirde adil bir padişahın övgüsü görülür11: 
Hudā bin sāl Hān-ı ‘Abdü’l-‘Aziz’i tāc-dār itsün 
Ki ol şāhuñ vücūd-ı pāki mahz-ı hayra āletdür 
Muvāfık hükmi hükm-i şer’e emri emr-i kānūna 
Anunçün nāsırı Haķ yāveri fahr-ı risāletdür 
Mukārin oldugından kasd u ‘azmi sıdk u ihlāsa 
Ne rāy itse isābetdür ne işlerse ‘adāletdür 
Cihānı şöyle tutmış ‘adli kim her milletün fikri 
O şāhun sāye-i eltāfına şimdi dehāletdür 
Cülūsından berü bir tāze revnak geldi dünyāya 
Cihān eski cihān ammā ki hālet başka hāletdür 
Amasya beldesi ez-cümle ma’mūr oldı ‘asrında 
Bu himmet Asya’yı cümle ihyāya delāletdür 

Hükūmet mevki’in tecdîde fermān itdi lutf itdi 
Bu lutfı bilmeyenler var ise ehl-i cehāletdür 

İki mısra’da derc eyler iki tārîh-i müstesnā 
Ķulı ahkar Ziyā kim anda me’mūr-ı eyāletdür 

Amasya sa’d u behcet buldı bu bāb-ı hükūmetle 
Hukūk-ı ashābı gelsün bu kapu bāb-ı ‘adāletdür 
 

Ziya Paşa’nın Amasya sürgününde Sultan Abdülaziz’den herhangi bir şikâyeti yoktur. 
Daha önce de belirtildiği gibi o, başına gelenleri daha çok Âli Paşa ve çevresinden 
bilmektedir. Bu bağlamda yeni hükümet konağının kitabesinde çizilen Abdülaziz portresi 
dikkat çekici ayrıntılara sahiptir. Her şeyden önce bin yıl tahtta kalması için dua edilen bu 
şahın tertemiz vücudu, hatadan münezzeh oluşunun mübalağalı bir ifadesidir ve klasik şark 
geleneğine uygun bir yönetici tasviridir. Devamında söz konusu pak vücudun daima hayır 
üzerinde oluşunun vurgulanmış olması da bunu gösterir. Ancak ikinci beyitte geleneksel 
hükümdar ve devlet algısını modern hukukla tevil edebilmek için aynı mısra içinde ‘hükm-i 
şer’ ve ‘emr-i kanun’ ifadeleri bir arada kullanılır.12 Burada Yeni Osmanlılar ve dönemin 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Bu durum asıl Mithat Paşa için geçerlidir. Gerek valilikleri sırasında gerekse sadrazamlığı sırasında devleti 
padişah kadar hatta daha iyi yönetebileceğine inanmış bir tutum içindedir. Kaya Bilgegil de Paşa’nın bu 
özelliğini dirayetinden emindi vurgusuyla öne çıkarır (1970: 213). 
11 Bu şiir Eşar-ı Ziya’da ‘Amasyada Müceddiden İnşâ Olunan Hükûmet Konağına Târihdir’ başlığı altında 25. 
sayfadadır. Şiirin Abdülaziz’e sunulan orijinal metni için bkz. (Menç, 2014: 255). 
12 Şerif Mardin, bu tip telif gayretlerini yorumlarken ‘Ziya Paşa, siyasi tahlillerinde devredilemez hâkimiyet 
kavramını, seküler mukavele teorisini kullanırken Aydınlanma’nın etkisinde görünse de bu ilkeleri kendi siyaset 
teorisine katma konusunda bazı İslâmî kaide ve mefhumları zorlamak durumunda kalmıştır.” (1996: 387) der. 
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diğer aydınlarının özellikle meşrutiyet kavramını İslamî terminolojide ‘meşveret’ ile 
karşılamak suretiyle, yeninin İslam’la çelişmediğini ya da yenileşmenin geleneksel değerlere 
taban tabana zıt ve yabancı olmadığını kanıtlama gayretlerine benzer bir durum söz 
konusudur (Sungu, 1999: 302; Timur,1968: 83; Tanpınar,1982: 229). Bilindiği gibi Osmanlı 
hükümdarı Tanzimat’la birlikte kendi yetkilerini de kanunlarla sınırlandırmayı kabul etmiş ve 
tartışılmaz otoritesinin bir kısmını kaybetmiştir. Şinasi’nin Reşit Paşa için söylediği ‘Bildirir 
haddini padişaha senin kanunların’ (1960: 29) ifadesinde kastedilen kanun budur ve Ziya Paşa 
‘emr-i kanun’dan bahsederken telmihte bulunduğu kanun aslında Şinasi’nin sözünü ettiği 
modern hukuktur. Beyitte padişahı da içine alan kanuni düzenlemelerin modern yönü değil 
geleneksel değerleri hatırlatacak yönü vurgulanmış, Allah, peygamber ve şeriat çağrışımları 
padişahın onayından sonra kamuya mal edilmeye çalışılmıştır. Bunun yanında, sonraki 
beyitlerde ayrıntılandırılan ideal hükümdar olarak Abdülaziz’in tüm vasıfları da bahsedilen 
kanun parantezi içine alınmış olur. 

Hangi konuda hüküm beyan etse isabet sağlayan, ne işlerse adaletli işleyen padişahın 
bütün niyet ve eylemleri sadakat ve ihlasa vabestedir çünkü kanuna uygundur. Şeriata ve 
kanunlara uygun bir yönetim sergilediği için Abdülaziz’den sonra dünya daha bir 
parlaklaşmış, her ne kadar dünya eski dünya olsa da durum eskinin aynı değildir. 

Amasya’daki hükümet konağını yenileyen Ziya Paşa, padişahın ülkede 
yaptığının/yapmasını istediklerinin küçük bir benzerini gerçekleştirmektedir. Mamur edilen 
bir şehir, yerine getirilen adalet, huzur ve refaha kavuşturulmaya çalışılan bir halk, ülke 
genelini ilgilendiren girişimler düşünüldüğünde minyatür bir denemedir. Amasya’nın 
Abdülaziz’in döneminde mamur olduğu vurgulanırken, Amasya’yla başlayan bu himmetin 
Asya’yı ihya edeceği dile getirilir ki asıl yapılmak istenen de budur. Ziya Paşa, bütün bu iyi 
niyet ifadelerini, başta olduğu gibi sonda da inkâr edilemeyecek bir şekilde yeni durumla 
ilişkilendirir. Abdülaziz’i bu kadar muhteşem bir hükümdar kılan, Amasya’yı, Osmanlı 
mülkünü ve Asya’yı kurtaracak olan bu hareketin ilk hamlesi hükumet mevkiindeki 
teceddüttür. Bu da kanun ve hukukun devlet yönetimine hâkim kılınmasıdır. 

Kaya Bilgegil, ‘yeni Osmanlıların Avrupa’da, peyderpey gerçekleştirilen ıslahatların 
değil zorla getirilen inkılapların –Fransız İhtilali gibi- yerleştiğini öğrenmişlerdir’ (1970: 213) 
der ki Abdülaziz’in tahttan indirilişi ve sonrasında yaşananlar –hatta Osmanlı sonrası 
inkılapların uygulanışı- da bu tespiti doğrular. Ancak Ziya Paşa ve Mithat Paşa gibi valilerin 
kendi idareleri altındaki vilayetlerde daha yumuşak geçişlerin imkânlarını tecrübe ettikleri 
açıktır. Problemlerin güçlüğü, meselelerin aciliyeti ve tabii ki İhtilal’in taze esintileri 
yaşananları etkilemiştir. Ez azından Ziya Paşa’nın yazdıkları ve yaptıkları bunu böyle 
göstermektedir. Tanzimat sonrasındaki olumsuzlukları dile getirdiği makalesinde bürokrasinin 
yavaşlığı, her şeyin İstanbul'a sorulması ve cevabın gelmeyişi ile işlerin durmasından yakınan 
Paşa, çözümü mutasarrıfın sormadan halkı seferber ederek yapması, işin yapılmamasından 
iyidir şeklinde ifade eder. (Kaplan ve diğerleri; 1993: 99,100) Amasya ve sonrasındaki 
görevlerindeki uygulamaları biraz da bu nedenle tepki çekmiş görünmektedir. 

Ziya paşa, ‘Rüya’ makalesinde Tanzimat'a kadar çöküşe iki at koşulmuş bir arabanın 
hızıyla koşan ülkenin Tanzimat sonrasında şimendifer hızıyla koşmaya başladığını belirtirken, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Yukarıdaki örnekte de benzer bir telif gayreti açıktır. Benzer bir yorumu Hilmi Yavuz, Namık Kemal için yapar 
(2015: 105-113). Ziya Paşa, Hürriyet’teki bir makalesinde bizzat Gülhame Hatt-ı Hümâyûnu’nda harf-be-harf 
ahkân-ı şeriye dışında tek bir kelime görülemeyeceğini söyler (2012: 13). 
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Tanzimat’ı kastederek  (Kaplan ve diğerleri; 1993:97,99) teşhisin doğru, tedavinin şeriata 
uygun olduğunu ancak uygulamalarda aynı isabetin yakalanamadığını ifade eder. Tanzimat’la 
birlikte Avrupa kanunlarına uymak, ödül ve ceza hükümlerinin uygulanması, sanayinin 
geliştirilmesi, ticaretin düzenlenmesi, hukukun temini, meşveret usulü gibi hayati hususlar 
değil; tiyatro yapmak, baloya gitmek, eşini kıskanmamak, abdestsiz gezmek gibi şeylerin 
taklit edildiğini belirtir. (Kaplan ve diğerleri; 1993:103-104) Gerçekten de onun görev yaptığı 
şehirlerde adalet, imar ve ticaret gibi temel meselelere yoğunlaştığı görülür. Avrupa adab-ı 
muaşeretini kalabalıklara tanıtacak –tiyatrodan uzak duruşunun sebebi bu olsa gerek- 
uygulamalarına Adana valiliğine kadar rastlanmaz. Ancak Adana’da bir tiyatro binası inşa 
ettiren Paşa’nın, İstanbul’dan bir grup getirttiği, daha önce tercüme ettiği Tartüf’ü yeniden 
gözden geçirerek esaslı bir tiyatro çalışmasına yöneldiği görülür (Göçgün, 1987: 11). 

‘Sen mi kaldın hey efendi dehre vermekçün nizam’ 

Ziya Paşa bir diğer Tercî-i Bend’inde Amasya dâhil bütün memuriyetlerini de içine 
katarak şahsi hayatının devlet ve millet hizmetine bakan tarafından çıkardığı tecrübeleri ironik 
bir üslupla dile getirir. İlk bakışta yaşadıklarından ve kendisine yaşatılanlardan bıkmış ve 
ümitsizliğini dile getirmiş bir şairin ifadeleri olarak okunabilecek bu eser, Ziya Paşa’nın başta 
Zafernâme olmak üzere şiirinde sıkça karşılaştığımız ironisi dikkate alındığında devrine 
yönelik acı bir istihzadır.13 Vasfi Mahir, bu eseri son şiirlerinden biri olarak niteler ve 
istibdadın ezici yumrukları altında söylendiğini belirtir. Ziya Paşa’nın politik hayatının özeti 
ve kırgınlıklarının acı bir ifadesi olan bu şiiri Fikret’in Han-ı Yağma’sının öncüsü kabul eder 
(1967: 14-15). ‘Derde uğrar kim sadâkat etse elbet devlete/ İstikâmet mahz-ı cinnetdir bu 
mülk ü millete’ kavuştaklı bu Tercî-i Bend’de (Göçgün, 1987: 222-228; Ziya Paşa, 2012: 139-
166) Ziya Paşa, millet ve devlet yolunda çalışkanlığının, dürüstlüğünün, gurbete katlanarak 
yaptıklarının ibret almak isteyenler için kâfi olduğunu belirtir. Şiirin sonraki bölümleri Ziya 
Paşa’nın kendi macerasına paralel bir şekilde ilerler. 

İkinci bentte ‘ıslâh-ı devlet’ uğruna başına gelenler mabeynde Âli Paşa ile aralarındaki 
uyuşmazlığı işaret eder ve beytin bağlamı Ziya Paşa’yı temize çıkartan, en azından niyetini 
halis gösteren bir anlam taşır. Sırf devleti ıslah için girişilen bir iş sonrasında harap olan 
hanüman Kıbrıs mutasarrıflığını ve kayıplarını buraya bağladığı eşi ve çocuğunu akla getirir. 
Adalet uğruna nefsine zulmettiği, devlet ve millet uğruna canını feda ettiğini dile getiren 
beyitte Paşa’nın Amasya mutasarrıflığına gidişinin ve burada adaleti tesis için yaptıklarına 
telmih vardır. Malum, Ziya Paşa Amasya’ya ciddi bir rahatsızlık geçirdiği esnada alelacele 
gönderilmiş ve buradaki ilk ayları neredeyse ölüm döşeğinde geçmiştir. Dahası Amasya 
mutasarrıflığı boyunca bu hastalıkları onu hiç yalnız bırakmamış, ameliyat için izin 
istediğinde Babıali, kendisine bölgenin iyi havasını tavsiye etmiştir. Bu haldeyken halkı 
zulümden kurtarmak ve devletin adaletini tesis için çalışırken kendini sanık sandalyesinde 
bulmuştur. ‘Nefsime zulm eyledim halka adâlet uğruna’ mısraındaki kinaye bahsedilen adli 
vakalarla birlikte düşünülmelidir. Tamamen devletin ıslahını hedefleyen bir girişim 
sonrasında sürgüne yollanmış olmak, burada gurbetle acısı ile birlikte ailesi ve kendi canını 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Şükrü Kurgan bu şiiri ‘Ziya Paşa’nın meşhur Terciibendi kadar bilinmiyen bumanzume, şairin, sadakatle 
çalıştığı uzun yıllar sonunda o zaman hükûmetince mükâfat yerine istihfafla karşılanmasındaki ıstırabı tesbit 
etmek bakımından alâkaya değer görülerek bazı kısımlarıyla buraya alınmıştır. Süleyman Nazif burada yer yer 
görülen menfi telkinlerin acılığını anlamayıp bunu Ziya Paşa’ya târiz vesilesi yapanlara şiddetle hücum eder ve 
bunda tamamen haklıdır.” sözleriyle takdim eder (Kurgan, 1963:54). 
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kaybetme tehlikesi atlatmış olmak ve bütün bunlara rağmen devlete/padişaha sadakatten 
ayrılmayıp, adalet için var gücüyle çalışıp faydalı olmayı belki de takdir görmeyi beklemek 
fikri sonradan bakıldığında Paşa’ya ahmaklık ve cahillik olarak görünür. Çünkü bu yaşadığı 
ülkeyi ve çevresinde olanları göremeyecek kadar safdil olmayı gerektirir ki devir bu idealin 
çok ama çok uzağında başka bir devirdir. 

Ziya Paşa’ya göre devir, âlim olanın değer görmediği gibi cahil olanın da ayıplanıp 
utandırıldığı bir zaman değildir. Bilmek de bilmemek de müsavi ve değersizdir. Devleti yıkan 
azarlanmayacağı gibi devlet için canını veren de takdir edilmez. Halkın durumu bu en uç 
örneklerle karikatürize edilecek kadar umutsuzdur. 

Ehli ibret için bütün bunlardan alınacak ders çok açıktır. Zamanın şartlarına ayak 
uydurup devleti yağmalayanlara katılmak, hakkında söyleneceklere aldırmayacak kadar geniş 
mezhepli olmak. Bu arada kesinlikle unutulmaması gereken şey ne gerekiyorsa olmak; hain, 
sefih, rezil ya da cahil ama asla sadakatten söz etmemek, bu fikri aklına bile getirmemektir. 
Ziya Paşa, önceki bentlerde kendi vasıflarını anlattığına göre bunlar kendisinde olmadığı için 
üzüldüğü (!) ve döneminde bir başkası tarafından temsil edilen değerlerdir. Sözü edilen 
kişinin Âli Paşa olduğu ‘hain, sefih, rezil ve cahil’ nitelemelerinden anlaşılmaktadır çünkü 
Paşa bu ifadeleri hayatı boyunca en büyük düşmanı gördüğü bu kişi için kullanmıştır 
(Bilgegil, 1970; Akyüz 1964, Ebuzziya Tevfik, 2006).Bahsedilen bent, kinayeli üslubuna 
uygun bir beyitle sona erdirilir: ‘Rahat istersen bu pendimle hülâsa âmil ol/ Olma mecnun-ı 
mu’ânid ben gibi âkıl ol’14 

Ziya Paşa, bu şiirinde yer yer oldukça karamsar ve ümitsiz görünse de asıl yapmak 
istediği, başarmaya çalıştıklarını ve sahip olduğu/inandığı değerleri ortaya koymak, bunu 
yaparken gerek İstanbul’da gerekse Anadolu’daki memuriyetlerinde mücadele etmek zorunda 
kaldığı insanları, eylem ve düşünceleriyle tasvir etmektir. 

Sonuç yerine: ‘Ziyalandı bu saatle Amâsya’15 

Ziya Paşa, rızası dışında gönderildiği memuriyetlerde –bunların hemen hepsi onu 
İstanbul’dan uzaklaştırmak içindir- var gücüyle çalışmış imar, asayiş, sağlık ve eğitim başta 
olmak üzere temel meseleleri çoğu zaman eşrafın ya da yabancı temsilcilerin çıkarlarına ters 
düşmek pahasına çözmeye gayret etmiştir. Abdülaziz’in yakınlığına güvenip Babıâli’yi 
tanzim etmeye kalkıştığında, devletin kendisine verdiği görev ve yetkiye güvenip Amasya ve 
çevresini ıslah etmeye niyetlendiğinde, Mustafa Fazıl Paşa ve Hidiv İsmail Paşa’ya güvenip 
Osmanlı sadrazamlarına muhalefet yürüttüğünde, Mithat Paşa başta olmak üzere Abdülaziz’in 
tahtan indirilmesi ile başlayan V. Murat ve II. Abdülhamit’e uzanan taht mücadelelerine 
giriştiğinde bir şekilde daima oyunun dışında bırakılan, hayal kırıklıklarıyla baş başa kalan 
kendisi olmuştur. Neredeyse hayatındaki her teşebbüs, olgunluk safhasındayken semeresiz 
kalmaya mahkûmdur (Bilgegil, 1970: 500). Bütün bunlara rağmen gerek edebiyat gerekse 
siyasi hayatında hatırı sayılır eserler bırakmaya muvaffak olabilmiştir. Şiirlerinde daha çok 
hikmetin peşinde koşan Ziya Paşa, memuriyetlerinde de erdemli bir yöneticinin nasıl olması 
gerektiğini müşahhaslaştırabilmiştir. Amasya mutasarrıflığı süresince yaşadıkları Ziya 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Şiirin kendisi başlı başına bir çalışma konusu olacak kadar zengin bir muhtevaya sahip olduğundan ve böyle 
bir gayretin çalışmamızın sınırlarını aşacağından bir hayli uzun olan Tercî-i Bend’in doğrudan şairin Amasya 
hayatı ve buna yakın dönenleri işaret eden parçalarını kullandık. 
15 ‘Hükûmet konağı pişgâhına celb ü vaz’ olunan kebîr çalar sâate tarihdir.’ (Eş’âr-ı Ziya, 26) 
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Paşa’nın ana hatlarını vermeye çalıştığımız hayatının aslına son derece sadık bir numunesi 
gibidir. Bunu hem şiirlerinde hem de idari tasarruflarında ve bunların sonuçlarında açıkça 
görebilmek mümkündür. Hayatının sonuna kadar inandıklarını gerçekleştirmeye çalışmış bir 
şahsiyetin Amasya’da yaşadıkları bu açıdan bakıldığında yakın dönem tarih ve edebiyatı 
araştırmaları için son derece değerlidir. Hem siyasi hem de sanat hayatı ile bugün de oldukça 
tartışmalı bir kişilik olarak kabul edilen Ziya Paşa, gerek Amasya’da ve diğer Anadolu 
memuriyetlerinde başardıkları/başarmaya çalıştıkları ile gerekse İstanbul’da ve yurtdışındaki 
eylemleriyle Osmanlı-Türk modernleşmesinin siyasi ve edebi tarihinde çok önemli bir 
isimdir. Hakkında günümüze kadar yapılan değerli çalışmalar bunu teyit ederken bundan 
sonraki araştırmalar da söz konusu dönemin daha iyi anlaşılmasına hizmet edecektir. 
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TÜRK POLİS TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELİN ALGILANAN LİDERLİK 
VE MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA İL 

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEKLEMİ 
 

Bekir TAVAS*  Cemal ÖZTÜRK** 

Özet 

İç güvenlik hizmetleri, son yıllarda yeni kamu yönetimi ve sivil topluma geçiş sürecinde önemli rol 
oynayan bir kamu hizmet alanıdır. İç güvenlik hizmetlerinde verilen hizmetlerin büyükçe bir bölümü emir-
komuta zincirine dayalı olarak gerçekleştiğinden, motivasyon kavramı önem arz etmektedir. Motivasyon, bir 
örgüt içerisindeki insan kaynaklarının daha etkili kullanımını sağlayan önemli bir yönetimsel araçtır. 
Motivasyonu sağlamanın pek çok yolu olduğu gibi literatürde, liderlik kavramının ön plana çıktığı 
görülmektedir. Öte yandan iç güvenlik hizmetlerinde liderlik ile motivasyon üzerine odaklanmış yeterli 
çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle araştırmada, Türk Polis Teşkilatı personelinin algılanan liderlik ile 
çalışan motivasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, 2015 yılında Ankara İl 
Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan (n=427) üzerinde algılanan liderlik ve çalışan motivasyon ölçekleri 
uygulanmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre araştırmaya katılan personelin gerek motivasyon düzeyleri, gerekse liderlik 
algısı düzeyleri oldukça yüksektir. Bunun yanında dışsal motivasyon boyutunun medeni duruma göre, liderlik 
algısının ise yaşa göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır (p<0,05). Diğer tüm 
demografik özelliklere göre liderlik ve motivasyon boyutlarının istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa sahip 
olmadığı görülmektedir (p>0,05). Korelasyon analizi sonuçlarına göre ise liderlik ile motivasyon boyutları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0,01). Dolayısıyla iç güvenlik hizmetlerinde çalışan 
motivasyonunun sağlanmasında liderlik etkili bir yönetimsel araç olarak kullanılabilir.  

Anahtar Kelimeler: Polis Teşkilatı, İç Güvenlik, Liderlik, Motivasyon. 

A Research on perceived leadership and motivation levels of personnel of Turkish police 
constabulary: Ankara City Police Department sample 

Abstract 

Domestic security services are a recent important public service area during transformation process 
from new public management and civilized society. Since most of services given by domestic security services 
are applied via chain of command, motivation concept becomes important. Motivation is an important 
managerial device giving opportunity to use human resources more effectively in an organization. Although 
there are many methods to provide motivation, leadership is one of the most important methods. On the other 
hand, it has found that there has not been enough research on leadership and motivation at domestic security 
services. For this reason, it is aimed in the research to examine relationship between perceived leadership and 
motivation for Turkish constabulary personnel. In the research, (n=427) law enforcement agency personnel 
working at Ankara City police department in 2015 year were subjected to survey including leadership and 
motivation scales. 

According to results of the study, moth motivation and perceived leadership levels of personnel are at 
high level. In addition, external motivation has been found statistically different between marital status groups 
(p<0,05), and leadership perceiving has been found statistically different between age groups (p<0,05). 
Leadership perceiving and other motivation factors did not show statistically significant difference between all 
other demographic parameters (p>0,05). According to correlation analysis, there was a statistically significant 
relation between leadership and motivation levels (p<0,01). For this reason, leadership may be used as effective 
managerial device for domestic security services in order to promote worker motivation. 

Keywords: Police Constabulary, Domestic Security, Leadership, Motivation.  
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Giriş 

İç güvenlik hizmetlerinde yeni kamu yönetimi sürecinde ortaya çıkan en önemli 
etkenlerden birisi, etkili beşeri sermaye kullanımıdır (Anthony, 2015: 53-69). Yeni kamu 
yönetimi anlayışı kamu kurumlarını bir özel işletme gibi düşünerek, kar yerine performansı 
koymakta ve buna göre personelin başarısını ölçmektedir (Oh ve Bush, 2015: 256-257). Bu 
sayede, entelektüel sermaye bileşenlerinden beşeri sermaye, kamu sektöründe giderek daha 
etkili bir hale gelmektedir. Bu nedenle, yeni kamu yönetimine kamu kurumlarının uyum 
düzeyini arttırmak ve modern iç güvenlik hizmetlerine geçiş sürecini kolaylaştırmak için, 
insan kaynaklarının etkili kullanımı üzerine odaklanmak gerekir (Brown, 2004: 304).  

Beşeri sermayenin etkili kullanımı için literatürde pek çok yönetsel araç önerilmiştir. 
Örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık, iş tatmini gibi pek çok kavram sayesinde, çalışanların 
yaptıkları işi daha etkili bir şekilde yerine getirmelerinin yolu aranmaktadır (Brown, 2004: 
304-305). Öte yandan tüm bu yönetsel araçların ortak noktası, çalışanların motivasyonunu 
arttırmak suretiyle performanslarını arttırmaktır (Bugler vd, 2015: 541). Diğer bir ifadeyle 
motivasyonu, bir itici ve harekete geçirici güç olarak nitelendirmek mümkündür. Motivasyon 
en genel tanımıyla, bireylerin bir işi yapabilmek için gösterdikleri irade olarak 
nitelendirilebilir.  

Motivasyonu etkileyen pek çok kavram vardır. Bunların başında ise ücret, terfi, 
yönetime katılım gibi kavramlar gelmektedir (Kolmos vd, 2013: 340). Bu konuda daha genel 
bir tanımlama yapan Maslow, motivasyonun ihtiyaçlar hiyerarşisi içerisinde şekillendiğini 
ifade etmiştir. Öte yandan bir örgüt içerisindeki çalışanların ihtiyaçlar hiyerarşisi içerisindeki 
yerleri çok küçük farklılıklar gösterdiğinden, bu aşamada liderlik kavramı motive edici bir 
güç olarak ön plana çıkmaktadır.  

En genel tanımıyla liderlik, çevresindeki insanları bir araya toparlayabilme ve bir işi 
yapabilme iradesi sergilemeye güdüleme gücüdür (Fairman ve Mackenzie, 2015: 60-62). 
Liderlik yöneticilikten farklı olarak somut yanından ziyade, soyut yanı ağır basan bir 
kavramdır (Fairman ve Mackenzie, 2015: 61). Yöneticilik daha çok bir mevzuat ya da içtihat 
gereği gerçekleşirken, günümüzde liderlik ile ilgili literatür, liderliğin doğuştan gelen ya da 
sonradan bilişsel olarak edinilen bir kavram olduğunu göstermektedir. kısaca özetlemek 
gerekirse liderlik, çevresindeki insanlara iş yaptırabilme iradesi oluşturma gücüdür. Bu 
bakımdan liderliği, yönetilenleri motive etme aracı olarak görülebilir.  

İç güvenlik hizmetlerinde liderlik ve motivasyon, emir-komuta ve militarist yapının 
ağır bastığı bir kurum yapısına sahip olunması nedeniyle ön plana çıkan iki kavramdır. Öte 
yandan günümüzde literatürde bu alanda yeterli çalışma olmamakla birlikte, alan 
uygulamalarında da liderlik eğitimine yeterince yer verilmemektedir. Bu nedenle bu 
araştırmada, liderlik ile motivasyon arasındaki ilişkinin iç güvenlik hizmetleri ve Türk Polis 
teşkilatı örnekleminde incelenmesi amaçlanmıştır.  

 

Liderlik Kavramının Analizi 
En genel tanımıyla liderlik, bireylerin çevresini ve kendisini örgütleyerek, yönetebilme 

yeteneğidir (Hurst, 2000: 175). Liderlik bir vizyon oluşturma ve ilham verme süreciyken 
yöneticilik ise güncel meselelerin çözümüne odaklanmaktadır (Baltaş, 2005: 156-157). 
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Dolayısıyla liderler, yöneticilerden farklı olarak, bir kurumsal yapı nedeniyle değil, kişilik 
özellikleri itibariyle etrafında bir güç meydana getirmeyi başarabilen kişilerdir.  

Liderliği pek çok etken etkilemektedir. Bir örgüt içerisinde işletmenin vizyonunun 
nitel durumu, lideri takip eden bireylerin kapasiteleri ile beklentileri, örgüt yapısı ya da lider 
veya lideri takip edenlerin deneyimleri liderliği etkileyen önemli etkenlerdir (Koçel, 2001: 
466-477). Bunun yanında liderin demografik yapısı, örgütün türünden özelliklerine kadar pek 
çok etmen ön plana çıkmaktadır.  

 
Liderlik Türleri 

Liderliğin literatürde farklı kaynaklarda farklı türleri olmakla birlikte, bazı liderlik 
türleri ön plana çıkmaktadır. Bunlardan serbestlikçi liderlikte, liderin yönettiği grubun serbest 
kaldığı ve karar alma, yönetim gibi konularda takım çalışanlarının serbest davrandığı 
görülmektedir (İbicioğlu vd, 2009: 6). Dönüşümcü liderlikte ise değişim ve yenilik konuları 
ön plandadır (Tengilimoğlu, 2005: 6). Bir diğer liderlik türü olan demokratik liderlikte güç, 
demokratik bir sistem içerisinde sağlanmakta ve liderler, takip edenler üzerinde bir baskı 
kurmaktadır (İbicioğlu vd, 2009: 6). Paylaşımcı liderlikte ise liderler takım içerisindeki 
çalışanlara görev dağılımı yapmakta ve yönetim gücü grup tarafından paylaşılmaktadır 
(Tabak vd, 2013: 214). Bunun tersi olan otokratik liderlikte ise güç lider üzerinde toplanmakta 
ve yönetim gücünde lider söz sahibi olmakadır (İbicioğlu vd, 2009: 6). Dönüşümcü lider ise 
takımda bulunan üyelerin etkileşimlerini arttırarak takımın ilerleyici bir yapıya sahip olmasına 
olanak verir (Yıldız, 2002: 233). 

 

Çalışan Motivasyonu Kavramı 
Motive kelimesi literatürde güdü ya da bir eylemi yerine getirmek için gösterilen 

istektir (Eren, 2004: 137). Motivasyon ise bireylerin bir işe başlaması, devam etmesi ve bu 
süreçteki gereklilikleri yerine getirmesinde rol oynayan bilişsel efor olarak nitelendirilebilir 
(Önen ve Tüzün, 2005: 22). Dolayısıyla motivasyonu en genel tanımıyla bir işi yapma iradesi 
olarak nitelendirmek mümkündür. Bu tanıma göre yerine getirilen her görev, motivasyon ile 
birlikte başlamaktadır.  

 

Motivasyon Süreci 
Motivasyon süreci işi yapma niyeti ile başlayan ve işin tamamlanmasına kadar geçen 

süreçtir. Bu konuda pek çok yaklaşım literatürde yer almakla birlikte, bunların arasında 
Vroom, Herzberg ve Maslow en fazla ön plana çıkan süreç yaklaşımlarıdır. Vroom’a göre 
motivasyon için beklentiler, araçsallık ve çekicilik olmak üzere üç gereksinim olup, bunların 
hepsinin birden kişinin gözünde olumlu olması gerekir. Şayet bunların birinin olumsuz olması 
durumunda motivasyon gerçekleşmeyecektir (Güney, 2007: 302). Herzberg’e göre ise 
motivasyon hijyen faktörlere bağlıdır. Şayet hijyen faktörler olumlu olursa çalışanlar 
tarafından kabul görmektedir. Ancak tek başına hijyen faktörler motivasyonun olumlu olup 
olmamasını belirlemekte, çevresel faktörler de önemli rol oynamaktadır (Kaplan, 2007: 39). 
Maslow ise motivasyonu ihtiyaçlar ile ilişkilendirmiştir.  Buna göre bireyler belirli bir 
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hiyerarşi içerisinde hareket etmekte olup, alt kademelerde bulunan ihtiyaçlar giderilmeden, 
üst kademelerdeki ihtiyaçları kişiyi davranışa yönlendirmemektedir (Koçel, 2010: 623).  

 

Yöntem   
Araştırma betimsel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmada Türk Polis 

Teşkilatında görevli personelin algılanan liderlik ve motivasyon düzeylerinin demografik 
faktörlere göre farklılık gösterip göstermediği ve daha sonra algılanan liderlik ve motivasyon 
arasındaki ilişki incelenmiştir.  

 

Araştırmanın Amacı 
Araştırmada, Türk Polis Teşkilatında görevli personelin algılanan liderlik ve 

motivasyon düzeylerinin incelenmesi; algılanan liderlik ve motivasyon düzeylerinin 
personelin demografik faktörlere göre farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesi ve 
algılanan liderlik ve motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. 
Bu sayede araştırmanın, emniyet teşkilatı ve iç güvenlik hizmetlerinin daha modern bir yapıya 
doğru gelişmesi sürecinde, personelin motivasyonunda algılanan liderliğin rolünün ortaya 
konması amaçlanmıştır.  

 

Problem Durumu 
Araştırmanın problem cümlesi aşağıdaki gibi kurulmuştur:  

“Türk Polis Teşkilatında görevli personelin algılanan liderlik ve motivasyon düzeyleri 
demografik özelliklere göre farklılık göstermekte midir ve algılanan liderlik ile motivasyon 
düzeyleri arasında nasıl bir ilişki vardır?” 

 

Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini 2015 yılında Ankara ilinde görev yapan Türk Polis Teşkilatında 

görevli personeli, sınırlılıklarını ise kümeleme örneklem yöntemi ile seçilen, gönüllülük usulü 
ile araştırmaya dâhil olan 427 Polis Teşkilatı çalışanı oluşturmaktadır.  

 
Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak iki aşamadan oluşan bir anket envanteri 
kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünde Türk Polis Teşkilatında çalışanlarının cinsiyet, yaş, 
eğitim, kıdem, rütbe, medeni durum, mesleği seçme nedenini sorgulayan kişisel bilgi formu 
bulunmaktadır. İkinci bölümde liderlik ve üçüncü bölümde ise motivasyon  ölçeği 
kullanılmıştır.  

Liderlik Ölçeği: Ekvall ve Arvonen (1991: 17-26) tarafından geliştirilen ölçek, 
Tengilimoğlu (2005) tarafından 596 kişi üzerinde uygulanmış ve geçerlilik çalışması 
yapılmıştır. Ölçeğin maddelerinin toplam ortalaması 123.47, standart sapması 31.12’dir. 
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Ölçeğin güvenilirliği için yapılan analiz sonucunda, Cronbach Alpha değeri 0,963 olarak 
bulunmuştur (Tengilimoğlu, 2005: 8). 

Motivasyon Ölçeği: Mottaz (1985), tarafından geliştirilen, içsel ve dışsal motivasyon 
boyutlarından oluşan 24 maddeli 5’li likert tipi bir ölçektir. İş motivasyonu ölçeğinde yer alan 
ilk 9 madde içsel motivasyon boyutunda, 10. maddeden itibaren 24. madde dahil bütün 
maddeler dışsal motivasyon boyutunda yer almaktadır (Ertürk, 2014: 87). Ölçek Dündar vd 
(2007) tarafından Türkçeye çevrilmiş olup, içsel ve dışsal motivasyon araçlarına ilişkin 
ölçeğin Cronbach alfa değerleri sırasıyla 0.83 ve 0.84 olarak hesaplanmıştır (Dündar vd, 
2007). 

 
Verilerin Toplanması 

Araştırma verilerinin toplanması bizzat araştırmacılar tarafından yapılmış olup, gerekli 
izinlerin alınmasının ardından, anket formları doldurulmaları için belirlenen Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı değişik rütbede çalışan Emniyet personeline yöneltilmiştir. Gönüllük 
usulüne dayalı olarak yapılan anket çalışmasında, katılımcılara konuya ilişkin genel bir bilgi 
verilerek, anket formlarını doldurmaları istenmiştir. Araştırmada 450 anket formu dağıtılmış 
olup bunların 23 tanesi istatistiki değerlendirmeye uygun bulunmamıştır. Buna göre anketin 
geri dönüt oranı (GDO) %94,89 olarak bulunmuş olup, oldukça yüksek düzeyde katılımın 
olduğunu göstermektedir.  

 

İstatistik Yöntem 
Araştırmada demografik verilerin tanımlanmasında Frekans Analizi; ölçüm verilerinin 

tanımlanmasında ise ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıştır. Ölçek 
ortalamalarının dağılımının normallik testi için Kolmogorov Smirnov Testi yapılmıştır. Test 
sonuçlarına göre ölçek ortalamalarının dağılımları normal dağılıma uymadığından (p<0,05), 
nonparametrik testler kullanılmış olu, bağımsız iki grup farkının analizinde Mann Whitney U, 
bağımsız ikiden fazla grup arasındaki fark analizi için ise Kruskal Wallis testleri 
kullanılmıştır. Tüm analizler SPSS 17.0 for Windows paket programında, %95 güven 
aralığında ve α=0,05 anlamlılık düzeyinde gerçekleştirilmiştir.  

 

Bulgular 
Araştırmaya katılan Türk Polis Teşkilatında görevli personelinin kişisel özelliklerine 

göre dağılımları Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 
Özellikler Kişi Sayısı (n) Yüzde (%) 
Yaş   
   25 yaş ve altı 110 25,8 
   26-35 yaş arası 237 55,5 
   36 yaş ve üzeri 80 18,7 
Eğitim   
   Lise düzeyi 27 6,3 
   Ön lisans/Lisans  374 87,6 
   Lisansüstü/Doktora 26 6,1 
Cinsiyet   
   Erkek  402 94,1 
   Kadın  25 5,9 
Kıdem    
   1-5 yıl arası 67 15,7 
   6-10 yıl arası 305 71,4 
   11-15 yıl arası 49 11,5 
   16 yıl ve üzeri 6 1,4 
Rütbe   
   Polis Memuru 311 72,8 
   Komiser Yardımcısı/Komiser/Başkomiser 75 17,6 
   Emniyet Amiri/Emniyet Müdürü 41 9,6 
Medeni Durum   
   Evli  394 92,3 
   Bekâr  33 7,7 

 

Frekans analizi sonuçlarına göre araştırmaya katılan personelin %25,8’i 25 ve altında, 
%55,5’i 26-35 arasında ve %18,7’si ise 36 ve üzerinde yaşa sahiptir. Katılımcıların %6,3’ü 
lise, %87,6’sı ön lisans/lisans ve %6,1’i ise lisansüstü/doktora düzeyinde eğitime sahiptir. 
Örneklemin büyükçe bir bölümü (%94,1) erkek katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcıların 
%15,7’si 1-5 yıl arası, %71,4’ü 6-10 yıl arası, %11,5’i 11-15 yıl arası ve %1,4’ü ise 16 yıl ve 
üzerinde mesleki deneyime sahiptir. Katılımcıların %72,8’i Polis Memurları, %17,6’sı 
Komiser Yardımcısı/Komiser/Başkomiser ve %9,6’sı ise Emniyet Amiri/Emniyet 
Müdürlerinden oluşmaktadır. Örneklemdeki personelin oldukça büyük bir bölümü (%92,3) 
evlidir. Genel olarak örneklemin Türk polis teşkilatı yapısına uygun olduğu ve benzer 
demografik özellikleri taşıdığı, bu nedenle örneklemenin başarılı olduğu ifade edilebilir. 
Katılımcıların motivasyon ve liderlik ölçeklerinden elde ettikleri puanların ortalamaları ve 
demografik özelliklere göre fark analizi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.   
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Tablo 2: Demografik Özelliklere Göre Türk Polis Teşkilatında Görevli Personelinin 
Motivasyon ve Liderlik Düzeyleri Arasındaki Farklar 

Özellikler İçsel M. Dışsal M.  Toplam M. Liderlik 
X SS X X X SS X SS 

Yaş         
   25 yaş ve altı 4,40 0,30 4,51 0,40 4,45 0,30 145,03 11,74 
   26-35 yaş arası 4,42 0,31 4,50 0,41 4,46 0,32 146,52 12,09 
   36 ve üzeri 4,46 0,24 4,59 0,30 4,53 0,21 148,98 11,63 
X2 1,521 2,629 1,928 8,377 
p ,467 ,269 ,381 ,015 
Eğitim         
   Lise düzeyi 4,45 0,31 4,64 0,40 4,54 0,28 147,04 12,57 
   Ön lisans/Lisans  4,43 0,30 4,51 0,38 4,47 0,30 146,81 12,00 
   Lisansüstü/Doktora 4,35 0,31 4,49 0,46 4,42 0,33 143,12 10,64 
X2 2,934 2,073 3,562 2,778 
p ,231 ,355 ,168 ,249 
Cinsiyet         
   Erkek  4,43 0,30 4,52 0,38 4,48 0,30 146,82 12,11 
   Kadın  4,29 0,28 4,50 0,47 4,40 0,33 142,96 8,68 
Z -2,611 -,035 -,993 -1,261 
p ,009 ,972 ,321 ,207 
Kıdem          
   1-5 yıl arası 4,41 0,30 4,58 0,35 4,50 0,27 146,46 12,67 
   6-10 yıl arası 4,43 0,29 4,51 0,39 4,47 0,30 146,50 11,82 
   11-15 yıl arası 4,41 0,33 4,49 0,44 4,45 0,34 147,41 12,66 
   16 yıl ve üzeri 4,35 0,28 4,56 0,23 4,45 0,17 146,50 5,47 
X2 1,016 1,737 1,063 ,240 
p ,797 ,629 ,786 ,971 
Rütbe         
Polis Memuru 4,42 0,30 4,54 0,38 4,48 0,29 146,60 12,01 
Kom.yrd./Komiser./Baş komiser 4,45 0,30 4,50 0,38 4,47 0,30 146,31 12,19 
Emniyet Amiri/Emniyet 
Müdürü. 

4,37 0,31 4,45 0,45 4,41 0,34 147,07 11,47 

X2 2,742 1,043 1,700 ,408 
p ,254 ,594 ,427 ,816 
Medeni Durum         
   Evli  4,42 0,30 4,51 0,40 4,46 0,31 146,55 12,02 
   Bekâr  4,46 0,25 4,68 0,23 4,57 0,16 147,21 11,35 
Z -,201 -2,027 -1,309 -,557 
p ,841 ,043 ,191 ,577 

 
Tablodan da görüleceği gibi, her üç motivasyon puanı da en fazla 36 ve üzerinde yaşa 

sahip olan personelde görülmektedir. Öte yandan fark analizi sonuçları, üç motivasyon 
puanının da gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermediğini ortaya 
koymaktadır (p>0,05). Liderlik algısı puanı ise yine en fazla 36 ve üzerinde yaşa sahip olan 
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personelde görülmekte olup, fark analizi sonuçları gruplar arasındaki bu farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olduğunu göstermektedir (p<0,05).  

Eğitim düzeylerine göre ise üç motivasyon puanının da en yüksek düzeyleri lise 
düzeyinde eğitime sahip olan personeldedir. Öte yandan burada da fark analizi sonuçları, 
gruplar arasındaki bu farkların istatistiksel olarak anlamlı olmadığını göstermektedir (p>0,05). 
Liderlik algısı puanı da yine lise düzeyindeki personelde daha yüksek olup, bu farkın da 
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır (p>0,05).  

Cinsiyete göre üç motivasyon puanı da en yüksek düzeyde erkeklerde çıkmıştır. İçsel 
motivasyon düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı olup (p<0,05), dışsal 
motivasyon ve toplam motivasyon puanları ise gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık göstermemektedir (p>0,05). Algılanan liderlik puanının da erkeklerde daha yüksek, 
fakat gruplar arasındaki farkın ise istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir 
(p>0,05).  

Mesleki kıdeme göre içsel motivasyon puanı en fazla 6-10 yıl deneyime sahip olan 
personelde, dışsal motivasyon ve toplam motivasyon puanı ise en fazla 1-5 yıl arası deneyime 
sahip olan personelde görülmektedir. Fark analizi sonuçları ise üç motivasyon puanının da 
mesleki kıdem gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farka sahip olmadığını 
göstermektedir (p>0,05). Liderlik algısı ise 11-15 yıl arasında deneyime sahip olan personelde 
en yüksek düzeyde olup, burada da fark analizi sonuçları istatistiksel olarak anlamlı değildir 
(p>0,05).  

Rütbeye göre komiser yardımcısı/komiser/baş komiser rütbesine sahip katılımcıların 
içsel motivasyonları en fazla olup, dışsal motivasyon ve toplam motivasyon puanları ise en 
fazla polis memurlarında gözlemlenmiştir. Fark analizi sonuçları ise üç motivasyon puanının 
da gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkının olmadığını göstermiştir (p>0,05). 
Liderlik algısı puanı ise en yüksek düzeyde emniyet müdür/emniyet amiri rütbesine sahip 
personelde çıkmış olup, burada da yine gruplar arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı 
değildir (p>0,05).  

Medeni duruma göre üç motivasyon puanının da bekar personelde daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Fark analizi sonuçlarına göre ise içsel motivasyon puanları arasındaki farklar 
istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05), dışsal motivasyon ve toplam motivasyon puanlarının 
gruplar arasındaki farkları ise istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05). Yine liderlik algısı 
da en fazla bekar katılımcılarda olsa da, bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05). 

Tablo 3: Türk Polis Teşkilatında Görevli Personelinin Liderlik ve Motivasyon 
Düzeyleri Arasındaki İlişki 

 

  Liderlik İçsel Motivasyon Dışsal Motivasyon Motivasyon Toplam 
Liderlik r 1,000 ,109* ,149** ,123* 

p . ,024 ,002 ,011 
İçsel Motivasyon r ,109* 1,000 ,247** ,696** 

p ,024 . ,000 ,000 
Dışsal Motivasyon r ,149** ,247** 1,000 ,812** 
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p ,002 ,000 . ,000 
Motivasyon Toplam r ,123* ,696** ,812** 1,000 

p ,011 ,000 ,000 . 

 
Türk Polis Teşkilatı çalışanlarının örneklem çerçevesinde algıladıkları liderlik 

düzeyleri ile motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki incelendiğinde, liderliğin üç motivasyon 
puanı ile de istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif ilişkiye sahip olduğu görülmektedir 
(p<0,05). Motivasyon puanlarından dışsal motivasyon puanı en fazla (r=0,149), içsel 
motivasyon puanı ise en az (r=0,109) ilişki katsayısına sahiptir. Bu durum, liderliğin en fazla 
dışsal motivasyonu, ardından toplam motivasyonu ve daha sonra ise içsel motivasyonu 
etkilediğini göstermektedir. Bu noktada, algılanan liderlik düzeyinin Türk polis teşkilatı 
çalışanlarının motivasyonları üzerinde önemli katkılarının olduğu ifade edilebilir.  

 

Tartışma 
Yapılan bu araştırmada, Türk Polis Teşkilatında görevli personelin motivasyon 

düzeyleri ile liderlik algıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada öncelikle motivasyon 
ve liderlik algısı boyutlarının demografik özelliklere göre fark gösterip göstermediği 
incelenmiş, daha sonra bu iki değişken arasındaki ilişki incelenmiştir.  

Demografik özelliklere göre fark analizi sonuçlarına bakıldığında, yaş gruplarına göre 
tüm motivasyon puanlarının da en fazla ileri yaşa sahip çalışanlarda olduğu görülmektedir. 
Yine liderlik algısı da ileri yaşa sahip personelde daha yüksektir. Fark analizi sonuçları ise 
motivasyon ortalamalarının yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
göstermediğini, liderlik algısının ise istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı olduğunu 
ortaya koymaktadır. Dolayısıyla daha ileri yaştaki çalışanların hem motivasyonlarının, hem de 
liderlik algılarının daha yüksek olduğu ifade edilebilir. Öte yandan Finnigan (2010) 
öğretmenlerin motivasyon ve liderlik düzeylerini incelediği çalışmasında, demografik 
özelliklerin beklentileri ve motivasyonu etkilediğini rapor etmiştir. Deji ve Makinde (2006) 
ise liderin demografisinin liderlik algısı üzerinde daha yüksek bir etkiye sahip olduğunu rapor 
etmiştir.  

Eğitim düzeyine göre lise düzeyindeki çalışanların hem motivasyon puanlarının 
tamamı, hem de liderlik algısı düzeyleri daha yüksektir. Öte yandan eğitim durumuna göre 
motivasyon ve liderlik algıları istatistiksel olarak anlamlı fark göstermemektedir. Bu nedenle, 
daha geniş örneklem üzerinde araştırmanın tekrarlanmasının, bu farkı anlamlı kılabilmesi 
mümkündür. Cinsiyete göre erkeklerin tüm motivasyon ve liderlik algısı puanları kadınlar 
göre daha yüksektir. Ancak fark analizi sonuçları, sadece içsel motivasyon anlamında gruplar 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğunu ortaya koymaktadır. Yine daha geniş 
ve daha fazla kadın çalışanı içeren örneklem ile yapılacak olan çalışmalarda, diğer boyutların 
da istatistiksel olarak anlamlı fark kazanması mümkün olabilir. Kolmos vd (2013) yaptıkları 
geniş çaplı araştırmada, motivasyon konusunda cinsiyetin dikkate alınması gereken bir 
değişken olduğunu rapor etmişlerdir. Bugler vd. (2015) çalışmalarında benzer şekilde, 
motivasyonun cinsiyete göre değiştiğini rapor etmişlerdir. Chen ve Zao (2013) ise 
çalışmalarında, cinsiyetin aynı zamanda araştırma motivasyonunu da arttırdığını rapor 
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etmişlerdir. Dolayısıyla daha geniş örneklemde, motivasyon üzerinde cinsiyetin etkili 
neticeler vereceği düşünülebilir. Fairman ve Mackenzie (2015) çalışmalarında, liderlerin tüm 
demografik özelliklere hitap edebildiğini rapor etmiştir.  

Kıdeme göre içsel motivasyon en fazla 6-10 yıl arasında personelde, dışsal motivasyon 
ve toplam motivasyon ise 1-5 yıl arası kıdeme sahip personelde görülmektedir. Bu durum, 
personelin ilk başlarda dışsal ve toplam anlamda motivasyonunun daha yüksek olduğunu, 
ilerleyen yıllarda kıdem artışı ile birlikte, bunun içsel motivasyona dönüştüğünü 
göstermektedir. Daha ilerleyen yıllarda ise mesleki tükenmişliğin içsel motivasyon düzeyini 
düşürdüğü de ifade edilebilir. Öte yandan örneklemimiz çerçevesinde bu farklar istatistiksel 
olarak anlamlı değildir. Daha geniş örneklemle bu farkların da istatistiksel olarak anlamlı 
olması mümkündür. Rütbeye göre komiser yardımcısı/komiser/baş komiser rütbesine sahip 
personelin içsel motivasyonu, polis memurlarının ise dışsal motivasyon ve toplam motivasyon 
düzeyleri daha yüksek çıkmıştır. İstatistiksel olarak anlamlı olmayan bu farklar, daha geniş 
örneklem ile yapılacak olan araştırmalarda anlamlı hale gelebilir. Liderlik algısı ise emniyet 
müdürleri/amirlerinde daha yüksek düzeydedir. Son olarak medeni duruma göre fark analizi 
sonuçları incelendiğinde, bekar personelin üç motivasyon puanının ve liderlik puanının da, 
evli personele göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bunun yanında dışsal motivasyon 
puanının gruplar arasındaki farkının da istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Öte 
yandan Taylor vd (2007) çalışmalarında da, benzer şekilde liderlik algısının demografi ile 
ilişkisinin olmadığını rapor etmişlerdir.  

Korelasyon analizi sonuçları ise liderliğin en fazla dışsal motivasyon düzeyini 
etkilediğini göstermektedir. Bunu toplam motivasyon durumu ve içsel motivasyon 
izlemektedir. Dolayısıyla Türk Polis Teşkilatında çalışanların motivasyonlarının yükseltilmesi 
açısından liderlik algısının geliştirilmesi, büyük önem arz etmektedir. Webb (2007) 
çalışmasında, benzer şekilde liderliğin motivasyon üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğunu 
rapor etmiştir. Benzer şekilde Vidic ve Burton (2011) çalışmalarında, liderlik ile motivasyon 
boyutları arasında anlamlı ilişkiler gözlemlemiştir. Fisher (2009) yine çalışmasında, liderlik 
özelliklerinin motivasyonu arttırdığını göstermiştir. Park ve Rainey (2008) ise kamu 
hizmetlerinde de liderliğin motivasyonu arttırdığını rapor etmiştir. Bu açılardan 
incelendiğinde araştırma sonuçları, literatür ile uyumluluk göstermektedir.  

 
Sonuç 

      Araştırma sonuçlarından da görüldüğü üzere, Türk Polis Teşkilatı çalışanlarının 
motivasyon düzeyleri, personelin demografik özelliklerine göre istatistiksel anlamda ciddi bir 
farklılık göstermemektedir. Bu durum, mesleğin yapısı ve mevcut konjonktüre de bağlı 
olarak, personelin yüksek düzeyde motivasyona sahip olduğu ve hangi demografide olursa 
olsun, yüksek düzeyde motivasyona sahip oldukları şeklinde izah edilebilir. Öte yandan 
eğitim ve mesleki kıdem gibi değişkenlerin, çalışanların algılarını daha da geliştirmesi 
beklenir. Bu nedenle, en azından bu değişkenler açısından motivasyon ve liderlik algılarının 
daha yüksek olması, homojen bir yapının olmaması sayesinde, örgüt içinde çatışma 
yönetiminin faydalarını yönetime aktarmak mümkündür. Örneğin çalışanların motivasyonunu 
arttırmak için eğitim çalışmaları yapılmak istense, örneklem çerçevesinde eğitimin 
motivasyon üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı görülecektir. Bu nedenle, demografik 
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değişkenlerden eğitim, kıdem gibi değişkenlerin, motivasyon ve liderlik algısı üzerinde pozitif 
etki bırakacak şekilde çalışmaların yapılmasının yarar sağlayacağı ifade edilebilir.  

Araştırmada ortaya çıkan diğer bir önemli bulgu ise liderlik ile motivasyon arasındaki 
ilişkidir. Araştırma sonuçları, personelin liderlik algısının artması sayesinde, personelin 
motivasyonunun da daha yüksek olacağına işaret etmektedir. Lider kavramı yöneticiden farklı 
olarak, mevcut yasal prosedürlerin üzerinde, insanları etrafında toplayabilme ve belli bir amaç 
etrafında güdüleme gücüdür. Bu nedenle, her yöneticinin aynı zamanda lider olması, başarı 
için gerekli bir koşuldur. Araştırmada, özellikle emir-komuta zincirinin etkisinin son derece 
önemli olduğu iç güvenlik yönetiminde, liderlik özelliklerinin motivasyonu arttırmada 
oldukça etkili bir araç niteliğinde kullanılabileceğine işaret etmektedir.  

Araştırmanın daha geniş çapta ve daha fazla demografik değişkeni içeren örneklem ile 
tekrarlanması, araştırmadan elde edilen bulguların desteklenmesi ve gelişmesinde önemli rol 
oynamaktadır. Bunun yanında araştırma sonuçları, Türk Polis Teşkilatı çalışanlarının motive 
edilmesi için, yöneticilerin liderlik vasfına sahip olmaları gerektiğini de ortaya koymaktadır. 
Bu nedenle bu alanda yapılacak olan uygulamalarda, yöneticilerin liderlik vasıflarını 
geliştirecek hizmet içi eğitim çalışmalarına yer verilebilir. Buna ilave olarak daha sivil ve 
modern bir Polis Teşkilatı yapısına kavuşmada da, liderlik vasfı ile donatılan yöneticiler 
önemli rol oynayabilir.  
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HİNDİSTAN’DA KAST SİSTEMİNİN TARİHSEL GELİŞMİ 

 

Şengül DEMİREL* 

 

Öz: 

Tarihten günümüze toplumların çeşitli sınıflara bölünmüş olduğunu görmekteyiz. Toplumsal düzeni sağlamak 
amacıyla oluşturulan bu sınıflar, genellikle çeşitli meslek ve gelir gruplarına göre şekillenmektedir. Ancak kast 
sistemi denildiğinde, Hindistan’a özgü, çok farklı bir yapı karşımıza çıkmaktadır. Kast sistemi insanın temel 
ihtiyaçlarını oluşturan olguları dahi belli kurallara bağlamıştır. Hint toplumunun sosyal yapısını belirleyen kast 
sistemi ilk olarak Ariler tarafından oluşturulmuştur. M.Ö. 1.500 yıllarında Hindistan topraklarına gelen açık ten 
rengine sahip Ariler,  koyu renkli yerli halkla karışmamak ve ırklarının saflığını koruyabilmek amacıyla, renk 
esasına dayalı bir sistem oluşturmuşlardır. Aynı zamanda meslek gruplarını da belirleyen Kast sisteminde yer 
alan sınıflar şunlardır: Brahmanlar (din adamları), Kshatriyalar (yönetici ve askerler), Vaişyalar (üretici ve 
tüccarlar) ve Şudralar (üst kastlara hizmet edenler). Kast sistemi, kutsal Veda metinlerine dayandırılmaktadır.  

 Anahtar Sözcükler: Hindistan, Hindu, Ari, Kast, Veda, Brahman, Kshatriya, Vaişya, Şudra, Parya.  

 

THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF CASTE SYSTEM IN INDIA 

Abstract: 

We see that from past to present society divided into various classes. These classes created to systematize social 
order are often classified by the various occupational and income groups. However, when it comes to caste 
system, unique to India, we face a very different structure. Caste system had the facts, that even consist of the 
basic needs of human, based on certain rules. The caste system determines the social structure of Indian society 
was first created by Aryans. In the years 1500 B.C., the light skinned Aryans came to India, in order to protect 
their pure race and not to mix with dark skinned locals, they created a system based on the basis of skin color. 
The classes in the Caste System that also determines the occupational groups are: Brahmins (clergymen), 
Kshatriya (rulers and warriors), Vaisyas (producers and merchants), Sudras (those who serve the upper castes). 
The caste system is based on the sacred Vedic texts. 

Keywords: India, Hindu, Aryan, Caste, Vedas, Brahmin, Kshatriya, Vaisya, Sudra, Pariah. 
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Giriş 

Tarihten bu yana toplumların çeşitli sınıflara bölünmüş olduğunu görmekteyiz. 
Toplumsal düzeni sağlamak amacıyla düzenlenen bu sınıflar, genellikle çeşitli meslek 
gruplarını temel almaktadır. Ancak kast sistemi denildiğinde diğer toplumlardan farklı bir 
yapıya sahip ve Hindistan’a özgü bir sistem görmekteyiz. “soyun temizliği, saflığı” anlamını 
taşıyan Kast sözcüğü Portekizceden gelmiş olmasına karşın, Hindistan’da oluşmuş, toplumu 
belli kurallar çerçevesinde sıralı sınıflara bölmüş bir sistemi ifade etmek için kullanılmaktadır.      

 Diğer toplumlardan farklı olarak; 2000 yıldan daha uzun bir eskiliğe sahip olan bu 
sistemde meslekler bir gelenek olarak değil kalıtsal olarak babadan oğula geçmektedir. 
Sisteme göre her birey değiştirilemez sosyal bir statü içine doğmaktadır.     

  Tüm toplumlarda görülen ayrıştırmadan farklı olarak kast sistemi, Hindistan’da 
bireylerin kaynaklara ulaşmada, eğitimde ve gelir gibi toplumsal değerlere eşit biçimde 
ulaşmayı alt kastta yaşayanlar için imkansız hale getirmektedir. Bunun yanı sıra Hindistan’da 
görülen kast sisteminin diğer bir farkı da sınıflar arası ilişkilerin sıkı sıkıya bağlı oldukları 
kuralların olmasıdır. Temelde Kast siteminde dört sınıf görülmesine rağmen kast oldukça 
karmaşık bir sistemdir. Önceleri bu kadar karmaşık ve katı kurallara bağlı olmayan kast, daha 
sonraları mesleklere göre değişiklik gösteren alt kastlara (tali kastlara) ayrılmıştır. Bu durum 
kast sistemini anlamayı oldukça zorlaştırmıştır. Kast sistemi, yüzyıllar içinde Hindistan alt 
kıtasının farklı bölgelerine göre çeşitlilik göstermiş olsa da ortak özellikleri vardır. Bu 
özellikler insanın temel ihtiyaçlarıyla ilgilidir. Evlenme, yeme-içme ve dini ibadetler. Kast 
sistemi insanın temel ihtiyaçlarını oluşturan olguları dahi belli kurallara bağlamıştır. Öyle ki 
kast dışı tabir edilen “dokunulmazlar (paryalar)” ibadet etme özgürlüğüne dahi sahip 
değildirler.   Makalemizde dini temellere dayandırılan bu sistemin ortaya çıkışını ve tarihsel 
sürecini açıklamaya çalışacağız.  

Hint toplumunun sosyal yapısını belirleyen kast sistemi ilk olarak Ariler tarafından 
oluşturulmuştur. Hindistan’da kast sistemini anlayabilmek için Arilerden söz etmek 
gerekmektedir. Arilerin Hindistan’a geliş tarihleri konusunda farklı görüşler olsa da genel 
olarak kabul edilen tarih M.Ö. 1500lerdir.(Çağdaş, 1974: 18) Walter Ruben, Arilerin için 
“muharip çobanlar” terimini kullanmaktadır.(Ruben, 1944: 5) Demiri işlemeyi bilen Ariler, 
geçimlerini hayvancılıkla sağlamakta olup, usta savaşçıdırlar.1 Ariler savaşçı özellikleri 
sayesinde hakimiyetlerini kurmuşlar ve bu durumu pekiştirmek ve sürekli hale getirmek için 
çeşitli yöntemler uygulamışlardır. Kast sisteminin temeli de burada atılmış oluyordu. Açık 
renk olan Ariler, koyu renkli yerli halk olan Dravitlerle2 karışmamak, ırklarının saflığını 
koruyabilmek amacıyla, renk esasına dayanan bir sistem oluşturmuşlardı. Buradan da 
anlaşılacağı üzere kast sistemi başlarda “Varna3” denilen renk esasına dayandırılmaktaydı.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ariler, tek bir ulustan meydana gelmeyen, aynı coğrafyada yaşayan ve ortak özelliklere sahip olan karma bir 
topluluk görünümündedir.    
2 Sonraları kutsal metinlerde Dravitlere, kötü ruh, düşman anlamlarına gelen “Dasyu” sözcüğünün kullanıldığını 
görmekteyiz.  
3 Renk anlamına gelen varnanın bir diğer anlamı da örtmek, kaplamaktır. Buna göre denilebilir ki tanrı insanın 
her bir uzvunda ayrıca kendini gizlemiştir.  
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Hindistan’da gerek sosyal yapı, gerekse Hinduizm’in temellerini oluşturan Arilerdir. 
Hinduizm dinin kutsal metinlerinin temeli Veda külliyatına dayanmaktadır. Dört Veda’nın en 
eskisi olarak kabul edilen RgVeda (M.Ö.1500-1200)’da (Flood, 2003: 37) kast sisteminin 
oluşumuyla ilgili ilahi şöyledir:  

iधा वयक'पयन |  
िम,य कौ बा/ का ऊ1 पादा उ456 ||  
्तः |  
ऊ1तद,य यद व:;यः प<= >?@ो aजायत || 

yat purushaṃ vyadadhuḥ katidhā vyakalpayan |  
mukhaṃ kimasya kau bāhū kā ūrū pādā uçyete ||  
brāhmaṇo.asya mukhamāsīd bāhū rācanyaḥ kṛtaḥ |  
ūrūtadasya yad vaişyaḥ padbhyāṃ şūdro acāyata || 

Onlar Purusha’yı kestiklerinde kaç parçaya ayırdılar 
Ağzına ve kollarına ne ad verdiler, uyluklarına ve ayaklarına ne ad verdiler? 
Onun ağzından Brahmān, kollarından Racanya4 oluşturuldu. 
Onun uylukları Vaişya’ya dönüştü, ayaklarından Şudra oluşturuldu.5 

Buradan da anlaşılacağı üzere kast sistemi dini temellere dayandırılmıştır. Buna göre dört kast 
şöyle sıralandırılmaktadır: Brahmanlar, Kshatriyalar, Vaişyalar ve Şudralar6. Görüldüğü üzere 
kast sistemiyle ilgili ilk yazılı kaynakta kast sisteminin kuralları henüz belirlenmemiştir. 
Burada kastın görevleri uzuvlara göre yorumlanmıştır. Örneğin; Prusuha’nın kafasından 
türeyen Brahman sınıfı, Brahmanların bilgeliği ve eğitiminden dolayı beyni simgelediği için 
en güçlü ve akıllı varna olarak kabul edilmektedir. Aynı şekilde Kshatriyalar da gücü 
simgeleyen kollardan türedikleri için savaşçı kast olarak kabul edilmektedirler.  

Brahmanlar 

Öncelikle şu noktanın iyi bilinmesi gerekmektedir. Veda metinleri Brahmanlar 
tarafından yorumlanır. Bunu aksini düşünmek mümkün değildir. Kutsal Veda metinlerini 
bilen ve yorumlayan Brahmanlar, kurban törenlerini yönetirler. Bütün bu özellikler onları 
toplum içinde en yüksek yere koymaktadır. Brahman sınıfının üstünlüğü Vedalardan elde 
edilen bilgiye dayandırılmaktadır. Böylece Brahman sınıfı, statülerini garantilemiş ve sağlam 
bir zemine oturtturmuşlardır. 

Brahmanlar da kendi aralarında sınıflara ayrılmaktadır. Her birinin farklı yetki ve 
görevleri vardır. Saygınlıkları ve gelir düzeyleri, yetkileri ile orantılıdır. Brahmanlar arasında 
da üstlendikleri görevlere göre bir sınıflandırma daha vardır. Kast sistemnin temel 
özelliklerinden biri olana endogamik yapı, Brahman sınıfında da görülmektedir.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Racanya=Kshatriya. 
5 Rig Veda 10 kitap, 90 ilahi, 11-12. Beyit. 
6Başlangıçta Şudralar muhtemelen Ari olmayanlardan yani yerli halktan oluşmaktaydı. 
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Kshatriyalar  

Kshatriyalar, yönetici ve asker sınıfıdır. Ülkenin yöneticisi ve halkın koruyucusu 
konumunda oldukları için, Brahmanlardan sonra gelen en önemli sınıftır. Kshatriya sözcüğü 
Sanskrit dilinde, “hükümet”, “güç”, “hakimiyet” anlamlarına gelmektedir.  

Kshatriyalar, soylu ve cesur kişilerdir. Brahmanlar Kshatriyaları, dindar insanlar 
olarak yorumlamışlardır. Brahmanlar, yönetici ve askerden daha güçlü olduklarını göstermek 
için şöyle bir yorum yapmışlardır: “Brahmanlar yöneticiler olmadan yaşayabilirler ancak, 
yöneticiler Brahmanlar olmadan görevlerini yapamazlar.”   

Vaişyalar 

Vaişyalar üretici ve tüccar sınıfıdır. Bunlar, tarımla ve hayvancılıkla uğraşırlar. Elde 
ettikleri ürünlerin ticaretini de yürütürler. Kendilerinden üst sınıfta yer alan Brahmanlara ve 
Kshatriyalara hizmet ederler.   

Vaişyalar ticareti kontrol etmelerine ve zenginleşmelerine rağmen, Brahman ve Kshatriya 
sınıflarının haklarından mahrumdurlar. Brahman ve Kshatriya sınıflarıyla aralarında aşılması 
mümkün olamayan engeller bulunmaktadır.  

Şudralar 

Kast sisteminin en alt sınıfında yer alan Şudralar, üst sınıfların hizmetlerini görürler. 
Zamanla büyük toprak ve hayvan sürülerine sahip olan Vaişyalar, daha çok ticaretle 
uğraşmaya başlamışlar ve ağır işleri Şudralara bırakmışlardır. 

Şudralar genellikle işçi, zanaatkar, köylü, çiftçi ve her türlü yardımcı hizmet gören 
kişilerdir. Şudralar, nitelikleri olmayan, vasıfsız kişiler olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle, 
toplumda hiçbir hakka sahip değillerdir. Örneğin, kurban törenlerine katılamazlar, Veda 
metinlerini öğrenmeleri ve ilahileri ezberlemeleri yasaktır. Kirletecekleri düşüncesiyle, 
tapınaklara girmelerine izin verilmez. 

Bu dört kastın dışında bir de “dokunulmazlar” da denilen “Paryalar” vardır. Paryalar 
kast sisteminin dışındadırlar; çünkü kutsal metinlerde dört kast olduğu belirtilmektedir. 
Beşinci bir sınıftan söz edilmez. Bu nedenledir ki, “dokunulmazlar” olgusu dışlama anlamını 
taşımaktadır. Paryalar, toplumdaki en pis işleri yaparlar. Hayvan derilerini yüzerler, leşleri 
toplarlar vb. Paryalar, varlıkları ile bulundukları yeri kirlettiği gerekçesiyle tapınaklara 
yaklaştırılmazlar. Asla kast mensubu diğer insanların yaşadıkları bölgelere giremezler. Biruni; 
Paryaların durumunu şöyle ifade etmektedir: “Gerçekte onlar gayri meşru çocuklar gibi 
telakki edilirler. Çünkü genel kanaate göre onlar, Sudra sınıfına mensup bir baba ile Brahmin 
sınıfına mensup bir annenin gayri meşru çocuklarıdır. Bundan dolayı onlar kast dışı 
topluluklar yani Paryalar olarak görülür.”(Biruni, 2015: 60-61) Dokunulmazlar yine de 
toplumun sağlığı ve üst kastlara hizmetleri için yani yükümlü oldukları görevlerden dolayı 
sistemin bir parçası durumundadırlar.  

Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız dört kast ve kast dışı olan Paryalar da kendi 
içlerinde mesleki durumlarına göre sınıflara ayrılır. Bu alt şubelere “cati” denmektedir. Cati, 
Sanskrit “cāta” fiilinden türemiş ve doğmak anlamına gelmektedir. Cāti de “doğumla 
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belirlenen görev” anlamını taşımaktadır. Kastlar böylece dört ana sınıfa ayrılmış ve sınıflar 
kendi içlerinde de meslek gruplarına ayrılmaktadır. Catilerin, sosyal hayatları kurallarla 
belirlenmiştir. Örneğin; her birey kendi mensubu olduğu catiden bir kimseyle evlenebilir.   
Varna terimi toplumda dört farklı sınıfı işaret ederken, cati terimi de Hindu toplumunda 
kastların alt şubelerini ifade etmektedir.(Flood, 2003: 58) 

M.Ö. 1500-1200 tarihleri arasında oluşturulduğu kabul edilen Rgveda (Flood; 1996: 
37), önceleri ağızdan ağza aktarılmış, daha sonraları Brahmanlar tarafından derlenmiş ve 
yorumlanmıştır. Kast sisteminden bahseden diğer dini metinler ise Bhagavadgita ve 
Manusmriti (Manu’nun kanunları”), kastın önemini, haklarını ve görevlerini vurgular. 
Buradan da anlaşılacağı üzere kast sistemi, yüzyıllar içinde şekillenmiş ve katı kurallara 
bağlanmıştır. İlk şeklini koruyamayan kast sistemi M.Ö. 1000-200 yılları arasında 
Brahmanların yorumlamasıyla son şeklini almıştır. Kutsal metinleri yorumlayan Brahmanlar, 
kendilerini kastın zirvesine konumlandırmışlardır.      

Kast Kuralları     

Kast sistemi içinde yer alan herkes, içinde bulunduğu kastın kurallarına uymak 
zorundadır. Hinduizm inancına göre, kastın kurallarını yerine getirmeyenler, bir sonraki 
hayatlarında daha kötü koşullarda dünyaya geleceklerdir. Bu nedenle, kimse kuralları ihlal 
etmeyi göze alamaz.  

  Her kast mensubu, bağlı olduğu kastın yapabileceği mesleklerden birini seçmek 
zorundadır. Kast sınıflamasına göre, yapacakları meslekler bellidir.    

Kast mensuplarının uyması gereken bir diğer kural da yenilecek yemeklerle ilgilidir. 
Bir kast mensubu, bağlı olduğu kastın yiyebileceği yemeklerin dışında bir şey yiyemez. 
Yiyecekler “Pakka (Pacca)” ve “Kacca (Kachcha)” (Ghurye, 1969: 7) olmak üzere iki guruba 
ayrılmıştır. Pakka, yağ ile, Kacca ise su ile hazırlanır. Kastlar arasında yemek ikramı, belirli 
kuralları içerir. Rastgele yemek ikramı yapılamaz ya da kabul edilemez. Örneğin; Bir 
Brahman bir Şudra’dan sadece Pakka kabul edebilir. Kast mensubu bir kişi ancak, kendi 
kastından ya da daha üst bir kasttan Kacca kabul edebilir. 

 
Hint kast sisteminin en önemli özelliklerinden biri de endogamik evliliktir. Her kast 

mensubu, ya kendi kastından biriyle (kendi şubesinden ya da alt şubesinden) biriyle 
evlenebilir. Bu kurala uymayanlar, ailesi ve kastı tarafından dışlanırlar. Kast sistemi içinde, 
sadece meslek gruplarının değil, evlilik ilişkileri de belirli kurallara bağlanmıştır. Evlilikle 
ilgili kurallar Brahmanlar tarafından belirleniştir. 

“Genetik saflık” ve “Genetik karışma (genetik saflığın bozulması)” ilkesi kast sistemi 
içinde önemli yer tutmaktadır. İnanışa göre, üst kastlarda yer alanlar daha saf ve daha 
temizdir. Bu düşüncenin temeli, Arilerin yerle halkla karışmamış olması esasına 
dayanmaktadır. Bu nedenle daha üst kastların aşağı kastlara göre genetik açıdan daha saf 
olduklarına inanılmaktadır. Hint kast sistemindeki bu uygulamanın amacı, kast değişkenliğini 
dengede tutmaktır. Belirli bir kastta doğmak bireyin o kastta kalmasını ve hiyerarşik olarak 
aşağı ya da üst bir kasta geçişini sınırlandırır.  
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Anlaşılacağı gibi, kastlar arası sosyal etkileşim söz konusu olduğunda, üst kast ve alt 
kast arasında çok sıkı engeller vardır. Bundan dolayı da her kast kendi kuralları içinde 
yaşamak zorundadır   

Karma İlkesi 

Kast sistemini ayakta tutan temel kurallardan biri de, “karma7” ilkesidir. Hindu 
inancına göre insanlar, öldükten sonra tekrar dünyaya geleceklerdir. Dünyaya yeniden gelen 
her insan, daha önceki yaşamında yaptıklarına göre farklı bir kastta dünyaya gelir. Üst kastta 
dünyaya gelen bir kişi, daha önceki yaşamında hata yapmadığı için ödüllendirilmiş demektir. 
Bir önceki yaşamındaki kastan farklı olarak, üst kastta dünyaya gelmek, kişi için bir ödüldür. 
Hindu inancındaki karma ilkesi, samsara ile ilişkilidir. Buna göre neden ve sonuç temeli 
üzerine oturmuş bu durumu; “insanın, iyi ya da kötü yaptığı hiç bir şey karşılıksız kalmaz” 
diye ifade etmek de mümkündür.  Çünkü gene doğum-ölüm döngüsünü(samsara’sını), kişinin 
karması belirlemektedir. Hinduizm’in temelindeki bir başka olgu da “dharma”dır. Dharma; 
vahiy edildiğine inanılan Vedalara dayandırılmaktadır ve Hinduizm’deki “doğru eylem”, 
“erdemli davranış” ilkesidir. Dharma,8 evreni yöneten ve düzenleyen ilahi kanunlardır.   
Dharma; “görev”, “iyi ahlak”, “erdemli davranışı” gibi kavramları kapsamaktadır. Dharma; 
davranış kuralları, etik ve manevi yükümlüklerdir. Kişi bu kurallara uygun ve doğru 
davranırsa tanrıya daha yakın olur. (Hutton, 1963: 74) Hindu inancının temelindeki bu 
düşünceler, kastı bir bakıma dinin koruması altına almış ve bugüne kadar gelmesini 
sağlamıştır.  

 Eğer bir insan alt kastta dünyaya gelmişse, bunun sorumlusu kendisidir. Daha önceki 
yaşamında yaptığı hataların bedeli olarak alt kastta dünyaya gelerek cezalandırılmıştır. Alt 
kastta doğan insanlar şikayetçi olmamalı ve mutlaka önceki yaşamlarını sorgulamalıdır. 
İnsanlar yaptıklarından dolayı ya cezalandırılırlar ya da ödüllendirilirler. Bu nedenle her 
insan, içinde bulunduğu kastın kurallarını eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdür. Karma 
inancı, Hindu inancındaki insanları derinden etkilemiş ve kast sistemine karşı çıkmayı 
engellemiştir. İnsanlar, tekrar dünyaya geldiklerinde daha iyi koşullarda yaşayacakları 
umuduyla,  içinde bulundukları koşullardan şikayet etmeden yaşamayı tercih etmişlerdir.    

Karma inancı, Brahmanların neden en üst kastta yer aldıklarını da açıklamaktadır. 
Hindu inancına göre; demek ki Brahmanlar önceki yaşamlarında kurallara uymuşlar ve iyi 
birer Hindu olmuşlardır. Şimdi bulundukları üst kastı hak etmişlerdir.   

Şudralar ve Paryalar, önceki yaşamlarında işlemiş oldukları günahların bedelini 
ödemektedirler. Tekrar dünyaya geldiklerinde, içinde bulundukları durumdan kurtulmak için 
çaba harcamalı ve içinde bulundukları kastın gereklerini yerine getirerek yaşamalıdırlar.  

Brahmanlara ve Kast Sistemine Karşı Hareketler 

Hinduizm inancına göre, kişinin şu anki durumunun nedeninin bir önceki yaşamının 
sonucu olması düşüncesinden dolayı, kast sistemine karşı bir başkaldırı olmamıştır. Ancak 
zamanla Brahmanların, diğer kastlara tartışmasız üstünlüğü ve imtiyazları toplumda 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Sanskrit yazılışı कमर्  şeklindedir ve iş, amel anlamlarını taşımaktadır.  
8 Bu anlamıyla dharma, Çin’deki Dao düşüncesiyle örtüşmektedir.  
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rahatsızlık yaratmaya başlamıştır. Brahmanların hakimiyetine bazı karşı hareketler olmuştur. 
Bu karşı hareketlerle ilgili; Türkkaya Ataöv şöyle söylemektedir: “Jainizm değişimi 
gerçekleştirmek amacındaki ilk örgütlü çabadır. Hacca kutsal nitelik yüklemek, kutsal 
nehirlerde yıkanmak kabile tanrılarına tapmak gibi batıl inanışlara karşı ilk açık direnişi 
gösteren odur. Ama Budizm’in gelişiyle birlikte, Jainizm doğu Hindistan’da etkisini yavaş 
yavaş yitirmiştir.” (Ataöv, 2014:  30) 

Cainizmden başka Brahmanların imtiyazlarına ve dini tekellerinde tutmalarına karşı 
bir başka hareket de Budizm’dir. Brahmanların sonsuz yetkilerine karşı Siddhartha; yeni bir 
arayışa girmiş ve Budizm’in temellerini atmıştır. Budizm’de Brahman sınıfına yer yoktur.  

Budizm9, Kshatriya sınıfına mensup Siddhartha Gautama tarafından kurulmuştur. 
Siddharta Gautama’nın, Kuzey Hindistan’daki bir hükümdarın oğlu olarak doğduğu kabul 
edilmektedir. Halkın çektiği acıları gören Siddharta, bir kurtuluş yolu aramaya başlamıştır. 
Ülkesini ve saraydaki rahat yaşamımı terk etmiş ve aydınlanmak için uzun süren bir uğraş 
vermiştir. Aydınlandıktan sonra kendisine, Sanskrit dilinde “aydınlanmış kişi”, “uyanmış 
kişi” anlamına gelen “Buddha” denmiştir. 

Kendisi Kshatriya sınıfına ait olmasına karşın Buddha; kast sistemine şiddetle karşı 
çıkmıştır. Buddha; Brahmanları şiddetle eleştirmiş ve onları dinlememiştir. Üst kastta 
bulunmasına rağmen; rahat yaşamını terk ederek halkın acılarını dindirmek için çaba 
harcamıştır.  

Budizm, hükümdar Aşoka10’dan büyük destek görmüş ve onun döneminde hızla 
gelişmiştir.   Halka eşit davranan Aşoka, insanların doğuştan üstün olamayacaklarını, aksine 
insanların erdemli davranışlarıyla üstün olabileceklerini söylemiştir.11 Aşoka, Budizm’in 
“Ahimsa”12 ilkesini benimsemiştir. Büyük Hintli lider Mahatma Gandhi, İngilizlere karşı 
bağımsızlık savaşında bu ilkeye bağlı kalarak başarıya ulaşmıştır.  

 Hinduizm zamanla Buddha’ya kendi içinde yeni bir kimlik vererek Hinduizm’im bir 
parçası haline getirmiştir. Budizm buna karşı koyamamış ve hızla kan kaybetmeye 
başlamıştır. Günümüzde Hindistan topraklarında Budist nüfus, diğer dinlere inananlara oranla 
oldukça azdır.  

Bilindiği üzere Hindistan’da Gazneliler’den (1001-1186) başlayarak Baburlülere 
(1526-1857) kadar geçen devirde, Müslüman Türkler hüküm sürmüşlerdir. (Bayur, 1987) 
Müslüman Türklerin yönetimi sırasında da kast sistemine karşı düzenlemeler yapılmış, kast 
sisteminin sınıf ayrımına itibar edilmemiş ve halka eşit davranılmıştır. Devlet yönetiminde 
görev verilmesi ve asker alımlarında inanç ve etnik ayrımcılık yapılmamıştır.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Budizm, MÖ 563-MÖ 483 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Siddharta Gautama tarafından kurulmuştur. 
Budizm bir din değildir. Ancak, zamanla din olarak kabul görmüş ve kendisi de “Tanrı” mertebesine 
yükseltilmiştir.   
10 Maurya Hanedanı (M.Ö. 322-185) hükümdarı. 
11 Aşoka şöyle demiştir: “Doğum kişiyi din adamı ya da kast dışı yapmaz; davranış kişiyi din adamı ya da kast 
dışı yapar.” 
12 Ahimsa: şiddetsizlik ilkesi.  
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Bilindiği gibi İslamiyet’te ruhban sınıfı ve sınıf ayrımı bulunmamaktadır. Bundan 
dolayı Brahmanların baskısı ve kast sisteminin dayattığı ayrımcılık insanları İslamiyet’e 
yöneltmiştir. İslamiyet Hindular için bir kurtuluş aracı olmuş ve pek çok Hindu Müslümanlığı 
benimsemiştir.  

Müslüman Türkler, Hindistan’daki hakimiyetleri boyunca, yönettikleri topraklarda 
yaşayan insanların dil, din ırk, kast gibi farklılıklarını gözetmeksizin,  tümünü tebaası olarak 
görmüşler ve buna göre davranmışlardır. Bu dönemde kast sistemi zayıflasa da, İngilizlerin 
yönetime gelmeleriyle tekrar güç kazanmıştır. İngilizler, 1857-1947 yılları arasında 
Hindistan’a hükmetmiştir.  Bunun bir nedeni de İngilizler, Hindistan’ı yönetmek için kast, dil, 
din gibi farklılıkları kullanmışlarıdır. Örneğin; insan yaşamına dair bütün her şeyi konu alan, 
Şudra sınıfı ve dokunulmazlarla ilgili kurallarının da yazılı olduğu Manusmtri, Sir William 
Jones tarafından çevrilmiş ve 1794 yılında Bengal hükümeti tarafından bastırılmıştır. (Vanita, 
2005: 15) Bu sayede İngiliz yönetimi, kast sisteminden doğan farklılıkları kendi çıkarları için 
kullanma yoluna gitmişlerdir.  

 İngilizler aynı zamanda kendilerini Brahman kastı ile eş tutmuşlardır. Müslüman-
Türklerin yönetimde imtiyazlarını büyük ölçüde kaybeden Brahmanlar, bu dönemde eski 
güçlerine kavuşmuşlardır.    

  Yakın dönemde, özellikle Şudra ve Paryalar tarafından büyük destek gören karşı 
hareketler olmuştur. Profesör Soykut karşı hareketlerle ilgili şunları söylemektedir: “Tarihte 
Dalit ya da Şudra hareketinin ilk temsilcisi Jotirao Phule (1827-1890) ilk aktivizm hareketini 
başlatmıştır.”(Soykut, 2004-05: 104) Phule; Şudra ve Dalitlerin yaşamlarını iyileştirmeyi 
düşünürken, aynı zamanda kadınlara eğitim hakkı verilmesini ve toplum içindeki statülerinin 
iyileştirmesini de istemektedir. Phule; Hindistan sosyal reformun babası olarak kabul 
edilmektedir. (Keer, 2002: XI) 

Kast sisteminin yarattığı adaletsizlik ve ayrımcılığa karşı yapılan hareketler içinde, 
Ambedkar’ın (1891-1956) liderliğinde başlatılan hareket son derece önemlidir. Ambedekar 
kast ayrımcılığı ve Brahmanların toplumdaki ezici üstünlüğünü reddetmesinin bir göstergesi 
olarak 1927 yılında Manusmitri’yi yakmıştır. Bu olay, “Manusmriti Dahan Din” (Manusmriti 
Yakma Günü) olarak anılmaktadır.  

1950’li yıllarda meydana gelen harekette, insanlar büyük kitleler halinde Hinduizm’i 
bırakarak Budizm’e geçmişlerdir. Hinduizm’i ve kast sistemini tamamıyla reddeden 
Ambedkar’ın başlattığı kast karşıtı hareket sonunda 1956 yılında iki milyon insan Budizm’e 
toplu dönüş yapmıştır.(Soykut, 2004-05: 114) Hinduizm’i terk ederek Budhizm’e geçenler 
için Sanskrit dilinde, “ayrılmış”, “bölünmüş” anlamına gelen “Dalit” denmiştir.  

İngilizlere karşı bağımsızlık mücadelesi veren Mahatma Gandhi, alt kasttakiler 
“Tanrının Çocukları”13 terimini kullanmıştır. Ancak bu terim, alt kasttakiler tarafından 
küçümseyici bir tavır gibi algılanmıştır. Çünkü bu terim eşitlikten çok, dokunulmazların da 
tanrının kulları olduğunu ifade ederken, aynı zamanda onların farklı olduğu algısını da 
yaratmıştır.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 “Harican ( हिरजन)” 
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Dalitlerin Hinduizm’den tamamen kopma riskine karşı Mahatma Gandhi, Dalitlerin 
tümüyle ayrılmaları yerine, Hinduizm’de reform yapılarak Dalitleri de içinde barındırması 
fikrini savunmuştur. Ambedkar da Mahatma Gandhi de, kast sisteminin ortadan kalkması için 
çaba harcamışlardır. Ancak Mahatma Gandhi, üst kastta yer alanların, alt kasttakilerle ilgili 
düşüncelerinin değiştirilmesi gerektiğini savunurken, Ambedkar ise, alt kastların ancak 
yasalarla ve eğitimle eşit haklara sahip olabileceğine inanmaktaydı.   

Phule ile başlayan, Ambedkar ve Gandhi ile devam eden kast karşıtı hareketler, 
günümüzde de devam etmektedir. Kast sistemini yasaklayan yasalara rağmen Hint 
toplumunda kast sistemi uygulaması kendisini ekonomik ve sosyal alanda hissettirmeye 
devam etmektedir.  

Sonuç 

Arilerin Hindistan’a gelmeleri ile temelleri atılan kast sistemi, yüzyıllar içinde 
değişmiş Brahmanların dini metinleri yorumlayıp kurban törenleri ve diğer bütün dini 
ritüelleri tekellerinde bulundurmalarından sonra ise en katı şeklini almıştır. Bundan sonra 
Brahmanlar yöneticilerin de üstünde yer almış, alt kastlarda bulunanlar ise ayrımcılığın ağır 
yükü altında ezilerek yaşamlarını sürdürmeye çalışmışlardır. Brahmanlar ise dini temellere 
dayandırdıkları kast sistemi piramidinin zirvesine kendilerini konumlandırmışlardır.  

 Hinduizm ile iç içe girmiş olan kast sistemi, Hinduizm’i benimsemiş olan insanlar 
tarafından dinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul görmüştür. Hinduizm dininin 
sacayaklarından biri olan doğum-ölüm döngüsü, bu bağlamda kast sistemini beslemiş ve kastı 
canlı tutan bir olgu olmuştur. Bu durumun sonucu olarak kast sistemi, mesleki bir 
sınıflandırmadan çok kalıtsal bir alın yazısı şeklindedir. Dini ilkelerin sınırlarını belirlediği 
kast sistemi, toplumsal düzeni sağlamak için kullanılan bir sistem olmasının yanı sıra; kişinin 
bir dahaki yaşamında daha iyi bir statüde doğabilmesi için de bir araç durumunda olmuştur. 
Bu bağlamda karma ilkesi; kişiyi bağlı bulunduğu kastın gereklerini yerine getirmesini ve 
karşı çıkmaması için zemin hazırlamıştır. Böylece kast sistemi bireylerin vicdanlarında 
temellerini sağlamlaştırmıştır.  

Toplumu sınırları aşılamaz sınıflara bölen kast sistemine Cainizm ile başlayan ve daha 
sonra Budizm ile devam eden karşı hareketler olmuştur. Budizm; bir dönem Brahmanların 
imtiyazlı konumlarını zayıflatmayı başarabilmiş ve alt kasta mensup insanları kast sistemini 
reddetmelerini sağlamıştır. Ancak ne var ki kökleri çok eskilere dayanan Hinduizm; Budizm’i 
kendi potası içinde eritmiş ve doğduğu topraklarda barındırmamıştır. Brahmanlar, 
hükümdarların da desteğini alarak eski güçlerine yeniden kavuşmuşlardır. 

Müslüman Türklerin Hindistan’da büyük imparatorluklar kurmasıyla kast sisteminde 
yeni düzenlemeler yapılmış, Brahmanların imtiyazlı konumları zayıflamıştır. Halk bir bütün 
olarak görülmüş ve farklılıkları gözetilmeksizin eşit bir şekilde yönetilmiştir. Daha sonra 
İngilizlerin hakimiyetinde ise Brahmanların imtiyazları yeniden verilmiştir.   

Phule, Ambedkar, Mahatma Gandhi gibi liderlerin başlattıkları Brahman ve kast 
sistemine karşı hareketler alt kastlar tarafından destek görmüştür.  15 Ağustos 1947 yılında 
Hindistan’ın bağımsızlığını kazanmasından itibaren yapılan yasal çalışmalarla toplumdaki 
tüm sınıflar ortadan kaldırılmış, herkes eşit haklara sahip konuma getirilmiştir.  
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Ancak günümüzde yasalarla yasaklanmış olan kast sistemi ve dokunulmazlık 
statüsünün yasa dışı kabul edilmesine karşın, sosyal ve ekonomik bağlamda sınıf ayrımcılığı 
devam etmektedir.  

 

http://drambedkarbooks.com/2012/04/11/11-‐april-‐1827-‐birth-‐anniversary-‐of-‐the-‐mahatma-‐
jyotirao-‐phule/  
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TÜRK OCAKLARI GENEL SEKRETERİ DR. FETHİ ERDEN VE OCAK 
HATIRALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 
Celil BOZKURT* 

ÖZET 

 Türk Ocakları, bir aydın hareketi olarak doğmuş ve tolumun bütün kesimlerine hitap eden toplumsal bir 
nitelik kazanmıştır. Dağınık halde bulunan Türk topluluğunu Türklük şuuru etrafında birleştirmeyi ve ona milli 
bir kimlik edindirmeyi amaçlayan Türk Ocaklarında aydınlar önemli roller üstlenmiştir. Bunlardan biri olan Dr. 
Fethi Erden, Türk Ocağı'nın farklı birimlerinde görev almış ve Ocakların en uzun süre genel sekreterlik yapan 
aydınlarından biri olmuştur. Dr. Fethi Erden, Türk Ocakları tarihinde meydana gelen önemli gelişmelere tanıklık 
etmiş ve buralarda aktif rol oynamıştır. Türk Ocağı hatıralarını Türk Yurdu dergisinde yayımlayan Erden, 
Ocakların az bilinen birçok noktasını aydınlatmış ve Türk kamuoyunun bilgisine sunmuştur. Dr. Fethi Erden, 
Türk Ocakları tarihinde seçkin bir konuma sahip olmasına rağmen bazı nedenlerden dolayı unutulmaya terk 
edilmiştir Bu makalede, Dr. Fethi Erden'in Türk Ocağı'ndaki faaliyetleri ve Ocaklarla ilgili hatıraları 
değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dr. Fethi Erden, Türk Ocakları, Halide Edip Adıvar, Türk Ocağı Merkez Binası, Milli 
Mücadele 

 

AN EVALUATION OF DR. FETHI ERDEN, THE GENERAL SECRETARY OF THE TURKISH 
HEARTHS, AND HEARTH MEMOIRS  

 

ABSTRACT 

The Turkish Hearths were born as an intellectual movement and acquired a social characteristic 
appealing to all segments of the society. Intellectuals played important roles in the Turkish Hearths which aimed 
to unify the disorganized Turkish community around the consciousness of being Turk and make it have a 
national identity. Dr. Fethi Erden, as one of them, took charge in different units of the Turkish Hearth and 
became one of the intellectuals who served as the general secretary of the Hearths for the longest period of time. 
Dr. Fethi Erden witnessed the important developments occurred in the history of the Turkish Hearths and played 
an active role in these developments. Erden, who published his memoirs of the Turkish Hearth in Türk Yurdu 
journal, illuminated many lesser-known points of the Hearths and brought them to the public attention in Turkey. 
Although Dr. Fethi Erden has an essential place in the history of the Turkish Hearths, he is forgotten for some 
reasons. In this article, Dr. Fethi Erden’s activities in the Turkish Hearths and his memories about the Hearths 
are evaluated.  

Keywords: Dr. Fethi Erden, Turkish Hearths, Halide Edip Adıvar, Turkish Hearths Head Office, National 
Struggle  

 

GİRİŞ 
 Türk Ocakları, Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminde milli bir şuurdan ve 
örgütlenmeden yoksun bulunan Türk toplumunu Türklük duygusu etrafında bir araya 
getirmek ve onu tarih sahnesinde tutmak amacıyla kurulmuştur. Ocaklar, başlangıçta Askeri 
tıbbiyeli öğrenciler tarafından planlanmış fakat sonrasında bir aydın hareketine dönüşerek 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Yrd. Doç. Dr., Düzce Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü, celilbozkurt@duzce.edu.tr 
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toplumsal bir nitelik kazanmıştır. (Sarınay, 1994:121) Ocakların kuruluşunda ve idaresinde 
birçok farklı aydın görev almıştır. Türk Ocakları, Türk toplumunun kimlik inşasında 
aydınların rolünü kaçınılmaz görmüştür. 

 Mehmet Emin Yurdakul, Ahmet Ferit Tek, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu, Emin 
Bülend Serdaroğlu, Fuat Sabit ve Mehmet Ali Tevfik Yükselen Türk Ocağı'nın idaresinde 
görev alan ilk aydınlardır. (Üstel, 1997:53) Sonradan bu isimlere, Ziya Gökalp, Hamdullah 
Suphi Tanrıöver, Samih Rifat, Halide Edip Adıvar vs  gibi çok sayıda aydın ilave edilmiştir.  

 Bu aydın zincirinin halkalarından biri de tıbbiye kökenli Dr. Fethi Erden'dir. Türk 
Ocağı'nın açılmasından itibaren genç bir tıbbiyeli olarak Ocakların faaliyetlerine katılan Dr. 
Fethi Erden, sonrasında Türk Ocağı'nın idare heyetlerinde yer almış ve uzun yıllar Ocakların 
genel sekreterliği görevini yürütmüştür. Türk Ocağı'nın yaşadığı önemli olaylara şahitlik eden 
ve bir çoğunda aktif rol alan Erden, Türk Ocakları tarihinde önemli bir yer edinmesine karşın 
bazı nedenlerden unutulmaya yüz tutmuştur. Erden, Türk Ocağı hatıralarını Türk Yurdu 
dergisinde yayımlamış ve Türk Ocakları tarihinin bazı karanlık noktalarına açıklık getirmiştir. 
Fakat, hatıralar kitaplaştırılmadığı için Türk kamuoyunda yeterince bilinmemektedir. Bu 
makalede Dr. Fethi Erden'in biyografisi, Türk Ocağı'ndaki görevleri ve Türk Ocağı hatıraları 
değerlendirilmiştir. 
 1. Dr. Fethi Erden'in Biyografisi 

Dr. Fethi Erden, 1895 yılında Selanik’te doğdu. Babası, Posta ve Telgraf memuru 
bulunduğu sırada Paris’teki İttihat ve Terakki erkânıyla olan ilişkisi yüzünden hapse atılan ve 
idam edilmek üzereyken bir mucize eseri kurtularak zahire ticaretine başlayan Hacı Hasan 
Efendidir. Dedesi, Selanik’in sayılı büyük tüccarlarından yağcı Hacı Osman’dır. Erden, ilk 
tahsilini Selanik Akmescid Mahalle Mektebi’nde, orta ve lise tahsilini Yadigârı Terakki ve 
İttihad-ı Terakki Lisesi’nde tamamladı. 1918’de İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdi. (Erden, 
1948:84) 

Dr. Fethi Erden, henüz okul yıllarında ülkenin bakteriyologa olan ihtiyacı dolayısıyla 
Sıhhiye Müdüriyeti Umumiyesi’nin tensibi ile Bakteriyoloji Hane-i Osmaniye’ye devam 
etmiş, ameli ve nazari kurslarını tamamlayarak sertifika almıştır. Okuldan sonra, ihtiyat tabip 
sıfatıyla İzmir Merkez Hastanesi Bakteriyologluğuna tayin edilmiş ve Birinci Dünya 
Savaşı’nın sonuna kadar İzmir Şehir Bakteriyoloji Laboratuarı’nda çalışmıştır. Erden’in 
Merkez Askeri Hastanesi’nde çalıştığı zamanlarda, İzmir ve çevresine gönderilmek üzere 
büyük miktarda tifo ve dizanteri aşıları hazırlanmıştır. 1919’da Cerrahpaşa Hastanesi 
Asistanlığına tayin edilmiş, aynı zamanda hastanenin Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuarının 
idaresine atanmıştır. Asistanlık görevinden sonra, 1924’te hastanenin Laboratuar şefliğine 
tayin edilmiş ve Cerrahpaşa Hastanesi’nde aralıksız 25 sene çalıştıktan sonra 1943’de Haseki 
Hastanesi Başhekimliğine getirilmiştir. Cerrahpaşa Hastanesindeki görevine paralel olarak, 
Cerrahpaşa ve Haseki Hastaneleri Frengi Dispanser Tabipliğinde, çiçek aşılarının 
bakteriyolojik kontrollerini yapmak üzere Telkihhane (aşı evi) Müdür Muavinliğinde, 
Galatasaray Lisesi doktorluğunda, Şişli Sıhhat Yurdu, Teşvikiye Sağlık Evi, Surp Agop ve 
Ermeni Hastaneleri Laboratuar şefliklerinde bulunmuştur. (Erden, 1948:84) 

Dr. Fethi Erden, 2 yıl Haseki Hastanesi Bakteriyologluğu ve başhekimliğinde 
çalıştıktan sonra Samsun Memleket Hastanesi’ne nakledilmiş fakat bu görevi kabul etmeyince 
Emrazı Sariye Mütehassısı sıfatıyla İstanbul şehrinde etkin olan tifonun epidemiyolojik 
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tetkikine memur edilmiştir. Erden, bu sırada askere çağrılmış, Sarayburnu ve Gümüşsuyu 
Askeri Hastaneleri Bakteriyologluğunda askerlik hizmetini geçirmiştir. Terhis olunca, 
1946’da Beyoğlu Belediye Hastanesi Bakteriyologluğu ve Başhekimliğine tayin edilmiştir. 
Erden, 1960 yılında çok sevdiği doktorluk mesleğine veda etmiştir. (Erden, 1948:85) 

Dr.Fethi Erden, 1931’de Paris’te Exposition Internationale’deki DesJournees 
Medicales Coloniales’a iştirak etmiş; 1933, 1937 ve akabindeki yıllarda Avrupa’nın muhtelif 
şehirlerinde etüt seyahatleri yapmış, buralarda değişik araştırma ve projelerde görev almıştır. 
Erden’in, 1930’da yazdığı Mikrofotografi ve 1934’te yazdığı Pulfrich Photometresi ile Tıbbi 
Tahliller adlı iki mesleki kitabı mevcuttur. Erden, değişik tıp dergilerinde bakteriyolojiye ve 
hayatı kimyaya dair çok sayıda yazı yayımlamıştır. Bunların yanı sıra, Erden’in Türk 
doktorlarının yaşam öykülerini anlattığı Türk Hekimleri Biyografisi (1948) ile Sacit Öncel ve 
İ. Memduh Seydol’la birlikte hazırladığı ve vefat eden Türk Masonlarının biyografilerini 
içeren Aramızdan Ebediyen Ayrılanlar (1955) adlarında iki kitap çalışması daha 
bulunmaktadır. (Erden, 1948:85) 

Dr. Fethi Erden, okul yıllarından itibaren gençliğinin verdiği enerji ve idealizmle 
birçok cemiyetin bünyesinde yer almış, buralarda değişik görevler üstlenmiştir. Henüz 
fakültedeyken görev aldığı Tıp Talebe Cemiyeti, Erden’in ilk dernek tecrübesi olmuştur. 
Erden, Türk Tıp Cemiyeti’nin 1yıl başkanlığını, 1 yıl başkan yardımcılığını ve 18 yıl da 
veznedarlığını yapmıştır. Bu cemiyetin çıkardığı Türk Tıp Cemiyeti Mecmuasının 
yayımlanmasında büyük katkıları olmuş, 9 yıl bu derginin yayımını idare etmiştir. Erden, 
Türk Hekimleri Dostluk ve Yardım Cemiyeti’nin 4 yıl başkanlığını, 15 yıl da umumi 
kâtipliğini yapmıştır. 2 yıl Etıbba Odası’nda umumi kâtiplik, 15 yıl da Çocuk Esirgeme 
Kurumu’nda umumi kâtiplik ve başkan yardımcılığı yapmıştır. Ayrıca, Tayyare Cemiyeti’nde 
yıllarca değişik sorumluluklar üstlenmiştir. Erden; Topkapı Gençler Mahfeli, Topkapı Spor 
Kulübü, İstanbul Gençler Mahfeli ve Kadınlar Birliği gibi müesseselerin kuruluşunda da 
önemli görevler almıştır. Erden’in İstanbul sokaklarında yaşayan 3000’den fazla kimsesiz ve 
başıboş çocuğun tespitinde ve toplanmasında büyük emeği geçmiştir. (Erden, 1948:85) 

Dr. Fethi Erden, hayatının önemli bir mesaisini Masonluk kurumunda geçirmiştir. 
Erden, 1928 yılında Muhibban-ı Hürriyet Locası’nda tekris (Masonluğa kabul) olmuştur. 
Mayıs 1929’da kalfa, Teşrinisani (Kasım) 1930’da üstat olmuştur. Masonluk kurumu, 
1935’de kapanmış 13 yıllık bir uyuma döneminden sonra 1948’de yeniden açılmıştır. Erden, 
1949’da kurulan 7 numaralı Hürriyet Locası’nın 13 matrikül (üye kütüğü) numaralı üyesi idi. 
Erden, 1953 yılında Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın 13. Büyük üstatlığına 
getirilmiş, bu görevini 1953-1955 döneminde ifa etmiştir.(Akkan, 1993:28) 

 2. Türk Ocağındaki Görevleri 
Dr. Fethi Erden, 1912’de Türk Ocağı’nın açılmasıyla birlikte daima Ocak 

faaliyetlerinin içinde olmuştur. Erden, İstanbul'da 17 Ekim 1919'da Darülfünun Salonu'nda 
toplanan Türk Ocağı'nın Beşinci Kongresi'nde Halide Edip ve Nakiye Hanımlarla Mehmet 
Emin, Celal Sahir, Hamdullah Suphi ve Mahmt Nedim Beylerle birlikte İdare Heyeti'ne 
seçilmiştir. Hamdullah Suphi Beyin genel başkanlığa seçildiği kongrede Dr. Fethi Erden de 
genel sekreterliğe getirilmiştir. (Erden, 1963a:51-52) Erden, bu görevini 1924 yılındaki Türk 
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Ocakları Umumi Kongresi'ne kadar devam ettirmiştir. Türk Ocaklarının kapatıldığı sırada Dr. 
Fethi Erden, İstanbul Türk Ocağı İdare Heyeti Başkanlığı görevini yürütmekteydi.1 

1931’de kapatılan Türk Ocağı, 18 yıllık bir aradan sonra 10 Mayıs 1949’da yeniden 
açılmıştır. Hamdullah Suphi Beyin İstanbul’daki evinde faaliyete başlayan Ocağın ilk 
yönetiminde, Dr. Hasan Ferit Cansever, Burhanettin Develioğlu, Ahmet Mazhar Âkifoğlu, Dr. 
Fethi Erden, Ragıp Nurettin Ege, Tevfik Noyan, Cevat Mustafa Emecan ve Cemil Behçet yer 
almıştır. Dr. Fethi Erden, Merkez Heyeti’nde yer almış ve yeniden Ocağın genel 
sekreterliğine getirilmiştir. (Hacaloğlu, 1993:159-161) Ayrıca, Türk Yurdu Dergisinin de 
Umumi Neşriyat müdürlüğünü üstlenmiştir. Derginin son sayfalarında yer alan “Ocak 
haberleri” ve vefat eden Ocak  üyelerinin biyografileri Dr. Fethi Erden tarafından 
hazırlanmaktaydı. Dr. Fethi Erden, 23 Nisan 1955'deki İkinci Türk Ocakları Kurultayı'nda 
yeniden genel sekreterliğe ve 28 Nisan 1957'deki Üçüncü Türk Ocakları Kurultayı'nda 
Merkez Heyeti üyeliğine seçilmiştir. Erden, 20-21 Haziran 1961'deki Beşinci Türk Ocakları 
Kurultayı'nda Merkez Heyeti üyeliğine, 2 Ağustos 1964 tarihi Altıncı Türk Ocakları 
Kurultayı'nda tekrar genel sekreterliğe seçilmiştir. (Hacaloğlu, 1993:159-161)  

Erden, 23 Şubat 1966 Çarşamba günü tedavi gördüğü Teşvikiye Sağlık Evi’nde 71 
yaşında yaşama veda etmiştir. Erden’in cenazesi, 24 Şubat 1966 Perşembe günü Şişli 
Camiinde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığındaki ebedi istirahatgahına 
gömülmüştür. Erden, vefat ettiğinde Türk Ocakları Genel Sekterliği görevini yürütmekteydi. 
(Türkocağı Haberleri", 1966:36) 

 
3. Dr. Fethi Erden'in Ocak Hatıraları 

Dr. Fethi Erden, hayatının önemli bir safhasını Türk Ocaklarına adamış ve bu vesileyle 
Ocakların geçirdiği bir çok kritik gelişmeye tanıklık etmiştir. Genel sekreterlik yıllarında 
yaşadığı önemli gelişmeleri bir aydın sorumluluğu içinde kaleme alan Erden, Ocak 
hatıralarını farklı başlıklar halinde Türk Ocaklarının resmi yayın organı Türk Yurdu'nda 
kamuoyuna sunmuştur. Türk Ocakları tarihiyle ilgili ayrıntılı bilgiler barındıran bu hatıralar, 
kitaplaştırılmadığı için tarihin tozlu raflarında kalmıştır. Dikkatlice incelendiğinde hatıraların 
sadece Türk Ocaklarını değil, yakın dönem Türk tarihinin bazı karanlık noktalarını da 
aydınlattığı görülecektir. 

Dr. Fethi Erden'in söz konusu hatıraları, "Türk Ocakları Merkez Binasının tarihi 
durumu ve Türkocağının bugüne kadar geçirdiği safhalar" (Erden, 1963b:5-8), "Türk Ocakları 
nasıl kuruldu, İngilizler tarafından nasıl kapatıldı, geçirdiği buhranlar ve Ocakla ilgili 
Hatıralar" (Erden, 1963a:48-65) ve "Halide Edip Hanımın bilinmeyen veya az bilinen tarafları 
ve Türkocağı ile alakalı hatıraları" (Erden, 1964: 17-30) adıyla yayımlanmıştır. Erden'in hatıra 
nevinden bazı küçük hacimli yazıları da mevcut olup, burada sadece adı geçenler 
değerlendirilmiştir.  
 A. İşgaller Karşısında Türk Ocakları 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Bazı kayıtlara göre, Dr. Fethi Erdeni genel sekreterlik görevini Türk Ocaklarının kapatıldığı 1931 yılına kadar  
fasılasız olarak devam ettirmiştir. Hatta, 1931’de Hamdullah Suphi Tanrıöver’in ardından kısa bir süre Türk 
Ocakları Genel Başkanlığı da yapmıştır. (Erden, 1948:85) Ancak, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928 ve 1930 tarihli 
Türk Ocakları Kurultaylarında seçilen merkez ve murakabe heyetlerinde Erden'in ismine rastlanmamaktadır. 
(Karaer, 1992:183-18) 
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Birinci Dünya Savaşı'nda yenik düşen Osmanlı Devleti, maddeleri son derece ağır olan 
Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamak zorunda kalmıştır. İtilaf güçleri, Mondros'la 
birlikte Anadolu'nun daha önce gizli antlaşmalarla belirledikleri nüfuz bölgelerini işgale 
başlamıştır. İşgaller döneminde milli varlığı tehlikede gören Türk Ocakları, Mütareke 
yıllarında bir yandan işgalcilere karşı bir yandan da milli bir politika takip etmekten aciz 
durumda olan Osmanlı hükümetine karşı tavır almıştır. Özellikle işgal altında İstanbul'da 
düzenlenen protesto ve halkı bilinçlendirme mitinglerinde Ocaklı aydınlar ön saflarda yer 
almıştır. (Sarınay, 1994:204)  

İşgal dönemini bizzat yaşayan Dr. Fethi Erden'in hatıraları, İşgaller karşısında Türk 
Ocaklarının tepkisini ve Türk insanına hakim olan halet-i ruhiyeyi göstermesi bakımından 
dikkat çekici bilgiler içermektedir. İstanbul halkı, Yunanlıların İzmir'i işgaline karşı ilk 
tepkisini 17 Mayıs 1335 (1919) tarihinde Darülfunun Konferans Salonu'nda yaptığı toplantıda 
vermiştir. İstanbul Türk Ocağı'nın yardımıyla gerçekleşen toplantıda devletler hukuku 
muallimi Selahattin Ali Bey ile Edebiyat Fakültesi Müdürü Emin Bey, işgale karşı şiddetli bir 
protesto yazılmasına karar vermiştir. (Erden, 1963a:50)  

Diğer yandan İstanbul Türk Ocağı, 18 Mayıs 1335 (1919) tarihinde Türk Ocağı 
Salonu'nda yaptığı toplantıda Fatihte büyük bir miting yapmayı ve Türk insanını 
bilinçlendirmeyi kararlaştırmıştır. Planlandığı gibi 19 Mayıs 1335 (1919) tarihinde Fatih'te 
kalabalık bir miting toplanmış ve Ocaklı aydınlardan Ahmet Ferit, Hüseyin Ragıp, Dr. Fuat 
Sabit ve ihtiyat zabiti Tahsin Fazıl Beylerle, Halide Edip ve Müfide Ferit Hanımlar, halka 
bağımsızlık fikri aşılayan birer konuşma yapmıştır. (Erden, 1963a:50) 

Erden'in yazdığına göre Darülfunun Konferans Salonu'nda yapılan toplantı ve Fatih'te 
düzenlenen miting, Türk gençliğinin bağımsızlık duygusunu tatmin etmemiştir. Bu sefer 
Sultan Ahmet'te daha geniş ve tüm İstanbul'un iştirakini sağlayacak bir mitingin hazırlığına 
başlanmıştır. Öncelikle Türk Ocaklıların yardımıyla bir beyanname hazırlanmış ve bütün 
İstanbul'a dağıtılmıştır. "Müslüman" hitabıyla başlayan beyannamede şu ifadeler dikkat 
çekicidir: 

"Anavatanın parçalanıyor, mukaddesatın çiğneniyor, Türkiye taksim tehlikesi 
karşısında bulunuyor, yedi asırlık saltanatının mukadderatıyla oynanıyor, İzmir faciaları hala 
devam ediyor. Her gün milli hudutlarımız dahilinde vatanın uzuvları kesiliyor, halife-i 
İslam'dan ve sevgili İstanbul'umuzun istikbalinden bahis olunuyor. 

Vatan ve namus müdafaası uğrunda ihtiyar ettiğimiz fedakarlıklarla nihayetsiz 
felaketlere katlandık. Fakat hakkı hayatımıza tecavüz ettiremeyiz. Sözlerine ve milli 
namuslarına itimat ettiğimiz büyük milletlere duyduğun acıları yüksek sesinle işittir 

Yaşamak hakkın gasbolunuyor, imanımızla bağlandığımız adaleti ilahiyeye dayanarak 
cihanı medeniyete, haksızlıklara karşı feryat et. Şu felaketli günlerde istiklal ve adalet davası 
etrafında en yüksek sesinle bağırarak dini ve milli vahdedine sarıl. Türk ve İslam aleminin 
yaralı kalbinden çıkan acı feryatlarınla felaketi deffet, payitahtından kovulmak, anavatanı 
parçalanmak istenen bir milletin muazzez hislerine iştirak için koş, işini, gücünü bırak, şu Salı 
günü öğle namazından sonra saat birde Sultanahmet'teki büyük içtimaa gel, kadın, erkek, 
çoluk çocuk orada olun." (Erden, 1963a:51) 

Görüldüğü üzere beyanname, Türk milletinin milli ve dini hislerine hitap ederek halife 
ve saltanata güçlü vurgular yapmakta ve halkı bu değerler etrafında direnmeye davet 
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etmektedir. Beyannamede başkent İstanbul için "Türk ve İslam aleminin yaralı kalbi" 
nitelemesi yapılmakta ve vatanın müdafaası tüm Müslümanlara mal edilmektedir. Ayrıca 
metinde geçen "Sözlerine ve milli namuslarına itimat ettiğimiz büyük milletler" ifadesiyle 
işgal güçleri İngiltere ve Fransa ile Wilson İlkeleri'ni yayımlayarak barı mesajları veren 
ABD'ye olan hayal kırıklığı dile getirilmiştir.  

 Erden'in notlarından Sultan Ahmet Mitingi'ne iki yüz binin üzerinde vatandaşın 
katıldığı anlaşılmakta. Mitingde Ocaklı aydınlardan Halide Edip ve Nakiye Hanım birer 
konuşma yaparak Türk milletinin hislerine tercüman olmuştur. Erden, eşine az rastlanır bu 
tabloyu şöyle betimlemekte: 

 "Siyah bir çerçeve içinde (İzmir kalbimizdedir) cümlesini taşıyan rozetler herkesin 
göğsünde, kırmızı ve beyaz renkten müteşekkil Türk bayrakları, siyah matem tülleri içinde, 
meydanları dolduran kalabalığın semalara doğru yükselen büyük uğultusu, ne Yeniçeri 
zamanındaki baş kaldırmalarda, ne Osmanlı saltanatının diğer isyan ve merasim 
toplantılarında, Sultanahmet meydanı böyle bir sahneye, böyle bir manzaraya şahit 
olmamıştı. 

 Tekbirler ve tehlillerle [kelime-i tevhid] istimdad [yardım] sedasını Allahına yükselten 
iki yüz bin Türkün sedası, bütün İstanbul ufuklarını titretti. Bu ses bütün Müslüman 
alemlerinde ve bütün Türk kalplerinde akisler yaptı. İstanbullular bütün keder ve ıztırabını, 
baştan başa siyaha boyanan Türk sancakları karşısında acı derin bir kudsiyet ve hürmetle 
hissetti" (Erden, 1963a:51) 

 B. İstanbul Türk Ocağı'nın İşgali 
 Türk Ocağı'nın İstanbul'da işgallere karşı düzenledikleri milli faaliyetler, çok 
geçmeden İtilaf güçlerinin dikkatini çekmiştir. Türk Ocağı'nı işgallerin aleyhinde çalışan bir 
müdafaa kuvveti olarak gören İtilaf güçleri, Ocağın Beyazıt'taki binasını işgal ederek bu 
vatansever kuruluşu susturmak istemiştir. (Tanrıöver, 1987:14-15) Aynı şekilde Anadolu'da 
Milli Mücadele'ye destek veren Bursa ve İzmir'deki Türk Ocakları da aynı amaç 
doğrultusunda kapatılmıştı. 
 İstanbul Türk Ocağı'nın ne zaman ve nasıl kapatıldığına dair kaynaklarda farklı 
bilgiler mevcuttur. Fakat, işgalin gerçekleştiği gün Dr. Fethi Erden'in Türk Ocağı Genel 
Sekreteri sıfatıyla Ocak binasında nöbetçi bulunması kendisinin verdiği bilgileri daha sağlıklı 
kılmaktadır. 
 Dr. Fethi Erden'in notlarına göre Türk Ocağı'nın işgali, 12 Şubat 1336 (1920) tarihinde 
gerçekleşmiştir. O gün İtilaf Devletleri namına Ocak binasına gelen bir İngiliz yüzbaşı, 
Ocağın bir saat içinde tüm eşyasıyla birlikte teslimini istemiştir. Ocak binasında başka 
cemiyetlere ait eşyaların da bulunduğunu belirten Erden, tahliye için İngiliz yüzbaşıdan 
akşama kadar izin istemiştir. Yüzbaşı, dışarıya eşya çıkarılmamak şartıyla Ocak çalışanlarına 
izin vermiştir. Bu süre zarfında Ocağa ait önemli eşya ve dosyalar, gizli bir geçitle yan binaya 
kaçırılmıştır. (Erden, 1963a:52-53)  

 Komşu binaya taşınan mallar, kamyonlarla Dr. Fethi Erden'in Topkapı'daki Beyazıt 
Mahallesi'ndeki 71 no'lu evine taşınmıştır. Eşyanın bazıları da Hamdullah Suphi Beyin evine 
gönderilmiştir. İşgalden yaklaşık sekiz on gün sonra Talim ve Terbiye Cemiyeti'nin Binbir 
Direk'teki hizmet binası senelik 1.300 lira mukabilinde kiralanmış ve Türk Ocağı yeniden 
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çalışmalara başlamıştır. Fakat, İngilizler bu binayı da askeri amaçlarla işgal etmiştir. (Erden, 
1963a:53) İşgali değerlendiren Dr. Fethi Erden, "Türk Ocağı, Ocaklı milliyetperverliğin kutsi 
kuvvetinden korkanların husumetini davet etmişti. Maksatları Türk milli fikriyatını idare 
eden, inkişafını sağlayan ocağı söndürmekti" demektedir. (Erden, 1963a:53) 
 Türk Ocağı'nın izini süren İngilizlerin, Topkapı'ya nakledilen eşyaya ulaşma ihtimali 
Ocaklı üyeler arasında endişe yaratmıştır. Buna bir çözüm olarak, tedariki mümkün olan 
eşyanın müzayade ile satılıp Ocağa gelir sağlanması düşünülmüştür. Bazı üyeler, herhangi bir 
tehlike oluşturması ihtimaline karşılık Ocak evrakının yakılmasını teklif etmiştir. Müzayede 
fikri kabul görürken Ocak evrakının her durumda muhafaza edilmesine karar verilmiştir. 20, 
23 Nisan ve 7 Mayıs 1336 (1920) tarihlerinde muhasip Mahmut Nedim Beyin riyasetinde 
yapılan bir müzayedede eşyanın çoğu satılmış ve Ocağın buhranlı günlerinde önemli bir gelir 
sağlanmıştır. (Erden, 1963a:53) 
 Dr. Fethi Erden, Mütareke döneminde Türk Ocağı'nın yeniden açılması yönünde 
Ocaklıların bir kaç defa teşebbüste bulunduklarını fakat maddi zorluklar nedeniyle buna 
imkan olmadığını nakletmektedir. Yazdığına göre, Milli Mücadele'nin kazanılmasıyla birlikte 
harekete geçen Ocaklılar, 3 Teşrin-i Sani 1338 (1922) tarihinde Matbuat Cemiyeti'nde 
yaptıkları toplantıda Ocağın yeniden açılmasına karar vermiştir. Fakat, Ocak binasının 
olmaması ve gerekli maddi kaynağın bulunamaması Türk Ocağı'nın açılmasını günden güne 
geciktirmiştir.  
 Türk Ocakları Genel Başkanı Hamdullah Suphi Tanrıöver ile Genel Sekreter Dr. Fethi 
Erden arasındaki hususi yazışmalar, Ocakların yeniden ihya sürecinde yaşananlar hakkında 
önemli veriler sunmaktadır. Örneğin Tanrıöver, Türk Ocağı İdare Heyeti'nin Ocak üyelik için 
gazetelere verdiği ve geniş bir kabul usulü ittihaz eden ilanlarını eleştirmiş ve herkesin Ocak 
üyesi olamayacağını vurgulamıştır. Tanrıöver ayrıca, Türk Ocağı'nın yaşadığı parasızlığın 
kamuoyuna yansımasını bir hata olarak değerlendirmiş; 
"Bu bizim için kola kolay tamir edemeyeceğimiz bir zaaf olmuştur" diyerek üzüntüsünü dile 
getirmiştir. Aynı hassasiyeti Ocak binası konusunda da sergileyen Tanrıöver, yeni Ocak 
binasının merkezi bir yerde ve eskisinden daha gösterişli bir taş binada olması gerektiğini 
belirtmiştir. Ayrıca, Hükümete ait resmi bir binada hizmet verilmesinin uygun olmayacağına 
işaret etmiştir. Tanrıöver'in şu sözleri, Türk Ocağı'nın en buhranlı dönemlerde bile 
prensiplerine sadık kaldığını ve sosyal bir sorumluluk duygusuyla hareket ettiğini göstermesi 
bakımından dikkat çekicidir: 

 "Ocağı zayıf gösterecek her kelimeden, her sözden fevkalade içtinap etmelidir. Çünkü 
Ocak, temsil ettiği ve neşrettiği fikir itibarıyla, halk müessesesi olmak üzere memleketin en 
büyük müessesesidir" (Erden, 1963a:55) 
  C. Türk Ocaklarının Kapanışı 

 Türk Ocakları, 10 Nisan 1931'de Ankara'da toplanan olağanüstü kurultayında kendini 
feshetmiş ve bütün mal varlığını CHF'ye devretme karar almıştır. Kurultayın bu kararı, 
CHF'nin 10-18 Mayıs 1931'de toplanan 3. Kongresi'nde oybirliğiyle kabul edilmiş ve Türk 
Ocakları resmen kapatılmıştır.  Türk Ocakları'nın kapatılma sürecinde yaşananlar, Ocaklıların 
tepkisi ve CHF'ye devredilen Ocak emlaki, günümüze değin süren tartışmaları da beraberinde 
getirmiştir. Dr. Fethi Erden'in Türk Ocağı'nın önde gelen bir yetkilisi olarak verdiği bilgiler, 
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söz konusu sürecin özellikle gayri resmi boyutunun saptanmasında oldukça 
önemlidir.(Sarınay 1994:324) 
 Dr. Fethi Erden, kapatılma kararının alındığı Türk Ocakları Olağanüstü Kurultay 
kararının Ocaklara nizamname hükümlerine uygun şekilde tamim yapılmadığı için Ocak şube 
delegelerinin bir çoğunun Kurultaya katılamadığını, sadece Ankara'da bulunan Ocaklı 
mebusların Ocak şubelerini temsil etmek suretiyle kurultayın toplandığını belirtmektedir. 
Böylelikle, Kurultay'da toplanan hususi bir encümen Türk Ocakları'nın kapanması ve 
emlakinin de CHF'ye devrini öngören raporu hazırlayarak kapatılma işlemini 
gerçekleştirmiştir. (Erden, 1963b:5) 

 Dr. Fethi Erden'in hatıralarında, Ocaklıların, Türk Ocaklarının kapanmasından 
duyduğu hayal kırıklığını ve kırgınlığını açıkça görmek mümkündür. Erden, 1931'de 
gerçekleşen kapanma olayını beklenmedik bir "buhran" olarak nitelemekte, 276 şubesi ve 30 
bin üyesiyle Anadolu'nun her yerine yayılan ve hizmetleri Türk insanı tarafından takdir edilen 
Ocakların kapatılmasını sorgulamaktadır. Erden'in şu ifadeleri, Ocaklıların kapatılma olayı 
karşısındaki haleti ruhiyesini göstermesi bakımından önemlidir: 

 "...Ocaklılar evvela, mahdut [sınırlı] yerlere münhasır [mahsus] olmak üzere 
gösterdikleri reaksiyon üzerine münakaşasını yapmışlar, memlekete nihayetsiz hizmetleri 
dokunan bir teşekkülün bilhassa inandıkları bir davanın arkasından koşan insanlar 
tarafından kendi kendilerini (feshetme kararı) vermelerini uygun bulmamışlar ve bu acı karar 
için uzak ve yakın bir tarihte dermeyan olunacak mütalaanın ağırlığını şimdiden düşünmek 
gerektiğini bildirmek suretiyle kendilerine düşen vazifeyi ifa etmişlerdir" (Erden, 1963a:56) 
 Türk Ocağı'nın yıllardır genel sekreterliğini yapan ve kayıtlarını tutan Dr. Fethi Erden, 
Ocakların CHF'ye devredilen mal varlığıyla ilgili önemli bilgiler vermiştir. Erden, devredilen 
276 Ocaktan 119'unun gayri menkule sahip olmamasına karşın, 147 şubenin zengin bir gayri 
menkule sahip olduğunu belirtmektedir. Bunların içinde dükkan, mağaza, arsa, değirmen, 
zeytinlik, sinema, bağ, bahçe, kahve, fırın, depo vesaire gibi gayri menkullerin olduğunu 
belirten Erden, söz konusu varlığının maddi değerinin 1 Milyon 312 bin civarında olduğunu 
kaydetmektedir. Bunlara merkez ve şubelerin hizmet binaları ve içindeki eşyası dahil 
edilmemiştir.2 Erden'in şahsi arşivinden verdiği bu istatistik, devredilen ocakların mal varlığı 
hakkında en muteber veriler olarak güncelliğini korumaktadır. 

 D. Türk Ocağı Merkez Binası Sorunu 
 Tarihinde bir çok badireler geçiren Türk Ocakları'nın karşılaştığı en dramatik olay, 
kuşkusuz ki 1931'de kapatılarak tüm mal varlığının hükümete devredilmesidir. 1949 yılında 
yeninden açılan Türk Ocakları, mesailerini daha önce hükümete devredilen Ocak mallarının 
geri alınması noktasında yoğunlaştırmıştır. Dr. Fethi Erden'in bu hususta paylaştığı belge ve 
bilgiler, bu uzun ve yıpratıcı mücadele hakkında önemli ayrıntılar sunmaktadır. Ankara'da 
1928 yılında Türk Ocakları Merkez Binası olarak yaptırılan fakat sonradan hükümetin 
tasarrufuna geçen görkemli binanın bu mücadelede ayrı bir hikayesi vardır. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Dr. Fethi Erden'in CHF'ye devredilen Türk Ocaklarının mal varlığıyla ilgili olarak hazırladığı "Türk 
Ocaklarının Halk Fırkası'na Devrettiği Ocak Binaları ile emvali gayri menkullerin cinslerini ve kıymetlerini 
gösteren liste" başlığıyla hazırladığı liste için bkz. (Erden, 1963a:57-65) 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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	  
	  
	  

	   943	  

 Türk Ocağı Genel Merkez Binasının arsası, daha önce metruk bir Ermeni mezarlığı 
ilken 1926 yılında Türk Ocağı tarafından 42.786 lira mukabilinde satın alınarak 
tapulaştırılmıştır. Aynı yıl arsada Yüksek Mimar Hikmet Koyunoğlu'nun hazırladığı proje 
dahilinde Ocak binasının inşaatına başlanmıştır. 518.800 liraya mal olan bina, 1928'de 
tamamlanarak hizmete açılmıştır. (Erden, 1963b:5) 

 Dr. Fethi Erden'in kayıtlarından yabancıların bile Ocak inşaatına ilgi duyduğunu ve 
hatırı sayılı ölçülerde maddi yardımda bulunduklarını görmekteyiz. Örneğin, Türk Ocağı'nın 
çalışmalarını takdir eden Amerikalı fabrikatör Artur Nach, ocak inşaatına 120 bin dolar katkı 
sağlarken, Yunan Hükümeti Başkanı Venizelos da 5 bin liralık bir hibede bulunmuştur. Diğer 
yandan Fransız Hükümeti de Ocağa 60 bin ciltlik muazzam bir kütüphane hediye etmiştir. 
Ayrıca, yedi yabancı devletin yetkilisi, Hamdullah Suphi Tanrıöver'in şahsında en büyük 
nişanlarını Ocağa bağışlamıştır.(Erden, 1963b:5) 
 Türk Ocaklarının 1931'de kapatılmasıyla birlikte Ankara'daki Türk Ocağı Genel 
Merkez binası, Ankara Halk Evi'ne tahsis edilmiştir. Demokrat Parti'nin 1951 yılında 
Halkevlerini kaldırılmasıyla birlikte Türk Ocağı Merkez Binasının mülkiyeti, 15 Aralık 1952 
tarih ve 16030 Bakanlar Kurulu kararıyla hazineye devredilmiş, yalnız intifa hakkı Türk 
Ocağı'na bırakılmıştı. İntifa hakkı, 1961 yılına kadar sorunsuz devam etmiştir. Fakat, Milli 
Eğitim Bakanlığı, intifa hakkının kaldırılmasını öngören 7 Mart 1961 tarih ve 702-40409 
sayılı teklifi Bakanlar Kurulu'na getirmiş, 31 Mart 1961 tarihinde toplanan kurul da 5/1011 
sayılı kararla intifa hakkını kaldırmıştır. Erden'in belirttiğine göre, bu karar bakanlar ve 
Başbakan tarafından imza edilmediğinden Resmi Ceride'de yayımlanmamış fakat usulsüz bir 
şekilde tatbik edilmişti. Bakanlık, daha sonra Türk Ocağı'nın hizmet binasında Devlet 
Tiyatrosu Müdürlüğü'ne kiraladığı tiyatro salonundan elde ettiği 4 bin liralık gelire de 
bankada el koymuştur.  Ayrıca, Türk Ocağı merkez binasının Ocaktan alınarak Halk Eğitim 
Müdürlüğüne verilmesi yönünde yeni bir karar vermiştir. Türk Ocağı'nın maruz kaldığı bu 
talihsiz gelişmelerde açıkça bir art niyet sezen Erden, tepkisini şu cümlelere dökmüştür: 

 "Türk Ocaklarının kendi parasıyla yaptırdığı binasını, eşyasını ve evvelce verilmiş bir 
intifa hakkını, hak ve hukuk dışı düşüncelerle, adalet anlayışına ve prensiplerine uymayan bir 
zihniyetle, başka bir müesseseye devretmek garabetini gösteren Milli Eğitim Bakanlığı'nın 
tarzı hareket karşısında Türk Ocağı, bu vaziyeti devletin en büyüğüne duyurmak üzere Ocağı 
teslim almaya gelenlere karşı kapılarını kapamıştır" (Erden, 1963b:6) 
 Türk Ocağı, gelişmeleri devlet ve hükümet başkanı Cemal Gürsel'e bildirmiş ve 
kendisinden yardım istemiştir. Gürsel'in müsteşarının Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yaptığı 
müdahaleden sonra Ocak geçici de olsa rahat bir nefes almıştır. Daha sonra Ocaklara 
yakınlığıyla bilinen Hilmi İncesulu'nun Milli Eğitim Bakanı olmasıyla birlikte intifa hakkı 
konusunda hükümete bir teklif yapılmışsa da İncesulu'nun bakanlığının kısa sürmesi 
nedeniyle sonuç alınamamıştır. (Erden, 1963b:6)  
 Türk Ocağı yetkilileri, Türk Ocakları Hars Heyeti Başkanı Profesör Raşit 
Hatipoğlu'nun Milli Eğitim Bakanı olmasıyla birlikte yeniden bakanlık nezdinde teşebbüse 
geçmiştir. Önce Ocak Genel Sekreteri Dr. Fethi Erden, bakanlığa yazdığı bir tezkerede Türk 
Ocağı Merkez binasının intifa hakkının Türk Ocağında bulunduğunu ve intifa hakkını 
kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı kararının usulsüz olduğunu vurgulamış, ayrıca Devlet 
Başkanı Cemal Gürsel'in intifa hakkının Türk Ocağı'nda olduğu yönündeki tebliğini 
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hatırlatarak intifa hakkının geri verilmesini veya bu yönde yeni bir yasal düzenlemeye 
gidilmesini talep etmiştir. (Erden, 1963b:6)      
   Dr. Fethi Erden, tezkerenin hemen ardından Türk Ocakları Genel Başkanı Hamdullah 
Suphi Tanrıöver'le birlikte dönemin Hükümet Başkanı İsmet İnönü'yü ziyaret ettiklerini, 
kendisine hem Cemal Gürsel'in tebliğini hem de Erden'in Milli Eğitim Bakanlığı'na çektiği 
tezkereyi gösterdiklerini nakletmekte. İnönü'nün Türk Ocağı'nın kuruluşundan beri Ocak 
müntesibi olduğunu ve zor günlerinde daima kuruma destekçi olduğunu vurgulayan Erden, 
İnönü'nün Bakanlar Kurulu toplantısından önce kendisine hatırlatılması kaydıyla konuyla 
ilgilenme sözünü verdiğini belirtmektedir. (Erden, 1963b:7) Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde 
bir kez daha teşebbüse geçen Türk Ocakları Genel Başkanı Hamdullah Suphi Tanrıöver, 
Bakan Hatipoğlu'na gönderdiği bir mektupta konuyla ilgilenmesini ve gelişmelerin kendisine 
iletilmesini rica etmiştir. Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Raşit Hatipoğlu'nun bizzat devreye 
girmesiyle Türk Ocağı'nın daha önce bankada bloke edilmiş olan parası Ocağa iade edilmiştir. 
(Hacaloğlu, 1993:178) 
 Dr. Fethi Erden, hatıralarını yazdığı 1963 yılı itibarıyla Türk Ocağı'nın intifa hakkıyla 
ilgili teşebbüslerinden müspet ya da menfi bir sonuç alınamadı. Fakat, sonraki süreçte Ocak 
heyetinin resmi makamlarla görüşmeleri süreklilik arz etti. 1965 yılında Köy İşleri 
Bakanlığı'na devredilen binanın intifa hakkı Türk Ocağı'nda kalmaya devam etti. 1971'de 
Milli Savunma Bakanlığı'na devredilen bina, bakanlığın raporu üzerine 1972'de Milli Eğitim 
Bakanlığı'na tahsis edildi. Milli Eğitim Bakanlığı, binayı Halk Eğitim Merkezi ve Akşam 
Sanat Okulu'na dönüştürerek kullanmaya başladı. Nihayet, Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar 
Genel Müdürlüğü'nün girişimi ve dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün oluruyla bina 
25 Ekim 1975 tarihli ve 7/1172 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Resim ve Heykel Müzesi 
yapılmak üzere Kültür Bakanlığı’na tahsis edildi. Sonunda Ankara Devlet Resim ve Heykel 
Müzesi adını alan bina, 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından 2 Nisan 1980 tarihinde 
törenle hizmete açıldı. (Fırat, 1998:86)   

  E. Halide Edip Adıvar'ın Türk Ocağı'ndaki Hizmetleri 
 Halide Edip Adıvar, Türk Ocakları tarihinde seçkin bir konuma sahip olmasına karşın 
kendisinin Ocak mesaisine dair yetkin bir araştırma yapılmış değildir. Adıvar'ı konu edinen 
eserlerin çoğu, genelde Adıvar'ıjn edebi yönüne ağırlık verirken Ocak faaliyetlerine pek 
değinmemiştir. Bunun temel nedeni, Adıvar'ın kamuoyunda bir edebiyatçı aydın kimliğiyle 
temayüz etmesi ve hakkında yazılanların genelde eserlerine odaklanmış olmasıdır. Bu 
bağlamda Adıvar ailesine yakınlığıyla bilinen Dr. Fethi Erden'in, Halide Edip Adıvar ve Ocak 
faaliyetleri hakkındaki hatıratı bir dönemin aydınlanmasına önemli katkı sağlamaktadır.  

 Dr. Fethi Erden, "Türkiye'nin bir numaralı kadını" dediği Halide Edip Adıvar'la ilgili 
Türk Yurdu mecmuasında bir kaydın olmamasını Türk Ocakları adına "affedilmez bir kusur" 
olarak değerlendirmiş ve kendisinden bir özür mahiyetinde söz konusu hatıraları yazdığını 
belirtmiştir. Erden'in Adıvar ailesiyle olan teması, Tıbbiye'de Halide Edip Hanımın eşi Dr. 
Adnan Adıvar'la kurduğu öğrenci hoca ilişkisiyle başlamıştır. Daha sonra Erden'in, Halide 
Edip Hanımla 1918'de Türk Ocağı çatısı altında başlayan mesai arkadaşlığı tam kırk beş yıl 
sürecek bir aile dostluğuna dönüşmüştür. Dr. Adnan Beyin vefatından sonra Halide Edip 
Hanımın vekaletini üstlenen Erden, kendisinin tüm işlerini organize eden en büyük yardımcısı 
durumuna gelmiştir. (Erden, 1964:18) 
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 Dr. Fethi Erden'in yazdığına göre, Halide Edip Adıvar'ın Türk Ocaklarıyla ilişkisi 
henüz Ocakların kuruluşuyla başlamıştı. Adıvar, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Türk 
Ocağı'nda verdiği konferans ve derslerle gençlerin milli kimliğinin inşasına katkıda 
bulunmaktaydı. Adıvar'ın Türk Ocağı'ndaki resmi görevi, 11 Temmuz 1334 (1918) toplanan 
ve aralıksız beş hafta süren Türk Ocağı Kongresi'nde başlamıştır. Adıvar, burada Türk Ocağı 
İdare Heyeti'ne seçilmiş ve bu vazifesini bazı aralıklarla uzun yıllar sürdürmüştür. (Erden, 
1964:19) 

 Dr. Fethi Erden'e göre Halide Edip Adıvar, Ocak bünyesinde gayet ilkeli ve idealist 
duruşuyla dikkat çekmekteydi. 1924 yılında İstanbul Türk Ocağı'yla Ankara Türk Ocağı 
arasında yaşanan Türk Ocağı'nın merkezinin İstanbul mu yoksa Ankara mı olacağı 
tartışmasında Adıvar, ısrarla İstanbul seçeneğini savunmuştu. Çünkü Adıvar, Türk Ocağı 
merkezinin Ankara'da olması halinde Ocakların siyasi etki altında kalarak bağımsızlığını 
yitireceği kanaatindeydi. Benzer kaygılarla Türk Ocakları'nın hükümete veya ekalliyetlere ait 
metruk mallarının kullanmaması yönünde uyarılarda bulunmaktaydı. (Erden, 1964:19) 
Nihayet Türk Ocakları'nın 14 Mart 1340 (1924) tarihinde toplanan Olağanüstü Kongresi, çok 
hararetli olmuş ve ekseriyet, Türk Ocağı Genel Merkezi'nin Ankara'da olması gerektiğini 
savunmuştu. Kongrede sadece Dr. Fethi Erden ve Halide Edip Hanım Adıvar İstanbul tezinde 
ısrar etmişti. (Erden, 1964:21) Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Fırkası'nın (CHF) 1927'de 
yapılan Büyük Kongresi'nde partinin 9 Eylül 1339 (1923) tarihli Nizamnamesi'nin 40. 
maddesinde yapılan bir değişiklikle Türk Ocakları'nın CHF'nin bir "kültür", "irşad" ve 
"tenvir" şubesi kabul edilerek denetim altına alınması Adıvar'ın öngörülerini doğrulayan bir 
gelişme olmuştur. (Tunçay, 2005:306) 

 Halide Edip Adıvar, Cumhuriyetin ilanından sonra CHF ve Mustafa Kemal Paşa ile 
bazı fikir ayrılıklarına düştü. Eşi Adnan Adıvar'ın Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın 
(TCF) kurucuları arasında yer alması kendilerini hükümet çevrelerinden uzaklaştırdı. TCF'nin 
kapatılıp Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılmasıyla birlikte Adıvar ailesi de uzun bir 
süreliğine ülkeyi terk etti. (Kazan, 1995:43) 
 Dr. Fethi Erden, Adıvar ailesinin bu gayri resmi sürgün yıllarında kendileriyle 
irtibatını devam ettirmiştir. Erden, 1931 yılında Avrupa'ya yaptığı seyahatte Paris'e de 
uğramış ve Adıvar ailesini ziyaret etmiştir. Kendisinin "Korkmadan buraya nasıl gelebildin?" 
sorusuyla karşılandığını belirten Erden, tek parti döneminin baskılarını yurt dışında bile 
hissettirdiğini vurgulamaktadır. Ziyaret sırasında eski İzmir Valisi Rahmi Bey ve Rauf 
Orbay'ın da bulunduğunu kaydeden Erden, söz konusu ziyaretin bir muhalifler toplantısına 
dönüştüğünü belirtmektedir. (Erden, 1964:21) 

 SONUÇ  
 Türk Ocakları, bir aydın hareketi olarak doğmuş, zamanla tüm toplumu kuşatıcı bir 
nitelik kazanmıştır. Farklı meslek dallarından birçok aydın, Türklük ülküsü etrafında 
birleşmiş ve Türk insanının kimlik inşasında aktif roller üstlenmiştir. Bu aydınlardan birisi 
olan Dr. Fethi Erden, Türk Ocaklarında farklı görevler üstlenmiş ve hayatının önemli bir 
safhasını Türk Ocaklarında geçirmiştir.  

 Dr. Fethi Erden, Türk Ocaklarında en uzun süreyle genel sekreterlik yapan aydınlardan 
biridir. Bu süreçte Ocakların efsane Genel Başkanı Hamdullah Suphi Tanrıöver'den sonra 
Ocakların ikinci adamı durumundadır. Hatta, Ocakların kapatıldığı 1931 yılında kısa 
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süreliğine genel başkanlık koltuğunu da işgal etmiştir. Bu yönüyle Türk Ocaklarının adeta 
kara kutusu olan Erden, Ocakların yaşadığı bir çok önemli olaya tanıklık etmiştir. Fakat, Dr. 
Fethi Erden'in Mason oluşu ve bunun kamuoyunda meydana getirebileceği olumsuz imaj, 
Türk Ocaklarının kendisini mümkün mertebe göz ardı etmesine neden olmuştur. Bundan 
dolayı Dr. Fethi Erden, ölümüyle birlikte unutulmuş ve Türk Ocaklarının hafızasından adeta 
silinmiştir. Sonraki süreçte, hakkında ne bir anmaya ne de bir araştırmaya rastlanmamıştır. 
 Dr. Fethi Erden, Türk Ocakları'nın Milli Mücadele'de maruz kaldığı işgal günlerinde 
ve Ocakların 1949'da başlayan yeniden ihya sürecinde genel sekreterdi. Erden'in şahsi 
arşivinden derlediği hatıralar, Türk Ocakları'nın karanlıkta kalmış bazı dönemlerini 
aydınlatmada oldukça önemlidir. Fakat, hatıralar diğer aydınlarınki gibi kitaplaştırılmadığı 
için kamuoyunun gözünden kaçmıştır. Hatıralar, Türk Ocakları hakkında cevapsız kalan kimi 
soruya tatmin edici cevaplar vermektedir. Türk Ocakları arşivinin neden günümüze kadar 
gelemediğini, Ocakların kapanmasına karşı Ocaklıların gerçekte nasıl bir tavır sergilediğini ve 
Türk Ocakları Merkez Binası'nın elden çıkış sürecinde yaşananları hatıralardan takip 
edebiliyoruz. Aynı şekilde, Halide Edip Adıvar'ın Ocak mesaisinin bilinmeyen ayrıntılarını 
Adıvarların aile dostu Dr. Fethi Erden'in notlarından öğrenmekteyiz. 
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TAHAYYÜL İLE REALİTE ARASINDA TÜRKİYE- AB İLİŞKİLERİNDE  
MÜLTECİ SORUNU 

 
Murat ERCAN* 

Özet 

“Tahayyül İle Realite Arasında Türkiye- AB İlişkilerinde Mülteci Sorunu” başlıklı bu çalışma 1963 
yılında başlayan ilişkilerin nasıl ilerlediğinin gözler önüne serilmesi ve ilişkilerdeki son durumun incelenmesi 
amacıyla kaleme alınmıştır. Bu bağlamda ilk olarak Ankara Anlaşması ve Katma Protokol detaylı olarak 
açıklanmıştır. Ayrıca 1987 yılında yapılan tam üyelik başvurusu, 1996’da başlayan Gümrük Birliği sürecine 
kısaca değinilmiş, son olarak da 1999 yılında Türkiye’ye verilen adaylık statüsü ve 3 Ekim 2005’de başlayan 
müzakere süreci ve müzakere sürecindeki son durum yer almıştır. Ayrıca çalışmada 2016 yılı ve sonrasında 
ilişkilerin seyrinin nasıl olacağı ve ilişkilerin nasıl ileri boyutlara taşınabileceğine ve Türkiye'nin yakın zamanda 
AB'ye üye olup -olamayacağına dair fikirler yürütülmektedir. Genel olarak çalışma aklı başında iki karşı cinsin 
evlik sürecine, yani söz kesme, nişan ve düğün(nikah)  aşamalarına benzetilerek analiz edilmektedir. Ayrıca 
çalışmada Türkiye AB sağlanan mülteci uzlaşısının Türkiye'ye AB üyeliğini getirip getirmeyeceği 
tartışılmaktadır 
Anahtar Kelimeler: Türkiye-AB İlişkileri, Mülteci Krizi, ilişkilerin geleceği 

 
 

THE REFUGEE PROBLEM IN TURKEY-EU RELATIONS: BETWEEN IMAGINATION AND 
REALITY 

 
Abstract 

This study with the title of "Refugee Problems in Turkey-EU Relations: Between Reality and 
Imagination” is examined to show how the relations which began in 1963 have improved and to examine the 
current situation of the relations. For this context, firstly Ankara Agreement and Additional Protocol are 
explained in detail. Moreover, full membership application made in 1987 and the Customs Union process which 
started in 1996 were mentioned briefly. Lastly, the candidate status given to Turkey in 1999, the negotiation 
process which started on 3 October 2005 and the current situation of the negotiation process are explained. In 
addition, some ideas about how the relations will be in 2016 and after 2016, how they will be improved and the 
matter whether Turkey will be an EU member in the near future or not are stated. The study is broadly analyzed 
by drawing analogy between the study and the marriage process of the two sane opposite sex; in other words 
bethodral, engagement and wedding processes. Moreover, it is discussed whether the refugee consensus between 
Turkey and EU will bring EU membership to Turkey or not.  
Key Words: Turkey-EU Relations, Refugee Crisis, the Future of the Relations 

 

Giriş 

Avrupa yüzyıllar boyunca birçok kanlı savaşa sahne oldu.1870–1945 yılları arasında 
Fransa ve Almanya üç kez savaştılar. Zamanının iki büyük gücü olan Fransa ve Almanya 
1870- 1945 yılları arasında üç kez savaşmışlardır. Bu iki ülkenin neden olduğu savaşlar 
milyonlarca insanın yaşamını yitirmesine sebep oldu. Özellikle II. Dünya Savaşı'nda insanlık 
onurunu ve değerini yerle bir edilmiş, taş üstünde taş bırakılmamıştır. II. Dünya Savaşı'nda 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Doç. Dr. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi. 
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yaşanan bu yıkım, Avrupalı devletlere ders olmuş ve bu acı tecrübenin bir daha 
yaşanmamasını sağlamak için ülkelerin işbirliğine gitmesine yol açmıştır. Bunun için atılan 
ilk adım Fransa, Batı Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’un 1951’de 
imzaladıkları Paris Antlaşması ile kurdukları Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olurken, 
1957’de aynı ülkeler Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’nu 
kuran Roma Antlaşması’na imza atmışlardır. Böylelikle bugünkü AB'nin temelleri de atılmış 
oldu. Avrupa Birliği bu süreçten sonra son derece önemli bir yapı haline dönüşmüştür. 

Avrupa'daki bu gelişmeler Türkiye'nin dikkatinden kaçmamıştır. Avrupa Birliği’nin 
kuruluşundan bu güne kadar gecen süreçte Türkiye tercihlerini ağırlıklı olarak batılı örgütlere 
girmek için kullanmış yani; yönünü her zaman Batı’ ya, dolayısıyla Avrupa’ya çevirmiştir. Bu 
doğrultuda Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) 1958 yılında kurulmasının 
ardından, 31 Temmuz 1959 tarihinde Topluluğa ortaklık başvurusunda bulunmuştur. AET 
Bakanlar Konseyi, Türkiye’nin yapmış olduğu başvuruyu müzakere etmiş ve müzakereler 
dört yıl gibi uzun bir süre sürmüştür. Uzun süren müzakereler sonrasında AET Türkiye'nin 
yapmış olduğu başvuruyu kabul ederek, Türkiye için üyelik koşulları gerçekleşinceye kadar 
geçerli olacak bir ortaklık anlaşması imzalanmasını önermiştir. Bu öneri çerçevesinde 12 
Eylül 1963 tarihinde Ankara Anlaşması akdedilmiş ve antlaşmanın 1 Aralık 1964 tarihinde 
yürürlüğe girmesiyle Türkiye-AB ortaklık ilişkisi başlamıştır.  

“Tahayyül İle Realite Arasında Türkiye- AB İlişkilerinde Mülteci Sorunu” başlıklı bu 
çalışma 1963 yılında başlayan ilişkilerin nasıl ilerlediğinin gözler önüne serilmesi ve 
ilişkilerdeki son durumun incelenmesi amacıyla kaleme alınmıştır. Bu bağlamda ilk olarak 
Ankara Anlaşması ve Katma Protokol detaylı olarak açıklanmıştır. Ayrıca 1987 yılında 
yapılan tam üyelik başvurusu, 1996’da başlayan Gümrük Birliği sürecine kısaca değinilmiş, 
son olarak da 1999 yılında Türkiye’ye verilen adaylık statüsü ve 3 Ekim 2005’de başlayan 
müzakere süreci ve müzakere sürecindeki son durum yer almıştır. Ayrıca çalışmada 2016 yılı 
ve sonrasında ilişkilerin seyrinin nasıl olacağı ve ilişkilerin nasıl ileri boyutlara 
taşınabileceğine ve Türkiye'nin yakın zamanda AB'ye üye olup -olamayacağına dair fikirler 
yürütülmektedir.  Genel olarak çalışma aklı başında iki karşı cinsin evlik sürecine, yani söz 
kesme, nişan ve düğün(nikah)  aşamalarına benzetilerek analiz edilecektir. Ayrıca çalışmada 
Türkiye AB sağlanan mülteci uzlaşısının Türkiye'ye AB üyeliğini getirip getirmeyeceği 
tartışılmaktadır. 

 
Türkiye -AB İlişkilerinde Söz kesme dönemi:  Ortaklıktan- Adaylık Sürecine giden Yol 

Türkiye’nin Avrupa Birliği'ne entegrasyon macerası 1959 yılında başlamış ve o 
günden bu güne Türk dış politikasının temel önceliklerden biri halini alınmıştır. Özellikle 
Türkiye II. Dünya Savaşı sonrası genelde Batı'nın, özelde Avrupalı devletlerin kurmuş olduğu 
bütün uluslararası örgütlere katılmayı prensip haline getirmiş ve bu politika bütün Türk 
hükümetlerinin hedefi olmuştur. Başka bir ifadeyle Batıcılık politikasının bir parçası olan 
Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefi bir devlet politikası olmuştur. Kuşkusuz Türkiye'nin 
Avrupa Birliği politikası çeşitli aşamalardan geçerek Türkiye'ye artısıyla, eksisiyle ciddi 
kazanımlar sağlamıştır. Bu kazanımları Emre Tüysüz şu şekilde özetlemektedir; "1963’te 
Ankara Antlaşmasıyla taraflar arasında ortaklık ilişkisinin kurulması, 1973’te ortaklık 
hükümlerini somutlaştıran Katma Protokol’ün imzalanması, 1987’de Türkiye’nin tam üyelik 
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başvurusunu yapması, 1995’te gümrük birliğinin tesis edilmesi, 1999 Helsinki Zirvesi’nde 
Türkiye’ye adaylık statüsünün tanınması ve son aşama 2005’te üyelik müzakerelerine 
başlanmasıdır"(Tüysüz,2012). Her ne kadar da bu gelişmeleri kazınım olarak değerlendirilse 
de, ilişkilerin geçmiş tarihine baktığımızda bir arpa boyu yol katedilmemiştir. Bazen ilişkiler 
askıya alınmış yada ya da dondurulmuştur. Türkiye’nin önüne, Avrupa Birliği her sürecin 
başında veya sonunda diğer ülkelere uygulamadığı birtakım engeller koymuş veya Türkiye bu 
süreçte üzerine düşen görevleri zamanında yerine getirememiştir. Bu engellerden dolayı 
Türkiye aradan yarım asırdan fazla bir süre geçmesine rağmen bir türlü Birliğe üye 
olamamıştır. 

Peki Türkiye'yi 1950'li yıllarda Avrupa Ekonomik Topluluğu'na iten nedenler nelerdi? 
Başka bir ifadeyle AT neden Türkiye'ye cazip gelmiştir? veya Türkiye'yi AET'e aşık eden 
etmenler nelerdir? Bu soruların cevabını pek çok akademisyen, Türkiye'nin çağdaş 
medeniyetler seviyesine ulaşmak için OECD, Avrupa Konseyi ve NATO gibi uluslararası 
örgütlere girmeye çalıştığı ve bu doğrultuda Türkiye'nin uluslararası diğer örgütlerden farklı 
olan barış projesi olarak nitelendirilen Avrupa bütünleşmesine kayıtsız kalmadığı(Can, 2013: 
3) ve 31 Temmuz  1959  tarihinde AET'e başvurduğunu belirtmektedir. Aslında yukarıdaki 
ifade edilenler kısmen de olsa doğrudur. Bu soruların cevabını dönemin uluslararası 
sisteminin konjonktürünü göz önünde bulundurarak cevaplamak doğru olacaktır. Öncelikle II. 
Dünya Savaşı yeni bitmiş ve güçlü devletler savaş sonrasında "Yeni Dünya Düzenini 
şekillendirmeye çalışmaktaydı. II. Dünya Savaşı sonrası  ortamında yeşeren Avrupa 
bütünleşme süreci Soğuk Savaşın başlamasıyla yeni bir ortamın etkisine girmiştir. Bu ortamda 
uluslararası sistem iki kutuplu yapıya bölünmüştür. Dolayısıyla yeni yapı içerisinde Avrupa 
"Doğu ve Batı" olarak iki gruba ayrılmıştır. Başka bir ifadeyle Avrupa iki gruba ayrılarak 
Soğuk Savaşın etkisine girmiştir. Soğuk Savaşın başlamasıyla Avrupa Birliği projesi de 
Sovyet Rusya'ya karşın Batı ittifakının projesi şeklini almıştır. Bu doğrultuda ABD öncelikle 
Batı ittifakının güçlendirilmesi için Avrupa'nın siyasi ve ekonomik olarak güçlendirilmesini 
savunmuştur(Eralp, 2013:33-34). Bunun için ise ABD'ye göre öncelikle Fransa ve 
Almanya'nın arasındaki sorunun giderilmeli ve iki ülke işbirliğine teşvik edilmeliydi. Bu 
doğrultuda gerekli adımlar bir bir atılmış ve Avrupalı devletler ABD'nin de desteğiyle tek bir 
çatı altında toplanmaya başlamışlardır.  

Avrupa Birliği II. Dünya Savaşı sonrasında Soğuk Savaş ortamında şekillenirken, 
Türkiye AT arasındaki ilişkileri II. Dünya Savaşından etkilenmemiş ve  Soğuk Savaş 
sürecinde başlamıştır. Bu süreçte sınır devleti konumundaki Türkiye'nin stratejik önemi 
artmış ve Rusya'ya karşı kurulan Batı ittifakının bir parçası olması için elverişli ortam 
oluşmuştu ve  dönemin Türk karar vericileri Avrupa Topluluğu'nu Batı ittifakının bir parçası 
olarak değerlendirmişler ve Türkiye'nin bu yeni örgütün üyesi olması gerektiğini 
savunmuşlardır. Başka bir ifadeyle Türkiye'deki dönemin karar vericileri AET'yi Avrupa için 
kurulmuş bir örgüt olara değil de, Sovyet Rusya'ya karşı Batı ittifakının bir parçası olarak 
algılamışlardır. Üstelik bu yeni örgüt ABD tarafından da destekleniyordu ve ABD Rusya'ya 
karşı güçlü bir ittifak oluşturma arzusundaydı. Bir taraftan ABD ittifakı güçlendirmek için 
Avrupalı devletlerde siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanması yönünde çaba sarf ederken 
diğer taraftan da Sovyet Rusya'yı çevrelemek için ısrarla Türkiye'nin hem AET'de hem de 
Batı ittifakının içerisinde yer almasını savunuyordu. Zaten Türkiye II. Dünya Savaşı sonrası 
itibariyle Sovyet Rusya'nın baskısını ve nefesini ensesinde hissetmeye başlamıştı. II. Dünya 
Savaşı'nın bitiminin hem ertesinde Sovyet Rusya Türkiye ile yaptığı doğu sınırını belirleyen 
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antlaşmayı tanımadığını ve Türkiye'den Doğu Anadolu topraklarını kendisine verilmesini 
istemesi, diğer taraftan boğazlardan üs talebinde bulunması Türkiye'yi telaşlandırmıştır. 
Egemenlik ve toprak bütünlüğüne karşı yöneltilen bu tehdit karşısında Türkiye Sovyet 
Rusya'ya karşı denge unsuru olacak müttefik ve ittifak arayışlarına 
girmiştir(Armaoğlu,2005:517). O zamanlar Türkiye için en önemli müttefik Batı, yani ABD 
idi. O denemdeki Türk karar vericilerindeki algı AET bir Batı örgütüydü. Dolayısıyla Türkiye 
hem ABD'nin askeri hem de Batı müttefiklerinden ekonomik yardım alabilmek için AET'ye 
üyelik için başvurmuştur. Avrupa Ekonomik Topluluğunu Türkiye'ye cazip kılan( çeken)  
etmenlere baktığımızda;  a) temelleri 1800'lü yıllarda atılan ve cumhuriyetin kuruluşu ile 
devam ettirilen Batılaşma ve çağdaşlaşma çabaları, b) Türkiye'nin Sovyetler Birliği tehdidine 
karşı yalnız mücadele edemeyeceğini anlaması ve Batı'nın desteğine ihtiyaç duyması, c) 
Türkiye'nin ABD'den beklediği Ekonomik desteği alamaması, d) AET'nin ekonomik desteğini 
almak, e) AET'ye  üye devletlerden pazar elde etmek, f) Yunanistan’ın olası bir AET üyeliğin 
bu ülkeye sağlayacağı avantajlardan yoksun kalma kaygısı, Türkiye’nin başvurusunda önemli 
bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır(Uysal,2001:142). 

Türkiye'nin 31 Temmuz 1959 tarihinde yapmış olduğu üyelik başvurusu AET'nin 
gündemine getirilmiş ve bu başvuru gerek topluluk içerisinde gerekse Türkiye tarafından 
uzunca bir süre müzakere edilmiş ve Topluluk Konseyi, Türkiye'deki mevcut şartların 
Türkiye'nin tam üyelik yükümlülüklerini üstlenmesine imkan vermediği gerekçesiyle, 
Türkiye'ye Roma Antlaşmasının 238. maddesi çerçevesinde AET ile Ortaklık ilişkilerinin 
kurulmasını tavsiye etmiştir. Başka bir ifadeyle AET Türkiye'nin başvurusunu reddetmeyerek, 
dönemin uluslararası sistemin yapısını da göz önünde bulundurarak olumlu yaklaşmıştır. 
Fakat  ilişkilerin bugünkü durumuna baktığımızda, AB üyesi ülkeler(özellikle kurucu ülkeler) 
Türkiye'nin birliğe üye olarak alınmasına karşı bir tavır sergilemektedirler. Peki neden 
özellikle AB'nin kurucu ülkeler 1959 yılında gerçekleştirilen Türkiye'nin üyelik başvurusunu 
direk reddetmemişlerdir ve taraflar arasında ortaklık ilişkisi kurulmasını tavsiye etmişlerdir? 
Bugün karşı tavır sergileyen ülkeler o zamanda karşı olup,akit taraflar arasında ortaklık 
ilişkisi kurulmasını tavsiye etmeyip reddedebilirlerdi. Fakat AET üyesi ülkeler Türkiye'nin 
başvurusunu direk reddetmeyip Türkiye ile ortaklık kurulmasını istediler. Çünkü o dönem 
Batı'nın Sovyet tehdidi karşısında Türkiye'ye ihtiyacı vardı.Yani Türkiye Batı'ya jandarmalık 
görevi üstlenmesi gerekmekteydi. AET kurucu ülkeleri o dönem Türkiye'ye ortaklık teklifini 
bu çerçevede yapmıştır. Türkiye'yi AET'ye önemli kılan etmenleri; a) Üye devletlerin Soğuk 
Savaş döneminde karşılaştıkları güvenlik sorunu, b) Akdeniz'in kendi kontrolleri altında 
kalmasını istemeleri ve c) EFTA karşısında kendi konumunu güçlendirmek(Can,2013:4) 
olarak sıralayabiliriz. 

AET, Türkiye'nin başvurusuna yukarıda sıralanan nedenlerden dolayı olumlu 
yaklaşmasına rağmen Türkiye'nin başvurusunu uzun bir süre müzakere etmiş, ve akit taraflar 
arasında ortaklık kuran ve ilişkilerin ilk resmi belgesi olan Ankara Anlaşması'nı 12 Eylül 
1963 tarihinde imzalanmıştır. Başka bir ifadeyle Türkiye-AET arasında ilişkilere resmiyet 
kazandıran dönem, yani tarafların parmaklarına söz yüzüğü takılmış ve taraflar arasında söz 
kesilmiştir. Taraflar arasında sözlülük dönemi 1 Aralık 1964 tarihinde  resmi olarak işlerlik 
kazanmıştır. Taraflar arasında söz niteliği taşıyan Ankara Anlaşması’nın amacı, Türkiye’nin 
topluluğa entegrasyonunu sağlamak- tarafların birbirini daha iyi tanımasını sağlamak ve 
sonunda da Türkiye'yi AET/AB ile nikah masasına oturtmaktı. Başka bir ifadeyle Ankara 
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Antlaşması'nın nihai hedefi Türkiye'nin AET/AB üye olarak katılmasını sağlamaktı. Ankara 
Antlaşması'na göre akit taraflar arasındaki entegrasyon ekonomik ve siyasi temelde aşamalı 
olarak gerçekleşecektir. Ayrıca antlaşmanın amacı  2. maddede şu şekilde belirtilmektedir; 
"Türk ekonomisinin hızlandırılmış kalkınması, Türk halkının istihdam seviyesinin ve yaşama 
şartlarının yükseltilmesi ve taraflar arasındaki ticari, ekonomik ilişkileri aralıksız ve  dengeli 
olarak güçlendirmeyi teşvik etmek"(Ankara Antlaşması,madde 2/2) olarak ifade edilmektedir. 
Bu hedeflerden en önemlisi de antlaşmanın 28. madde belirtilen kısmıdır. 28. madde 
antlaşmanın nihai hedefini; "Anlaşmanın işleyişi, Topluğu Kuran Antlaşmadan doğan 
yükümlülüklerin tümünün Türkiye tarafından üstlenilebileceğini gösterdiğinde âkit taraflar, 
Türkiye’nin Topluluğa katılması olanağını inceleyecekler”(Arat,1995:590)  şeklinde ifade 
etmektedir. Başka bir ifadeyle 1964 yılında yürürlüğe giren AA'nın 28. maddesi Türkiye'nin 
AET/AB'ye  gelecekte üyeliğini öngörmekteydi. Türkiye'nin üyeliğini öngören AA, belirtilen 
hedeflere ulaşma doğrultusunda “Hazırlık Dönemi”, “Geçiş Dönemi” ve “Son Dönem” olmak 
üzere üç aşamalı bir entegrasyon modeli öngörmüştür(Ercan,2009: 98).  Bu 
doğrultuda  Ankara Anlaşması  1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir. AA'nın yürürlüğe 
girmesiyle birlikte  “Hazırlık Dönemi " süreci de başlamış oldu. 

Hazırlık döneminde AET Türkiye'ye hiçbir sorumluluk yüklemeyerek Türkiye ve Türk 
halkını yakından tanımak istemiştir. Başka bir ifadeyle Avrupa Topluluğu Türkiye'nin 
eksiklerini tespit ederek Türkiye'yi Avrupa standartlarına ulaştırmak için kendisi birtakım 
ekonomik yardım ve imtiyazlarda bulunmuştur. Yani bu dönem taraflar arasında ayım-cicim 
dönemidir. Bu dönemde taraflar düşünceleri olumsuz da olsa birbirlerini kırmadan yumuşak 
dille cevaplandırmaya çalışmışlardır. Hazırlık dönemiyle AET Türkiye'nin Ekonomisi’ni 
güçlendirmeyi ve Gümrük Birliği’ne geçiş dönemine hazır duruma getirmeyi öngörmüştür. 
Türkiye’nin bu dönemde listesi geçici protokolle tespit edilmiş ve bu listeye göre bazı tarım 
ürünlerine ihraç kolaylığı sağlanacaktı. Bu arada 1.Mali Protokol uyarınca AET, Türkiye’ye 
175 Milyon AHB yardımda bulunmuştur(Aydoğan,2002:124). Fakat Türkiye Hazırlık 
Dönemi’nin süresi bitmeden, AET/AB'nin ne olduğunu sorgulamadan aceleci bir kararla 
AET’den geçiş dönemi koşullarının görüşülmesi talebinde bulunmuştur.  Oysaki hazırlık 
döneminden geçiş dönemine geçiş otomatik olmayıp, geçiş döneminin şartları ayrı bir 
protokol ile belirlenmesi gerekmekteydi. Ankara Antlaşması hazırlık döneminden geçiş 
dönemine geçiş süresini 5 yıl olarak belirlemiştir. Fakat Türkiye'nin talebi doğrultusunda, 
usullere göre bu süre  10 yıla kadar uzatılabileceği ifade edilmiştir. Buradaki amaç 
Türkiye'nin ekonomisini ve  sosyal standartlarını AET ülkelerinin seviyesine çıkartmaktı. 
Yukarıda da ifade edildiği gibi Türkiye hazırlık döneminin tamamlanıp geçiş döneminin 
başlatılması talebinde bulunmuştur. Ortaklığın geçiş dönemi, belirli istisnalar dışında 12 yıl 
sürecek ve taraflar dengeli sorumluluklar üstleneceklerdi. Geçiş döneminin sonunda ise akit 
taraflar arasında Gümrük Birliği'nin kurulması öngörülüyordu. Böylelikle Türkiye'nin 
ekonomik politikaları Topluluğun politikalarına yakınlaştırılacaktı. Türkiye'nin isteği 
doğrultusunda geçiş döneminin başlaması için taraflar arasında 1971 yılında imzalanan ve 1 
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Ocak 1973 yürürlüğe giren Katma Protokol akdedilmiştir(Can,2003:24-25). Katma 
protokolün yürürlüğe girmesiyle birlikte  geçiş dönemi de başlamış oldu. 

1 Ocak 1973 ile 1 Ocak 1996 arasını kapsayan geçiş döneminin başlamasıyla, ayım-
cicim dönemi de son bulmuştur. Bu dönemde AET/AB Türkiye'ye bir takım görev ve 
sorumluluk yüklemiştir. Başka bir ifadeyle kız evi olarak AET kendi görev sorumluğundan  
ziyade, nikahtan önce Türkiye'ye yerine getirmesi gerek ödev listesini sunmuştur. Bu dönem 
gelecekte  Türkiye-AT/AB ilişkilerinin çok sert geçeceğinin habercisi olmuştur. Çünkü bu 
dönem'de AB genişleme sürecine gitmiş ve Yunanistan'ı topluluğa dahil etmiştir. 
Yunanistan'ın dahil olmasıyla Türkiye bir taraftan genel olarak toplulukla uğraşırken diğer 
taraftan da Yunanistan'ın vetolarıyla karşı karşıya kalmıştır. Halbuki geçiş dönemi tarafların 
karşılıklı ve dengeli yükümlülükler esası üzerinde yürütülecekti. Yunanistan'ın üye olmasıyla 
birlikte AB bu esası dikkate almamıştır. Geçiş döneminde taraflar 22 yıllık sürede gittikçe 
gelişen bir şekilde, sanayi ürünleri ticaretinde Gümrük Birliği’nin kurulmasını 
hedeflemişlerdir. Türkiye Ekonomisi’ ne katkıda bulunmak amacıyla topluluk, bazı tarım 
ürünlerine  ithal kolaylıkları sağlayacak olmasının yanı sıra Türk Sanayi ürünlerine uygulanan 
gümrük vergilerini (pamuk ipliği, pamuklu dokuma ve rafine petrol ürünleri hariç) ve 
kısıtlamaları kaldıracaktı. Türkiye ise AET çıkışlı sanayi ürünlerine uyguladığı gümrükleri 
kademeli bir şekilde 12 yılda kaldırmayı öngörmüş, korunması gereken hassas sanayi ürünleri 
için ise bu süreyi 22 yıla uzatılabilecekti(Uysal, 2001:142-142). Fakat 1970'li yıllarda Türkiye 
AB ilişkilerinde uzun yıllar sürecek sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu sorunların 
başında Türkiye'nin 1970'li yıllarda yaşadığı ekonomik krizler ve siyasi mülahazalar 
Türkiye'yi gerek Ankara Antlaşması, gerekse Katma Protokol doğan sorumluluklarını yerine 
getirmesinde zorluyordu. Ayrıca Türkiye'nin 1974 yılında Kıbrıs'a barış operasyonu 
düzenlemesi uluslararası toplumun tepkisini çektiği gibi aynı zamanda da  AET/AB -Türkiye  
ilişkilerini germiştir. Bunun üzerine bir de Türkiye'de 12 Eylül 1980'de askeri darbenin vuku 
bulmasından dolayı Topluluk  Türkiye ile ilişkileri dondurmuştur(Özer,2003:113).  Kısacası 
Türkiye ile AET arasında kurulan ortaklık ilişkisi 1970 ile 1980'li yıllar arası gerek 
uluslararası konjonktürel nedenlerden dolayı, gerekse Türkiye'de yaşanan ekonomik ve siyasi 
istikrarsızlıklardan dolayı sağlıklı bir şekilde işlememiştir. Özellikle 12 Eylül 1980 askeri 
darbesinden sonra ilişkilerin dondurulması nedeniyle belirli dönemler arası toplanması 
gereken Ortaklık Konseyi toplanmamış ve Katma Protokolün öngördüğü hükümler zamanında 
gerçekleşememiştir. Bir de bu sorunlar üzerine Yunanistan faktörü eklenince akit taraflar 
arasında siyasi sorunları daha da artırmıştır. Yunanistan'ın Topluluğa üye olmasıyla birlikte 
Yunanistan Topluluğun Türkiye lehine aldığı veya alacağı bütün kararları veto etmiştir. Aynı 
zamanda da Kıbrıs sorunu hiçbir zaman tarafların gündeminden inmemiştir.  Rahmetli Turgut 
Özal'ın iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye'de sivil irade tekrar kurulmuş, liberal politikaya 
geçilmesiyle ithalat ve ihracatın önündeki engeller tek tek kaldırılarak taraflar arasındaki 
ortaklık ilişkisi tekrar normalleşmiştir. Fakat ortaklık organları bu dönemde düzenli 
çalışamamıştır. Örneğin Ortaklık Konseyi 1986 yılına kadar toplantılarını 
gerçekleştirememiştir. Dolayısıyla Katma Protokol ile belirtilen Türk vatandaşlarının 
Topluluk sınırları içerisinde serbest dolaşımı öngören takvime uyulmamıştır. Özal'ın çabasıyla 
Ortaklık Konseyi zoraki toplanmış, fakat Yunanistan'ın vetosu nedeniyle Topluluk, Türk 
vatandaşlarının serbest dolaşımıyla ilgili ortak bir tutum ortaya koyamamış, bilakis Topluluğa 
üye devletler Türk vatandaşlarının Topluluk sınırlarına girişlerini zorlaştırıcı önlemler almaya 
başlamışlardır(Karluk,2011: 53 ve Akçin,2013). Hatta Almaya mevcut sınırlarında yaşayan 
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Türk vatandaşlarına karşı vize uygulamaya başladığı gibi Türk  vatandaşlarının Türkiye'ye 
geri dönmesi için “Geri Dönüşe Teşvik Yasası” çıkartılmış ve bu yasa çerçevesinde pek çok 
Türk vatandaşı Türkiye'ye geri dönüş yapmıştır1.  

Özal 1986 yılında uzun bir aradan sonra toplanan Ortaklık Konseyi'ne üyelik 
başvurusunda bulunmayı amaçladığını belirtmiştir. Bu bildiriden kısa bir süre sonra Özal 14 
Nisan 1987 tarihinde, Ankara Anlaşması’nda öngörülen dönemlerin tamamlanmasını 
beklemeden, Roma Antlaşması’nın 237’nci, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) 
Antlaşması’nın 98’inci ve EURATOM Antlaşması’nın 205’inci maddesine dayanarak tam 
üyelik müracaatında bulunmuştur(IKV, 2015: http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=445). 
Ramazan Gözen'e göre bu müracaatın ne hukuki açıdan ne de ekonomik/siyasi açıdan 
zamanlaması doğru idi. Ramazan Gözen tam üyelik başvurusunun neden zamanlama olarak 
doğru olmadığını şu dört soruna bağlamaktadır: "Birinci olarak, Türkiye'de demokrasi, insan 
hakları ve azınlıklar hususunda sorunlar devam etmekteydi. İkincisi, Türk ekonomisi AB 
standartlarında değildi ve ekonomik sıkıntılar devam etmekteydi. Üçüncüsü, Türkiye'nin 
Yunanistan ile olan Ege Adası, Kıbrıs sorunları çözülmemişti. Ve sonuncusu ise AT'nin kendi 
iç düzeni yeni üye kabul edecek kapasitede değildi"(Gözen,2009:391). Ramazan Gözen'in 
belirttiği sorunlar çözülmeden Türkiye'nin yapmış olduğu tam üyelik başvurusu beklendiği 
gibi 20 Aralık 1989 tarihinde,Türkiye'nin AT'ye tam üyelik için hazır olmadığı gerekçesiyle 
reddedilmiştir. Ayrıca aynı tarihli raporda AT kendi iç bütünleşmesini tamamlamadan yeni bir 
üyeyi daha kabul edemeyeceğini belirtmiştir. Topluluk Türkiye'nin tam üyelik başvurusunu 
reddederken, ilişkilerin, Gümrük Birliği çerçevesinde devam ettirilmesi, mali ve sanayi, 
bilimsel ve teknolojik, siyasi ve kültürel diyalog ve bağların geliştirilmesi hususunda devam 
ettirilmesini belirtmiştir. Başka bir ifadeyle Soğuk Savaşın son döneminde AB(Batı) 
Türkiye'nin önemi yitirdiğini vurgulamaya başlamış ve dolayısıyla da AT/AB 1959 yılında 
akdedilen Ankara Antlaşmasıyla söz verilen üyelikten konuşma yerine, ilişkilerin Gümrük 
Birliği çerçevesinde yürütülmesini ister olmuştur.  Yani AB Özal'ın 1987 yılında yapmış 
olduğu tam üyelik müracaatını kibarca biz sizi istemiyoruz diyerek reddetmiştir.  

Özal ve hükümetinin, yukarıda ifade edilen sorunların varlığını bile bile AT/AB'ye 
tam üyelik için neden başvuruda bulunduğuna baktığımız da; Özal bu başvuru ile Türk 
kamuoyuna, AT'ye ve AT' üyesi ülkelere mesaj vermeye çalışmıştır. Öncelikle Özal AT ile 
bütünleşerek siyasi ve ekonomik her alanda Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınmasını istiyordu. 
Özal ayrıca Ortadoğu'ya olan yakın ilgisiyle Batı'nın tepkisini çekmiş olduğundan, kendisinin 
ve Türkiye’nin ne kadar Avrupa yanlısı olduğunu göstermeye çalışarak Batı’nın tepkisini 
yatıştırmak istemiştir.  Bu nedenlerin yanında ayrıca Özal AT'den ekonomik kalkınma için 
yardım alabilecekti. Bu gibi düşüncelerden dolayı Özal 1987 yılında olmayacağını bildiği 
halde AT'ye başvurmuştur. Özal'ın bu başvurusunu ise AT olumlu değerlendirmemiş ve 
Türkiye'nin gerek siyasi gerekse ekonomik ve hatta sahip olduğu değerlerden dolayı 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Alman hükümeti, Türkiye’den Almanya’ya akın eden “ekonomik sığınmacılar” nedeniyle Ekim 1980’de tek 
taraflı olarak Türk vatandaşlarına vize uygulaması başlatmıştır. Bununla da yetinmeyen hükümet, 1981 yılı 
Aralık ayında yeni kısıtlamalar getirmiştir. Bunların başında, yeni evlenen gençlerin eşlerini ancak 3 yıl sonra 
yanlarına alabilme zorunluluğu gelmektedir.Türklerin sayısını azaltmak ve geri dönüşü teşvik etmek amacıyla 
1984 yılında “Geri Dönüşe Teşvik Yasası” çıkartılmış, bu yasayla yaklaşık 290 bin Türk vatandaşı Türkiye’ye 
dönmüştür. Bu yasa çerçevesinde ülkelerine dönen Türk vatandaşlarına 10.500 Mark, çocuk başına da 1.500 
Mark verilmiştir, Almanya’ya göçün 40. yılı, http:// arsiv. ntv msnbc .com/news/115944.asp,( Erişim Tarihi: 
29.01.2016). 
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reddetmiştir. Sadece ilişkilerin akit taraflar arasında Gümrük Birliği oluşturularak, GB 
çerçevesinde  devam ettirilmesini savunmuştur. Türkiye ise  Avrupa Komisyonu’nun kararına 
sadık kalmış üyelik sürecinin önemli bir parçası olan Gümrük Birliği’nin tamamlanması için 
gerekli çalışmalara hız vermiştir(Kılıç,2006:27).Gümrük Birliği'nin oluşturulması ile ilgili 
gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından Gümrük Birliği, 6 Mart 1995 tarih ve 1/95 
sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) uyarınca, 1 Ocak 1996 tarihinde tamamlanmıştır. 
Böylelikle taraflar arasında son döneme geçilmiş oldu. Böylelikle ilişkiler ayrı bir boyut 
kazandı(Bozkurt,2004:85-86). 

Soğuk Savaşın son dönemlerinde Doğu Avrupa ülkeleri AT/AB ile ilişkilerini 
geliştirmeye başlamış ve bu ülkeler 1990'lı yılların ortalarında birliğe katılım için tek tek 
müracaatta bulunmuşlardır. Bu başvuruları değerlendiren AB genişleme sürecini kapsayan 
Gündem 2000 Raporu’nu 16 Temmuz 1997 tarihinde açıklamıştır. Avrupa Komisyonu 
hazırladığı Rapor MDAÜ’ler (Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri) ile  GKRY’nin 2000’li 
yıllarda AB’ye üye olacakları yönünde takvimi belirlerken, Türkiye’nin ise siyasi ve 
ekonomik sorunlarından dolayı genişleme sürecine dâhil edilmeyeceği(Mauer, 
http://www.europawissenschaften-berlin.de/texte/Kapitel1.pdf 15 Mayıs 2015) 2 ifade 
edilmiştir. Bu bildirinin ardından Avrupa devlet ve hükümet başkanlarının 12-13 Aralık 1997 
tarihlerinde Lüksemburg’da bir araya geldikleri zirvede  Ekonomik ve Parasal Birlik ile 
Genişleme konuları değerlendirilmiş ve  Türkiye’nin AB’ye üyelik için üyeliğe “ehil" ülke 
olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca aynı zirvede  Türkiye'yi üyeliğe hazırlamak için  AB'ye daha 
uyumlu hale getirmek için yeni bir strateji öngörülmüştür.  Bu strateji; 

•   Ankara Anlaşması potansiyelinin geliştirilmesi; 

•   Gümrük Birliği’nin derinleştirilmesi; 
•   Mali işbirliğinin uygulamaya koyulması; 

•   Mevzuatın yakınlaştırılması; 
Çeşitli programlara ve ajanslara katılımın sağlanmasını içermiştir(IKV, http://www.  ikv .org. 
tr/ikv. asp?id=44, 29.0cak 2016). 

Her ne kadar AB Lüksemburg Zirvesi'nde Türkiye'nin üyelik için ehil ülke olduğunu 
belirtmiş olsa da, sonuçta Türkiye'yi genişleme sürecine dahil etmemiştir. Bu gelişme 
karşısında Türkiye, 14 Aralık 1997 tarihinde yaptığı bir toplantıda AB ile olan siyasi 
ilişkilerini askıya alacağını belirterek AB’ ye tepkisini sert bir şekilde göstermiştir. Ayrıca 
Türkiye 12 Mart 1998 tarihinde Londra’da yapılacak olan Avrupa Konferansı’na Türkiye'nin 
katılmayacağını AB'ye duyurmuştur. Türkiye'nin sergilediği tavır etkisini göstermiş ve AB 
1998 Cardiff Zirvesi’nde AB Komisyonu'nun aday ülkeler için düzenlediği ilerleme raporunu 
Türkiye için de düzenleyeceği  ve Türkiye'nin de üzerine düşen sorumlulukları yerine 
getirmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca aynı zirvede rapor hazırlanırken Avrupa 
Komisyonu'nun AA'nın 28. maddesini temel almasını öngörmüştür. Yine aynı zirvede 
Türkiye'yi AB'ye daha uyumlu hale getirmek için öngördüğü "Avrupa Stratejisi" onaylanmış 
ve bu stratejinin hayata geçirilmesi için Komisyon'dan Türkiye'ye  gerekli mali desteğin 
sağlanması yönünde harekete geçmesi istenmiştir(Uysal,2001:149). Peki AB' yi daha önceki 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Andreas Maurer, "Der europäische Integrationsprozeß und seine Anfänge -Leitbilder, Motive und Antriebs 
dynamik" http://www.europawissenschaften-berlin.de/texte/Kapitel1.pdf, (Erişim Tarihi: 15.mayıs.2015). 
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katı tutumundan vazgeçiren neden neydi? Başka bir ifadeyle AB neden Türkiye konusunda 
Lüksemburg Zirvesi'ndeki tavrından daha yumuşak bir tavır sergilemiştir? Bu sorunun cevabı 
açıktır. AB Kıbrıs dahil diğer aday ülkelerle katılım müzakerelerine başlaması gerekliydi. 
Fakat Kıbrıs Rum Kesimi ile müzakerelere başlanabilmesi için Türkiye'nin vetosu kalkması 
gerekmekteydi. Çünkü 1959-1960 yılları arasında yapılan antlaşmalara göre Kıbrıs hiç bir 
şekilde Türkiye ve Yunanistan'ın bulunmadığı herhangi bir örgüte katılamaz, herhangi bir 
devletle birleşemez veya ada taksim edilemezdi. Bu durumda AB Türkiye'yi bir şekilde ikna 
etmesi gerekmekteydi. Bu yolda AB Kıbrıs konusunda ilerleme sağlanabilmesi için Cardiff ve 
Viyana Zirvelerine ilaveten bir adım daha atarak 1999 Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'ye aday 
ülke statüsü vermiştir. AB'nin Türkiye'yi aday ülke olarak kabul etmesiyle birlikte gelecekte 
Türkiye'nin birliğe üyeliğinin yolunu da açmış oldu. Başka bir ifadeyle 1963'te başlayan iki 
taraf arasındaki sözlülük dönemi son bulup, nişanlılık dönemi de başlamış oldu. Ayrıca 
ilişkilerin seyri de ayrı bir boyut kazanmış oldu. 

 
1999-2005 Dönemi: Nişanlılık döneminde Müzakere Süreci 

Yukarıda da ifade edildiği üzere 1997 yılında gerçekleştirilen Lüksemburg Zirvesi'nde   
Türkiye'nin aday ülke olarak değerlendirilmemesi, Türkiye'nin tepkisine neden olmuştu. AB 
1999 Helsinki Zirvesinde hem Türkiye'nin tepkisi yumuşatmak hem de Kıbrıs Rum Kesimiyle 
müzakerelere başlayabilmek için Türkiye'ye adaylık statüsü vermiştir. Aynı zamanda da AB, 
Türkiye'ye adaylık statüsü verilmesiyle Türkiye ile nişanlanmak zorunda kaldığını ifade 
edebiliriz. Türkiye’ ye adaylık statüsü verilmesiyle birlikte AB, Türkiye ile (âdeta) 
nişanlanmak zorunda kalmıştır diyebiliriz. Bu kararla birlikte, Ayrıca bu kararla  aynı zirvede 
Türkiye’nin AB’nin yeni Genişleme Politikası çerçevesinde oluşturulan sisteme, diğer aday 
ülkelerle eşit statüde katılacağı da kararlaştırılmıştır. Anlamı bozmadıysam  

 Helsinki Zirvesi ile birlikte taraflar arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını 
söyleyebiliriz. Çünkü bu zirveyle, Türkiye diğer aday ülkeler gibi "Katılım Öncesi Stratejisi 
ve Öncesi Araçlarından" yararlanabilecekti. Böylelikle Türkiye katılım süreci çerçevesinde 
diğer aday ülkeler gibi AB'nin tüm programlarına, ajanslarına ve toplantılarına katılma hakkı 
elde etmiştir. Başka bir ifadeyle Türkiye diğer aday ülkeler gibi eşit şartlar ve  haklara sahip 
olacaktı. Ayrıca Türkiye uyum süreci altında AB fonlarından yardım alacaktı. Çünkü AB 
Türkiye'ye mali yardım yapılması hususunda  yetkili organları göreve çağırmıştı. Ayrıca AB 
Helsinki Zirvesi sonrası yayınladığı Türkiye ile ilgili ilerleme raporunda Türkiye'nin siyasi ve 
ekonomik kriterleri yerine getirmesiyle birlikte, AB müktesebatını üstlenmesi gerektiğini ve 
bu doğrultuda ulusal programını hazırlamasını istemiştir. Çünkü 1999 Helsinki Zirvesi 
itibariyle ilişkilerin bu program çerçevesinde yürütülmesi öngörülmüştür.  İlişkilerin 
ilerletilmesi ve Türkiye'nin kendi mevzuatını AB Mevzuatına yakınlaştırması bağlamında 
AB-Türkiye Ortaklık Komitesine yardımcı olacak pek çok alanda alt komiteler kurulmuştur. 
1999 Helsinki Zirvesiyle birlikte ilişkiler hiç görülmemiş bir şekilde hız kazanmıştır. 
İlişkilerdeki bu değişim Türkiye'nin iç ve dış politikalarına da olumlu bir şekilde 
yansımıştır(Burgin,2007:85).  

Helsinki Zirvesi sonrası dönemde Türkiye, yoğun bir reform sürecine girmiş ve AB 
Kopenhag katılım kriterlerine uyum sağlamak amacıyla çok sayıda yasa ve mevzuat 
düzenlemesini içeren 8 Uyum ve 2 Anayasa Değişikliği Paketi’ni kabul etmiştir. Türkiye'deki 
bu değişim AB'de şok etkisi yaratmıştır. Çünkü AB’ne, Türkiye'nin ilk müracaatından bugüne 
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yıllar geçmiş olmasına rağmen Türkiye ile arasındaki ilişkilerde bir arpa boyu yol 
gidilememiş, kayda değer bir gelişme yaşanmamıştı. Fakat Helsinki Zirvesi sonrasında 
ilişkilerin o denli hızlanması AB'ye ne oluyor dedirtmiştir. Bu süreç içerisinde ilişkilere hız 
veren en önemli araç AB Komisyonu'nun hazırladığı Katılım Ortaklığı Belgesi’dir. Katılım 
Ortaklığı Belgesi Türkiye'nin kendi mevzuatını AB mevzuatına uyumlaştırması  için kısa ve 
orta vadeli hedefleri/öncelikleri ortaya koymuştur. Bu doğrultuda  AB Komisyon’u, Türkiye 
için hazırladığı ilk Katılım Ortaklığı Belgesi’ni 8 Mart 2001 tarihli kararı ile kabul etmiştir.  
Daha sonra Türkiye Avrupa Komisyonun hazırlamış olduğu Katılım Ortaklığı Belgesi’ne 
binaen kendi  ulusal programını hazırlamıştır. Daha sonraki dönemlerde Katılım Ortaklığı 
Belgesi ve ulusal programlar 2002 ve 2003 yıllarında revize edilerek 
yenilenmiştir(Ersoy,2007:18).  

Özellikle Türkiye'de AK Parti iktidarıyla birlikte Avrupa Birliği yolunda büyük bir yol 
katledilmiştir. AK Partisi'nin yaptığı uyum paketleriyle Türkiye Avrupa Birliği’ne katılma 
konusunda ne kadar ciddi olduğunu göstermiştir. Türkiye Birliğe katılım kriterlerinden siyasi 
kriterlerde önemli ölçüde yeni reformlar gerçekleştirmiş, Türkiye'deki bu gelişmeler Avrupa 
Birliği'nin gözünden kaçmamış ve AB 1 Mayıs 2004 tarihinde on yeni üye ülkenin AB’ye 
resmen katılmasından sonra, Aralık 2004 Brüksel Zirvesi'nde Türkiye’nin siyasi kriterleri 
karşıladığını tespit etmiş, katılım müzakerelerinin açılmasını öneren Avrupa Komisyonu’nun 
6 Ekim tarihli tavsiyesi doğrultusunda Türkiye ile müzakerelerin 3 Ekim 2005 tarihinde 
başlatılmasına karar vermişlerdir. Bu karar doğrultusunda Avrupa Komisyonu 29 Haziran 
2005 tarihinde "Türkiye İçin Katılım Müzakereleri Çerçevesi Taslağı"nı açıklamıştır. 
Taslak’ta, müzakereleri düzenleyen genel ilkeler, müzakerelerin içeriği, müzakere 
prosedürleri ve müzakere edilecek başlıklar yer almaktadır(IKV, http: //www. ikv. org.t r/ i c 
erik_print.asp?id=446,1Şubat 2016). 30 Temmuz 2005 tarihinde Türkiye Ankara 
Antlaşması'nı birliğe katılan on yeni ülkeyle ek protokol ile imzalamış, ardından da 
yayınladığı deklarasyon ile bunun Güney Kıbrıs Rum Yönetimini tanıdığı anlamına 
gelmediğini ifade etmiştir.Ve 3 Ekim 2005 tarihinde müzakereler 35 fasıl altında başlamış, 
ardından da birlik üyeleri, müzakerelerin başlamasından Türkiye'nin tam üye olacağı 
anlamının çıkartılmaması gerektiğini, müzakerelerin ucu açık bir süreç olduğunun altını 
çizmiştir. 3 Ekim 2005 tarihinde müzakerelerin başlamasıyla taraflar arasında alacak verecek 
tartışmaları artmıştır. Bu tartışmalar örneğin; nişanlı bir çiftin düğün arifesinde; ben bunu 
yapacağım, sen şunu yapacaksın veya yapmayacaksın demesi gibidir. Bu bahaneler genellikle 
damat tarafını istemeyen kız tarafının düğünün gerçekleşmemesi için öne sürdüğü 
mazeretlerdir. Türkiye, AB arasında her ne kadar müzakereler başlamış olsa da Türkiye, 
istenmeyen damat pozisyonuna gelecektir. Yani her ne kadar AB, Türkiye ile müzakereleri 
başlatmış olsa da( nişan yüzüğü parmağa takılsa da)  Türkiye'yi Birliğe üye olarak almamak 
için sorunları masaya yatırmakta ya da farklı üyelik alternatiflerini Türkiye'ye sunmaktadır. 
Fakat AB'nin ilişkilere farklı yaklaşımı ve sorun üstüne sorun çıkarması, bir gün Türkiye'ye 
yeter dedirtip farklı yaklaşımlara sürükleyebilir. Zaten AB'de Türkiye'den bu hareketi 
beklemektedir. Başka bir ifadeyle Türkiye’nin kendi isteğiyle müzakerelerden çekilmesini 
beklemektedir. Türkiye'nin müzakerelerden çekilmesi demek, üyelikten çekilmesi , yani 
Türkiye'nin tek taraflı ve kendi isteğiyle nişanı bozması demektir. 

   
İlişkilerde Esen Soğuk Rüzgar: Müzakerelerde Vetolar Dönemi 
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AK Parti iktidarı ile hızlanan ilişkiler 2006 yılından sonra siyasi nitelik kazanmıştır. 
Türkiye bu siyasi nitelik çerçevesinde tıkanmış bir şekilde katılım müzakereleri sürecini 
sürdürmeye çalışmıştır. 2006 yılın sonrası müzakere sürecine Kıbrıs ve sözde Ermeni 
soykırımı damgasını vururken, aynı zamanda da Türkiye- AB ilişkileri Almanya ve 
Fransa'nın "ayrıcalıklı ortaklık" veya son zamanlarda da "stratejik ortaklık" fikirleriyle 
şekillendirilmeye çalışılmaktadır. Bunun en somut örneği Avrupa Genel İşler ve Dış 
İlişkiler Konsey, Fransa ve GKRY'nin Ermeni ve Kıbrıs sorunlarını üyelik perspektifi 
ile doğrudan ilinti diye pek çok müzakere fasıllarını bloke etmesidir. AB Konsey ve 
üyesi ülkelerin almış oldukları bu karar doğrudan siyasi nitelikte bir karardır. 

Türkiye- AB ilişkilerinin siyasi nitelik kazanmasından sonra şunu rahatlıkla ifade edebiliriz 
ki, Türkiye ile AB arasında 3 Ekim 2005 tarihinde başlayan müzakerelere, Kıbrıs sorunu 
damgasını vurmuş ve müzakereleri yavaşlatmıştır. Bu durumda dolayısıyla müzakereler, 
başladığı ilk günkü gibi bir heyecanla devam etmemektedir. Çünkü Avrupa Komisyonu'nun 
önerisi doğrultusunda Avrupa Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi 29 Kasım 2006’da, 
Türkiye’nin Ankara Anlaşması’na Ek Protokolü ile üstlendiği yükümlülükleri yerine 
getirmediği gerekçesiyle 8 müzakere fasıllında (Malların Serbest Dolaşımı, Yerleşme ve 
Hizmet Sunumu Serbestisi, Mali Hizmetler, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Balıkçılık, Ulaştırma 
Politikası, Gümrük Birliği ve Dış İlişkiler)(IKV, 4 Şubat 2016) müzakerelerin askıya 
alınmasına ve açılan fasılların kapatılmamasına karar vermiştir. Bu karara gerekçe olarak 
AB Türkiye'nin 1964 yılında yürürlüğe giren  Ankara Antlaşması ve akabinde Katma 
Protokolü Birliğe yeni katılan üyelerle de imzalaması gerekmekteydi Fakat Türkiye Ankara 
Antlaşması ve Ek Protokole binaen inşa edilen Gümrük Birliği'ni biri hariç  birliğe yeni 
katılan ülkelerle imzalamıştır. Başka bir ifadeyle Türkiye Birliğe katılan yeni üyelerle 
yukarıda bahsedilen Antlaşmayı imzalamış, fakat Kıbrıs Rum Kesimi ile imzalamamıştır. 
Türkiye'nin bu kararı GKRY'yi tanımadığının bir göstergesidir. Dolayısıyla Türkiye Kıbrıs 
Rum Yönetimine limanları açmamıştır. Bu karar üzerine AB karşı bir deklarasyon 
yayınlayarak müzakerelerin yavaşlatılacağı ve hatta durdurulacağını Türkiye'ye bildirmiştir. 
Nitekim AB ilerleme raporlarıyla konuyu takip etmiş ve 14-15 Aralık 2006 tarihli Brüksel 
Avrupa Konseyi toplantısında 8 müzakere fasıllının askıya alınacağı ve açılan başlıkların 
Türkiye gerekli adamı atıncaya kadar kapatılmayacağını bildirmiştir. AB'nin bu kararı 
tamamen siyasi nitelikte olup, hızlı ilerleyen ilişkileri frenlemiştir. AB'nin bu kararına binaen 
Fransa beş başlığı, GKRY ise  6 başlığı açılmaması üzere veto(Bericht der Unabhängigen 
Türkei-Kommission, 2009: 11-12) etmişlerdir. Böylelikle 3 Ekim 2005 tarihinden bugüne 
kadar süreçte toplam 35 fasıldan 13'ü açılabilmiş, 19'u askıya alınarak bloke edilmiştir. 
Türkiye'nin AB ile müzakere edebileceği üç başlık kalmış bu başlıklarda açılıp kapanmaması 
üzere askıya alınmıştır. Türkiye- AB arasındaki bu durum 2013 yılının son dönemine kadar bu 
şekilde devam etmiştir.  2013 yılında Türkiye- AB ilişkilerine mülteci ve göç sorunları 
damgayı vuracaktır. 2000'li yıllardan itibaren AB'nin uğraştığı en büyük sorunların başında 
mülteci ve göçmen sorunu gelmektir. AB bu sorunu çözebilmek için faklı alternatifler arayışı 
içerisine girmiştir. Çözüm içinde Türkiye ile tıkanan ilişkileri tekrar canlandırmayı 
planlamaktadır. Bu noktada AB Türk vatandaşlarının Birlik sınırları içerisinde vizesiz 
seyahat edebilmesi için "Vize Muafiyeti Antlaşması"nı gündeme getirmiştir. Bu doğrultuda 
öncelikle AB, daha önce veto edilen başlıklardan "Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların 
Koordinasyonu" faslının açılmasına karar vermiş, akabinde de Türk vatandaşlarının AB 
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sınırlarında serbest seyahat edebilmesi için Türkiye'nin geri kabul Antlaşmasını onaylamasını 
istemiştir. AB'nin Geri Kabul Antlaşmasıyla: Türkiye’de veya AB’ye üye ülkelerden birinde, 
ülkeye giriş, ülkede bulunma veya ikamet etme koşullarını sağlamayan veya sağlayamaz 
duruma düşen kişilerin Anlaşma’da belirlenen şartlar ve kurallar çerçevesinde ilgili ülkeye 
geri gönderilmesini amaçlamaktadır. Türkiye'den ise AB şunları talep etmektedir; "Yasadışı 
yollarla AB ülkelerine giden veya bu ülkelerde bulundukları sırada yasadışı duruma düşen 
(örneğin, vize süresini geçiren) Türk vatandaşları ve Türkiye üzerinden Anlaşma’ya taraf 
diğer ülke veya ülke grubuna geçiş yapmış üçüncü ülke vatandaşlarının Anlaşma’da 
belirlenen şartlar ve kurallar çerçevesinde Türkiye’ye geri alınmasını, yasadışı yollarla AB 
ülkeleri üzerinden ülkemize gelen veya Türkiye’de bulundukları sırada yasadışı duruma düşen 
AB üyesi ülkeler ve üçüncü ülke vatandaşlarının Anlaşma’da belirlenen şartlar ve kurallar 
çerçevesinde ilgili AB ülkesine iade edilmesini düzenlemektedir"(Avrupa Birliği Bakanlığı, 
http://www.ab.gov.tr/files/pub/turkiye_ab_vize_ muafiyeti_sureci_ve_geri_kabul_ anlasmasi 
_hakkinda_ temel_ sorular_ve_yanitlari.pdf, 5 Şubat 2016). Taraflar arasında yapılan 
antlaşmaya göre antlaşma imzalandığı andan itibaren 3 yıl içerisinde uygulamaya 
konacaktır. Yani Türkiye Aralık 2013 yılında imzaladığı geri kabul antlaşmasına binaen 2016 
yılının Kasım veya Aralık ayından itibaren AB ülkelerine yasa dışı yollarla giren ve Türkiye 
üzerinden geldiğini ibraz eden üçüncü ülke vatandaşlarını geri almaya başlayacaktır. 
Türkiye- AB arasında yukarıda ifade edilen ir hareketlilik yaşanmış olmasına rağmen 2015 
yılına kadar müzakereler durağan geçmiştir. Ne açılan başlıklar masaya yatırılmış, nede yeni 
bir başlık açılmıştır. AB Kıbrıs ve Ermeni konusundaki tavrını devam ettirmiştir. Hatta AB 
Komisyonu sözde Ermeni tasarısını mayıs 2015'te kabul etmiştir.  Bu kararla birlikte AB'nin 
bir taraftan geliştirmek istediği Türkiye ile ilişkilerinin önüne, Kıbrıs sorununun ardından 
Ermeni sorunu yaratmaya çalıştığını ifade edebiliriz. Çünkü Fransa gibi ülkelerin “sözde” 
Ermeni soykırımını inkar edenleri cezalandırmayı öngören yasaları uygulamaya koyması 
diğer ülkeleri de teşvik etmiştir. Bugün bu mesele Fransa'dan sonra Slovakya’nın gündemine 
gelmiştir. Slovakya’nın eski Adalet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Stefan Harabin: " Hangi 
düzeyde Türk yetkilisi olursa olsun, eğer Slovakya’da Ermeni soykırımını inkâr ederse, derhal 
beş yıl hapis cezasına çarptırılacağını"(Haber Türk, http://www .haberturk. com/ dunya/ 
haber/731789-bir-sen-eksiktin-slovakya, 03.02.2016). ifade etmiştir. Yapılan bu açıklamalar 
Avrupa Birliği'nin en önemli temel değerlerinden biri olan ifade özgürlüğüyle açıkça 
çelişmektedir. Aynı zamanda bu açıklamalar AB'nin ve üyesi ülkelerin Türkiye ile ilgili 
tutumunun bir göstergesidir ve her defasında ifade özgürlüğüne vurgu yapan AB için vahim 
bir durumdur. Bu durumu Emre Tüysüz şu şekilde ifade etmektedir; "Bu aslında S. 
Huntington’un Batı merkezli medeniyet kavramını eleştirmesinde haklılığını ortaya koyuyor. 
Kendi medeniyetinin kutsayan ancak aynı medeniyeti geriye götüren bir anlayışa sahip 
Avrupalı liderler açıkça AB’ye ihanet ediyorlar. Bu durumda “Avrupalı Olmayan Avrupa” ile 
karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz"(Tüysüz, http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/ 4861/ 
turkiye_ab_iliskileri_nereye_gidiyor_avrupali_olmayan_avrupa, 25 Haziran 2015).  

Gerek kamuoyunda gerek siyasi çevrelerde kültürel ve dini farklılıklardan 
kaynaklanan algılama sorununun taraflar arasında aşılması en zor problem olduğu ifade 
edebiliriz. Ayrıca tarihte Türklerin ve İslamiyet’in, Avrupa medeniyetinin gelişmesinde 
önemli bir yer tuttuğu da göz ardı edilmektedir. Başak bir ifadeyle bugün AB bugünkü 
konumuna bizlerin sayesinde gelmiştir. Avrupa medeniyeti bizimle var olmuştur. Peki AB 
üyesi ülkeler neden Türkiye'yi kendilerinden görmezler? Bu sorunun cevabını; birinci olarak 
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Türkiye'nin sahip olduğu dini kimliğidir. AB üyesi ülkelere göre Türkiye dini kimliğinden 
dolayı bir Orta Aysa ülkesidir. İkincisi Türkiye'nin sahip olduğu kalabalık nüfusudur. Bugün 
Türkiye'nin nüfusu 80 milyona dayanmış ve bu nüfusla Türkiye AB üyesi olduğu takdirde 
Almanya'dan sonra en çok nüfusa sahip ülkesi olacaktır. Dolayısıyla Türkiye AB organlarında 
pek çok sayıda sandalye ve temsilciye sahip olacaktır. Müslüman kimliğe sahip Türkiye 
AB'nin geleceğiyle ilgili karar alınmasında ve bu kararların hayata geçirilmesinde etkin rol 
oynayacaktır. Ayrıca Türkiye gerektiğinde alınan kararları veto edebilecektir. Bu durumdan 
AB üyesi ülkeler aşırı rahatsız olmaktadır. Üçüncü olarak ise AB üyesi ülkelere göre, her ne 
kadar Türkiye Batılaşmayı kendine prensip olarak benimsese de, Türkiye dış politika olarak 
ABD yanlısı politikalar uygulamaktadır. Zaten AB içerisinde ABD'nin Truva Atı görevini 
yapan İngiltere var birde Türkiye Birliğe dahil edildiğinde bu sayı artacak ve bu AB'nin 
geleceğini olumsuz etkileyebilir. Türkiye'nin dini kimliğinden çekinen AB'de medeniyet 
algısının temelinde “İslamophobia” olarak adlandırılan “İslam korkusu” bulunduğunu ifade 
edebiliriz. Bugün  AB İslam korkusunu Türklük ile özdeşleştirmektedir.  

Fakat her ne kadar AB'nin Türkiye ile ilgili korku ve endişesi olsa da, her şeye rağmen 
AB Türkiye'den vazgeçemiyor. En son olarak AB Türkiyesiz olamayacağını Suriyeli 
göçmenler politikasında göstermiştir. Oysa Türkiye- AB ilişkileri 2015 yılının sonlarına  
kadar  oldukça durağan bir şekilde devam ediyordu.  Hatta taraflar arasında ilişkiler hiç yok 
denecek kadar azdı diyebiliriz. Fakat 2015'in ikinci yarısından itibaren Suriyeli göçmenlere 
Avrupa'ya geçiş kapısını aralamasıyla, AB'nin etekleri tutuşmuş ve Türkiye ile masaya 
oturarak duran ilişkileri tekrar canlandırmak istemiştir.  Düne kadar çözülemeyen ve olmazsa 
olmazlar arasında olan konular görmezlikten gelinmeye başlanmış, ve hatta Türkiye'nin 
AB'ye üyeliği için yeni alternatifler konuşulmaya başlanmıştır. Özellikle Suriyeli göçmenlerin 
Türkiye'de kalması için AB Türkiye'ye 3 milyar Avro teklif etmiş ve  03.02.2016 tarihinde bu 
teklifi onaylamıştır. Bu gelişmeler Türkiye'ye üyelik mi yoksa ortaklık mı getirecek gelecek 
günler bize gösterecektir. Fakat Türkiye Birliğe üye olacak ise bunu yakın zamanda beklemek 
doğru olmaz. AB içindeki karşıt tavırlar ve söylemler bize yakın zamanda Türkiye'nin üye 
olamayacağını göstermektedir. Fakat taraflar nişanlılık sürecinin devam ettirilmesi hususunda 
çaba gösterecektir. Özellikle kız evi olarak AB Türkiye'yi sevmese de, kaybetmemek için 
zaman zaman Türkiye'ye yeşil ışık yakacaktır. Bu ışık kısa vadeli üyelik sonucunu 
getirmeyecektir. Türkiye'nin üyeliği uluslararası sistemdeki gelişmelere bağlı olacaktır.  

 

Türkiye-AB İlişkilerinde Tahayyül/Realite Gerilimi: Mülteci Krizi 
Siyasi nedenlerden ötürü tıkanan ilişkiler/müzakereler, 2015 yılın son dönemlerinden 

itibaren AB'nin tarihinde karşı karşıya kaldığı mülteci krizinden dolayı hiç beklenmedik bir 
şekilde yeniden canlanmıştır. 2015 Ekim ayından bu yana taraflar arasında yoğun bir 
diploması trafiği yaşanmakta, bu ise ilişkilerde yeni bir sayfanın açıldığı ve akabinde de 
üyelik mi geliyor? sorusunu gündeme getirmiştir. Türkiye- AB ilişkilerinin gündem 
konularına baktığımızda; Suriye konusunda AB ülkelerinin Türkiye'yi tam olmasa da 
destekliyor olmaları, Suriyeli mülteci krizi,  Türk vatandaşlarının AB sınırları içerisinde 
serbest dolaşımını öngören vize muafiyeti ve geri kabul antlaşması, yeni müzakere fasıllarının 
müzakereye açılması, Suriyeli mültecilerin/sığınmacıların Türkiye'de kalması için AB'nin 3 
milyar Avroluk yardımda bulunması, terörle mücadelede işbirliğinin artırılması, Rusya-ABD 
arasında yaşanan Soğuk Savaş ve bu savaşın etkisiyle yaşanan enerji konuları ve bu 
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gelişmeler neticesinde AB'nin tekrar Avrupa aile fotoğrafı arasına Türkiye’yi dahil etmesi 
gibi konular bugün ilişkilere yön vermektedir. 

Özellikle Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden masaya yatırılmasına neden olan olay Esad 
rejiminden kaçan Suriyeli  mülteci/sığınmacıların Türkiye üzerinden Avrupa'ya akın etmesi 
olmuştur. 2015 yılının ortalarından itibaren Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacıların akın 
akın Avrupa sınırlarına, özellikle de Almanya'ya doğru hareket etmesi AB'ye  ne oluyor 
dedirtmiştir. Bu göç dalgalarıyla da birlikte AB kanadından aralarından AB Konsey Başkanı 
Donald Tusk, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Komisyonu Başkan 
Yardımcısı Frans Timmermans, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komisyon Üyesi 
Dimitris Avramopulos ile Komisyonun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve son 
olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yer aldığı pek çok üst düzey isimler Türkiye’yi 
ziyaret etmiştir(Özsöz,2015:1-2). Bu ziyaretler akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayip 
Erdoğan Brüksel'e ziyarette bulunmuştur. Bu ziyaret ertesinde, Kıbrıs sorunu çözüme 
kavuşturulmadan yeni müzakere başlığının açılmaması veya açılan başlıkların kapatılmaması 
hususunda AB Konseyi'nin kesin kararı olmasına rağmen, yeni müzakere başlıklarının 
açılmasından ve vize muafiyetinden ve 3 milyar Avroluk yardımdan ve acilen Türkiye'nin 
geri kabul antlaşmasının bir an evvel yürürlüğe konmasından bahsedilmeye başlanmıştır. 
Taraflar arasındaki ilişkilerin birden bu şekilde gelişmesi bize AB'nin hem mülteci hem de 
diğer konularda Türkiyesiz olmadan yapamayacağı ve AB'nin mevcut Türkiye politikasının 
yanlış olduğunu ortaya koymuştur. Fakat bu cümleden, Türkiye mülteci krizinde AB'ye 
yardım edecek ve AB Türkiye'yi yarın Birliğe üye olarak alacak sonucu çıkartmamak 
gerekmektedir. Böyle bir beklenti içinde olmak bizi yanıltır. Yanıltır, çünkü AB'nin ne zaman 
başı sıkışmış ise veya zor durumda kaldıysa kurtarıcı olarak, Türkiye'ye yeşil ışık yakmış ve 
krizlerden çıkmayı başarmıştır. Bu ve buna benzer olaylarla ilgili olarak Türkiye- AB ilişkileri 
tarihinde pek çok örnek vardır. Bugün yaşanan mülteci krizi sonrasında AB'nin Türkiye'ye 
yönelmesini normal karşılamak gerekmektedir. Çünkü kapitalist düzende kaybetmeden bir 
koyup on kazanmak tercih edilmektedir. Bugün AB'nin izlemiş olduğu Türkiye politikası da 
böyledir. AB Türkiye'ye 3 milyar Avroluk yardımı tahsis edip, Suriyeli sığınmacıların 
Türkiye'de kalması hususunda ısrarcı davranmaktadır.   

Mülteci akınına karşı AB'nin Türkiye'ye 3 milyar avro teklif etmesi, basit yolu tercih 
edip mülteci kriziyle yüzleşmekten kaçtığının göstergesidir. Oysa mülteci krizi sadece 
Türkiye ve AB'nin sorunu değildir. Aksine  mülteci krizi küresel bir sorundur. AB ve diğer 
uluslararası küresel örgütler acı ama gerçek olan mülteci krizi ile yüzleşmek zorundadır. 
BM'nin 18 Haziran 2015 tarihinde yayınladığı  2014 yılına ilişkin küresel eğilimler raporuna 
göre dünya genelinde yerinden edilmiş ve sığınmacı durumunda olan mülteci sayısını 60 
milyonu aştığını belirtmektedir. UNHCR tarafından yayımlanan rapora göre dünya çapında 
mülteci sayısının artmasının nedeni olarak savaşlar, çatışmalar, rejim baskısı ve terör3  olarak 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Rapor, yaklaşık 60 milyon kişinin evlerinden kaçmaya zorlandığını gösterirken; UNHCR dünya genelinde 
yerinden edilmeye yönelik tehlikeli yeni bir çağa girildiği konusunda uyarıda bulunuyor , UNHCR Küresel 
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gösterilmektedir. Ayrıca BM'nin raporunda 2014 yılında en çok mülteci kabul eden ülkeler 
arasında Türkiye ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Türkiye'de sığınmacı durumda olan en 
yüksek nüfus Esad rejiminden kaçan Suriyelilerdir. Bu hususta Başbakan Yardımcısı Numan 
Kurtulmuş, Suriye Koordinasyon Toplantı'sında basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuş 
ve Numan Kurtulmuş'un açıklamasına göre, bugün Türkiye'deki Suriye mülteci nüfusu 2 
milyonu aşmıştır ve bu kapsamda Türkiye'nin harcadığı miktar ise 7.6 milyar doları geçmiştir. 
Numan Kurtulmuş bu paranın içerisinde uluslararası camianın katkısının 418 
milyon(Kurtulmuş, http://www.haberler.com/suriye-koordinasyon-toplantisi-7703735-haberi/, 
9 Şubat 201 6). olduğunu belirtmektedir. Bu durumda Türkiye hem mültecilere ev sahipliliği 
yapmakta hem de mültecilerin geçim ihtiyacını karşılayacak şekilde bütçesinden para 
aktarmaktadır. Bu durumda Türkiye'nin uluslararası küresel örgütlere tepki göstermesinin son 
derece haklı olduğunu ortaya çıkmaktadır.  

AB cephesine geri döndüğümüzde, insan hakları, insan onuruna saygı ve demokrasiden 
bahseden AB, Suriyeli mülteci krizinin farkına ancak Aylan bebeğin feci şekilde ölümüyle 
varmıştır. İlk önceleri AB üyesi ülkeler  Aylan bebeğin ölümünden sonra acıyıp kapılarını 
kısmen mültecilere açmış, fakat sonraki günlerde başta Avusturya,Almanya, olmak üzere 
Macaristan, Slovenya ve diğer AB ülkeleri kapılarını mültecilere kapatmışlardır. Hatta sınır 
ihlali yapan Suriyeli mültecilere ateş etmeye başlamışlardır. Bu yetmiyormuş gibi AB üyesi 
pek çok ülke kara sınırlarında pasaport kontrolüne geçerek Schengen sistemini askıya 
almışlardır. Böylelikle Avrupa'yı Avrupa yapan temel ilkelerin yanında ortak sembollerden 
(AVRO/ Schengen) biri olan  Schengen ortak politikasının askıya alınmasıyla birlikte Avrupa 
Birliği'nde sarsılmıştır. Böylelikle AB mülteci krizi ile yüzleşmek zorunda kalmıştır. Mülteci 
krizi ile yüzleşen AB hem kendi iç sorununu çözmek, hem de mülteci sorununa hızlı ve etkin 
bir çözüm bulabilmek için Türkiye'nin kapısını çalmak zorunda kalmıştır. Başka bir ifadeyle  
durumun ciddiyetini anlayan AB bir kez daha hem kendi içerisindeki, hem de küresel nitelikli 
sorunu Türkiye ve Türkiye'nin rolü olmadan çözemeyeceğini anlamıştır. Hal böyle olunca AB 
Türkiye'ye karşı, senin kaşın, gözün ne kadar güzelmiş, ben senin güzelliğinin farkına 
varamadım dercesine birden bire Türkiye karşıtlığı politikasını yumuşatmış ve aman Türkiye 
demeye başlamıştır. Türkiye ile ilişkilerin tekrar hız kazanması için hem AB Konseyi, Fransa 
ve GKRY'nin veto ettikleri müzakere fasıllarının açılması (Özsöz, İKV Değerlendirme Notu,  
Ekim 2015,s. 4), hem de Türk vatandaşlarının Avrupa sınırlarında serbest dolaşımını öngören 
vize muafiyeti antlaşmasının bir an evvel yürürlüğe konmasını gündemine almıştır. Son 
zamanlardaki bu gelişmeler sonrasında; AB Birliğin kapısını Türkiye'ye açıyor mu? veya AB 
Türkiye'ye ne vaat ediyor? gibi sorular gündeme taşınmıştır.. 

Öncelikle ilk sorudan başladığımızda, yakın zamanda Türkiye'nin AB'ye üye olmasını 
beklememek gerekir. Çünkü geçmiş dönemlerde taraflar arasında ilişkiler tıkanmış ve tıkanan 
ilişkiler uluslararası sistemin gelişimine göre düzelmiş ve hız kazanmıştır. Örneğin genelde 
Batı/ özelde AET Soğuk Savaş döneminde Sovyet tehdidine karşı Türkiye'yi eli altında 
tutabilmek için Türkiye'ye üyelik vaat ederek, ortaklık ilişkisini başlatmıştır. Yine Soğuk 
Savaş'ın çetin geçtiği dönemlerde, Kıbrıs sorunu ve ekonomik denelerden dolayı Türkiye'nin 
Batı/AET ile ilişkileri askıya alınmış ve Türkiye Rusya yakınlaşmak zorunda kalmıştır. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Eğilimler Raporu, Basın Açıklaması, http://www.unhcr.org/turkey/home.php?content=640,(Erişim Tarihi: 8 
Şubat 2016). 
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Batı/AB bu yakınlaşmayı tehlikeli olarak görmüş ve rahmetli Ecevit'e elçi göndererek 
Türkiye'nin Yunanistan ile birlikte AET'ye başvurmasını istemiştir. Soğuk Savaş'ın sonlarına 
doğru Türkiye AET'ye üyelik müracaatında bulunmuş, fakat AB o dönem açıkça ifade etmese 
de, Türkiye'nin AB için artık önemi kalmadığı gerekçesiyle reddetmiştir. 1990'lı yıllarda 
Türkiye-AB ilişkileri sadece Gümrük Birliği çerçevesinde devam ettirilmiş ve ilişkilerin 
siyasi boyutu Haziran 1999 yılına kadar son derece durağan geçmiştir.  1999 yılında ilişkiler 
tekrar hızlanmıştır. Çünkü AB Doğu Akdeniz politikası çerçevesinde Kıbrıs Rum Kesimini 
Birliğe üye yapmak istiyordu ve GKRY'nin önünde en önemli sorun ise Türkiye idi. Çünkü 
Türkiye yapılan uluslararası antlaşmalardan ötürü GKRY'nin üyeliğine karşı çıkmaktaydı. Bu 
durumda AB Türkiye'nin karşı tavrını yumuşatması gerekmekteydi.Bu doğrultuda AB 
Türkiye'nin hayır diyemeyeceği adaylık statüsünü gündeme getirmiş ve Türkiye'yi aday ülke 
olarak ilan etmiştir.  Bu arada AB Kıbrıs Rum Kesimi'ni Birliğe üye yapmıştır. Başka bir 
ifadeyle AB Kıbrıs pazarlığı çerçevesinde Türkiye'yi aday ülke ilan etmiştir. 1999'dan 
ABD'nin Irak operasyonuna kadar ilişkiler normal seyrinde devam etmiş ve ABD'nin Irak'a 
girmesiyle tekrar hız kazanmıştır. Çünkü pek çok AB üyesi ülke ABD'nin Irak operasyonuna 
karşıydı ve Türkiye ABD'nin yanında yer almaması gerekmekteydi. Türkiye'nin Irak 
teskeresini reddetmesi AB'yi memnun etmiştir. ABD'nin Irak operasyonu Türkiye'nin AB ile 
müzakerelere başlamasına neden olmuştur. Müzakerelerin başlamasıyla  Türkiye'nin yakın 
zamanda AB'ye üye olacağı hayal edilirken, tam o sırada AB'den gelen, müzakerelerin ucu 
açık bir süreç olduğu ve yakın zamanda Türkiye'nin üye olması beklenmemelidir şeklinde 
açıklanma yapılması Türk halkının kafasını karıştırmıştır. Bu açıklamalarla birlikte Türk 
halkının AB'ye güveni sarsılmış, AB'ye olan destek azalmaya başlamıştır. Bu gelişmeler 
üzerine AB'nin Kıbrıs sorununu katılım kriterleri arasına alması ve müzakereleri Kıbrıs 
sorununa bağlayarak  veto etmesi 2006 -2008 yılları arasında taraflar müzakerelerde bir arpa 
boyu yol katedememişlerdir. katledememişlerdir. 2008 yılında Rusya'nın Gürcistan'a 
müdahale etmesi ve enerji vanalarını kapatması AB'yi endişelendirmiş ve AB tekrar 
Türkiye'nin kapısını çalmıştır. Rusya'nın Gürcistan ve Ukrayna üzerinden enerji kozu ile 
AB'yi tehdit etmesi müzakerelerde yeni başlıkların açılmasına neden olmuştur. Tam ilişkiler 
tekrar canlandı derken 2010-2015 yılları arasında ilişkiler Kıbrıs ve sözde Ermeni 
sorunlarından dolayı tekrar askıya alınmıştır. Bu süreçte AB, Türkiye'nin 1915 olaylarını ve 
Kıbrıs'ı tanıyıp  limanları GKRY'ne açması hususundaki  tavrını sürdürmüştür. AB'nin bu 
tavrı 2013 yılının sonlarına kadar sürmüş ve müzakereleri duraklamasına neden olmuştur. 
İlişkiler 5 Kasım 2013 tarihinde Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu vize 
muafiyeti antlaşmaları çerçevesinde hareketlilik göstermiş olsa da AB'nin yukarıda ifade 
edilen nedenlerden dolayı sürdürdüğü  tepkisi 2015 yılının son çeyreğine  kadar devam 
etmiştir.  

2015 yılına kadar geçen sürece baktığımızda genelde Türkiye-AB ilişkileri zikzaklı bir 
seyir izlediği görünmektedir. Ayrıca AB ne zaman zor durumda kalmışsa Türkiye’nin kapısını 
çalmış ve buna bağlı olarak ilişkiler hız kazanmıştır. Bu dönemlerde de, Türkiye’nin AB’ den 
üyelik beklentisi içerisine girdiği gözlenmektedir. Fakat Türkiye'nin her beklentisi de hüsranla 
sonuçlanmıştır. Bugün Türkiye AB ilişkileri Suriyeli mülteci/ sığınmacı kriziyle tekrar hız 
kazanmıştır. Başta Almanya Şansölyesi Merkel olmak üzere pek çok AB organlarının 
temsilcileri mülteci sorunu konuşmak üzere Türkiye'yi ziyarette bulunmuşlardır. Karşılıklı 
diplomatik çerçevede sürdürülen görüşmelerde dikkati çeken pazarlık konusu, Türkiye'nin 
yakın zamanda üye olmasından ziyade, pazarlığın mülteci krizinin çözümüne karşı Türk 
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vatandaşlarının serbest dolaşımı ve birkaç müzakere fasıllının rutin şekilde açılıp ilerletilmesi 
şeklinde olduğu gözlenmektedir. Bu durumu Melih Özsöz şu şekilde ifade etmektedir; 
"Mülteci krizine ilişkin “anlaşma” veya “pazarlık” olarak adlandırılan bu sürecin, müzakere 
başlıklarının açılmasına veya Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestliğine bağlanmasını, 
sap ile samanın birbirine karıştırılması olarak görmek mümkün. Her ne kadar bu başlıkların 
müzakere sürecinin olağan akışında açılması arzu edilse de AB, mülteci krizinde Türkiye’nin 
daha aktif rol oynaması için Türkiye’nin “hayır” diyemeyeceği kozlar öne 
sürüyor"(Özsöz,2015:5). Birde her geçen gün Türkiye'ye giren Suriyeli sığınmacıların 
nüfusunun artığını göz önüne alınırsa, AB Türkiye'nin 3 milyar Avroluk teklife hayır 
diyemeyeceğini düşünmektedir. Bu doğrultuda AB belirlediği 3 milyar Avroluk yardım 
paketini geçtiğimiz günlerde onaylamıştır.  İlişkilerin bu şekilde gelişmesi oldukça 
düşündürücüdür. Bugün gelinen noktaya baktığımızda; daha önce açılması gereken fasıllar 
mülteci krizi çerçevesinde açılacak, Türk vatandaşlarının hakkı olduğu halde kullanamadığı 
serbest dolaşım hakkı mülteci krizinin çözümüne bağlı olarak kullanacak olması gerçekten 
düşündürücüdür.  

Düşündürücü olan başka bir husus AB'nin bu 3 milyar Avroluk yardımına karşı 
Türkiye'den ne beklediğidir. AB varılan uzlaşı karşılığında Türkiye'den; Türkiye üzerinden 
AB'ye geçmek isteyen mültecilere engel olması ve bu mültecilerin Türkiye'de barınmasına 
izin vermesi, taraflar arası yapılan antlaşma çerçevesinde Türkiye üzerinden yasa dışı olarak 
AB sınırlarına geçen mültecilerin Türkiye'ye geri iade edilmesi. Şunu unutmamak gerekir ki 
bugün Türkiye üzerinden AB üyesi ülkelere yasa dışı girmiş 2015 verilerine göre 600-700 bin 
civarında göçmen nüfus bulunmaktadır. Antlaşama yürürlüğe girdiği andan itibaren Türkiye 
bu göçmenleri anıtlaşmaya dayanarak geri kabul etmek zorunda kalacaktır. AB'nin 
beklemediği şey ise Türkiye'nin üyeliğinin tartışılmamasıdır. Çünkü AB uzlaşı süreci boyunca 
Türkiye'nin üyeliğinden hiç söz etmemiş, uzlaşıda sadece yeni müzakere başlıklarının 
gerektiği şekilde açılması öngörülmüştür. AB'nin Suriyeli mültecilerin Türkiye'de kalmasına 
karşılık Türkiye'ye  vaat ettikleri; Birinci olarak 3 milyar Avroluk yardım, bu yardımların ne 
şekilde ve hangi fonlardan aracılığı ile gerçekleşeceği belirsizdir. AB'nin ikinci vaadi daha 
önce Fransa ve GKRY tarafından bloke edilen müzakere fasıllarının açılması ve son vaat ise 
Türk vatandaşlarının 1980'li yılların ortalarında elde ettiği ve  bir türlü kullanamadığı serbest 
dolaşım hakkıdır. AB'nin yukarıda ifade edilen vaatlerinden tam üyelik veya Türk 
vatandaşlarının Birlik içerisinde serbest dolaşacağı anlamı çıkartmamak gerekir. Çünkü hem 
uzlaşı metni hem de vaatlerin nasıl yürürlüğe gireceğine dair muğlak bir durum söz 
konusudur. Bilindiği üzere AB hukukunda kararlar net olmalı , yoruma açık olamamalıdır. 
Dolayısıyla Türkiye-AB  arasında varılan uzlaşının, geçmiş tarihlerde varılan mutabakatlarda 
olduğu gibi, nasıl yürütüleceği açık değil, muğlaktır.   

Şunu açıkça ifade edebiliriz ki Türkiye- AB ilişkilerinde mülteci kriziyle yeni bir 
dönem başlamıştır. Dolayısıyla da bu dönemin adını mülteci ilişkisi olarak belirtebiliriz. 
Çünkü bu yeni ilişki döneminde Türkiye'nin üyeliğinden ziyade AB'yi çıkmazlara sürükleyen 
Suriyeli mültecilere yönelik alınması gerek önlem ve tedbirlerden bahsedilmektedir. Fakat 
ilişkilerdeki bu yeni dönem kamuoyuna Türkiye'nin yakın zamanda Birliğe üye olacakmış 
gibi yansıtılmaktadır. Oysa yeni müzakere başlıklarının açılacak olması veya vizesiz seyahat 
konuları  yeni bir gelişme olmayıp,  zaten olması gerekenlerdir. Üzücü olan AB'nin mülteci 
soruna karşı bunları bir koz olarak kullanmasıdır. Başka bir ifadeyle mülteci sorununun 
vizesiz seyahatin anahtarı olarak gösterilmesidir.  
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Bugün gerek AB'den gelen temsilciler, gerekse AB'nin motoru/beyni görevini üstlenen 
Almanya'nın şansölyesi Merkel'in ziyaretlerinden anlaşılıyor ki siz mültecileri bizden uzak 
tutun ve AB üyelik kriterlerini yerine getirin, biz de size müzakerelerde bir takım kolaylıklar 
sağlayalım. Üye yapalım demiyorlar, AB bize 1959 yılında temeli atılan ve Ankara 
Antlaşması ile teyit edilen "Ortaklığı" kuralım diyorlar. Başka bir ifadeyle AB, bize Birliğe 
üyelik değil, "Ayrıcalıklı Ortaklık" önermektedir. Yakın zamanda yürürlüğe konması zor gibi 
görünen Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat etme imkanı da bunun bir parçasıdır. Ortaklık 
politikası çerçevesinde AB, Türk vatandaşlarının Avrupa sınırlarında serbest dolaşımını 
sağlamasının yanında, Türkiye'yi bir kaç AB ortak politikalarına dahil ederek, sizi ortak 
yaptık diyerek Türkiye'nin tepkisini yatıştırıp süreci idare etmek istemektedir. Ayrıca AB 
ortaklık politikası çerçevesinde Türkiye'yi  her daim elinin altında tutmayı planlamaktadır. 
Hatta AB bu politikanın bir an evvel hayata geçirilmesi hususunda acele etmektedir. Çünkü 
AB Suriyeli mülteci krizinde krizi Türkiyesiz  çözemeyeceğini anlamış ve bugüne kadar 
Türkiye'ye vermemiş olduğu tavizleri vermeye hazır olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla da 
Türkiye AB ilişkileri aniden hız kazanmıştır. Fakat bu yeni sürecin adını Türkiye üye olacak 
şekilde belirlememelidir. Yarın AB, yüzleştiği mülteci krizi sorununu çözdüğünde, tekrar eski 
moduna geri dönerek, pardon nerede kalmıştık diyerek, tek tek Türkiye'yi tam üye olarak 
almamak için sorunları masaya yatıracağı kesindir. Türkiye'nin  üyeliği hususunda AB'nin ne 
kadar samimi olup olmadığını anlayabilmek için Türkiye-AB tarihine kısa göz atmak yeterli 
olur. Asçında Bu açıdan son zamanlardaki gelişmelere bakarak umutlanmamak gerekir. 
Bugün hızlı bir şekilde başlayan ilişkiler, AB'nin mülteci krizine çözüm bulmasıyla birlikte 
Türkiye'nin beklentileri de tekrar hikaye olabilir. Bugün AB zaman kaybetmeden bu sorunu 
çözme gayesindedir. Sorunun çözümünü de Türkiye'den beklemektedir. Başka bir ifadeyle 
AB sorunun çözümünü Türk vatandaşlarının vize serbestliği meselesine dayandırarak, hem 
Birlik içerisindeki mülteci krizini çözmek, hem de kısa vadede Türkiye'nin üyeliğini gündeme 
getirmemeye çalışmaktadır. 

 
Sonuç 

Bugün Leyla ile Mecnun hikayesini andıran Türkiye-AB ilişkilerinin başlamasının 
üzerinden yarım asırdan fazla bir süre geçmiştir. Bu süreç boyunca ilişkiler inişli-çıkışlı bir 
seyir izlemiştir. Yapılan bu analizde özellikle AB ne zaman küresel bir sorunla karşı karşıya 
kaldıysa ya Türkiye'ye yeşil ışık yakmış yada Türkiye'nin kapısını çalmak zorunda kaldığı 
gözlemlenmektedir. Başka bir ifadeyle AB karşılaştığı sorunlar karşısında Türkiyesiz 
yapamayacağını göstermiştir. Fakat 1963 yılında Ankara Antlaşmasıyla tarafların karşılıklı 
olarak nikah için söz kesilmiş olmasına rağmen( AA. 28.Madde), taraflar yarım asır gibi uzun 
süre içerisinde mutlu sona ulaşamamışlardır. Çünkü bir taraftan Türkiye üzerine düşen görev 
ve sorumlulukları zamanın şartlarına göre ya ekonomik yada siyasi nedenlerden ötürü yerine 
getirememiş, diğer taraftan da AB ilişkilere ya önyargılı yaklaşmış yada ilişkileri 
siyasallaştırarak Türkiye'nin önüne Kıbrıs, Ermeni  ve bugünde mülteci sorunları gibi 
engelleri koymuştur. Fakat her iki tarafta Türkiye'nin üyeliğini çıkar ilişkisi çerçevesinde 
değerlendirmiş, zaman zaman ilişkiler askıya alınıp duraksamış olsa da, taraflar birbirinden 
ayrılamamıştır. Örneğin 1999 Helsinki Zirvesinde AB Türkiye'ye adaylık statüsü vererek 
nişan gerçekleşmiş ve 3 Ekim 2005 tarihinde de taraflar müzakereleri başlatarak düğün 
hazırlıklara başlamışlardı. Özellikle Türkiye'de iktidar değişikliği ile ilişkiler bugünkü gibi 
hızlı bir süreci girmiştir. Bu hızlı süreç AB'nin de kafasını döndürmüş ve AB'yi şok etmiştir. 
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Hatta ilişkilerin o denli  hızlı gelişmesiyle Türkiye'nin en kısa zamanda üye olacağı 
düşünülmekteydi. Fakat Türkiye'nin bu hayalini/rüyasına Kıbrıs sorunu damga vurmuş ve 
Türkiye'nin hayalleri kısa sürmüştür. 2006 yıllı itibariyle hem AB Konseyi hem de sırasıyla 
Fransa ve GKRY gibi ülkelerden peş peşe gelen vetolar ile 3 Ekim 2005 tarihinde başlayan 
müzakereleri dondurmuştur. Bu vetolar ile müzakerelerde bir arpa boyu katledilememiştir. Ta 
ki Arap Baharı'nın başlayıp tüm bölgeyi ve Suriye'yi etkisi altına alıncaya kadar. Suriye'de 
2011 yılında Esad rejimi ve rejim karşıtları arasında başlayan iç savaştan Suriye halkı 
vatanlarını terk ederek kendisine en yakın sınır ülkesi olan Türkiye'ye sığınmaya 
başlamışlardır. Suriyeli mülteciler akın akın Türkiye'ye gelirken ne AB,ABD, nede  BM ve 
diğer uluslararası küresel örgütler üzerine düşeni yapmadıkları gibi, tüm dünyayı ilgilendiren 
bu küresel sorunla yüzleşmekten kaçmışlardır. Özellikle AB mülteci krizini uzaktan 
seyretmiş, Türkiye'ye akın eden mülteci kitlesinin sosyal ve ekonomik faturasını görmezden 
geldiği gibi aynı zamanda da bu mülteci kitlesinin kendi sınırına dayanacağını 
hesaplayamamıştır. Ayrıca AB Türkiye'nin çağrısına kulaklarını tıkamıştır. Türkiye'nin 
çağrısına kulak tıkayan AB mülteci kitlesinin sınırlarına dayanmasıyla uykudan uyanmak 
zorunda kalmış ve sorunu ivedilikle gündemine almıştır. Bu hususta pek çok kaynak AB'nin 
mülteci sorununu son zamanlarda Ege Deniz'inde meydana gelen ölümcü kazaların neden 
olduğunu yazmaktadır. Ege Denizi'nde meydana gelen kazaların etkisi olmadı değil fakat 
AB'yi harekete geçiren asıl mesele Suriyeli mültecilerin ne pahasına olursa olsun Avrupa'ya, 
özellikle Almanya'ya geçmek istemeleridir. Mülteci kitlesinin AB sınırına yaklaşması ve AB 
ülkelerinin kaç göçmenlerle dolmaya başlaması AB'nin tadını kaçırmıştır. Çünkü AB'nin 
kendi halkının refah ve huzurunu sağlaması öncelikli politikasıydı. Fakat mültecilerin başta 
Almanya olmak üzere Avrupa'nın diğer ülkelerine  akın etmesi AB'nin bu ilkesinin önüne 
geçecek olması üye ülkelerin hükümetlerini telaşlandırmıştır. İşte tam bu ortamda AB Kıbrıs 
sorunundan dolayı tıkalı olan Türkiye ile ilişkileri tekrar canlandırma yoluna gitmiştir. Daha 
önce Türkiye'nin çağrısını duymazdan gelen AB birden bire Türkiye'ye 3 milyar Avro yardım 
etmeye karar vermiştir. Aslında AB'nin Türkiye'ye yardım yapma kararının ana felsefesi 
şudur; Suriyeli mülteciler Türkiye'de kalsın, ben sadece mali yardımda bulunayım, 
Türkiye'nin üyeliğe giden yolda birkaç müzakere başlığı açayım, kısmen de olsa Türk 
vatandaşlarının Avrupa Birliği sınırlarında serbest dolaşımını kolaylaştırayım veya serbest 
dolaşımın önündeki engelleri kaldırayım, fakat Türkiye ile müzakerelere ucu açık bir süreç 
olarak devam edeyim. Başka bir ifadeyle ben Türkiye'ye sadaka vereyim fakat mülteciler 
Türkiye'de kalsın. AB'nin Türkiye'ye sadaka vermesindeki amaç, Türkiye üzerinden AB'ye 
giden sığınmacı  akının önüne geçmektir. AB'nin bu plan çerçevesinde eylem planı 
hazırlanmıştır. AB bu eylem planını yürürlüğe koyabilmek için Türkiye ile diplomatik 
ilişkileri hızlandırmıştır. 

Son zamanlarda, AB Türkiye ile ilişkileri mülteci krizine dayandırmıştır. Bu yeni 
dönemin adı mülteci ilişkileridir. Bu yeni süreçte AB bir koyup on kazanma hevesi içindedir. 
Başka bir ifadeyle AB az sermaye ile çok kazanmayı planlamaktadır. Bu doğrultuda AB ciddi 
adımlar atmaya hazır olduğu sinyalini vermiştir. Bu adımlara baktığımızda; Türkiye Kıbrıs 
Rum Kesimini tanımadan kesinlikle açılan müzakere başlıklarının kapatılmayacağı ve yeni bir 
başlığın müzakerelere açılmayacağını AB ,2006 yılında kamuoyuna duyurmuştu. Şimdi AB 
bu karara rağmen bu  başlıkları açmak istemektedir. Yine 1980'li yıllarda yürürlüğe girmesi 
gerekirken bir türlü  Türk vatandaşlarına tanınmayan serbest dolaşım hakkını tanıyacağını 
duyurması ve son olarak ise geçmiş yıllarda Türkiye'ye AB standartlarına uyumlaştırmak için 
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Türkiye'ye vaat ettiği mali yardımları yapacak  olmasıdır. Bu adımlara karşı ise AB 
Türkiye'den mültecilerin Türkiye'de kalması ve geri kabul antlaşmasını biran evvel yürürlüğe 
kaymasını istetmektedir. Başka bir ifadeyle AB Türkiye'ye üyelik değil sadaka karşılığında 
hem Türkiye'deki mültecilerin Türkiye'de kalmasını, hem de Avrupa sınırları içerisinde 
bulunan mültecileri geri kabul etmesini istemektedir.  

Yukarıda ifade edilen gelişmelere bakarak, Türkiye-AB ilişkileri yeni döneme 
girmiştir. Bu dönemde diplomasi yönetimi devrededir. Bu dönemde tarafların karşılıklı 
çıkarları söz konusudur. Daha önce de ifade edildiği üzere AB Türkiye'ye sadaka vererek 
ilişkileri ortaklık çerçevesinde sürdürmek istemekte, Türkiye ise sadak veya ortaklık değil, 
AB'nin ahde vefa kurallarına uyarak tam üyelik yolunun açık tutulmasını ve yakın zamanda 
Türkiye'nin Birliğe üye olmasını istemektedir.Bu yeni dönemde başlayan sürece Türkiye çok 
dikkat etmeli ve süreci lehine çevirmeyi bilmelidir. Mademki  AB bize, "siz bize yardım edin, 
bizde size" yardım edelim diyor, o halde AK Parti hükümeti geri dönülmez ve güçlü 
kazanımlar elde etmeye çalışmalıdır. Başka bir ifadeyle Ankara AB'yi kendi taktiği ve 
planıyla vurmaya çalışmalıdır. Pazarlığı AB'nin planları çerçevesinde değil, Türkiye'nin kendi 
hazırladığı planla yapmalıdır. Yani Türkiye müzakere sürecindeki ucu açık ilkesini 
değiştirerek üyeliğin ne zaman gerçekleştirileceği doğrultuda baskı yapmalıdır. Başka bir 
ifadeyle Türkiye üyelik tarihini AB ile uzlaşı masasını yatırarak belirlenmesini sağlamalıdır. 
AB'nin vaat ettiği müzakere Fassalların açılması veya kapatılması yeterli değildir. Önemli 
olan Türkiye  Fransa ve Almanya ikna etmelidir. Özellikle Almanya'nın Euro bölgesinin 
krizden çıkmasında AB üzerinde nedenli etkinliği olduğu hatırlanmalı ve bu durumu aynı 
şekilde Türkiye lehine çevirmeyi bilmelidir. 
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YENİSEY-KIRGIZİSTAN YAZITLARININ LİDER ÖZELLİKLERİ VE LİDERLİK 
TARZLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Altan AYAN* 

 

            Öz 

            Çalışmada öncelikle lider özellikleri ve lider davranış biçimleri açıklanmıştır. Bu kapsamda liderlikte 
özellikler kuramı ve liderlik tarzları ifade edilmiştir. Daha sonra Yenisey-Kırgızistan yazıtları ifade edilmiştir. 
Bunun sonrasında Yenisey-Kırgızistan yazıtları lider özellikleri ve liderlik tarzları açısından incelenmiştir. 
Yenisey-Kırgızistan yazıtlarındaki metinlerden yararlanılarak değerlendirmeler yapılmıştır. Sonuç olarak 
Yenisey-Kırgızistan yazıtlarında öne çıkan lider özellikleri kahramanlık, güç, kudret, erdem, kuvvet, bilgelik ve 
iyi olmaktır. Ayrıca yazıtlarda belirtilen dönemin yöneticilerinin stratejik liderlik tarzı, vizyoner liderlik tarzı ve 
otoriter liderlik tarzı sergiledikleri ifade edilmiştir. Çok eski tarihi olan Yenisey-Kırgızistan yazıtlarında lider 
nitelikleri ve anlayışları ortaya konulmuştur. Nihayetinde yazıtların bulunduğu dönemdeki yöneticilerin lider 
özellikleri ve temel liderlik paradigmaları ifade edilmiştir. 

            Anahtar Kelimeler: Liderlik, Lider, Lider Özellikleri, Liderlik Tarzları, Yenisey-Kırgızistan Yazıtları 

AN INVESTIGATION OF THE YENISEI-KYRGYZSTAN INSCRIPTIONS IN TERMS OF LEADER 
TRAITS AND LEADERSHIP STYLES 

         Abstract 

          In this study, leadership characteristics and leader behaviors are explained firstly. In this aspect, the traits 
theory of leadership and leadership styles are expressed. And then, Yenisei-Kyrgyzstan inscriptions are 
explained. Following this, Yenisei-Kyrgyzstan inscriptions are analyzed in terms of leadership characteristics 
and leadership styles. Assessments are carried out according to the text of Yenisei-Kyrgyzstan inscriptions. As a 
result, main leader characteristics of Yenisei-Kyrgyzstan inscriptions are heroism, strength, power, virtue, 
dynamism, wisdom, and well being. In addition, it is shown that the administrators of the time demonstrated 
strategic leadership style, visionary leadership style, and authoritarian leadership style. Leadership properties and 
perceptivities of Yenisei-Kyrgyzstan Inscriptions, which are dated very old in history, are explained. Finally, the 
leadership characteristics and the foundational leadership paradigms of administrators are expressed during the 
period of these inscriptions. 

         Key Words: Leadership, Leader, Leader Traits, Leadership Styles, Yenisei-Kyrgyzstan Inscriptions 

 

         1.GİRİŞ 

         Yenisey-Kırgızistan yazıtları Türk yönetim tarihi için önemli belgelerdir. Yenisey-
Kırgızistan yazıtları sayesinde Türk yönetim ve liderlik anlayışlarının temellerine ilişkin fikir 
edinilebilir. Bu yazıtlar sayesinde dönemin yöneticilerinin temel liderlik paradigmaları ortaya 
konulabilir. Çalışmada Yenisey-Kırgızistan yazıtları lider nitelikleri ve lider davranış tarzları 
açısından ele alınmıştır. Yenisey-Kırgızistan yazıtları dönemin yönetici kademesinin 
kaygıları, yaşamlarına ilişkin bilgiler sunan (Roux, 2006) ve bu bölgelerdeki toplulukların 
başındaki yöneticiler adına yaptırılan belgelerdir (Sümer, 1999: 95). Bu kapsamda Yenisey-
Kırgızistan yazıtlarının dönemin yöneticileri ve yöneticilerinin liderlik anlayışlarına ilişkin 
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bilgiler sunduğu söylenebilir. Türk yönetim tarihinin en eski temellerine ilişkin bilgiler bu 
yazıtların incelenmesi ile ortaya çıkarılabilir. Bu yazıtların dönemin yöneticileri adına 
yaptırılması, bulundukları dönemde bir yönetim yapısının ve yönetsel düzenin mevcut 
olduğunu göstermektedir. Bu açıdan belirtilen yazıtlardaki lider özellikleri ve liderlik 
davranışlarının araştırılmasının önemi ortaya çıkmaktadır. 

 

           2. LİDER ÖZELLİKLERİ VE DAVRANIŞ BİÇİMLERİ 

           2.1. Liderlikte Özellikler Kuramı 

           Liderlik, örgütsel davranış ve çeşitli sosyal bilimler alanlarında en fazla araştırılan 
konulardan biridir. Bunun sonucu olarak liderlik kavramına ilişkin çok sayıda farklı tanım 
yapılmaktadır (Sinha, 2008: 242). Liderlik, başkalarının hareketlerini etkileme ve 
yönlendirme gücüne sahip olma ve bunu uygulayabilmektir (Varoğlu ve Sığrı, 2008: 114). 
Lider izleyicilerini amaçlara yönelten kişi olarak tanımlanabilir. Ayrıca lider, davranışlara yön 
veren kişidir (Özen Kutanis, 2006: 124). Liderlik süreci lider, izleyiciler ve koşullar arasında 
meydana gelen ilişkilerden oluşan kompleks bir bütündür. Liderlikte özellikler kuramı bu 
süreçte lider değişkenini temel almaktadır. Bu kurama göre liderler fiziksel ve kişilik 
özellikleri itibarıyla izleyicilerinden farklılık gösterir. Bilgi, dürüstlük, samimiyet, kararlılık, 
doğruluk, başarı gibi unsurlar lider özellikleri arasındadır (Koçel, 2010: 575-576). Liderlikte 
özellikler kuramı, liderin özelliklerini esas almaktadır. Özellikler kuramı ile ilgili 
gerçekleştirilen ilk çalışmaların büyük bir bölümü, liderleri lider olmayanlarla kıyaslayıp 
fiziksel nitelik, kişilik ve beceri olarak hangi farklılıkları olduğunu incelemiştir. Ayrıca bu 
konuda kişilik özelliklerini içeren çalışmalara ek olarak psikolojik özellikleri de araştıran 
çalışmalar da yapılmıştır (Şahin, 2012: 144-145). 

            Liderleri belirlemek için ele alınan bazı kişisel özellikler arasında boy gibi fiziksel 
unsurlar, dışadönüklük gibi kişilik özellikleri, zekâ ve akıcı konuşma gibi diğer özellikler yer 
almaktadır (Northouse, 2014: 7). Liderlik kavramı liderin özellikleri, izleyiciler ve ortam 
temelinde ele alınırsa özellikler kuramına göre liderin özellikleri birinci plandadır. Liderlikte 
özellikler kuramı liderin kişisel ve fiziksel özelliklerini belirlemeye odaklanmıştır. Bu 
kapsamda güçlülük, olgunluk ve yaş gibi fiziksel özellikler ile kendine güven, cesaret, risk 
alma ve güvenilir olma gibi kişisel özellikler ele alınmaktadır (Eren, 2008: 437). Liderlikte 
özellikler kuramına göre lideri lider yapan özellikler bilimsel çalışmalarla incelenmiştir. 
Özellikler kuramı yaş, boy, zekâ seviyesi, başarı ve yargılama yeteneği gibi unsurlara 
odaklanmıştır (Can, Aşan ve Aydın, 2006: 297). Liderlikte özellikler yaklaşımı liderin 
etkinliğini tahmin etmek için kullanılan bir modeldir. Bu yaklaşım dört önemli lider özelliği 
olarak zekâ, olgunluk-hoşgörülü olma, başarıyı sürdürme ve doğruluk gibi unsurlara 
odaklanmıştır (Hellriegel ve Slocum, 2011: 297). 

            2.2. Liderlik Tarzları 

            Liderlik konusu ile ilgili araştırmalarda özelliklerden sonraki ikinci büyük eğilim lider 
davranışlarıdır. Burada odak noktası liderlerin kim olduğundan (özellikler), ne yaptıklarına 
(davranış tarzları) doğru değişmiştir. Başka bir deyişle liderin etkinliği sergilediği liderlik 
tarzına bağlıdır. Liderlikte özellikler kuramı kişilik özelliklerine odaklanırken, tarz 
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yaklaşımları liderliğin öğrenilebilir bir unsur olduğunu ele almıştır. Tarz yaklaşımında kişiler 
doğru olan liderlik tarzını keşfederse buna göre eğitilebilir ve daha iyi bir lider olabilir 
(Anderson vd., 2009: 197). Liderlik tarzları ya da liderin davranış biçimleri çeşitli şekillerde 
ortaya çıkabilir. Otoriter liderlik tarzında tüm yönetim yetkisi liderdedir. Otoriter liderler 
izleyicilerini emir ve eleştiri ile yönlendirir. Otoriter liderlerin hızlı kararlar alabilmek gibi 
olumlu yönleri olmasının yanında, bencil davranışlar göstermek gibi olumsuz tarafları da 
vardır (Saruhan ve Yıldız, 2009: 247). 

             Dönüştürücü liderlik tarzı, örgütte bir görev bilinci oluşturan, problemleri çözmenin 
yanında yeni yollar bulmaya cesaretlendiren ve örgütteki kişiler için öğrenmeyi arttıran 
yapıdadır. Dönüştürücü liderlik tarzı esasen değişim, yenilik ve gelişme amacı taşır. Bu 
kapsamda dönüştürücü liderler örgütsel amaçları kendi kişisel beklentilerinin önüne koyar ve 
örgütsel açıdan değişimi hedefler (Taşkıran, 2011: 51-52). Karizmatik liderlik modelleri, 
yönettikleri gruplarda çok güçlü ve sıra dışı etki bırakan liderleri ele alır (Ertürk, 2010: 277). 
Karizmatik liderler çoğunlukla örgütlerin geçiş dönemleri ve stresli zamanlarında ortaya 
çıkar. Araştırmalar karizmanın niteliksel ve gözlenebilir bir durum olduğu ve liderin 
davranışlarından ortaya çıktığını ifade etmiştir (Zel, 2006: 187). Demokratik liderler örgütteki 
üyelerden öneriler gelmesini teşvik eder, planları onlarla beraber tartışırlar ve sıradan bir üye 
gibi davranırlar. Serbestiyetçi başka bir deyişle laissez-faire liderler çalışma grubunu kendi 
haline bırakan ve çoğunlukla en alt seviyede onlara etki eden kişilerdir (Hogg ve Vaughan, 
2007: 349). Laissez-faire liderlik tarzına göre lider karar almaktan kaçınarak düşük tatmin ve 
düşük performansa yol açar (Gomez-Mejia ve Balkin, 2012: 354). 

              Liderlerin stratejilerin oluşturulması ve meydana getirilmesinde olduğu kadar 
uygulanmasında da çok önemli bir rolü vardır (Eren, 2013: 461). Stratejik liderler, stratejilerin 
başarıya ulaşmasında önemli kişilerdir. Etkili stratejik liderler beraber çalıştıkları kişilerin 
düşünce ve davranışlarını anlamlı bir şekilde etkilerler. Etkili bir stratejik lider, esnek 
olabilmeli, belirsizliklerle mücadele edebilmeli, kendi yeteneklerini devamlı geliştirmeli ve 
çevresel şartlara uygun cesur kararlar alabilmelidir. Stratejik liderlerin en belirgin rolü 
organizasyonun yaşamını ve rekabet üstünlüğünü devam ettirebilmesi ile ilgilidir (Ülgen ve 
Mirze, 2007: 374-375). Stratejik liderlik öncelikle bir örgütün üst kademe yöneticileri ya da 
gruplarıyla ilgili bir kavramdır. Yani stratejik karar verici konumundaki yöneticilerle ilgilidir. 
Bu açıdan bir örgütün üst kademe yöneticileri, işletme yöneticileri, üst yönetim takımları ve 
yönetim kurulları stratejik lider olarak görülebilir (Okumuş, Koyuncu ve Günlü, 2014: 255). 

               Vizyoner liderler, gelecekteki net ve zorlu bir duruma ulaştıran ve bunun başarıyla 
gerçekleşmesi için gerekli faaliyetleri anlayan kişilerdir. Sadece arzu edilen geleceğe ilişkin 
bir vizyon sahibi olmak yeterli değildir. Vizyonlarına ulaşabilmede tam olarak büyük liderler 
çok iyi çalışırlar (Schermerhorn, 2010: 235). Vizyoner liderlerin nitelikleri hayal gücü, işe 
adanma ve somut sonuçlar alma olarak sıralanabilir. Vizyoner liderler sonuç itibarıyla 
performansı arttıran, bireylerin somut sonuçlarını ödüllendiren ve yüksek kişisel tatmin 
sağlayan kişilerdir (Mullins, 2010: 392). Vizyoner liderler, izleyicileri için geleceğe yönelimi 
net bir hale getirir, misyon ve hedefler için bir çerçeve oluşturur, iletişimi ve katılımı 
destekler. Bu nedenle izleyicilerine esin kaynağı olur (Güney, 2011: 357). Etik, neyin doğru 
veya yanlış olduğu konusunda kişinin davranışlarını yöneten ahlaki ilke ve değer kodlarıdır. 
Günümüz dünyasında etkili olan liderler etik liderlerdir. Etik liderler izleyicilerine, 
müşterilere ve başkalarına karşı dürüst davranırlar (Daft, 2008: 40-41). Etik liderler etik 
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ilkeler çerçevesinde hareket ederler. Etik liderler yönetim düşünceleri itibarıyla etik değerlere 
odaklanarak faaliyetlerini sürdürürler (Bellingham, 2003). 

              3.YENİSEY-KIRGIZİSTAN YAZITLARI 

              Yenisey yazıtları, yenisey nehri civarında bulunduğu için bu isimle bilinmektedir. Bu 
yazıtların tarihi Orhun yazıtlarından daha eski olduğu söylenebilir (Orkun, 2011: 415).  
Yenisey yazıtları Uybat, Uyug, Tuba, Oznaçennaya, Altın-Köl, Oya, Begre, Barık, Ak-Yüs, 
Kara-Yüs,, Elegest, Tuva vb. gibidir (Yıldırım, Aydın ve Alimov, 2013; Orkun, 2011). 
Kırgızistan’da bulunan yazıtlar ise Talas, Isık-Göl ve Koçkor bölgelerinde bulunduklarından 
bu isimlerle sınıflandırılabilir (Yıldırım, Aydın ve Alimov, 2013: 282). Talas bölgesinde 
bulunan yazıtlar çoğunlukla nehir yatağı taşları üzerinde iken, Koçkor ve Isık-Göl 
bölgelerindekilerin çoğu kaya yazıtıdır (Alimov, 2014: 9). Yenisey yazıtlarının önemli bir 
bölümü az satırlı metinlerden meydana gelmektedir. Yenisey yazıtları çoğunlukla duygusal 
cümleleri içermektedir. Bu yazıtlar dokunaklı yazılan duygusal metinlerdir (Aydın, 2013: 31).  

              Yenisey vadisi sanatsal açıdan da çok eski bir kültüre sahip olan bir bölgedir. Kesin 
tarih belli olmamakla birlikte Yenisey yazıtlarının Orhun abidelerinin öncesine ait olduğu 
söylenebilir. Bu yazıtlar yönetici kademesinin kaygıları ve yaşamlarına ilişkin bilgiler sunar. 
Ayrıca ölen kişilerin yaşları da bu yazıtlarda belirtilmiştir (Roux, 2006: 204-206). 18. yüzyılın 
ilk çeyreğinden itibaren incelenen Yenisey yazıtlarının satır sayıları azdır ve düzensiz bir 
biçimde yazılmışlardır (Aydın, 2011: 391). Yenisey yazıtlarının büyük çoğunluğu Yenisey 
vadisinde bulunmuş ve günümüzde toplam sayısı 250’ye yaklaşmıştır (Aydın, 2012: 162). 
Yenisey yazıtları çoğunlukla birkaç satırlık kalıp sözcüklerden meydana gelmektedir. Bu 
yazıtların tamamına yakını ölen bir Türk beyinden sonra ve çoğunlukla onun sözcükleriyle 
yazılmıştır. Birkaç satırdan oluşan ve ölen kişinin eşine, hayata, çocuklarına ve ülkesine 
doyamadan ölmesini anlatan yazıtlardır (Şimşek, 2014: 30). Yenisey runik yazıtlarında 
dönemin ünlü kişilerinin biyografilerinin taşlara yazıldığı söylenebilir (Nurmatov, 2015: 261).  

             Yenisey yazıtları çok sayıda kısa metinlerden meydana gelen, çok eski sayılan ve 
metinler arası boşluklar içerebilen mezar taşı yazıtlarıdır (Roux, 2008: 167). Yenisey 
yazıtlarının tamamı mezar kitabeleridir. Bu yazıtlar bu bölgelerdeki toplulukların başında 
bulunan beyler adına yaptırılmıştır. Bu yazıtların Tuva bölgesinde ve Yenisey havzasında 
olduğu bilinmektedir (Sümer, 1999: 95). Yenisey ve Tuva bölgesindeki yazıtlarda kişilerin 
güçlü yaşama arzusu belirgin bir biçimde görülmektedir (Roux, 2002: 263). Yenisey 
yazıtlarından bazıları birkaç satırdan oluşurken, bazıları ise (Elegest, Begre, Altın Köl gibi) 
daha uzun metinlerden meydana gelmektedir (Aksan, 2014: 30). Kırgızlar 558 yılında 
Göktürk devletine bağlanmışlar, daha sonra Uygurlara uzun süre bağlı kalmışlar ve 840 
yılında bağımsızlıklarını elde etmişlerdir (Taşağıl, 2015: 221). Bu nedenle Türklerde 8. 
Yüzyıldan daha eskiye giden anlatım kalıpları ve biçimleri mevcuttur (Aksan, 2014: 31). 

              4. YENİSEY-KIRGIZİSTAN YAZITLARININ LİDER ÖZELLİKLERİ VE 
LİDERLİK TARZLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ 

               Çalışmada Yenisey-Kırgızistan yazıtları lider özellikleri ve liderlik tarzları açısından 
değerlendirilmiştir. Yenisey-Kırgızistan yazıtlarındaki metinler lider özellikleri ve liderlik 
tarzları kapsamında ele alınmış ve analiz edilmiştir. 
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 4.1. Yenisey-Kırgızistan Yazıtlarının Lider Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi 

                Yurdunun içinde güçlü ve kuvvetliydi. Kahramanlığı mevcuttu. Babası kahraman 
biriydi. Bilge annesine ve akrabalarına bağlandı. Kudretli beyi ve kudretli akrabalarından 
ayrıldı (Yıldırım, Aydın ve Alimov, 2013: 28-57). İyi biri olduğundan ayrıldı. Çocukları, 
güçlü erkek çocuklardı. On yedi kahramanlığı mevcuttu. Ülkesine kahramanlık için buradan 
ayrıldı. Kahramandı ve güçlüydü. Kahramanlıklarına doymadı. Kahraman olursa millet de 
güçlü olur. Kahramanlık için doğmuş. Yiğitlik ve kahramanlık yapmış. Güçlü ve yiğitti. 
Güçlü olduğu için yaptırdı. Hanın erdemi vardı. Yiğit bir anlayışla söyledi. Erdem sahibi 
vatanına doymadı. Yiğit ve bilgeydi. Kudreti ile sınırı aldı. Yiğitliği var. Kahramanlığı için 
beş ülkeye gitti (Yıldırım, Aydın ve Alimov, 2013). 

  Yenisey-Kırgızistan yazıtlarında lider özellikleri itibarıyla belirli kavramlar öne 
çıkmaktadır. Yazıtlarda lider özellikleri olarak güçlü, kuvvetli, kahraman, bilge, kudretli, iyi, 
yiğit, erdemli olmak gibi unsurlar kullanılmıştır. Bu kapsamda dönemin koşullarında güçlü 
olmak, kuvvetli olmak, kahraman olmak, bilge olmak, kudretli olmak, iyi biri olmak, yiğit 
olmak ve erdemli olmak gibi nitelikler lider özellikleri olarak değerlendirilebilir. Yazıtlarda 
en çok kahraman olmak, güçlü olmak ve kudretli olmaktan bahsedilmiştir. Bunlar yazıtlardaki 
temel lider özellikleri olarak öne çıkmaktadır. Yazıtlarda özellikle kahraman olmak ve güçlü 
olmak sık sık tekrarlanmaktadır.  

                Meşhur arkadaşlarından ayrıldı. Erdemlilik için ayrıldı. Erlik erdemi için güç elde 
etti (Orkun, 2011: 450-483). Erdemi için vardı. İyi on bilge vardı. Kavmin iyi hanı vardı. 
Nüfuzlu eşinden ayrıldı. Erdemi için, şöhreti için. Erdemliğine doymadan ayrıldı. 
Kahramandı. Güçlüydü. Şöhret ve erdemi için. Küçük kardeşi ve büyük kardeşi nüfuzlu 
olduğundan yazıt taşı yaptırdı. Erdem için yerleşti. Erdem olursa kavim kuvvetlidir. Fazileti 
vardı. İyi arkadaşından ayrıldı. Nüfuzlu beyinden ve nüfuzlu arkadaşından ayrıldı. Ordusunun 
kudreti yedi bin kişiydi. Kahramanlığı için ve erdemi için yaptı. Hanınız yok oluyor 
kahramanlık ve şöhretiniz ayıplanır. Akrabası etkili biriydi (Orkun, 2011). 

  Belirtildiği gibi erdemli, iyi, güçlü, kahraman, kuvvetli ve kudretli olmak gibi 
nitelikler yazıtlarda sık tekrarlanan lider özellikleri olarak öne çıkmaktadır. Bu lider 
özelliklerine ilave olarak meşhur, nüfuzlu, şöhretli, faziletli ve etkili gibi nitelikler de 
yazıtlarda yer almaktadır. Yazıtlarda, dönemin şartlarında meşhur olmak, nüfuzlu olmak, 
şöhretli olmak, faziletli olmak ve etkili olmak gibi lider özellikleri de ifade edilmektedir. Bu 
kapsamda lider özellikleri olarak birçok kavramın kullanıldığı söylenebilir. Ayrıca yazıtlarda 
dönemin koşullarında nüfuzlu olmak ve şöhretli olmak gibi unsurların sıklıkla tekrarlandığı 
ifade edilebilir. 

                Sizlere cesur Oğul Çor halefi olmuş. Kahramanlık ismi bilgeydi. Kahramanlık ismi 
Adıg’dır (Yıldırım, Aydın ve Alimov, 2013: 289-311). Kişinin vefakâr arkadaşları vardı. Kişi 
vefakâr arkadaşlarından ayrılmış (Orkun, 2011: 326-328). Kıymetli akrabalarından ayrılmıştı. 
Maiyetinden ayrılmıştı, değerliydi. Arkasında kutlu erler kalmıştı. Kıymetli. Kıymetli olan Öz 
Öge. Saadetli oğulları ile beraber kaldı. Değerliniz Öz Ögedir. Kıymetli kendisidir. Değerli 
Eki Antaç orada kaldı. Kahramanlık ismi Adınç’tır. (Alimov, 2014). 

 Yenisey-Kırgızistan yazıtlarında kahramanlık ve bilge gibi unsurların çok sık 
tekrarlandığı ifade edilmişti. Ayrıca yazıtlarda cesur, vefakâr, kıymetli, değerli, kutlu ve 
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saadetli gibi nitelikler lider özellikleri olarak değerlendirilebilir. Bu kapsamda Yenisey-
Kırgızistan yazıtlarında cesur olmak, vefakâr olmak, kıymetli olmak, değerli olmak, kutlu 
olmak ve saadetli olmak gibi unsurlar liderlerin sahip olduğu özellikler olarak 
değerlendirilebilir. 

                Genel olarak Yenisey-Kırgızistan yazıtlarında kullanılan lider özellikleri olarak 
güçlü, kuvvetli, kahraman, bilge, kudretli, iyi, yiğit, erdemli, meşhur, nüfuzlu, şöhretli, 
faziletli, etkili, cesur, vefakâr, kıymetli, değerli, kutlu ve saadetli gibi unsurların kullanıldığı 
görülmektedir. Belirtilen bu unsurlar lider özellikleri kapsamında değerlendirilebilir. 

 4.2. Yenisey-Kırgızistan Yazıtlarının Liderlik Tarzları Açısından İncelenmesi 

               Ülkesine düzen getirdi. Milletim çalışıp çabalayın, ülkeyi ve yasaları elinizden 
bırakmayın. Ülkesi için kazandı. Ülkesine faydalı işler yaptı ve ülkesini düzenledi. Ülkesini 
savundu. Ülkesi için dış düşmanla savaş yaptı. Yirmi yedi yaşındayken ülkesi için 
mücadelede bulundu. Ülkesi ve evi barkı için orduyla sefer düzenledi. Ülkesine faydalı oldu 
ve yurdunu düzene koydu (Yıldırım, Aydın ve Alimov, 2013). Maiyetindekiler birliği için 
savaş yaptı. Ebedi ülke olmalı. (Alimov, 2014).  

     Yenisey-Kırgızistan yazıtlarında liderlerin ülkesine düzen getirmesi, ülkesine ve 
yasalarına sahip çıkması, ülkesi için faydalı işler gerçekleştirmesi, ülkesini savunması, 
düşmanlarla ülkesi için mücadele etmesi, ülkesinin ebedi olması isteğini vurgulaması gibi 
açıklamalar stratejik liderlik tarzı davranışları gösterildiğini düşündürmektedir. Bu kapsamda 
Yenisey-Kırgızistan yazıtlarında ülkenin düzenine yönelik gerçekleştirilen faaliyetler ile bunu 
sağlamak için gösterilen çabalar stratejik liderlik olarak değerlendirilebilir. Yazıtlarda 
ülkesinin varlığını vurgulaması ve ülkesine sahip çıkma isteği stratejik liderlik tarzı 
davranışları olarak görülebilir. 

 Akrabaları muktedir olduklarından bu ebedi taşı yaptırdılar. Kişinin ebedi taşı 
buradaydı. Kardeşi ve ağabeyi muktedir olduklarından ebedi taşı yaptırdı. Taşı buraya ebedi 
kalacak diye yaptırdı. Dünyadaki kahramanlığı çok olduğundan ebedi taşı yapıldı. Altı 
birleşik boy güçlü olduğundan övgü ve erdem taşını buraya yaptırdı. Sözlerini kayaya yazdı, 
bu sarp kaya yazıtına yazdı (Yıldırım, Aydın ve Alimov, 2013). Yazıt taşı yaptırdı. Ülkesinde 
yazıt taşı ve anıtı mevcuttu. Bu ebedi yazıt taşıdır. Er yazıt taşı buydu (Orkun, 2011: 483-
568). 

 Yenisey-Kırgızistan yazıt taşlarının ebedi olmasının vurgulanması, sözlerini ve 
söylemek istediklerini taşlara yazdırmaları dikkat çekmektedir. Taşların üzerine yazdırdıkları 
ifadelerle gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve söylemek istediklerini aktarmaları önem 
taşımaktadır. Yazıtların ebedi taş özelliğinin vurgulanması ve söylenmek istenenlerin bu 
taşlara yazılması geleceğe yönelik faaliyet olarak görülebilir. Bu yazıtlarda gelecek nesillere 
dönemin faaliyetlerinin nasıl yürütüldüğü ve dönemin koşullarının nasıl olduğu hakkında bilgi 
verilmesi önemli görülebilir. Yenisey-Kırgızistan yazıtlarının ebedi taş ifadesi kullanılarak 
kalıcılığının vurgulanması ve söylenmek istenenleri içermesi geleceğe yönelik olarak 
vizyoner liderlik tarzı davranışlarının gösterildiğini düşündürmektedir. Ayrıca yazıtların 
kahraman olanlar için yaptırılması dikkat çekmektedir. 
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               Orduları bozguna uğrattı ve ayrıldı. Onu yurtsuzlaştırdı (Yıldırım, Aydın ve Alimov, 
2013:115-197). Yenisey-Kırgızistan yazıtlarında orduların bozguna uğratılmasının ifade 
edilmesi ve düşmanların yurtsuzlaştırıldığının belirtilmesi bulunduğu dönemde otoriter 
liderlik davranış tarzlarının gösterildiğini düşündürmektedir.                

            TARTIŞMA VE SONUÇ 

   Çalışmada Yenisey-Kırgızistan yazıtları lider özellikleri ve liderlik tarzları açısından 
ele alınmış ve değerlendirmeler yapılmıştır. Yenisey-Kırgızistan yazıtlarındaki metinler ele 
alınarak incelemeler yapılmıştır. Bu kapsamda Yenisey-Kırgızistan yazıtlarında lider 
özelliklerinin mevcut olduğu ve dönemin yöneticilerinin çeşitli liderlik tarzları sergilediği 
ifade edilmiştir. Sonuç olarak Yenisey-Kırgızistan yazıtlarında mevcut lider özellikleri güçlü, 
kuvvetli, kahraman, bilge, kudretli, iyi, yiğit, erdemli, meşhur, nüfuzlu, şöhretli, faziletli, 
etkili, cesur, vefakâr, kıymetli, değerli, kutlu ve saadetli olmak şeklinde ifade edilmektedir. 
Yenisey-Kırgızistan yazıtlarında en sık tekrarlanan lider özellikleri ise kahraman, güçlü, 
kudretli, erdemli, kuvvetli, bilge ve iyi olmak biçiminde sıralanabilir. 

              Ayrıca Yenisey-Kırgızistan yazıtlarında dönemin yöneticilerinin sergiledikleri 
liderlik tarzları da incelenmiştir. Sonuç olarak Yenisey-Kırgızistan yazıtlarında dönemin 
yöneticilerinin stratejik liderlik tarzı, vizyoner liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzı 
gösterdikleri belirtilmiştir. Yenisey-Kırgızistan yazıtlarında liderlerin ülkelerini düzene sokma 
isteği, ülkeleri için gayret göstermeleri, ülkelerini savunmaları ve ülkelerinin ebedi olmaları 
isteği stratejik liderlik tarzı olarak ele alınmıştır. Yenisey-Kırgızistan yazıtlarının ebedi ve 
kalıcı olduğunun vurgulanması, söylenmek istenenleri bu yazıtlarda ifade etmeleri geleceğe 
dönük bir davranış tarzı olarak düşünülmüş ve vizyoner liderlik tarzı kapsamında 
değerlendirilmiştir. Yazıtlarda orduları bozguna uğrattıkları ve düşmanlarını yurtsuz hale 
getirdiklerinin ifade edilmesi otoriter liderlik tarzı olarak değerlendirilmiştir. 

                Ayan (2015a) Orhun Abidelerindeki liderlik tarzlarını incelemiş ve Göktürk dönemi 
yöneticilerinin hizmetkâr liderlik tarzı, stratejik liderlik tarzı, vizyoner liderlik tarzı ve otoriter 
liderlik tarzı gösterdiklerini belirtmiştir. Ayan (2015b) Uygur yazıtlarındaki yönetim anlayışı 
ile liderlik tarzlarını araştırmış ve Uygur Kağanlığı yöneticilerinin bu yazıtlarda stratejik 
liderlik tarzı, karizmatik liderlik tarzı, vizyoner liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzı 
gösterdiklerini belirtmiştir. Çalışmamızda ise Yenisey-Kırgızistan yazıtlarındaki lider 
özellikleri ve liderlik tarzları ele alınmıştır. Çalışmamızda Yenisey-Kırgızistan yazıtlarında 
dönemin yöneticilerinin stratejik liderlik tarzı, vizyoner liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzı 
sergilendiği ifade edilmiştir. Bu kapsamda çalışmamız ile belirtilen çalışmaların benzerlik 
gösterdiği ifade edilebilir. Belirtilen iki çalışmada ve çalışmamızda yani Orhun abideleri, 
Uygur yazıtları ve Yenisey-Kırgızistan yazıtlarında ortak olarak stratejik liderlik tarzı, 
vizyoner liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzı sergilendiği ifade edilebilir. Bu durum belirtilen 
yazıtların oluşturulduğu dönemlerin birbirini izlemesi, yönetsel ve kültürel yapıların çok 
benzer olmasından kaynaklanabilir. 

    Yenisey yazıtlarının Orhun abidelerinden daha eski olduğu ve Kırgızlardan kaldığı 
söylenebilir. Yenisey yazıtlarındaki anlatım ve biçim özellikleri Orhun abidelerinde de devam 
etmiştir. Hem dil özellikleri hem de sözvarlığı bakımından Yenisey yazıtları ile Orhun 
abidelerindeki metinler büyük benzerliğe sahiptir (Aksan, 2014: 31-33). Kırgızların 
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geleneklerinin çoğunluğunun Göktürklerle aynı olduğu söylenebilir (Taşağıl, 2015: 229). 
Uygur Kağanlığı ise kendisinden önce kurulan Göktürklerin kültür yapısı üzerine inşa 
edilmiştir (İzgi, 2000: 13; Taşağıl, 2015: 211). Bu kapsamda belirtilen üç yazıtta da benzer 
liderlik tarzları olması belirtilen dönemlerin yönetsel ve tarihsel özellikleri, dil özellikleri ve 
kültürel yapılarının çok benzer olması ile ilişkili olabilir. 
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FRANSIZCA ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL KAYGILARININ BENLİK 
SAYGISI, DİL DÜZEYİ VE CİNSİYETE GÖRE İKİ FARKLI ZAMANDA 

İNCELENMESİ   
 

Veda Aslım YETİŞ*  Halil ELİBOL** 
 
ÖZ 
Türkiye’de son yıllarda birçok araştırma sınıf içi yabancı dil kaygısının dil öğrenimlerini olumsuz yönde 
etkilediğini göstermiş, yabancı dil kaygısına sebep olan etmenler üzerine, yabancı dil kaygısını ölçmeye yönelik 
ölçekler geliştirmeye odaklanılmıştır. Her ne kadar yapılan çalışmalar alana katkı sağlamış olsa da, bu kapsamda 
ulaşılan çalışmaların İngilizce yabancı dil öğrenimi-öğretimini ele aldığı görülmüş, Türkiye’de İngilizceden 
sonra en çok öğrenilen diller olan Almanca veya Fransızcayla ilgili çalışmalara pek rastlanmamıştır. Bu 
çalışmada amaç Fransızca Hazırlık sınıfının 75 öğrencisiyle yabancı dil kaygısına ilişkin yeni bulgular elde 
etmektir. Bu doğrultuda Horwitz, Horwitz ve Cope (1986) tarafından geliştirilen Yabancı Dil Öğrenme Kaygı 
Ölçeği kullanılarak söz konusu öğrencilerin sınıf içi kaygıları tespit edilmiş, farklı faktörler ışığında 
incelenmiştir. Literatüre bakıldığında, cinsiyet, yabancı dil düzeyi gibi etmenler dışında öğrencilerin benlik 
saygısının da kaygıyı etkilediği görüldüğü için bu etmenin etkisi de incelenmiştir. Tutumlar, korkular, endişeler 
çeşitli etki ve olumlu mesajlarla şekillenip değişebileceği için ölçekler 2 farklı zamanda (dönem başında ve 
sonunda) öğrencilere verilip yanıtlamaları istenmiştir. Çalışmanın sonunda, elde edilen bulgular iletildikten 
sonra, yabancı dil kaygıları dönemin başından sonuna değişen 24 öğrencinin durumu farklı çalışmalar ışığında 
tartışılmıştır.  

  
Anahtar Kelimeler: Fransızca yabancı dil, Yabancı dil kaygısı, benlik saygısı, dil düzeyi, cinsiyet  
 
 
 

LANGUAGE ANXIETY ANALYSIS’ OF FRENCH-LEARNING STUDENTS CONSIDERING SELF-
ESTEEM, LANGUAGE LEVEL AND GENDER IN TWO DIFFERENT TIMES   

 
 
ABSTRACT 
Recent studies in Turkey showed that the foreign language anxiety in classroom negatively influences foreign 
language learning, and focused on developing scales to measure foreign language anxiety by determining the 
reasons of it. While all these studies contributed to the field, it is shown that they handled English Language 
Teaching and that there aren’t any studies on French and German, the most learnt languages after English. This 
study aims to gather new findings about foreign language learning anxiety with 75 students of French 
preparatory class. For this purpose, foreign language anxiety of these learners was found and analyzed in 
consideration of various factors by using Foreign Language Classroom Anxiety Scale of Horwitz, Horwitz ve 
Cope (1986). As it was seen in literature that other than gender and language level factors, self-esteem influences 
anxiety, effects of this factor were also analyzed. Because attitudes, fears and anxieties could be reshaped by 
various positive messages, the scales were given at the beginning and the end of the semester. According to the 
results of the given scales, it is seen that 24 students’ anxiety level changed and it was discussed at the end of the 
study. 
 
Keywords: French as a foreign language, foreign language anxiety, self-esteem, language level, gender 
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1. GİRİŞ 
 

Aynı sınıfta ders gören öğrencilerin, aynı ritimde, aynı şekilde öğrenmemeleri, 
öğrencilerin farklı olduklarını gösterir. Bazı öğrenciler daha çabuk anlar, algılar ve uygular, 
bazıları daha yavaştır, daha fazla çaba sarf etmek zorunda kalır, hatta bazen takviyeye 
(öğretmene soru sormak, sınıf arkadaşlarından yardım istemek, özel ders almak vb.) ihtiyaç 
duyar. Öğretmen ise, öğrencilerinin birbirlerinden farklı olduğunu bilir ve öğretim 
etkinliklerini bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak düzenlemeye gayret eder. 
Bireysel farklılıkların öğrenme üzerindeki etkileri öteden beri önemsenmiş ve birçok 
araştırmaya da konu olmuştur. Her alanda olduğu gibi yabancı dil öğretimi alanında da 
bireysel farklılıkların dil öğrenimine etkileri incelenmiş ve bu farklılıkların dil öğrenimini 
büyük ölçüde etkiledikleri kabul edilmiştir. Sarıgül (2000: 2) yabancın dil öğreniminde rol 
oynayan bireysel farklılıkları şu şekilde sıralamaktadır: yaş, cinsiyet, dil öğrenimine ilişkin 
geçmiş yaşantılar, anadilde başarı, dile karşı yetenek, tutum ve motivasyon, zeka düzeyi, 
bilişsel stiller, öğrenme stratejileri, bellek ve kaygı. Sarıgül’ün (a.g.e.) listesinde yer alan son 
bireysel farklılık ise -kaygı- özellikle 80’li yıllardan itibaren birçok araştırmaya konu 
olmuştur. Duyuşsal alanda sınıflanan kaygı, dil öğretimi söz konusu olduğunda yabancı dil 
kaygısı olarak adlandırılır ve yabancı dil sınıflarında ya da yabancı dilde konuşulması gereken 
derslerde ortaya çıkar (Bekleyen, 2004: 30). Diğer kaygı türlerinden ayrılan yabancı dil 
kaygısını MacIntyre ve Gardner (1994: 284) “özellikle yabancı dil bağlamlarıyla ilişkili, 
konuşma, dinleme ve öğrenme dâhil,  gerilim ve korku durumu” olarak tanımlamaktadırlar. 
Genelde, yabancı dil kaygısı yaşayan bir öğrencinin kendine güveni azalır, risk almaktan 
çekinir, sınıf içinde sessiz kalır, sorulan sorulara cevap vermez, iletişime, etkileşime ve sınıf 
çalışmalarına katılmaz. Yapılan araştırmalar yabancı dil kaygısının dil öğrenimini 
engelleyebileceğini göstermiştir. Örneğin, Young (1986) çalışmasında kaygılı öğrencilerin 
konuşma becerileri konusunda daha az başarılı olduklarını ifade eder; Gardner ve arkadaşları 
(1987) yabancı dil kaygısının başarıyı olumsuz yönde etkilediğini söylerler; Spolsky (1989: 
114) kaygılı yabancı dil öğrencilerinin kaygılı olmayanlara oranla sınıf etkinliklerine daha az 
katıldıklarını vurgular. Aynı şekilde, MacIntyre ve Gardner (1991a: 86), yabancı dil kaygısı 
“yabancı dilin öğrenilmesinde, akılda tutulmasında ve üretiminde pek çok soruna” sebep 
olduğunu açıklarlar. Leki (1999: 65) ise yapılan araştırmalara dayanarak, yabancı dil 
kaygısının öğrencilerin yabancı dilde yazma becerilerini olumsuz yönde etkilediğini 
aktarırken, Gregersen (2003) kaygılı öğrencilerin daha rahat olanlara nazaran daha fazla hata 
yaptıklarını ifade eder.                    

Aaraştırmacılar yabancı dil kaygısını tanımlamak, yabancı dil öğrenimine etkilerini 
anlayabilmek ve de gelişimini gözlemleyebilmek amacıyla yabancı dil kaygısını tetikleyen 
temel etmenleri, faktörleri araştırmayı hedef edinmiş, bu doğrultuda da yabancı dil kaygısı 
modelleri oluşturmuşlardır. Literatürde en çok sözü edilen modeller şunlardır: Spielberger 
modeli (1966), Horwitz, Horwitz ve Cope modeli (1986), Tobias modeli (1986), Foss ve 
Reitzel modeli (1988), MacIntyre ve Gardner modeli (1991b), Ellis modeli (1995), (bkz. 
Aydın, 1999: 18-26; Uslu-Batumlu, 2006: 47-49). Ancak, bu modeller arasında, yabancı dil 
kaygısını yabancı dil öğrenimine özgü ve ayrı bir kaygı olarak ele alarak teorik bir çerçeve 
çizdiği ve oluşum sebeplerini betimlemeye çalıştığı için Horwitz, Horwitz ve Cope (1986) 
modelinin yabancı dil kaygısı çalışmalarının temel taşını oluşturmuştur. Woodrow’ın (2008: 
310) da aktardığı gibi, bu model yabancı dil kaygısını kuramsallaştırma ve ölçülmesini 
sağlama konusunda çok büyük katkıda bulunmuş; Horwitz’in de belirttiği gibi bu modele 
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dayanılarak oluşturulan ölçek birçok araştırmada kullanılmış (akt. Woodrow, 2008: 310) ve 
bu model bu alanda yapılan araştırmalara yön vermiştir. Horwitz ve arkadaşlarının (1986) 
çalışması, aynı zamanda yabancı dil kaygısına sebep olan 3 temel etkenden (iletişim korkusu, 
sınav kaygısı, olumsuz değerlendirme korkusu) söz etmiş ama kaygının oluşumunu benlik 
algısı, inançlar, duygular ve yabancı dil öğrenme ortamlarına ait davranışlar gibi etmenlerin 
de etkilediğini aktarmışlardır (a.g.e.: 128). Aynı şekilde, başka araştırmacılar yabancı dil 
kaygısının oluşumuna sebep olan farklı etkenlerden söz ederler. Örneğin, Price’a (1991: 105-
106) göre dil yeteneğine karşı kişisel algı, bazı kişisel değişkenler (mükemmeliyetçilik ve 
topluluk karşısında konuşma), sınıf içinde stresli olmak da birer etkendir. Young (1991: 427) 
ise, şu altı etmenden söz eder: kişisel ve kişilerarası kaygı, dil öğrenimi hakkında öğrencinin 
inançları, dil öğretme konusunda öğretmenlerin inançları, öğrenci-öğretmen etkileşimleri, 
sınıfta kullanılan yöntemler, dil sınavları. Buna ilaveten, komik duruma düşmekten korkmak, 
düzgün telaffuz edememek, güvensizlik, hazırlıksız konuşmak, içedönüklük, utangaçlık, 
rekabet, öğrencinin yaşı, yabancı dil kaygısına sebep olan etmenler arasındadır. Krashen 
(1980, akt. Young, 1991: 427) ise, yabancı dil kaygısıyla benlik saygısının arasında güçlü bir 
ilişki olduğunu ve benlik saygısının insanların kaygılı olmasında büyük bir etmen olduğunu 
söyler. Krashen bu ilişkiyi şu şekilde ifade eder: “Benlik saygısı düşük olan kişiler 
akranlarının ne düşündüğü konusunda endişelidirler; başkalarına kendilerini beğendirmekle 
meşguldürler. Ve ben de bunun yüksek derecede bir kaygıya yol açtığını düşünüyorum” (akt. 
Young, 1991: 427). Horwitz ve arkadaşları da (1986: 128) dil öğrenen yetişkinlerin, iletişim 
kurmak ve özgün olmak konusunda sınırlılıklarının farkında olduklarından, benlik saygıların 
savunmasız olduğunu söylerler. Aida (1994: 164-165) benlik saygısı yüksek öğrencilerin 
kaygı yaratan durumlarla baş edebilmelerinin mümkün olabileceğini aktarır. Greenberg ve 
arkadaşları ise (1999, akt. Onwegbuzie ve ark., 1999: 229) “benlik saygısının kaygıdan 
koruduğunu” söylerler.   

Kişinin kendisini olumlu veya olumsuz değerlendirmesi, kendisi hakkında vardığı 
olumlu veya olumsuz yargı olarak tanımlanabilecek ve de benlik algısını oluşturan öğelerden 
biri olan benlik saygısı, “bir bireyin kendini ne ölçüde becerikli, önemli, başarılı ve değerli 
gördüğünü gösterir” (Coopersmith, 1967, akt. Brown, 1994: 137). Bir kişinin kendine karşı 
takındığı tutumlar olumlu ise, benlik saygısı yüksek; olumsuz ise, benlik saygısı düşük olarak 
betimlenir. Benlik saygısı yüksek olan kişiler daha başarılı, grup etkileşimleri daha fazla, daha 
iyi öğrenen, zorluklardan yılmayan, kendine güvenen, olayları daha iyi kontrol edebilen, daha 
az kaygılı olan insanlardır (Brown, 1994: 136-137; Kulaksızoğlu ve Arıcak, 2000: 88; Turan, 
2010: 30). Benlik saygısı düşük kişiler ise kendilerini başkalarıyla çok karşılaştıran, 
kendilerini beğenmeyen, kendilerinden memnun olmayan, başarısız olacağına inanan, diğer 
insanların kendileri hakkındaki düşüncelerinden etkilenen, sınıfta yanlış cevap verdiklerinde 
sınıf arkadaşlarının düşüncelerinden endişe duyan insanlardır (Ohata, 2005; Koul ve ark., 
2009: 685; Turan, 2010: 30-31). Benlik saygısı ile kaygı oluşumunu ele alan araştırmalar, 
ikisi arasında bir ilişki olduğunu saptamış (bkz. Yamini ve Tahriri, 2006: 110-112), benlik 
saygısının yabancı dil kaygısına sebep olabileceğini, benlik saygı yüksek olan öğrencilerin 
yabancı dil kaygısının düşük olduğunu göstermiştir.  

Türkiye’ye bakıldığında, özellikle 90’lı yılların sonundan itibaren, araştırmacılar 
yabancı dil sınıflarında yaşanan yabancı dil kaygısına büyük ilgi göstermeye başlamış ve bu 
konuda yapılan araştırmalar büyük ölçüde artmıştır. Bu araştırmaların bazıları sınıf içi 
yabancı dil kaygısı düzeyini ölçmeyi, oluşum sebeplerini, nedenlerini araştırmayı 
(Sertçetin,2006; Uslu Batumlu, 2006; Öner ve Gedikoğlu, 2007; Şakrak, 2009) hedeflerken, 
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bazıları (Aydın, 1999; Kuru Gönen, 2005; Yıldırım, 2007; Balemir, 2009) kaygının dilsel 
becerileri (dinleme-konuşma-okuma-yazma) üzerine etkilerini incelemeyi hedeflemiştir. Kimi 
araştırmacı (İpek, 2006) ise de yabancı dil kaygısı ölçeği oluşturmuştur. Amaçları benzerlik 
gösterdiği gibi çalışma örneklemleri de benzerlik gösteren Türkiye’de gerçekleştirilmiş 
çalışmalara daha çok örnek ekleyebiliriz. Ancak, belirledikleri örneklem büyüklük 
bakımından, örneklemi oluşturan bireylerin eğitim düzeyi veya yaşı açısından farklılıklar 
gösterse de, örneklemi oluşturan bireylerin öğrendikleri veya öğrettikleri yabancı dil 
yönünden bir farklılık göstermediği görülmektedir. Sözü edilen yabancı dil kaygısı konulu 
çalışmaların tümünün örneklemi İngilizce öğrenen öğrencilerden veya İngilizce öğreten 
öğretmenlerden oluşmaktadır. Dolayısıyla da, İngilizce dışında diğer yabancı dilleri konu alan 
yabancı dil kaygısı üzerine çalışmaların Türkiye’de “nadir” olduğu anlaşılmaktadır. Şakrak 
(2009) çalışmasında, her ne kadar uygulamasını gerçekleştirdiği üniversitenin hazırlık sınıfları 
arasında Fransızca ve Almanca sınıflarının bulunduğunu belirtse de (a.g.e.: 40), sadece sayıca 
daha yüksek olan İngilizce sınıflarını oluşturan bireyleri örneklemine katmıştır. Oysa yabancı 
dil kaygısı tüm yabancı dilleri kapsayan bir kaygı türüdür. Kısacası, yapılan literatür 
taramasında İngiliz dili dışında yabancı dil kaygısını konu edinen bir çalışmaya Türkiye’de 
rastlanmamış, sadece Fransızca “konuşma becerileri” derslerinde yaşanan yabancı dil 
kaygısını konu alan bir yüksek lisans tezi çalışmasının gerçekleştiği (Çapan Tekin, 2015) 
bilinmektedir. İngilizcenin Türkiye’de ve dünyadaki konumu, önceliği tartışılmaz olsa da 
Türkiye’de diğer yabancı dillerle ilgili dil kaygısını konu edinen çalışmaların da 
gerçekleştirilmesinin yararlı ve önemli olduğu düşünülmektedir. Farklı dilleri konu alan 
çalışmalar yeni veriler elde etmeye, daha kapsamlı bir literatür yaratmaya ve de farklı 
dillerden elde edilen bulguların karşılaştırılması gibi yeni çalışmalara olanak verecektir.  

Bu sebepler nedeniyle, bu çalışmadaki amaç Fransızcayı yabancı dil olarak öğrenen 
öğrencilerden oluşan bir örneklem aracığıyla yabancı dil kaygısını konu edinen ve özellikle 
Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmalarda çok fazla incelenmemiş olan yabancı dil kaygısı ile 
benlik saygısı arasındaki ilişkiyi de ortaya koyan bir çalışma gerçekleştirmektir. Çalışmada, 
Horwitz, Horwitz ve Cope (1986) tarafından geliştirilen Yabancı Dil Öğrenme Kaygı 
Ölçeğini ve de Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğini söz konusu öğrencilere uygulanarak 
aşağıdaki sorular yanıtlanmaya çalışılacaktır. Tutumlar, korkular, endişeler çeşitli etki 
(öğretim-öğrenim gibi) ve olumlu mesajlarla şekillenip değişebileceğinden, araştırma soruları 
zaman/süre değişkenini (dönem başından dönem sonuna kadar geçen süre) göz önünde 
bulundurmaktadır:      
1-Fransızca yabancı dil öğrencilerinin sınıf içi kaygı düzeyleri Fransızca derslerine devam 
ettikçe farklılaşmakta mıdır?  
2-Fransızca yabancı dil öğrencilerinin benlik saygısı düzeyleri Fransızca derslerine devam 
ettikçe farklılaşmakta mıdır?  
3-Fransızca öğrencilerinin sınıf içi yabancı dil kaygısı düzeyleri ile benlik saygısı düzeyleri 
arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?    
4-Fransızca öğrencilerinin dil düzeyleri, sınıf içi yabancı dil kaygısı düzeylerini etkileyen bir 
faktör müdür?    
5-Fransızca öğrencilerinin cinsiyetleri, sınıf içi yabancı dil kaygı düzeylerini etkileyen bir 
faktör müdür? 
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2. YÖNTEM 

 
2.1. Çalışma Grubu 
 

Araştırmanın grubunu Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Fransızca 
Hazırlık sınıfının tüm öğrencileri oluşturmaktadır. Amaçlı örneklem çeşitlerinden uygun 
durum örneklemeye dayanarak belirlenen araştırma grubu 47’si kız, 28’i erkek olmak üzere, 
toplam 75 öğrenci vardır. Yaşları 18 ila 22 arasında değişen bu öğrencilerin 36’sının 
Fransızca bilgisi hiç yoktur ve düzeyleri “sıfır” olarak adlandırılmaktadır. İki dönem süresince 
haftada 24 saat Fransızca dersi gören öğrenciler, Hazırlık Yeterlik sınavından başarılı olma 
durumlarında Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı Fransızca Öğretmenliği 
Programı’na geçme hakkını elde ederler.  

 
2.2. Veri Toplama Araçları 
 

Yabancı Dil Sınıf Kaygısı Ölçeği: Araştırmayla yanıt aranan ilk iki soru kapsamında 
Horwitz ve arkadaşları (1986) tarafından geliştirilen “Yabancı Dil Sınıf Kaygısı Ölçeği” 
(Foreign Language Classroom Anxiety Scale,) kullanılacaktır. 33 maddeden oluşan bu ölçek 
5’li Likert tipi bir ölçektir ve öğrencilerin verilen ifadeleri 1-Kesinlikle katılmıyorum; 2-
Katılmıyorum; 3-Emin değilim; 4-Katılıyorum; 5-Kesinlikle katılıyorum şeklinde 
cevaplandırmaları gerekmektedir. Öğrencilerin alabilecekleri puan 33 ila 165 arasındadır ve 
alınan puanın yüksek olması, yabancı dil kaygı düzeyinin yüksek olduğu anlamına 
gelmektedir. Bu araştırmada “Yabancı Dil Sınıf Kaygısı Ölçeğinin” kullanılmasının başlıca 
iki sebebi vardır: birincisi, söz konusu ölçek yabancı dil öğrenen öğrencilerin genel olarak 
kaygı düzeylerini ölçmeyi hedeflemektedir. Bu da araştırmanın 1.sorusuna ilişkin “yabancı dil 
kaygı düzeyini” saptamayı sağlayacaktır; ikincisi, bu ölçek farklı dilleri konu alan birçok 
araştırmada kullanılmış, birçok araştırmacı tarafından geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı 
olarak nitelenmiştir (von Wörde, 2003). Ayrıca, bu ölçeği Aida (1994: 159) Japonca öğrenen 
öğrencilerde uygulamış ve ölçeğin geçerlik-güvenirliğinin İngilizce dışında dillere 
uyarlandığında da olumlu sonuçlar elde edildiğini göstermiştir. Ölçeğin ilk geçerlilik ve 
güvenirlik çalışması ise, ölçeği geliştiren Horwitz (1986: 560) tarafından yapılmıştır. İngilizce 
öğrenen 300 öğrenciyle yapılan bu araştırmanın sonucunda ölçeğin iç tutarlığı 0.93, sekiz 
hafta sonra yapılan test tekrarı sonucunda ise korelasyon katsayısı 0.83 (p=0001) olarak 
saptanmıştır. Araştırmada “Yabancı Dil Sınıf Kaygısı Ölçeği”, ifadelerin doğru anlaşılmasını 
sağlamak ve yanlış cevaplanmasını önlemek amacıyla, öğrencilere Türkçe uygulanacaktır. 
Aydın (1999: 54-55) tarafından Türkçeye uyarlanan ölçeğin iç tutarlık katsayısının 0.91 
olarak hesaplanmış ve güvenilir olduğu belirtilmiştir. Aydın (a.g.e.), orijinal ölçekte var olan 
tersine dönmüş 2, 5, 8, 11, 14, 18, 28 ve 32 numaralı ifadeleri, öğrenciler tarafından daha 
doğru algılanmaları ve yapılacak olan analizleri kolaylaştırmak amacıyla, doğrudan ifadelere 
dönüştürmüştür. Ayrıca, yapılacak çalışmada örneklem yalnızca Fransızca derslerine devam 
eden öğrencilerden oluştuğundan, Aydın’ın (a.g.e.) yaptığı gibi, ölçeğin “Kendimi dil 
derslerinde diğer derslerdekinden daha gergin ve sinirli hissederim” ifadesi kaldırılarak 32 
madde olarak uygulanacaktır. Dolayısıyla, öğrencilerin alabilecekleri en düşük puan 32, en 
yüksek puan 160’dır.   
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Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği: Araştırmanın 2.sorusunu yanıtlamak amacıyla 
Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) kullanılmıştır. RBSÖ, Rosenberg tarafından 1965 
yılında “16 yaş ve üstü gençlerin benlik saygısı düzeyini belirlemek amacıyla” (Kulaksızoğlu 
ve Arıcak, 2000: 89) geliştirilmiş ve birçok çalışmada kullanılmıştır. Ölçek, 63 madde ve 
“Kendilik Kavramının Sürekliliği”, “İnsanlara Güven Duyma” gibi toplam 12 alt ölçekten 
oluşmaktadır. Bu çalışmada ise, RBSÖ’nin ilk alt ölçeği olan ve benlik saygısını ölçen 
“Benlik Saygısı Alt Ölçeği” kullanılacaktır.  “Benlik Saygısı Alt Ölçeği” 4 dereceli Likert tipi 
yanıtlar (1-Çok doğru; 2- Doğru; 3-Yanlış; 4-Çok yanlış) gerektiren, 5’i doğrudan (1, 2, 4, 6, 
7), 5’i ise tersine dönmüş ifadelerden oluşan (3, 5, 8, 9,10) toplam 10 madde içermektedir. 
Söz konusu alt ölçeğin ilk üç maddesi kendi aralarında, 4. ve 5. maddesi kendi aralarında, 9. 
ve 10. maddesi kendi aralarında değerlendirilirken, 6., 7. ve 8. maddeleri ayrı ayrı 
değerlendirilir. Her maddeye verilecek yanıt için alınacak puan bellidir ve bu ölçekle kendini 
değerlendiren kişi, kendisini olumsuz değerlendirirse “1”, olumlu değerlendirirse “0” puan 
almaktadır. Guttman ölçekleme tekniğine göre düzenlenmiş “Benlik Saygısı Alt Ölçeğinin” 
birlikte değerlendirilen ilk üç maddesinden en az ikisine puan alan bir yanıt verilirse, alınan 
puan “1” olur. Yine, kendi aralarından değerlendirilen 4. ve 5. maddelerden birine ve kendi 
aralarından değerlendirilen 9. ve 10. maddelerden birine puan alan bir yanıt verilirse, alınan 
puan “1” olur. Bu puanlama doğrultusunda, alt ölçekten alınabilecek toplam puan dağılımı 0-
6 arasındadır. 0-1 puan alanlar “yüksek”, 2-4 puan alanlar “orta”, 5-6 puan alanlar “düşük” 
benlik saygısına sahip kişiler olarak değerlendirirler: yüksek değerler, benlik saygısının düşük 
olduğunu gösterir (Kulaksızoğlu ve Arıcak, 2000: 89-90; Koçak, 2008: 60). Ölçeği Türkçeye 
uyarlayan Çuhadaroğlu (1986), ölçeğin geçerlik katsayısını .71, güvenirlik katsayısını .89 
olarak hesaplamıştır. Her alt ölçek için ise, “ayrı ayrı elde edilen güvenirlik katsayılarının .46 
ile .89 arasında değiştiği bulunmuştur.” (Ramazan, 1988, akt. Kulaksızoğlu ve Arıcak, 2000: 
90).    

Fransızca Dil Düzeyini Belirleme Testi: Araştırmanın 5.sorusuna ilişkin dil düzeyleri 
bağımsız değişkeni, öğrencilere uygulanacak ve TEF (Test d’Evaluation du Français) adı 
verilen 2 test ile saptanmıştır. Amaç dil düzeyleri arttıkça dil kaygısının azalıp azalmadığını 
tespit emektedir. Birinci test (Test 1) dönemin başında, ikinci test (Test 2) dönemin sonunda 
yapılmıştır. TEF anadili Fransızca olmayan kişilerin dil becerilerini ölçen genel Fransızca 
testidir. Bu test kişisel, akademik veya mesleki alanlarda kullanılacak Fransızca bilgiyi 
ölçmeye yarar. TEF bir zorunlu, bir ihtiyari olmak üzere 2 kısımdan oluşur. Zorunlu kısım 
farklı zorluk dereceli çoktan seçmeli sorulardan oluşur ve okuduğunu anlamaya yönelik 50 
soru (1 saat süre verilir), dinlediğini anlamaya yönelik 60 soru (40 dakika), sözcük bilgisi/dil 
yapısına yönelik 40 soru (30 dakika) mevcuttur. Toplamda 150 dakika süren bu testin her bir 
aşaması tek tek verilir ve birbiri ardına gerçekleşir. İhtiyari kısım ise yazılı anlatım (1 saat) ve 
sözlü anlatımdan (35 dakika) oluşmaktadır. 95 dakika süren bu testin her bir aşaması da tek 
tek verilir ve birbiri ardına gerçekleşir. Zorunlu kısım ile ihtiyari kısım ayrı ayrı 
değerlendirilir. Zorunlu kısmın sorularına verilen yanıtların değerlendirmesi şu şeklide 
yapılmaktadır: doğru yanıt= 3 puan; yanıt yok=0 puan; Yanlış yanıt= -1 puan; 1’den çok 
yanıt= -1 puan. Alınan puanlar 2 ile çarpılarak öğrencilerin seviyesi belirlenir. Alınabilecek 
en yüksek puan 900’dür. İhtiyari kısmı oluşturan yazılı ve sözlü anlatım değerlendirilmesi 
dilsel bilgi, tutarlık, bütünlük, açıklık, konuya uygunluk gibi ölçütler barındıran bir çizelge 
aracığıyla yapılır ve alınabilecek en yüksek puan yine 900’dür. TEF alınan puana göre 
adayları, Avrupa Konsey’inin diller için Avrupa ortak başvuru metninde yer alan 6 seviyeyi 
(A1,A2,B1,B2,C1,C2) temel alarak, 7 seviye ayırır: 0-68 puan arası alanlar, seviye 0+; 69-
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203 puan arası alanlar, seviye 1; 204-360 puan arası, seviye 2; 361-540 puan arası seviye 3; 
541-698 puan arası seviye 4; 699-833 puan arası, seviye 5; 834-900 puan arası, seviye 6. 
Seviye 0+, 1, 2 temel düzeye (A1 ve A2), seviye 3 ve 4, orta düzeye (B1 ve B2), seviye 5 ve 6 
ise ileri düzeye (C1 ve C2) tekabül eder.  

Bu araştırma kapsamında TEF’in sadece 150 dakikalık zorunlu kısımdan elde edilen 
sonuçlar öğrencileri seviyelere ayırmamıza yeterli olduğundan, sadece bu kısım uygulanmıştır 
ve dönemin başında ve sonunda verilen testler birbirinden farklıdır. Testler “Test 
d’Evaluation du Français” (Ortak, 2001: 39-61 ve 64-86) isimli kitapta yer alan deneme 
sınavlarından 2 tanesi uzman görüşüne dayanarak seçilmiş ve Test1-Test2 şeklinde 
adlandırılarak uygulanmıştır.   
 
2.3. Uygulama 
 

2013-2014 Öğretim yılının birinci döneminde öncelikle örneklemi oluşturan 
öğrencilerin tümüne 150 dakikalık Test 1 uygulanmış, bir hafta sonra ise art arda önce 
Yabancı Dil Sınıf Kaygısı Ölçeği, sonra da Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği Test 1’e giren 
tüm öğrencilere verilerek ifadelere yönergeler doğrultusunda yanıtlamaları istenmiştir. Dönem 
süresince (3 ay) hafta 24 saat Fransızca dersleri gören bu öğrencilere, dönemin sonunda tekrar 
bir test (Test 2) uygulanmıştır. Test 1’den yapı ve zorluk derecesi olarak aynı, içerik açısından 
farklı olan Test 2 uygulanmış ve yine bir hafta sonra art arda önce Yabancı Dil Sınıf Kaygısı 
Ölçeği, sonra Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği öğrencilere verilmiştir.  
 
2.4. Verilerin Analizi 
 

Katılımcılar araştırmaya zaman ve ulaşılabilirlik açısından kolaylık sağlayan uygun 
örnekleme yöntemi (Bayram, 2009) kullanılarak belirlenmiştir. Tüm katılımcılar araştırmanın 
amacı ve verilerin gizli tutulacağı konusunda bilgilendirilmiştir. Veriler SPSS 20.0 programı 
kullanılarak analiz edilmiş, anlamlılık düzeyi 0.05 olarak ele alınmıştır.  

 
3. BULGULAR 

 
Çalışmanın birinci araştırma sorusuna (Fransızca yabancı dil öğrencilerinin sınıf içi 

kaygı düzeyleri Fransızca derslerine devam ettikçe farklılaşmakta mıdır?) yanıt vermek için 
Yabancı Dil Sınıf Kaygısı ölçeğine verilen cevaplardan yararlanılmıştır. Öncelikle, dönemin 
başında uygulanan ölçekten (Ö1) elde edilen veriler, daha sonra ise, haftada 24 saat olmak 
üzere 3 ay boyunca Fransızca dersleri gördükten sonra ikinci kez uygulanan ölçeğin (Ö2) 
verileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar üç kategori altında toplanarak, yüksek kaygı 
seviyesi-orta kaygı seviyesi-düşük kaygı seviyesi şeklinde bir sınıflandırmaya gidilmiştir. Bu 
sınıflandırma işlemi Aydın (1999: 58) tarafından kullanılan formül ile gerçekleştirilmiştir. Bu 
formüle göre, düşük kaygı seviyesini tanımlamak için yapılan hesaplama şu şekildedir: Genel 
ortalama – Standart sapma= Bu sonucun altındaki tüm puanlar. 
Yüksek kaygı seviyesini tanımlamak için: Genel ortalama + Standart sapma= Bu sonucun 
altındaki tüm puanlar. 
Orta kaygı seviyesini tanımlamak için: (Genel ortalama – Standart sapma) ve (Genel ortalama 
+ Standart sapma) arasındaki, yani yüksek kaygı ile düşük kaygı seviyeleri arasında kalan tüm 
puanlar.  
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Bu hesaplamaları dönemin başında verilen Yabancı Dil Sınıf Kaygısı ölçeğinin 
sonuçları doğrultusunda yaptığımızda elde edilen sınıflama puanları şöyledir: Düşük kaygı 
seviyesi: 84,48-21,91= 62,57 (63’e yuvarlanmıştır); Yüksek kaygı seviyesi: 84,48+21,91 = 
106,39 (106’ya yuvarlanmıştır); Orta kaygı seviyesi: 64 ile 105 arasındaki tüm puanlar. 

Buna göre, 32 (ölçekten alınabilecek en az puan ) ile 63 arasında puan alan öğrencilerin 
kaygı seviyesi düşük olarak, 64 ile 105 arasında puan alan öğrencilerin kaygı seviyesi orta 
olarak, 106 ile 160 (ölçekten alınabilecek en yüksek puan) arasında puan alan öğrencilerin 
kaygı seviyesi ise yüksek olarak sınıflandırılacaktır. Ölçekten elde edilen puanlarla kaygı 
seviyesi arasında doğru orantı bulunmaktadır. Diğer bir deyişle öğrencinin ölçekten aldığı 
puan yükseldikçe kaygı seviyesi de yükselmektedir.   

Tablo 1’de dönem başında uygulanan ölçeğin (Ö1) sonuçlarına göre öğrencilerin kaygı 
düzey sınıflandırmaları sunulmuştur (OG = öğrenci anlamına gelmektedir). 

 
Tablo 1: Dönem başında uygulanan ölçeklere göre öğrencilerin kaygı düzeylerine göre 

sınıflandırılması 
 

Yüksek Kaygı 
Düzeyi 

Orta Kaygı Düzeyi Düşük Kaygı 
Düzeyi 
 

OG. No Alınan 
Puan 

OG. No Alınan 
Puan 

OG. No Alınan 
Puan 

OG. No Alınan 
Puan 

2 113 1 83 33 93 11 63 
6 114 3 69 35 80 12 63 
9 112 4 87 36 84 13 58 
14 131 5 93 38 73 17 61 
24 108 7 92 41 85 18 56 
32 117 8 89 43 103 34 55 
37 106 10 81 45 91 42 60 
39 112 15 93 49 85 46 58 
40 122 16 95 51 82 47 61 
44 115 19 91 53 69 48 45 
50 113 20 80 57 86 58 42 
52 117 21 76 59 95 65 59 
54 116 22 76 61 72 66 54 
55 111 23 88 62 84 67 45 
56 122 25 70 63 64 68 57 
60 124 26 68 64 86 69 59 
70 118 27 66 71 69   
  28 76 72 80   
  29 74 73 79   
  30 105 74 78   
  31 77 75 102   

Öğrenci Sayısı  : 75    Yüksek kaygı seviyesi  : 106 -160 
Ortalama  : 84,48     Orta kaygı seviyesi  : 64 - 105 
Stan. Sapma  : 21,91     Düşük kaygı seviyesi  : 32 - 63 

 
Tablo 1’e göre dönem başında Fransızca yabancı dil sınıfındaki öğrencilerinin 16’sının 

kaygı seviyelerinin düşük olduğu, 17 öğrencinin kaygı seviyelerinin yüksek, 42 öğrencinin ise 
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kaygı seviyelerinin orta seviyede olduğu görülmektedir. Fakat verilere bakıldığında, orta 
seviyedeki öğrencilerin genelde yüksek seviyeye yakın puanlar aldıkları da görülmektedir. 
Orta kaygı seviyesine sahip öğrencilerden sadece 10 tanesi 75 ve altı puan almıştır. Düşük 
kaygılı öğrencilerde en düşük puan 42, en yüksek ise 63’tür. Yüksek kaygılı öğrencilerde ise 
en düşük 106, en yüksek ise 131 puandır. Orta seviyede ise puanlar 64 ile 105 arasında bir 
dağılım göstermektedir. Orta kaygı seviyesine sahip öğrencilerden OG63- 64 puanla düşük 
kaygı seviyesi, OG30 ise 105 puanla yüksek kaygı seviyesi sınırında bulunmaktadırlar. Düşük 
kaygılı öğrencilerden OG11 ve OG12, 63 puan alarak orta kaygı seviyesi sınırında 
bulunmaktadır. Genel itibariyle Tablo 1’deki sonuçlar göz önüne alındığında, örneklemimizi 
oluşturan Fransızca yabancı dil öğrencilerinin çoğunluğunun dönem başında orta seviyede dil 
kaygısı yaşayan öğrencileri oldukları görülmektedir. 

Dönemin sonunda aynı öğrencilere ikinci kez uygulanan ölçeğin (Ö2) verilerini de üç 
kategori altında toplayabilmek amacıyla, yine Aydın (1999: 58) tarafından önerilen formül 
uygulanmış ve alınan puanlara göre bir sınıflama yapılmıştır. Sınıflama aşağıda gösterilmiş, 
Ö2’ye göre elde edilen sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur.  

Düşük kaygı seviyesi: 83,49-24,13= 59,36 (59’a yuvarlanmıştır). Yüksek kaygı 
seviyesi: 83,49+24,13= 107,62 (108’ye yuvarlanmıştır). Orta kaygı seviyesi: 60 ile 107 
arasındaki tüm puanlar. 

 
Tablo 2: Dönem sonunda uygulanan ölçek (Ö2) doğrultusunda öğrencilerin yabancı dil kaygı 

düzeylerine göre sınıflandırılması 
 

Yüksek Kaygı 
Düzeyi 

Orta Kaygı Düzeyi Düşük Kaygı 
Düzeyi 
 

OG. No Alınan 
Puan 

OG. No Alınan 
Puan 

OG. No Alınan 
Puan 

OG. No Alınan 
Puan 

2 115 3 77 38 99 1 56 
6 113 4 101 39 106 13 51 
9 109 5 95 41 76 18 57 
14 116 7 83 43 107 25 44 
15 111 8 81 45 94 28 47 
32 115 10 78 46 67 29 55 
37 123 11 60 49 62 36 48 
40 132 12 66 50 98 42 54 
44 117 16 95 52 101 48 40 
47 128 17 70 53 63 58 46 
51 121 19 74 56 99 61 58 
54 120 20 67 57 86 65 59 
55 111 21 75 62 86 66 45 
59 119 22 81 63 71 67 55 
60 120 23 90 64 73 71 59 
  24 102 68 67   
  26 83 69 67   
  27 64 70 101   
  30 73 72 79   
  31 80 73 100   
  33 96 74 89   
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  34 72 75 101   
  35 66     

Öğrenci Sayısı  : 75    Yüksek kaygı seviyesi  : 108 - 160 
Ortalama  : 83,49    Orta kaygı seviyesi  : 60-  107 
Stan. Sapma  : 24,13     Düşük kaygı seviyesi  : 32 - 59 

 
Tablo 2’ye göre, öğrencilerden 15’i yüksek düzeyde, 15’i düşük, 45’i ise orta düzeyde 

dil kaygısı yaşamaktadırlar. Yüksek kaygılı öğrencilerin en düşüğü 109 puan, en yükseği ise 
132 puan almıştır. Düşük seviyede kaygı yaşayan öğrencilerde ise en düşük puan 40, en 
yüksek puan, sınır olan, 59’dur. Dönem başında olduğu gibi öğrencilerin büyük bir kısmının 
kaygı seviyeleri orta düzeydedir. Bu seviyede bulunan 45 öğrenciden 16’sı 75 ve altı puan 
aldığı, 8’i ise yüksek kaygı seviyesine yaklaştığı görülmektedir. Diğer 21 öğrenci de, 76 ile 99 
arası puanlar almıştır.   

Tablo 3’te 75 öğrencinin dönem başından dönem sonuna kadarki kaygı düzeylerinin 
değişimi sunulmuştur. 

 
Tablo 3: Dönem başı ve dönem sonu uygulanan ölçeklere göre öğrencilerin kaygı düzeylerinin 

değişimi  
 

Kaygı düzeyi 
düşen 

Kaygı düzeyi değişmeyen Kaygı düzeyi 
yükselen 

OG. 
No 

Ö1 Ö2 OG. 
No 

Ö1  Ö2 OG. 
No 

Ö1 Ö2 OG. 
No 

Ö1  Ö2 

1 83 56 2 113 115 38 73 99 11 63 60 
24 108 102 3 69 77 40 122 132 12 63 66 
25 70 44 4 87 101 41 85 76 15 93 111 
28 76 47 5 93 95 42 60 54 17 61 70 
29 74 55 6 114 113 43 103 107 34 55 72 
36 84 48 7 92 83 44 115 117 37 106 123 
39 112 106 8 89 81 45 91 94 46 58 67 
50 113 98 9 112 109 48 45 40 47 61 128 
52 117 101 10 81 78 49 85 62 51 82 121 
56 122 99 13 58 51 53 69 63 59 95 119 
61 72 58 14 131 116 54 116 120 68 57 67 
70 118 101 16 95 95 55 111 111 69 59 67 
71 69 59 18 56 57 57 86 86    
   19 91 74 58 42 46    
   20 80 67 60 124 120    
   21 76 75 62 84 86    
   22 76 81 63 64 71    
   23 88 90 64 86 73    
   26 68 83 65 59 56    
   27 66 64 66 54 45    
   30 105 73 67 45 55    
   31 77 80 72 80 79    
   32 117 115 73 79 100    
   33 93 96 74 78 89    
   35 80 66 75 102 101    

Ö1: öğrencinin dönemin başında ölçekten aldığı puanı göstermektedir.  
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Ö2: öğrencinin dönemin sonunda ölçekten aldığı puanı göstermektedir. 
 
Tablo 3’teki veriler incelendiğinde 13 öğrencinin kaygı düzeylerinin düştüğünü 

görülmektedir. Bu öğrencilerden 6’sı (O24,O39,O50,O52,O56,O70) dönem başında yüksek 
kaygı düzeyinden orta kaygı düzeyine geçmişlerdir. Ancak kaygı düzey puanlarının yine de 
yüksek kaygı düzeyi seviyesine çok yakın olduğu söylenebilir. 13 öğrenciden 7’sinin ise 
dönem başında orta düzeyde kaygı yaşadıkları, dönem sonuna geldiklerinde de kaygı 
düzeylerinin düştüğü görülmektedir. 25, 28, 29, 36 ve 61 numaralı öğrencilerin dönem başına 
oranla kaygı düzeylerinin önemli bir biçimde düştüğü tespit edilmiştir: örneğin, OG25, 70 
puandan 44’e; OG28, 76 puandan 47’ye; OG36, 84’ten 48’e düşmüştür. Öte yandan 
ölçeklerden elde edilen sonuçlara göre 12 öğrencinin kaygı düzeylerinin yükseldiği belirgindi: 
OG47, OG51 ve OG59. Öğrencilerden 7 tanesinin (OG11, OG12, OG17, OG34, OG46, 
OG47, OG68, OG69) dönem başında kaygı düzeyleri düşükken dönem sonunda kaygı 
düzeyleri orta düzeye yükselmiştir. OG47 hariç diğer öğrencilerin kaygı düzeylerinin önemli 
bir oranda yükselmediği söylenebilir. Kaygı düzeyleri değişiklik gösteren 25 öğrencinin 
haricindeki diğer 50 öğrencinin puanları değişse de kaygı düzeylerinde herhangi bir değişme 
olmamıştır: hepsi orta düzeyde dil kaygısı hissetmeye devam etmektedirler. Puan bazında en 
önemli değişmeyi OG30 göstermektedir: dönem başında 105 olan puanı 73’e düşmüştür. Bu 
öğrenci aslında dönemin başında yüksek kaygı seviyesinin sınırındayken, dönemin sonunda 
orta seviye kaygı düzeyinin alt sınır puanına nerdeyse yaklaşarak Fransızca derslerine devam 
ettikçe dil kaygısı konusunda büyük bir ilerleme gösterdiği aşikârdır. Olumsuz yönde de olsa, 
çok büyük bir değişmeyi OG73 numaralı öğrenci göstermiştir: puanı 79’dan 100’e 
yükselmiştir. Bu öğrenci hissettiği orta düzey dil kaygısını korumakla birlikte, yüksek kaygı 
seviyesine de yaklaşmıştır. Derslere devam etmek OG73’ü olumlu yönde etkilememiş, daha 
da kaygılı bir öğrenci olmuştur. OG14’ün dönem başında en yüksek kaygı (131 puan) 
düzeyine sahip olduğunu bunun dönem içinde az da olsa düştüğünü (116) görmekteyiz. 
Bunun aksine OG40, dönem sonunda en yüksek dil kaygısı seviyesine (132) sahip olan 
öğrenci olarak karşımıza çıkmaktadır; dönemin başında da kaygı düzeyi epey yüksek olan 
(122) öğrencilerdendir. 50 öğrencinin 8’i dönem başında da olduğu gibi dönem sonunda da 
düşük kaygı düzeyine sahip oldukları gözükmekte: OG13, OG18, OG42, OG48, OG58, 
OG65, OG66, OG67. Diğer 42 öğrenciden 10’unun (OG2, OG6, OG9, OG14, OG32, OG40, 
OG44, OG54, OG55, OG60) dönem başında ve sonunda yüksek kaygı düzeyine sahip 
oldukları, 32 öğrencinin ise orta kaygı düzeyine sahip oldukları görülmüştür. Sonuç olarak 
dönemin başı ve sonuna bakıldığında, 13 öğrencinin kaygı seviyesi düşmüş, 12 öğrencinin 
kaygı seviyesi yükselmiş, 50 öğrencinin ise dil kaygısı orta seviyelerini korumaya devam 
etmiştir. Ancak bu 50 öğrencinin içinde de bazı değişimler olmuş ve 21’inin kaygı 
puanlarında bir düşüş olduğu gözlenmiştir. Fakat gözlenen değişimlerin istatistiksel olarak 
anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla aynı deneklerin farklı koşullardaki davranışlarını 
incelemeyi hedefleyen bağımlı örneklem t testi (Paired sample t test) kullanılmış (Tablo 4) ve 
Ö1 ve Ö2 arasında tespit edilen değişimlerin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı anlaşılmıştır 
(p>.05). Fransızca yabancı dil öğrencilerinin sınıf içi kaygı düzeylerinin zaman/süreyle 
şekillenmediği, değişmediği söylenebilir. 
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Tablo 4: Dönem başında ve sonunda uygulanan yabancı dil kaygı ölçekleri için bağımlı 
örneklem t testi sonuçları 

 

Ölçekler N  x  ss  xSh  
t  Testi 

t  Sd  p  

Ö1 75 84.48 21.91 2.53 .540 74 .59
1 Ö2 75 83.49 24.13 2.79 

 
Çalışmanın ikinci araştırma sorusuna (Fransızca yabancı dil öğrencilerinin benlik 

saygısı düzeyleri Fransızca derslerine devam ettikçe farklılaşmakta mıdır?) yanıt vermek için 
dönemin başında ve sonunda örneklemimiz tarafından yanıtlanan Rosenberg Benlik Saygısı 
Ölçeğinin (RBSÖ) verilerinden yararlanılmıştır. Hedef, öğrencilerin Fransızca derslerine 
girdikçe, yani zamanla öğrenimlerle karşılaştıkça benlik saygı düzeylerinin farklılaşıp 
farklılaşmadığını görmektedir. Benlik saygısı puanlarının dağılımı tablo 5’te gösterilmiştir.  

 
Tablo 5: Dönem başında ve sonunda uygulanan RSBÖ’ye göre benlik saygısı puanlarının 

dağılımı 
 

 Dönem Başı (RSBÖ1) Dönem sonu (RSBÖ2) 
Benlik 
Saygı Düzeyi 

Puan 
Dağılımı 

N % N % 

Yüksek 0-1 puan 22 29.3 51 68 
Orta 2-4 puan 32 42.7 20 26.7 
Düşük 5-6 puan 21 28 4 5.3 
Toplam 75 100 75 100 
 
Araştırmaya katılan öğrencilerin benlik saygısı düzeyleri incelendiğinde, dönem 

başında ve sonunda önemli bir fark meydana çıktığı aşikârdır. Dönem başında 22 öğrencinin 
benlik saygısı yüksek iken, dönem sonunda bu rakam 51’e ulaşmıştır. Benlik saygısı düşük 
öğrencilerin sayısına bakıldığında ise, rakamın 21 öğrenciden 4 öğrenciye düştüğü 
görülmektedir. Dönem başında benlik saygıları orta düzeyde olan öğrenciler 32 kişi iken, bu 
sayı 20’ye düşmüştür. Kısacası, dönemin başından sonuna kadar geçen sürede öğrencilerin 
benlik saygılarının yükseldiği saptanmıştır. Araştırmada yer alan bu öğrencilerin Fransızca 
derslerine girmenin benlik saygılarını yükselten etmenlerden biri olabilir.   

 
Tablo 6: Dönem başında ve sonunda uygulanan RSBÖ için bağımlı örneklem t testi sonuçları 
 

Ölçekler N  x  ss  xSh  
t  Testi 

t  Sd  p  

RSBÖ1 75 2.0133 .76 .088 
-6.011 74 .00

0 RSBÖ2 75 2.6267 .59 .067 
 
Tablo 6’ya göre p<.05 olduğundan RSBÖ1 ve RSBÖ2 arasında tespit edilen 

değişimlerin istatistiksel olarak da anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, Fransızca 
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yabancı dil öğrencilerinin Fransızca ile ilgili yeni öğrenimlerle, çeşitli etkilerle karşılaşmaları 
benlik saygılarını olumlu yönde farklılaştırdığı söylenebilir.  

Fransızca öğrencilerinin sınıf içi yabancı dil kaygısı düzeyleri ile benlik saygısı 
düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı tespit etmek amacıyla ki-Kare bağımsızlık 
testi uygulanmıştır (üçüncü araştırma sorusu). Bu test, kategorik hale dönüştürülen nicel 
değişkenler arasında ilişkinin varlığını veya yokluğunu, iki değişken arasında meydana çıkan 
farklılıkların anlamlı olup olmadıklarını tespit etmeye yaramaktadır. Bu hedefle, dönem başı 
ve dönem sonunda uygulan Yabancı Dil Sınıf Kaygısı ve Benlik Saygısı ölçeklerinden elde 
edilen kategorileri ve Ki-kare bağımsızlık testi sonuçlarını yansıtan 2 tane çapraz tablo 
oluşturulmuştur (Tablo 7 ve 8). 

 
 

 
Tablo 7: Dönem başı yabancı dil sınıf kaygısının (Ö1) dönem başı benlik saygısına (RSBÖ1) göre 
dağılımı 
 

 Yabancı Dil Sınıf Kaygısı 1 Düzeyleri (Ö1) 
 Düşük Orta Yüksek Toplam 
 N % N % N % N % 

Düşük 4 25 11 26.2 6 35.3 21 100 
RSBÖ1         
Orta 

5 31.25 18 43 9 53 32 100 

Yüksek 7 43.75 13 31 2 11.76 22 100 
Toplam 16 100 42 100 17 100 75 100 

  X2 =4.293   P=.368 
 
Araştırmalara bakıldığında (Price, 1991;  Onwuegbuzie ve arkadaşları, 1999; Yamini ve 

Tahriri, 2006; Liu ve Huang, 2011) benlik saygısı yükseldikçe yabancı dil kaygısının düştüğü 
veya benlik saygısı düştükçe, kaygı düzeyinin yükseldiği görülmektedir. Bu çalışmada da aynı 
bulgulara ulaşılmıştır: Tablo 7’ye bakıldığında, dönem başında düşük kaygı düzeyine sahip 16 
öğrenciden 7’sinin benlik saygısı düzeyleri yüksek yabancı dil kaygı düzeyleri düşük olduğu 
görülmektedir. Aynı şekilde, orta kaygı düzeyine sahip 42 öğrencinin de 18’i hem orta düzey 
benlik saygısına, hem de orta düzey yabancı dil kaygısına sahip oldukları görülmektedir. 
Yabancı dil kaygısı yüksek olan öğrencilerden 6’sının ise, benlik saygısı düzeylerinin düşük 
olduğu görülmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalarda olduğu gibi, örneklemi oluşturan 31 
öğrencinin benlik saygısı düzeyleri ile dil kaygısı düzeyleri arasında ters orantılı bir ilişki 
olduğu tespit edilmiştir. Ancak, elde edilen veriler istatistiksel açıdan incelendiğinde Ki-kare 
testine göre p>.05 olduğundan, Ö1 ve RSBÖ1 arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 
saptanmıştır. 
 
Tablo 8: Dönem sonu yabancı dil sınıf kaygısının (Ö1) dönem sonu benlik saygısına (RSBÖ1) 

göre dağılımı 
 

 Yabancı Dil Sınıf Kaygısı 2 Düzeyleri (Ö2) 
 Düşük Orta Yüksek Toplam 
 N % N % N % N % 

Düşük 1 6.66 0 0 3 21.4 4 5.33 
RSBÖ2         2 13,33 15 32.6 3 21.4 20 26.66 
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Orta 
Yüksek 12 80 30 67.4 9 57.14 51 68 
Toplam 15 100 45 100 15 100 75 100 

X2 =11.620   p=.027 
 
Dönem sonundaki ölçeklerden elde edilen veriler tablo 8’de gösterilmiştir. Veriler 

incelendiğinde ise, daha önce yapılan araştırmaların sonuçlarıyla örtüştüğü saptanmıştır. 
Gerçekten de, benlik saygısı yüksek yabancı dil kaygısı düşük olan 8 öğrencinin, orta kaygı 
düzeyine ve orta benlik saygısı düzeyine sahip olan 15 öğrenci olduğu görülmektedir. Yüksek 
kaygı düzeyine sahip öğrencilerden ise sadece 3 öğrencinin benlik saygısı düzeyi düşüktür. 
İstatistik açıdan bakıldığında da, elde edilen bu sonuçlara göre benlik saygısı düzeyi ile 
yabancı dil kaygısı arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Ki-kare testinden çıkan 
sonuca göre, p>.05; Sonuç olarak dönem başında RBSÖ1 ile Ö1 arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki çıkmamasına karşın dönem sonunda RBSÖ2 ile Ö2 arasında anlamlı bir 
ilişki olduğu görülmektedir.  

Çalışmanın dördüncü araştırma sorusuna (Fransızca öğrencilerinin dil düzeyleri, sınıf içi 
yabancı dil kaygısı düzeylerini etkileyen bir faktör müdür?) yanıt vermek amacıyla dönemin 
başında ve sonunda örneklemimiz tarafından yanıtlanan Yabancı Dil Kaygısı ölçeğinden, 
Test1 ve Test2 sonuçlarından yararlanılmıştır. Hedef, öğrencilerin Fransızca dil düzeylerine 
göre yabancı dil kaygı düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını görmektedir. Bu veriler tablo 
10 ve 11’de verilmiştir. Tablo 9’da ise öğrencilerin Test1 ve Test2’ye göre dil düzeyleri 
gösterilmiştir: B2 ve C1, C2 düzeyine ulaşan öğrenci olmadığından, Tablo 9 sadece Seviye 0, 
A1, A2 ve B1 düzeylerine göre oluşturulmuştur.  

 
Tablo 9: Öğrencilerin Test1 ve Test2’ye göre seviyeleri 
 

Ö
ğr

en
ci

 n
um

ar
al

ar
ı 

O
G

 

Test 1 Test 2 
0 A1 A2 B1 0 A1 A2 B1 

7 61 1 42 3 29 11 32 2 58 1 26 9 
14 62 2 43 4   46 7 60 3 27 11 
32 63 5 44 6   59 14 62 4 28 15 
46 64 10 45 8   64 26 63 5 29 23 
47 65 19  9   65 31 67 6 30  
48 66 24  12   66 33 69 8 34  
49 67 27  13    35 70 10 36  
50 68 30  15    40 71 12 37  
51 69 31  16    41 72 13 38  
52 70 33  17    43 73 16 39  
53 71 34  18    44 74 17 42  
54 72 35  20    45 75 18 48  
55 73 36  21    47  19 50  
56 74 37  22    49  20 51  
57 75 38  23    52  21 54  
58  38  24    53  22 56  
59  40  26    55  24 61  
60  41  28    57  25 68  
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Tablo 10: Dönem başı yabancı dil sınıf kaygısının (Ö1) dönem başı dil düzeylerine (Test1) göre 
dağılımı 

 
 Yabancı Dil Sınıf Kaygısı 1 Düzeyleri (Ö1) 
 Düşük Orta   Yüksek Toplam 
 N % N % N % N % 

Sıfır 9 56.25 16 38.2 8 47 33 44 
 Dil Düzeyleri    A1 2 12.5 13 30.9 7 41.2 22 29.33 

A2 4 25 13 30.9 2 11.76 19 25.33 
B1 1 6.25 0 0 0 0 1 1.33 

Toplam 16 100 42 100 17 100 75 100 
X2 =8.758   P=.188 
 
Tablo 10’a göre dönem başında dil düzeyleri sıfır olan 33 öğrenciden 9’unun kaygı 

düzeylerinin düşük, 16’sının kaygı düzeyleri orta ve 8’inin kaygı düzeylerinin yüksek olduğu 
görülmektedir. Oysa büyük çoğunluğun kaygı düzeyi yüksek olması beklenmektedir. 
Seviyeleri A1 ve A2 olan öğrencilerin büyük çoğunluğunun dil kaygı düzeyleri orta 
seviyededir. A1 düzeyindeki 22 öğrenciden 7’sinin yüksek kaygı düzeyine sahip oldukları 
gözlenmektedir. B1 düzeyinde sadece 1 öğrenci vardır ve bu öğrencinin kaygı düzeyi 
düşüktür. 
 
Tablo 11: Dönem sonu yabancı dil sınıf kaygısının (Ö2) dönem sonu dil düzeylerine (Test2) göre 

dağılımı 
 

 Yabancı Dil Sınıf Kaygısı 1 Düzeyleri (Ö1) 
 Düşük Orta   Yüksek Toplam 
 N % n % N % n % 

Sıfır 2 13.33 2 4.44 2 13.33 6 8 
Dil Düzeyleri                
A1 

3 20 20 44.44 7 46.66 30 40 

A2 10 66.66 21 46.66 4 26.66 35 46.66 
B1 0 0 3 4.44 1 13.33 4 5.33 

Toplam 15 100 46 100 14 100 75 100 
X2 =7.267   P=.297 

 
Tablo 11’de ise dönem sonunda uygulanan yabancı dil kaygısı ölçeği ile Test 2’nin Ki-

kare testi sonuçları yer almaktadır. A1 ve A2 seviyesinde olan öğrencilerin çoğunluğunun 
dönem başında olduğu gibi orta kaygı düzeyine sahip oldukları görülmektedir. Dil düzeyi sıfır 
olarak koruyan 6 öğrenciden 2’si düşük, 2’si orta, 2’si de yüksek kaygı düzeyindedirler. A2 
seviyesinde bulunan 35 öğrencinin 10’unun kaygı düzeyleri düşüktür. B1 seviyesinde ilk 
dönem sadece 1 öğrenci varken dönem sonunda bu sayı 4’e yükselmiştir ve 3’nün kaygı 
düzeyi orta seviyededir. Öğrencilerin dil seviyeleri yükseldikçe kaygı düzeylerinin düşmesi 
beklenirken, bu 4 öğrencinin kaygı düzeylerinin orta ve yüksek seviyede olduğu tespit 
edilmiştir. Dönem başında dil seviyesi B1 olan tek öğrenci dahi, dönem sonunda bu seviyeyi 
korumasına rağmen, kaygı düzeyini koruyamamış, düşük seviyeden orta seviyeye geçmiştir. 
Yüksek kaygıya sahip B1 düzeyindeki 2 öğrenciye bakıldığında ise, biri dönem başında 
yüksek kaygılı öğrencileri arasında yer alırken, diğeri orta seviyede kaygılı öğrenciler 
arasında yer aldığı görülmüştür.  



 
 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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 
 

 

 995 

Tablo 10 ve 11 istatistiksel açıdan incelendiğinde, dil düzeylerine göre yabancı dil kaygı 
düzeylerinin arasında anlamlı bir farklılığın (p>.05) bulunmadığı, dil düzeyinin dil kaygısını 
etkileyen bir etmen olmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin dil düzeyleri arttıkça kaygı 
düzeylerinde önemli oranda biz azalma gözlenmemiştir. Dönem başında orta kaygı düzeyinde 
42 öğrenci bulunurken dönem sonunda bu sayı 46’ya yükselmiş, yüksek derecede kaygı 
hisseden öğrenci sayısı 17’den 15’e düşmüştür ve düşük derecede kaygı hisseden öğrenci 
sayısı 16’den 15’e düşmüştür.  

Çalışmanın son araştırma sorusuna (Fransızca öğrencilerinin cinsiyetleri, sınıf içi 
yabancı dil kaygı düzeylerini etkileyen bir faktör müdür?) yanıt vermek için dönemin başında 
ve sonunda örneklemimiz tarafından yanıtlanan Yabancı Dil Kaygısı ölçeğinden 
yararlanılmıştır. Araştırma sorumuz gereği, öğrencilerden ölçeği yanıtlarken cinsiyetlerini 
belirtmeleri istenmiştir. Hedef, cinsiyet faktörünün öğrencilerin sınıf içi dil kaygısı 
düzeylerine etkisinin olup olmadığını ortaya koymaktır. Tablo 12’te öğrencilerin dönem başı 
yabancı dil kaygı düzeyleri ile cinsiyetleri arasındaki ilişkiyi gösteren Ki-kare testinin 
sonuçları bulunmaktadır.  
 
Tablo 12: Dönem başı yabancı dil sınıf kaygısı düzeylerinin (Ö1) cinsiyete göre dağılımı 
 

 Yabancı Dil Sınıf Kaygısı 1 Düzeyleri (Ö1) 
 Düşük Orta   Yüksek Toplam 
 N % N % N % N % 
Cinsiyet                    
Kız 

7 43.75 25 59.52 15 88.2 47 62.66 

Erkek 9 56.25 17 40.47 2 11.8 28 37.33 
Toplam 16 100 42 100 17 100 75 100 

X2 =7.375   P=.025 
 
Tablo 12’e bakıldığında dönem başında kız öğrencilerin büyük bir bölümümün (25 kız) 

kaygı düzeyi orta, diğer 22 kız öğrenciden 15’inin ise kaygı düzeyi yüksek, 7’sinin düşüktür. 
Erkek öğrencilerin kaygı düzeylerine bakıldığında, sadece 2 öğrencinin yüksek düzeyde dil 
kaygısı hissetmekte, 17’sinin orta düzeyde ve 9’unun da düşük düzeyde dil kaygısı 
hissetmektedir. Dönem başında en çok kız öğrencilerinin dil kaygıları yüksek ve orta 
derecededir. 

 
Tablo 13. Dönem sonu yabancı dil sınıf kaygısı düzeylerinin (Ö2) cinsiyete göre dağılımı 
 

 Yabancı Dil Sınıf Kaygısı 2 Düzeyleri (Ö2) 
 Düşük Orta   Yüksek Toplam 
 n % n % N % N % 
Cinsiyet                    
Kız 

2 13.33 33 73.33 12 80 47 62.67 

Erkek 13 86.67 12 26.67 3 20 28 37.33 
Toplam 15 100 45 100 15 100 75 100 

X2 =19.719   P=.000 
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Tablo 13’e göre dönem sonunda 33 kız orta seviyede, 12’i yüksek seviyede, 2’si ise 
düşük seviyede dil kaygısı yaşamaktadırlar. Erkek öğrencilerine bakıldığında ise, 28 erkekten 
13’ünün kaygı düzeyi düşük, 12’sinin orta ve sadece 3’nün yüksektir.  

Tablo 12 ve 13 karşılaştırıldığında, kız öğrencilerinin kaygı düzeylerinde değişimler 
olduğu görülmektedir: orta düzeyde kaygı hisseden öğrencilerin sayısı dönem sonunda 
yükselmiş, yüksek kaygı hissedenlerin sayısı ise az da olsa düşmüştür. Olumsuz olarak 
değerlendirebilecek bir unsur, düşük seviyede dil kaygısı yaşayan kız öğrencilerinin sayısısın 
azalmasıdır: dönem başında 7 öğrenci söz konusu iken, dönem sonunda sadece 2 öğrenci bu 
kategoride bulunmaktadır. Erkek öğrencilerinin dönem başında ve sonundaki dil kaygısı 
seviyeleri karşılaştırıldığında ise, daha olumlu sonuçların varlığı tespit edilmektedir. Düşük 
seviyede kaygı yaşayan erkek öğrencilerin sayısı 9’dan 13’e yükselmiştir. Fakat yüksek 
seviyede kaygı hisseden öğrencilerin sayısında dönem sonunda bir azalma beklerken, sayının 
az da olsa arttığı görülmektedir: dönem başı 2, dönem sonu 3 erkek. Genel olarak 
bakıldığında, kız öğrencilerinin erkek öğrencilerine oranla daha çok kaygılı oldukları 
söylenebilir. Her iki dönem için gerçekleştirilen Ki-kare testi de bunu teyit etmektedir: dönem 
başında ve dönem sonunda öğrencilerin cinsiyetleri ile yabancı dil kaygı düzeyleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı (p<.05) bir farklılığın bulunduğu tespit edilmiştir. 

 
 

4. TARTIŞMA ve SONUÇ 
 

Bu araştırmada Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Fransızca Hazırlık 
sınıfında okuyan 75 öğrenciye uygun durum örneklemine dayanarak Horwitz, Horwitz ve 
Cope (1986) tarafından geliştirilen Yabancı Dil Kaygı Ölçeğini uygulayarak öğrencilerin 
yabancı dil kaygısı düzeylerinin belirlenmesi ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği aracığıyla 
öğrencilerin benlik saygısı düzeylerini saptanması hedeflenmiştir. Bu ölçekler güz döneminin 
hem başında hem de sonunda öğrencilere verilerek yanıtlamaları istenmiştir. Bunun birincil 
amacı bu iki düzeyin dönemim başından sonuna kadar farklılaşıp farklılaşmadığını tespit 
etmek ve de yabancı dil kaygısı ile benlik saygısı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktı. Ayrıca, 
bu iki değişkenin düzeylerini etkileyebilecek Fransızca dil düzeyi faktörlerin incelenmesi de 
çalışmanın bir diğer boyutunu oluşturmuştur. Cinsiyet dışında faktörlerin arasında 
öğrencilerin Fransızca dil düzeyleri de yer aldığı için, 75 öğrencinin dönemin başında ve 
sonunda dil düzeylerini belirlemek amacıyla Fransızca Dil Düzeyini Belirleme Testi (TEF) 
olarak bilinen ve içerik olarak değişiklik gösteren iki farklı test uygulanmıştır. Araştırma 
sorularına istinaden elde edilen bulgular şu şekildedir: 
1- Dönem başında ve sonunda öğrencilerin büyük çoğunluğu orta seviyede kaygı 
hissetmektedir. Dönem başında 42 öğrenci bu seviyede iken, dönem sonunda öğrenci sayısı 
45 olmuştur. Her iki dönemde de yaklaşık aynı sayıda öğrenci düşük seviyede kaygı (16 ve 15 
öğrenci) ve 15’er öğrenci yüksek seviyede kaygı yaşamaktadırlar. Dönemin başından sonuna 
gelindiğinde, öğrencilerin sadece 24 tanesinde yabancı dil kaygısı düzeyleri konusunda 
değişimler olmuştur. 7 tanesi (OG1, 25, 28, 29, 36, 61 ve 71) orta kayı düzeyinden, düşük 
kaygı düzeyine geçerken, 3 tanesi (OG15, 51 ve 59) orta kaygı ve 1 tanesi (OG47) düşük 
kaygı düzeyinden yüksek kaygı düzeyine geçmiştir. 7 tanesi ise (OG 11, 12, 17, 24, 34, 46, 68 
ve 69) düşük kaygı ve 6 tanesi (OG 24, 39, 50, 52, 56 ve 70) yüksek kaygı düzeyinden orta 
kaygı düzeyinde geçmiştir.  İstatistiksel açıdan bakıldığında ise, dönem başında ve sonunda 
yabancı dil kaygısı konusunda görülen değişimlerin anlamlı olmadığı görülmüştür.  



 
 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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 
 

 

 997 

2- Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğinden elde edilen verilere göre, öğrencilerin benlik saygı 
düzeyleri değişimler göstermiştir: dönem başında 22 öğrenci yüksek benlik saygı düzeyine 
sahip iken, bu rakam dönem sonuna 51’e yükselmiş, 21 öğrencinin benlik saygı düzeyi düşük 
iken, dönem sonunda sadece 4 öğrenci benlik saygısının düşük olduğunu bildirmiştir. Orta 
seviyede ise öğrenci sayısı 32’den 20’ye düşmüştür. İstatistiksel açıdan da bu değişimlerin 
anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Kısacası, araştırmaya katılan öğrencilerin benlik saygısı 
dönem sonunda yükselmiştir: Fransızca diline aşinalık kazandıkça öğrencilerin kendilerine 
olan güvenin arttığı söylenebilir 
3- Dönem başında elde edilen veriler incelendiğinde, her ne kadar benlik saygısı düzeyi ile 
yabancı dil kaygısı düzeyi arasında ters orantılı bir ilişki görülse de, bu bulgu istatistiksel 
olarak desteklenmemiştir. Dönemin başında uygulanan iki ölçek arasında anlamlı bir ilişki 
olmadığı saptanmıştır. Fakat aynı ölçekler dönem sonunda uygulandığında, tam aksine, 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmış ve bu konuda yapılan çalışmaların çoğuyla 
örtüşmüştür (Horwitz ve ark., 1986; Price, 1991; Onwuegbuzie ve ark., 1999; Yamini ve 
Tahriri, 2006; Liu ve Huang, 2011) : benlik saygısı yükseldikçe, yabancı dil kaygısının 
azaldığı görülmüştür. Bu durum Çapan Tekin’in (2015: 4) ifadesiyle örtüşmektedir: “dil 
kaygısının etkilerini inceleyen çalışmalar çelişkili sonuçları gözler önüne sermiştir”.   
4- Öğrencilerin Fransızca dil düzeyleriyle yabancı dil kaygısı düzeyleri arasındaki dağılıma 
bakıldığında, dönem başında ve sonunda elde edilen bulguların birbirleriyle uyuştuğu fakat bu 
alanda yapılan birçok çalışmayla örtüşmediği görülmüştür. Gerçekten de kaygı düzeyi yüksek 
olan tüm öğrencilerin dil düzeylerinin düşük olmadığı görülmüştür. Oysa yapılan birçok 
araştırma kaygı düzeyinin yükseklikçe dil başarınsın düştüğünü veya kaygı düzeyi düştükçe 
dil başarısının da arttığını göstermiştir. Buna örnek olarak Gregersen (2003), Öner ve 
Gedikoğlunun (2007), Şakrak (2009)’ın çalışmaları gösterilebilir.  
5- Kız öğrenciler erkek öğrencilere göre daha kaygılıdırlar ve iki cinsiyet açısından anlamlı 
bir fark meydana çıkmıştır. Bu bulgu, Sertçetin (2006) ve Uslu Batumlu’nun (2006) 
bulgularıyla ötüşmektedir.  

Çalışmanın bu son aşamasında, yabancı dil kaygısı düzeyi açısından durumu 
stabil/değişmeyen öğrencilerin dışında kalan 24 öğrenci üzerinde durulacak, değişen düzeyleri 
dil düzeylerine göre ve bu alanda yapılan çalışmalara dayanarak tartışılacaktır. Bu 
öğrencilerin dil kaygısı düzeylerine bakıldığında, dönemin başına göre değişikler gösterdikleri 
görülmüştür. Diğerleri (51 öğrenci) ise dönemin başındaki kaygı düzeylerini korumuştur.   

İlk olarak söz konusu 24 öğrenci dönem başı ve dönem sonu yabancı dil kaygısı 
düzeylerine göre ve dil seviyelerine göre 4 kategoriye ayrılmıştır: 1-Dil seviyeleri ve kaygı 
düzeyleri yükselen; 2-Dil seviyeleri yükselen ama kaygı düzeyleri düşen; 3-Dil seviyeleri aynı 
kalan ve kaygı düzeyleri yükselen; 4-Dil seviyeleri aynı kalan ve kaygı düzeyleri düşen.  
Birinci kategoriye ait 6 öğrenci mevcuttur (OG15, 34, 47, 51, 68 ve 69). OG 15 ve OG 51’in 
Fransızca seviyeleri sıfır ve kaygı düzeyleri orta iken her ikisi de yüksek düzeyde kaygı 
hissetmeye başlamışlardır, dil seviyeleri ise birinin A1’e diğerin A2’ye yükselmiştir. OG 34, 
68 ve 69 düşük derecede kaygı hissederken, orta derecede kaygı hissetmeye başlamışlardır ve 
OG 34 A1’den A2’ye geçerken, diğer ikisi sıfır düzeyden A1 ve A2’ye geçmiştir. OG 47, 
düşük derecede kaygıdan, yüksek derece kaygıya geçiş yapmıştır ama aynı zamanda sıfır dil 
düzeyinden A1 dil düzeyine geçmiştir. Bu öğrenciler Fransızcalarını geliştirirken daha da 
kaygılı hale gelen öğrencilerdir. Literatüre bakıldığında Scovel (1978: 138) bunun kaygının 
olumlu etkilerinden olduğunu, yüksek kaygını öğrenimlere de olanak verdiğini açıklamakta ve 
bu kaygı türünü “kolaylaştırıcı” kaygı (facilitating anxiety) olarak adlandırmaktadır. Scovel’e 
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(a.g.e.) göre “Kolaylaştırıcı kaygı öğrenciyi yeni öğrenileceklerle ‘savaşmaya’ güdüler”. Aynı 
zamanda bu öğrencilerin tümünün dönem sonuna gelindiğinde benlik saygıları yüksek 
olduğundan, kendilerine olan güvenin dil düzeylerini olumlu yönde etkilediği söylenebilir.    
İkinci kategoriye ait toplam 10 öğrenci vardır (OG1, 24, 36, 39, 50, 52, 56, 61, 70 ve 71). Bu 
öğrencilerin 6’sının kaygı düzeyleri yüksek iken orta seviyeye düşmüştür, 4’ünün ise kaygı 
düzeyleri orta iken, düşük seviyeye düşmüştür. Tümün dil düzeyleri gelişmiş, en iyi gelişimi 
ise sıfır seviyeden A2 seviyesine geçen ve kaygı düzeyini en aza indiren (düşük kaygı) OG61 
göstermiştir. Literatüre bakıldığında, bu durum kaygı ile ilişkilendirilir ve kaygının azaldıkça, 
başarının yükseldiği ifade edilir: kaygı düzeyini düşüren bireyler yabancı dili daha iyi 
öğrenirler (MacIntyre & Gardner, 1989; Aida, 1994; Coulombe, 1998; Horwitz 2001; Öner & 
Gedikoğlu, 2007; Balemir, 2009; Çapan Tekin, 2015). Bu öğrencilerin tümünün benlik saygı 
düzeylerinin de orta ve yüksek derecededir. Kendine olan güvenin dil düzeyine olumlu etki 
edebileceği burada da söylenebilir.        
Üçüncü kategoriye ait 5 öğrenci mevcuttur (OG11, 12, 17, 46, 59) ve benlik saygıları düzeyi 
orta ile yüksek arası değişmektedir. OG 59 hariç, diğerleri düşük düzey kaygıdan orta düzey 
kaygıya geçmişlerdir. Dil seviyesi sıfır olan OG 59 ise, orta düzey kaygıdan yüksek düzey 
kaygıya geçmiştir. Söz konusu öğrencilerin tümünde dönemin başından sonuna gelindiğinde 
dil seviyelerinde bir değişim olmamış, OG46 ve 59 sıfır düzeyde, OG 12 ve 17 A1 düzeyinde, 
OG11, iyi bir düzey olan, B1 düzeyinde kalmıştır. Bu öğrencilerde Scovel’in “engelleyici 
kaygı” olarak adlandırdığı kaygı türü söz konusu olabilir. Scovel’e (1978: 138) göre 
“Engelleyici kaygı”, kaygı düzeyleri yüksek olan bireylerin yeni öğrenimlerden kaçınmalarına 
sebep olan kaygı türüdür.        
Dördüncü ve son kategoride benlik saygıları yüksek 3 öğrenci vardır (OG25, 28 ve 29). Bu 
öğrencilerin hepsi A2 Fransızca dil seviyelerini korurken, kaygı düzeyleri orta seviyeden en 
düşük seviyeye düşmüştür: yeni öğrenimler olmadığı halde, kaygı hissetmemektedirler. Bu 
durum, alanda yapılan ilk çalışmalar arasında yerini alan Clément, Gardner & Smythe’in 
(1977) çalışmasının sonucunu ve daha sonra yapılan başka çalışmaların da teyit ettiği sonucu 
şekillendirmekte: kaygı ile öğrenimler arasında bir ilişki yoktur. Bu durum aynı zamanda 
düşük kaygının başarıyı getirdiğini ifade eden çalışmalarla da çakışmaktadır.    

Görüldüğü gibi yabancı dil kaygısı her ne kadar dil öğreniminde bir etken olsa da, tüm 
bireylerin dile karşı olan tutumlarını açıklayamamaktadır. Kimi öğrenci kaygıdan dolayı 
öğrendiği dili geliştirebilirken, kimisi geliştirememektedir. Hatta kimi bireylerde kaygı 
düzeyinin düşük ve yüksek olması dil öğrenimini hiçbir şekilde etkilememekte, öğrenciler 
düşük olan dil seviyelerini yükseltememekte veya zaten iyi bir seviyede iseler öğrenimlerini 
daha da zenginleştirememektedir. Çalışmada görüldüğü gibi benlik saygısı seviyesi de bazı 
öğrencileri etkilerken kimi öğrenciyi hiç etkilememektedir. Bu durumda, yabancı dil kaygıları 
ne düzeyde olursa olsun, dil seviyelerin geliştiremeyen öğrencilerde başka etkenlerin 
incelenmesi gerekmektedir. Bunlar öğretmenin tavrı, kullanılan ders materyalleri, sınıf 
atmosferi, öğrencinin dile karşı güdüsü, öğrencilerin strateji kullanımları, öğretmenlerin 
kullandıkları dil öğretim yöntem ve teknikleri, öğrencilerin yaşları, geçmiş eğitim yaşantıları 
gibi duyuşsal, bilişsel, sosyo-kültürel etmenler olabilir.   
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TUNUS’TA TÜRK İZLERİ VE TÜRKÇE İLE TUNUS ARAPÇASINDAKİ ORTAK 
SÖZCÜKLER 

 
 

Mustafa SOLMAZ* 

Öz 

Osmanlı devleti, üç yüz yıldan fazla bir süreyle birçok alanda hizmetler götürerek, Tunus’ta derin etkiler 
bırakmıştır. Bu çalışmanın amacı, Tunus’taki tespit ettiğimiz Türk eserlerini göstermek ve kullanılan ortak 
sözcükleri karşılaştırarak, Osmanlının sadece cami, kervansaray, köprü gibi hizmetler götürmekle kalmayıp, 
mutfaktan günlük hayata ve yer adlarına kadar ülkenin kültürüne derin izler bırakarak damgasını vurduğunu 
göstermektir. Türkler, ticari hayatı canlı tutarak halkın gelir seviyesini artırabilmek için Türkçe ‘kasaba’ 
sözcüğünden bozma ‘kasba’ şeklinde, çok sayıda çarşı ile han yapmış, on yedinci yüzyıldan itibaren imar 
faaliyetlerini artırmıştır. Halkın ihtiyacını karşılamak, üzere farklı bölgelerde, kütüphane, köprü, hamam, çeşme, 
su kuyuları, mahzenler yapmıştır. Tunus’taki Türkler, köklerini unutmamak için, geldikleri yerin adını ya soyadı 
ya da lakap olarak kullanmışlar, Kalâat Kasba, Soliman, Türki gibi birçok yerleşim yeri kurmuşlar, İçgöl gibi 
belli alanlara Türkçe adlar vermişlerdir. Türk araştırmacılar, kaybettikten sonra unuttuğumuz Tunus’la yeterince 
ilgilenmemiş, yerli aydınlar ise, sadece, kültürüyle yetiştikleri Fransızların yanlı yayınlarını dikkate alarak 
yazdıkları eserlerle gerçekleri yansıtmaktan çok uzak kalmışlardır. Ancak, Tunus kütüphane ve arşiv 
merkezlerinin yanında, Türk ve Fransız arşivlerini incelemek, Türk izlerini doğru bir şekilde bulabilmenin 
yanında ülkenin gerçek tarihini öğrenmek açısından önemli olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Cami, Çarşı, Köprü, Kütüphane, Karagöz, Hastane, Ortak Sözcük. 

 

TURKISH TRACES IN TUNISIA, COMMON WORDS IN TUNISIAN ARABIC AND TURKISH 

 

Abstract 

Ottoman government, took over a period of three hundred years of service in many areas, has left a deep 
impact in Tunisia. The aim of this study is to show the Turkish artifacts that we have identified and to compare 
common words that are in use, and also to indicate that Ottoman state did not only built mosques, caravanserais 
and bridges but also has left deep impacts on the country's culture from cuisine to daily life and place names.  
Turks have built numerous marketplaces and inns named ‘kasba’ from Turkish word ‘kasaba’ in order to 
increase people's income; they have significantly increased development activities since the seventeenth century. 
To meet the needs of the people they have built libraries, bridges, baths, fountains, wells, and cellars in different 
regions.  Turks in Tunisia have used the place names as name, surname or nickname in order to not forget their 
roots, they have established many settlements such as Kalâat Kasba, Soliman, Türki and named specific areas 
such as İçgöl Turkish names. Turkish researchers have not been interested enough with Tunisia, the native 
intelligentsia only took into account the   biased publication of the French and did not reflect the realities.  
However, next to the libraries and archive centers of Tunisia, examining Turkish and French archives, would be 
important to know the real history of the country. 

Keywords: Mosque, Grand Bazaar, Bridges, Libraries, Karakouz, Hospital, Common Words. 

 

GİRİŞ  

Tunus, binlerce yıllık tarihi ile farklı kökendeki milletlerin uygarlıklarını sentezleyerek 
kültür kavşağı olduğunu, geçmişte olduğu gibi günümüzde de göstermektedir. Bu yüzden,  
tarih boyunca, Akdeniz’den Afrika’nın içlerine açılmak için bir giriş kapısı özelliği taşımış 
değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Berberi, Kartaca, Arap, Roma, Türk ve Fransız 
kültürleri başta olmak üzere farklı kültürlerin, dillerin, ırk ve milletlerin kaynaştığı bir mozaik 
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parçası gibidir. Her yeni gelen medeniyet, kendisinden birer parça miras bırakarak, geride 
bıraktığı izlerle, günümüzdeki Tunus’un şekillenmesinde önemli bir rol oynamış olduğundan, 
(Barbour, 1962:288) Tunus’ta ırkçılık yoktur. Tunus, 1574-1881 tarihleri arasında Osmanlı 
devletine bağlı olarak yönetilmiştir. 1594 yılına kadar beylerbeyi tarafından idare edilen ülke, 
yeniçerilerin ayaklanarak kendi bölükbaşlarından birini üç yıllığına Dayı seçmeleriyle ayrı bir 
yönetim şekline bürünmüştür. Bu yönetim şeklinde, Tunusluların ‘Dey’ Türklerin ‘Dayı’ 
dediği yöneticinin yanı sıra, yerel ileri gelenler tarafından seçilenlerle birlikte yönetim üç 
kişinin elindedir. Ancak daha sonra Osmanlı devleti tarafından atanmaya başlanan bu 
‘Dey’lerin nüfuz mücadelesi, ülkenin idari ve ekonomik gücüne önemli zararlar verdiğinden, 
1705 yılında Hüseyin bin Ali, ‘Dayı’lık yönetimine son vererek idareyi tek elde toplamıştır. 
Böylece 1956 yılına kadar sürecek olan Hüseyni sülalesinin ‘Bey’ yönetimi başlamıştır. 

Türk izleri ve sözcüklere geçmeden önce, Tunus ile ilgili kısa bilgiler vermek, konunun 
daha iyi anlaşılması açısından önemlidir.  

 
1. TUNUS’UN KISA TARİHÇESİ 

Konum olarak Tunus; hem Akdeniz hem Kuzey Afrika hem de Avrupa ile Afrika 
arasında kolay geçiş ve üstünlük sağlamak açısından büyük bir stratejik öneme sahiptir. Bu, 
ilkçağlardan itibaren bölgeye gerek deniz gerek kara yoluyla çok farklı toplulukların 
gelmesini sağlamış, denizci Fenikeliler, göçebe Berberiler gibi değişik etnik grupların orada 
yerleşmesine zemin oluşturmuştur. M.Ö. 1000 yılından itibaren Fenikeliler, Sicilya ve 
İspanya’ya kadar koloniler oluşturup Tunus'ta ticaret merkezleri kurmaya başlamışlar, M.Ö. 
5. yüzyıl sonlarında ise Tunus'u merkez alarak yerleşmişler, burada Kartaca devletini 
kurmuşlardır. Kuzey Afrika ile Akdeniz ticaretini tamamen ellerine geçiren Kartacalılar, 
Roma devleti ile yaptıkları, yüz yıldan fazla süren Pön savaşlarını kaybedince Tunus, Roma 
egemenliğinde Afrika eyaleti olarak yönetilmiştir.  

Müslüman Arapların 647 yılında başlayan Kuzey Afrika’daki yayılmaları, Ukbe bin 
Nâfi'nin 670'te (Kariouane) Kayruan (قيیروواانن) şehrini kurmasıyla sonuçlanmıştır. Böylece 
Tunus, bölgenin Müslümanlar açısından ana merkezi konumuna gelmiştir. Emevi ve Abbasi 
halifelerine bağlı olan Ifrikiyye (Tunus ve çevresi), sırasıyla, Ağlebiler, şii Fatimiler, Berberi 
sülalelerinden Zıriler, daha sonra da Normanların eline geçmiştir. Muvahhidin devleti, 
Normanları buradan kovarak (1159-1160) bir vali atamış ve Ifrikiye adı bundan sonra Tunus 
olarak anılmaya başlanmıştır.  

On altıncı yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ve İspanya Devletleri arasındaki Akdeniz 
hâkimiyeti için yapılan savaşlar sonunda iktidarda bulunan Hafsîler yıkılmıştır. 1534 yılından 
itibaren Barbaros Hayrettin Paşa ile başlayan Tunus’un fethi, 1574 yılında Uluç Ali Reis ile 
Sinan Paşa’nın La Goulette (Halkalued) (حلقالواادديي) kalesini almasıyla tamamlanmış ve 
Osmanlı toprağı haline gelmiştir. Önceleri yeniçerilerin desteklediği Dayı tarafından idare 
edilirken, daha sonra bir Bey tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Afrika’da geniş 
sömürgelere sahip olan Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere gibi devletler, Osmanlının 
zayıflaması nedeniyle, on dokuzuncu yüzyıldan itibaren Kuzey Afrika ile daha fazla 
ilgilenmeye başlamışlardır. Fransız işgalindeki Cezayir topraklarına bazı Tunus aşiretlerinin 
(Krumirlerin) toprak talebi ile akınlar yapması, Osmanlının diğer sorunlarıyla ilgilenmesi gibi 
nedenleri fırsat bilen Fransa Tunus’a asker çıkarmıştır. Tunus’un işgal edilmesi için görünür 
nedenlerden daha önemlisi; on dokuzuncu yüzyılda, Fransa’nın Alsace-Lorraine bölgesinden 
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dikkatini uzaklaştırmak ve İngiltere’nin de Kıbrıs’ı işgal etmesine Fransa’nın karşı çıkmasını 
engellemek için, Otto Von Bismarck’ın Fransa’nın Tunus’u işgaline destek vermesi (Abun-
Nasr, 1971:278) olayıdır. Bu yüzden; Tunus’a, serbest ticaret, kölelerin azat edilmesi, 
korsanlığa son verilmesi gibi sloganlar kullanılarak, günümüzde olduğu gibi, “özgürlük” 
adına müdahale edilmiştir (Larouı, 1977:323). 

1881 yılında yapılan Bardo antlaşmasıyla birlikte Tunus Beyi, dış hükümranlığı, siyasi 
ve askeri işleri bir Fransız genel valisine bırakmak zorunda kalmıştır. Tunus’un özellikle 
güney kısmında çıkan ayaklanmalar Fransızlar tarafından zorla da olsa bastırılmış 1883 
yılında Tunus Beyi Ali Bin Hüseyin ile Marsa antlaşması yapılarak Fransız mandası resmen 
kurulmuştur. Ülke, 1957 yılında Tunus Cumhuriyeti kuruluncaya kadar, Türk hanedanlar olan 
Muradiler (1613-1702 ) ve Hüseyniler (1705-1956) tarafından yönetilmiştir. Ancak, 1883’den 
1957 yılında Tunus Cumhuriyeti kuruluncaya kadar Fransa’nın sömürüsü altında varlığını 
sürdürmüştür. Tunus; Osmanlı devletine bağlı olduğu dönemde, ekonomik anlamda çok güçlü 
bir ülke haline gelmiş, ancak on sekizinci yüzyılda ticaretin büyük oranda Atlantik 
Okyanusu’na kayması ve beyliğin kötü yönetilmesi gibi sorunlar yüzünden yıkılmıştır (Abun-
Nasr, 1971:354).  

 

2. TUNUS’TA TÜRK İZLERİ 
Ülkede konuşulan dil Arapça olmasına rağmen, resmi yazışma dili hem Arapça hem de 

Fransızcadır. Fransa, yaklaşık seksen yıl süren sömürge döneminde, ülkenin hem dili, hem de 
kültürü üzerinde yoğun bir baskı kurmuş, Tunusluların geçmişle olan bağlarını mümkün 
olduğunca koparmaya ya da zayıflatmaya çalışmıştır. Üç yüz yıldan fazla bir zaman Tunus’ta 
kalan Osmanlı devleti ise birçok alanda hizmetler götürmüş, bu sayede günümüzde bile 
varlığını gösteren izler bırakmıştır. Tunus’taki Türk izleri, sadece oraya götürülen cami, 
kervansaray, köprü gibi hizmetlerin yanında, yer adlarında da kendini belli etmektedir. Ancak, 
bazı seslerin (ı, ç, p) Arapçada olmaması ve ‘c’ sesinin Fransızcanın etkisiyle ‘j’ şeklinde 
telaffuz edilmesiyle bazı sözcük ve yer isimleri farklı imiş gibi anlaşılmaktadır. Tunus tarihi 
ile ilgili bilgilerin, genellikle, Fransızlar tarafından yazılması nedeniyle, mümkün olduğunca 
Türk izleri yok edilmeye çalışılmıştır. Ancak, titizlikle tutulan defterler, Osmanlının yaptığı 
hizmetleri gözler önüne sermektedir (Mantran, 1961). Tunus’ta kalan Türk kökenlilerin büyük 
çoğunluğu Araplaşmıştır. Buna rağmen, 1875 yılında Tunus kentinde Batı tarzında eğitim 
vermek üzere kurulan Sıdıki Koleji’nde, 1960’lı yıllara kadar, Türkçe dersleri verilmiştir. 
Özellikle bazı yer isimleri tam anlamıyla Türkçe olmasına rağmen, bundan hiç söz edilmez. 
Ancak, yine de günümüzde Türk sözü, “dürüst, çalışkan, güzel, dik başlı, şehirli” anlamlarını 
gelir.  

Bunlardan ayrı olarak, Fransız etkisiyle, Arapça olan yerlerin adı bile değiştirilmeye 
çalışılmıştır. ( تتبنزرر ) (Binzert) sözcüğünün Arapça yazılışında ‘n’ sesi olmasına rağmen, yön 
levhalarındaki Fransızca yazılımlarda ‘Bizerte’ şeklinde yazılarak bu sesin kaldırılması gibi, 
Tunus’un kuzey doğusunda bulunan, günümüzde uluslararası havalimanı yapılan, Arapça 
aslında Dar el-Bey ( دداارر االبايي  ) biçiminin Enfidha (Enfida) (االنفيیضة) olarak değiştirilmesi, bunları 
gösteren örneklerden sadece iki tanesidir.  

Ülkenin fiziki yapısı üzerinden Türk izlerine bakıldığında, özellikle kuzey, kuzeybatı 
bölgeleri ile sahil denilen kıyı kesimlerde yoğunluk olduğu görülür. Osmanlı döneminden 
önceki dönemlerde yapılan Sousse Ulu Camii, Sfax Ulu Camii, Mehdiye Ulu Camii, Tunus 
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Zeytuna Camii ile Şammaiye medresesi Türklerin onarım ve eklemeleriyle günümüze kadar 
gelebilmiştir. Türklerin yaptırdığı Hammuda Paşa Camii, Muradiye Medresesi, yanında 
bulunan zaviyeden dolayı Tunusluların Sidi Mahrez dediği Mehmed Bey Camii en görkemli 
yapıların başında gelir. On altıncı yüzyılın ikinci yarısından kalan Cerba adasındaki, Türk 
Camii, kalın tutulan silindirik gövdesi ve sivri külahı ile Türk üslubundaki minaresi Tunus’ta 
tek örnektir. Ayrıca, başkent Tunus’ta, Dayı Yusuf Camii (1614-1615), Hammuda Paşa Camii 
(1654-1655), Cedid Camii (1726-1727) gibi camilerin yanında başka şehirlerde de benzer 
yapılar karşımıza çıkar. Binzert’te Ulu Camii (1652-1653), Gar el-Melh’de Ulu Camii (1659-
1660), Zaghouan’da Hanefi Camii bunlardan sadece bazılarıdır. Osmanlının Tunus yönetimini 
ele almasıyla birlikte Hanefi mezhebi ön plana çıkmıştır. Maliki mezhebinden olan yerli 
halkın aksine; Türk aileleri, bürokratlar, askerler, ulema sınıfı, tüccarlar, Hanefi mezhep ve 
hukukuna göre yaşamlarını sürdürmüşlerdir. 1950’li yıllarda bile, Hanefi camilerinde, Arapça 
vaazdan sonra Türkçe hutbe okumak gelenek olarak devam etmiştir (Koloğlu, 1986:31). 

Tarikatların varlıklarını sürdürebilmesi için ülkenin farklı bölgelerine tekke ve zaviyeler 
kurulmuştur. Bunlardan bazıları; Sidi El-Halfayi (1640), Ebu’l Hasan Şazeli (1744), Sidi 
İbrahim Riyahi (1850), Sidi Ebu Medyen (1844-1859), Sidi Ali Şiha (1852), Sidi Mahrez 
(1862), Kef şehrindeki Sidi Abdulkadir (1846-1852), Mehdiye yakınlarındaki Kusûr'es-Sâf'da 
Sidi Ali Mahcub Zaviyeleri (Santelli, 1992:102) ile Tunus’ta Sidi Bakdeş tekkesi (bu Bektaşi 
tekkesi günümüzde de mevcuttur).  

 Önemli kişiler için türbeler inşa edilmiştir. Dayı Ahmed Hoca (1647), Dayı 
Muhammed Laz (1653), başkent Tunus’ta Bey türbesi, Cerba’da İbrahim Cemini türbesi 
(1722) (Pektaş, 1999a) bunlardan sadece bir kısmıdır. 

Eğitim-öğretim faaliyetlerini artırmak amacıyla kurulan çok sayıda medrese vardır. 
Yerli halkın maliki mezhebinden olması nedeniyle kurulan Muradiye (1674), Nahla (1714), 
Başiye (1753), Süleymaniye (1755) medreselerinden başka, Hanefi mezhebine göre eğitim 
vermek amacıyla Türkler için kurulan Tunus’ta Aşuriye medresesi ile Gabes’teki Mehmed 
Bey medreseleri sayılabilir.  

Arapların Dar el-Başa (دداارراالباشا) dedikleri, yönetici sınıf olan Türklerin yaptırdığı 
gösterişli evlerden bir kısmı da günümüze kadar gelmiştir. Başkent Tunus’ta Dayı Osman evi 
(16. yy. sonu), Haddad evi (17. yy. başı), Bey evi (1610-1637), Hüseyin evi (1758-1881) ile 
son dönemde yönetim binası olarak kullanılan ve günümüzde bir kısmı dünyanın en büyük 
mozaik müzesi haline getirilen ve hala ihtişamını koruyan Bardo Sarayı. 

Osmanlı devrinde Kuzey Afrika'da ortaya konan sanat yapıtları arasında sivil mimarlık 
eserlerinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ticari hayatı canlı tutarak halkın gelir seviyesini 
artırabilmek için Zeytuna Camii çevresi başta olmak üzere çok sayıda çarşı ve han yapılmıştır. 
Özellikle on yedinci yüzyıldan sonra yapılan bu çarşılar, küçük sokaklar şeklindedir. Bu 
yüzden, çarşılar, sokak sözcüğünün bozulmuş hali olan ‘Suk’ (سوقق) şeklinde adlandırılır. 
Bunlardan; Suk el-Türk, Suk el-Bey, Suk el-Kebabci, Suk el-Babuş, Suk el-Berka (Köle 
pazarı) gibi bir kısım çarşılar varlığını günümüzde de sürdürmektedir. Türkçe ‘kasaba’ 
sözcüğünden bozma ‘kasba’ şeklinde, genellikle hükümet sarayının bulunduğu, yeni yerleşim 
yerleri oluşturulmuştur. Günümüzde, Tunus belediyesinin bulunduğu semtin adı ‘Kasba’dır. 
Kasba adında bir de cami (جامع االقصبهھ) bulunmaktadır 

Türklerin çok sayıda imar faaliyetlerinde bulunduğu Tunus’taki, gerek camilerde 
gerekse diğer yapılarda dönemin padişahlarının adlarının da yer aldığı pek çok Osmanlıca 
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kitabe vardır. On yedinci yüzyıldan itibaren imar faaliyetlerinin arttığı bölgedeki eserler hala 
ihtişamlı halini göstermektedir. Halkın ihtiyacını karşılamak, üzere farklı bölgelerde, birçok 
kütüphane, köprü, hamam, çeşme, yapılmıştır. Bunlar; Tunus merkezde, farklı yerlerde su 
sebilleri, Sidi Abdüsselam Çeşmesi, sayfiye yerlerinden Sidi bou Said’de ‘Yusuf Sahib-i 
Tab’a’nın yaptırdığı çeşme, Hammuda Paşa’nın Manouba’da yaptırdığı sebil, su depoları, su 
kuyuları, hayvanların su içmesi için yalak, koğuşlar, mahzenler, abdest alma yerleri (Revault, 
1974:361), Dayı Yusuf’un Binzert’te yaptırdığı ve üzerinde 1631-1632 yılları arasında 
yapıldığını gösteren hem Osmanlıca hem de Arapça kitabe bulunan Ayn-ı Cereyna Çeşmesi 
(Gafsi Slama, 1994:219). Şehrin dışından gelenlerin banyo ihtiyacının karşılanması amacıyla, 
Bardo Sarayı’nın içindeki hamamdan başka, ‘Yusuf Sahib-i Tab’a’ tarafından Halfayin 
meydanında da bir hamam yaptırılmıştır. Tunus yakınlarında, Murad Bey tarafından yaptırılan 
köprü (1678), Rades’te Ali Paşa Köprüsü (1767) Osmanlının altyapı hizmetlerine verdiği 
önemi göstermektedir. 

  Osmanlı hâkimiyetinin bölgede kalıcı olması amacıyla, Cezayir ve Trablusgarp’ta 
olduğu gibi, Tunus’ta da ‘Ocak teşkilatı’ kurulmuş, farklı bölgelere kaleler, burçlar 
yapılmıştır. Bu 'Ocaklar, üç yüzyıldan fazla bir süre, Türk kültürünün, geleneklerinin, yaşam 
tarzının o bölgelerde yayılmasını sağlamıştır. (Temimi, 1971) Başlangıçta, merkezden 
gönderilen yeniçeriler ile leventlerden oluşan ‘Ocak’ların ihtiyacı olan askerler, sonraki 
dönemlerde, Rumeli’den ve adalardan yeni asker yazılarak sevk edilmesi şekline 
dönüşmüştür. Yeniçeriler ile yerli annelerden doğan Kuloğulları, hanedan şeklinde eski Türk 
geleneklerini yaşatarak ülkeyi yönetmişlerdir. Gündelik hayatta Türk yaşam tarzı egemen 
olmuş, yerli halk olan Arap ve Berberileri de etkilemiştir. Bu yüzden, halkın ve taşra 
yönetiminin yaygın dili Arapça olmasına rağmen, bürokrasi ve askeriyedeki terimler ile 
deyimler tamamen Türkçe olmuştur. ‘Karakouz (كرااكوزز) şeklinde telaffuz edilen Karagöz 
oyunu, özellikle ramazan aylarında oynanmıştır. Ancak, 19. ve 20. yüzyıllardan itibaren 
birçok şeyh, sözlerin argolaşması, konuşmalardaki müstehcenlik nedeniyle oyunları tavsiye 
etmemişlerdir. Bizzat Bey bile, bazı sahneleri, saygısızlık çağrıştırması nedeniyle 
yasaklamıştır (Trouvé, 1898:42). Nasreddin Hoca fıkraları ‘Jha, Juha’ şeklinde günümüzde 
dahi anlatılmaktadır.  

Ortak İslam inancından dolayı bazı dini motiflerin de ortak kültürde var olduğu görülür. 
Bunlardan en ilginci, ülkemizde birkaç yerde bulunan Ashab-ı Kehf mezarlarından bir 
tanesinin de Tunus’un güneyinde bulunan Tataouine şehrine bağlı Şinini Berber köyü 
yakınındaki tepede aynı isimle bulunmasıdır.  

Askerler için yapılan en önemli yapılar, ihtiyaca göre sayıları artan, askeri tesisler 
içerisinde ayrı bir önem verilen kışlalardır. Bunlardan en büyük olanlar, başkent Tunus’ta 
Yusuf Dayı ve Hammuda Paşa tarafından yaptırılanlardır (Reşad, 1980). Günümüzde, Tunus 
milli kütüphanesi olarak kullanılan yapı da 1814 yılında yapılan eski bir kışladır. Başkent 
Tunus’un merkezinde yer alan ‘Medina’nın güney ve kuzey kısımlarında yer alan yeni 
mahalleleri kuşatan surlar ile uygun görülen bölgelere de kışla ve burçlar yapılmıştır. Cerba 
adasındaki Gazi Mustafa Burcu, Mehdiye’deki Büyük Burç (1595), on yedinci yüzyıl 
başlarında yapılan Ali Sabit Reis burcu bunların önemlilerindendir (Sliman, 1962:413-414). 
Fransız baskısının arttığı on dokuzuncu yüzyılda, Osmanlı devleti, askeri alandaki gelişmelere 
paralel olarak, eyaletin belli merkezlerinde çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde eğitim veren 
askeri okullar yapmıştır. Bu okullardan en önemlisi, Tunus Beylerinin oturduğu, günümüzde 
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bir kısmı müze olarak kullanılan Bardo Sarayının avlusunda bulunan batılı tarzda eğitim 
veren askeri okuldur. (Pektaş, 1999b:40-41). 

Hastaneler, her seviyeden insanın yararlanabilmesi için vakıf şeklinde kurulan yardım 
müesseseleri şeklindedir. Tunus şehrinin merkezinde bulunan, 1662 yılında dindarlık ve 
hayırseverliğiyle tanınan Osman Dey’in kızı tarafından yaptırılan, gelen hastanın iyileşinceye 
kadar bütün masraflarının karşılanmasını sağlayan ve halen aktif olan Aziza Othmana (Azize 
Osman) hastanesi (مستشفى عزيیزةة عثمانة), Osmanlının bu ülkeye bıraktığı miraslardan birisidir. 
El Azzafine hastanesinin yerine bugünkü şekli yapılmış olan hastanenin açılışı 12 Şubat 1879 
tarihinde Hayrettin Paşa tarafından yapılmıştır. Tifüs hastalığının nedenini, dönemin şartlarına 
göre donanımlı olan, bu hastanede bulan Dr. Charles Nicolle, 1928 yılında Nobel tıp ödülünü 
almıştır. 

Tunus’taki Türkler, köklerini unutmamak için geldikleri yerin adını ya soyadı ya da 
lakap olarak kullanmışlardır. Bunlardan bazıları; Akşehirli, Başağa, Bayındırlı, Bayram, 
Bergamalı, Bölükbaşı, Bursalı, Çakmakçı, Çelebi, Hazneci, İstanbullu, İzmirli, İzmitli, 
Kahveci, Karamanlı, Karslı, Kazdağlı, Koca, Küçük, Laz, Manisalı, Memluk, Rodoslu, 
Sinoplu, Tireli, Tokatlı, Türkî, Zonguldak. Ancak telaffuzda ‘ı’ sesinin, Arapçanın etkisiyle 
‘i’ şeklinde olduğu görülür. İstanbul, Sündüz şeklinde isimler de mevcuttur. 

Tunus’ta; Dey caddesi (نهھج االداايي),  Hayreddin Paşa caddesi, (نهھج خيیراادديین باشا) Turgut Paşa 
caddesi (نهھج ددووررقوتت باشا) gibi cadde ve sokak isimlerinin, yanında farklı bölgelerde Türklerin 
kurmuş olduğu yerleşim yerlerinden günümüzde de aynı adla varlığını sürdürenler vardır. 
Ancak, Türkçe ile Arapça arasındaki ses olayındaki farklılıktan dolayı, söylenişlerde 
değişiklikler görülmektedir. Bunlardan; en açık şekilde belli olanı; karınlarını doyurmak ve 
yuva yapmak için ördek, kaz, leylek, flamingo gibi çok uzaklardan gelen yüz binlerce göçmen 
kuşun uğrak noktası olan, Kuzey Afrika’daki göller zincirini son halkası, (بنزررتت) Binzert’te 
bulunan “İchkeul (ااشكل) İşköl (İçgöl)”dür. 

Barbaros Hayreddin Paşa, İspanya'daki Endülüslü Müslümanlardan 100.000 kadarını 
kurtararak Kuzey Afrika'ya getirdiğinde, bunlardan bir kısmını Cezayir’e, bir kısmını da 
Tunus’taki farklı bölgelere yerleştirmiştir. Tunus’ta yerleştirdiği yerlerden birisi de Tunus 
şehrinin güney doğusunda, kırk km uzaklıkta bulunan üzüm bağlarının olduğu Grombalia 
(تركي)  ovasında kurulan Türkî (قرمباليیة) şehridir. Türklerin 16. yy’da askerleri yerleştirmek için 
Tunus’un yakınında kurduğu bir başka yerleşim yeri de Fransızların Soliman, Tunusluların 
Sliman dediği (سليیمانن) Süleyman’dır. 

Sfax’a bağlı, yirmi km uzaklıktaki Fransızların ‘Les Kerkennah’ diye yazdıkları bazen 
de ‘Karkenah, Karkana, Kerkenna, Kerkena’ biçiminde gösterdikleri adacıkların, Arapça 
yazılışı ve telaffuzuna bakıldığında, bunun (قرقنة) ‘Kırkana’ şeklinde Türkçe bir sözcük 
olduğu görülür. Mellita köyü diye anılan Gharbi ve büyük Kerkennah diye anılan Chergui 
olmak üzere iki ana ada ile on iki adacıktan oluşan ‘Kırkana’nın çevresi 160 km’yi aşar.  

Kuruluşu Fenikelilere kadar uzanan, ancak 1638-1640 yılları arasında Murad Dayı 
tarafından yeniden inşa edilerek bir kale yaptırılan bir başka şehir, Tunus’un kuzeyindeki 
Binzert’e kırk km kadar uzaklıktaki Gar el-Melh (غارر االملح) şehridir. Ahmed Bey (1837-1855), 
buradan yapılan korsanlığa son vererek, şehri ticaret merkezi haline getirmek için oraya 
tersane, iskele, depo ve atölyeler kurmuştur. 
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Tunus’un kuzey batısında, Cezayir sınırındaki Kef şehrine bağlı, Türklerin kurduğu bir 
başka yerleşim yeri de ‘Kalâat Kasba’ (االقلعة االقصبهھ)  ‘Kale Kasabası’dır. Kef şehrinin kuruluşu 
eski çağlara kadar gitmesine rağmen, 1600 yılında ilk kale Türkler tarafından yapılmıştır. 
1739-1740 yıllarında, Ali Paşa tarafından bir garnizon (Ocak) kurulmuş, duvarları 
güçlendirilmiştir. Tunus Bey’inin 8 Temmuz 1884’teki kararıyla ülkenin ilk belediyesi 
olmuştur (https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Kef, 13.11.2015). Türk asıllı olduğunu ısrarla 
vurgulayan ve dedelerden kalan evlerinin duvarlarını süsleyen Osmanlı armalarını iftiharla 
gösteren samimi insanları, ülkenin diğer yerlerinde olduğu gibi, ‘Kef’de de görmek 
mümkündür. Yine ülkenin kuzey batısında Tunus iline 100 km uzaklıkta, Akdeniz’e kıyısı 
bulunan Beja (باجة) şehrinin, hem telaffuz edilişi hem de yazılışının yanında, tarım alanı 
olarak kullanılan coğrafi yapısı dikkate alındığında, bu sözcük Türkçe ‘bahçe’ sözcüğünden 
gelme olduğu çağrışımını yapmaktadır.  

Dillerin ayrılmaz bir parçası olan sözcükler, tıpkı göçmen kuşlar gibi farklı dillere göç 
ederler. Ancak bu yer değiştirmenin gerçekleşebilmesi için farklı dilleri konuşan toplulukların 
diğerleriyle karşılaşması ya da aracılık etmesi gerekir. Türkçe, yaşayan diller içerisinde en 
eski dillerden birisidir. Tarihi derinliğinin yanında konuşulan alan olarak da geniş bir 
coğrafyaya sahiptir. Bu geniş coğrafya içerisinde birçok devlet kuran Türkler, ilişki kurdukları 
kavimlerden bilgi alışverişinin yanında çok sayıda sözcük alışverişinde de bulunmuşlardır. 
Türkçenin ilişkide bulunduğu diller üzerine binlerce makale ve çok sayıda kitap yazılması, 
Türkçenin çok geniş bir coğrafyaya yayılmasının sonucudur. Türkler, savaşçı bir millet 
oldukları için, tarih boyunca farklı coğrafyalara gitmişler, değişik topluluklarla karşılaşıp 
kaynaşmışlar, onlarla ortak kültürler oluşturmuşlardır. Bu yüzden, ilk çağlardan beri, Asya, 
Avrupa, Afrika, Hindistan, Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde kurulan 
medeniyetlerde hep adları geçmiştir. Türklerin tarih içerisinde yurt tuttukları alanlara 
bakıldığında Sibirya’dan Orta Avrupa’ya, Hindistan’dan Akdeniz’in her köşesiyle Afrika’nın 
farklı bölgelerine kadar kapladığı bölgenin yüzölçümü devasa bir büyüklüğü bulmaktadır. 
Farklı dönemlerde kurdukları devletlerde genel olarak yönetim kadrosunda olduklarından, 
bulundukları coğrafyaya bazen kendi dillerinde adlar verip kendi kültür ve dillerini oradaki 
insanlara aktarmışlar, onların dil ve kültüründen de bazı parçalar almışlardır.  Bu kadar geniş 
bir coğrafya içerisinde yaşayan Türkçe; doğal olarak, Almanca, Arapça, Çince, Ermenice, 
Farsça, Fince, Fransızca İngilizce, İtalyanca, Lehçe, Macarca, Rusça, Urduca gibi diller başta 
olmak üzere çok sayıda dil ile ilişkide bulunmuştur. Osmanlı coğrafyasında bulunan Bulgarca, 
Sırpça, Yunanca gibi dillerde Türkçe sözcük sayısının fazla olmasının ana nedeni, Osmanlı 
devletinin imparatorluk olmasıyla Türkçenin, bu halkların dillerini etkilemesine ortam 
oluşturmasıdır. Balkan ülkelerindeki dillerde bulunan sözcük sayısı on binden fazladır 
(Grannes, 1996:5). 

Türkçeden diğer dillere geçen sözcük ya da terimlerin hepsi, bazen, Türkçe kökenli 
olabildiği gibi, bazen, Farsça, İtalyanca gibi farklı dillerden gelerek Türkçeleşip aktarılan 
sözcükler şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. Aynı inanç ve oluşan ortak kültürden dolayı 
Türkçenin en fazla etkileşimde bulunduğu dillerden birisi de Arapçadır. Çünkü Türkler, 
Abbasi devrinden itibaren hem Abbasi sarayında, hem de ordusunda önemli bir yer edinerek 
nüfuzlarını artırmışlardır. Selçuklu devletinin kuruluşundan sonra İran ve Irak üzerinden Arap 
coğrafyası ile Anadolu’ya yerleşmişler, daha sonra bütün Arap dünyasını uzun süre içine alıp 
bu bölgelere çok sayıda Türk aile yerleştirmişlerdir. Bu etkileşim, yazı dilinden daha fazla 
konuşma dilindedir. Türkçe unsurlar Arapçaya geçerken, resmi Türkçenin yanında, oraya 
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yerleşen Türklerin geldikleri yerlerde kullanılan ağızlardaki farklı sözcükler şeklinde de 
olmuştur. Arapçaya geçen sözcükler öz Türkçe olabildiği gibi, Arapça kökenli bazı 
kelimelerin Türkçe yapım ya da çekim ekleriyle türetilip sonra tekrar Arapçaya aktarılan 
sözcükler şeklinde de olmuştur. Türkçenin; Arapçanın, Mısır, Cezayir, Sudan gibi değişik 
lehçeleriyle olduğu kadar, en fazla etkileşim içerisinde olduğu lehçe, Türklerin üç yüz yıldan 
fazla birlikte yaşadıkları ve birçok ortak nokta oluşturarak, bu paydalardan bir kısmını 
günümüze kadar taşıyabildiği Tunus Arapçasıdır.  

Sözcüklerden bir kısmı Türkçeden Tunus Arapçasına geçerken, bir kısmı Arapçadan 
Türkçeye geçmiş, bir kısmı da başka dillerden gelerek, bu iki dil sayesinde birbirlerine 
aktarılmışlardır. Günümüzde de kullanılan sözcüklerin bazıları, anlam ve söyleniş olarak aynı 
iken, bazıları Arapçanın dil yapısına bağlı olarak anlamı aynı olmasına rağmen söylenişi biraz 
farklı şekildedir. Bu değişik söylenişlerin bir kısmı, Tunus Arapçasında, ‘ı, ç, p’ harflerinin 
olmamasından, bir kısmının ise ‘c’ sesinin Fransızcanın etkisiyle ’j’ şeklinde söylenmesinden 
kaynaklanmaktadır. Tunus’taki derlemiş olduğumuz, günümüzde halen yaşayan Türkçe yer ve 
kapı adlarının yanında giyim-kuşamda, yemek kültüründe ve diğer gelenek-göreneklerde 
tespit ettiğimiz ilginç benzerlikleri gösteren sözcüklerin mutfak ve askeriye ile ilgili olanları 
ayrı başlıklar halinde, diğerlerini alfabetik sıraya göre aşağıda veriyoruz.  

 
3. TÜRÇE ve TUNUS ARAPÇASINDAKİ BENZER SÖZCÜKLER  

3.1. Askerlik İle İlgili Olan Sözcükler 
Albay    االبايي  albay 
Asker    عسكر  asker 
Ağa    ااغا  ağa 
Bey    بايي  bey 
Barut    بارروودد  barud 
Başağa    باشاغا  başağa 
Başçavuş   اووووشششباش  başşavuş 
Binbaşı   بنباشي  binbaşi 
Bölük    بولوكك  bölük 
Bölükbaşı    بولوكباشي bölükbaşi 
Burç    االبرجج  burj 
Çavuş    اووووششش   şavuş 
Ferman   فرمانن  ferman 
Kale    االقلعة  kal’a 
Kışla    قشلهھ  kışla 
Kumandan   قمانداانن  kumandan 
Kundakçı   قندقجي  gundakji 
Nefer    نفر  nafar  
Ocak (garnizon)  ااووجاقق  ojak 
Onbaşı    ااوونباشي  onbaşi 
Paşa    باشا  başa 
Piyade    بيیاددهه  biyade 
Reis    رراايیس  reis 
Sancak    سانجاقق  sanjak 
Serasker   سرعسكر sarasker 
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Silah    سالحح  silah 
Silahtar   سالحداارر  silahdar 
Sipahi    سباهھھھي  sibahi 
Süvari    سواارريي  süvari 
Tabur    ططابورر  tabur 
Tabya    ططابيیة  tabya 
Tavla    ططاوولهھ  tavla (atların eğitildiği yer) 
Tayyare (uçak)  ططيیاررةة  tayyara (uçak) 
Topuz    دداابوضض  dabbuz 
Tuğra    ططوغراا  tuğra 
Tümen    تومانن  tüman 
Yaver    يیاوورر  yaver 
Yüzbaşı   يیوززباشي  yüzbaşi 

3.2. Mutfak İle İlgili Olan Sözcükler  
Anbar  
Aş (yemek)   عاشش  aşe (akşam yemeği) 
Aşçı    آآشجي  aşji 
Baklava   ااووالبق   bakleve 
Bamya    ميیااب   bamya 
Börek    بورركك  bürek 
Bulgur    بوررقولل  burgul 
Cezve    جزوو  jezve 
Cüzdan   جزدداانن  jüzden 
Çay    شايي  şay 
Çeşme    ششم  şeşme (sfax bölgesinde) 
Çevirme (döner)  شوااررمة  şavarma (döner) 
Çorba    شورربا  şorba 
Dolma    ددووااما  dolma 
Fasulye   فاصواايیا  fasulya 
Fincan    فنجانن  finjen 
Fıstık    فوززددقق  fuzdık 
Haşhaş    حاشحش  haşhiş (haşhaş, yabani ot) 
Helva    حلواا  halva (tatlı) 
Helvacı   حلوااجي  halvaji 
Hıyar    خيیارر  hıyar 
Ispanak   صبناحح  sıbnah 
Kadayıf   قداايیف  kdayıf 
Kahve    قهھوةة  kahva 
Karpuz    قربوسس  garbus 
Kavurma   قاووررمهھ  gavurma 
Kaymak   قيیمق  gaymak 
Kazan    قاززاانن  gazan 
Kebab    كبابب  kebeb 
Kevgir    كوقيیر  kevgir 
Kiraz    قارراازز  karaz 
Köfte    كوفت  köfte 
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Leblebi   لبلب  leblebi (nohut) 
Leğen    لغانن  liğen 
Limon    لمونن  limon 
Lokum    حلكومم  halkum 
Maydanoz   ماددوونز  madunuz 
Muz    موزز  muz 
Misafir    مسافر  misafir (yolcu) 
Nane    نانن  nane 
Ocak (ateş yakılan)  ااووجاقق  ojak  
Patates    بطاطط  batata 
Patlıcan - badılcan  بتنجالل  bitincel 
Pırasa    برصيیا  brasya 
Pilav    بالوو  bilav 
Portakal   بوررططوقالل burtugal 
Sahan (tabak)   سحن  sahın  
Salata    صالططة  slâta (marul) 
Salça    صلص  salsa 
Sarma    صرما  sarma 
Sefertası   سفرططاسس  sefertas 
Sele    سل  sele 
Sepet    سبت  sebet 
Sini    سني  sini 
Şerbet    شربت  şerbet 
Şıra    ااشيیر   şira 
Tabak    ططبق  tabak 
Tas    ططاسس  tas 
Tava    ططاوواا  tava 
Tencere   تنجرهه  tanjara 
Tepsi    تبس  tebsi (kilden yapılmış tabak) 
Turşu    ترشي  turşi 
Yahni    يیحنى  yahni 
Yoğurt    يیوغرةة  yogurt 
Zerde    ززررددةة  zarda 
Zeytin    ززيیتونن  zeytun 

3.3. Hayatın Diğer Alanları İle İlgili Olan Sözcükler 
Abla    اابال  abla 
Acaba    عجبا  ajeben 
Acele    عاجل  ajil  
Adale (kas)   عضلة  adalet    
Adalet    عداالة   adale 
Adet (miktar)   عددد  aded  
Adet (gelenekler)  عادددد  âded  
Adil    عادد  adil 
Adliye    عدليیهھ  adliye 
Aferin    آآفريیم  afirim 
Ahır    ااخورر  ahur 
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Ahlak    أأخالقق  ahlak 
Ahmak    ااحمق  ahmak 
Ahşap    خشابباا   ahşab (kereste) 
Aile    عائلة  aile 
Akıl    عقل  akl 
Akraba    أأقربب  akrebe 
Akrep    عقربب  agrab 
Alaka    عالقاتت  alaka 
Alem    عالم  alem 
Ama    عما  amma 
Amel    عمل  amel 
Ameliyat   عمليیة  ameliya 
Ambar    عمبارر  ambar 
Asıl    عصل  asıl 
Aşk    عشق  aşk 
Ateş    ااتاشش  ataş 
Atla (binmek)   عطل  atla (bin) 
Attar    عطارر  attar 
Azarlamak   عضر  azzır 
Azim    عضم  azm 
Baba    بابا  baba 
Bahçe    بحش  bahşe 
Baht    بحت  baht 
Bahşiş    بخشيیش  bahşiş 
Bakkal    بقالل  bakkal 
Balgam   بلغامم  balğam 
Balta    بلطة  balta 
Baltacı    بلطاجي  baltaji 
Basit    بسيیط  basit 
Basma    بصمهھ  basma 
Başhoca   باشحوجا  başhoja 
Başmüftü   باشمفتي  başmüfti 
Battaniye   بطانيیة  bataniyye 
Bayram   بيیراامم  bayram 
Bazı    بعض  bazı 
Beden (vücut için)  بدنن  beden 
Belde    بلد  belde 
Belediye   بلديیة  belediyya 
Bereket   بركك  bereke 
Bey    بايي  bey 
Beyit    بيیت  beyet 
Bileyici (bıçak vb.)  بليیجى  bileyji 
Bina    بنا  bine 
Boğaz (su kanalı)  بوغازز  boğaz 
Bostan (sebze bahçesi) بصتانن  bosten 
Cahil    جهھل  jehil 
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Cami    جامع  jema 
Cellat    جالدد  jellad 
Cemaat   جماعة  jemaa 
Cenabet   جنابة  jenabe 
Cenaze    جنازز  jenaze 
Cep    جب  jeb 
Ceset (ölü)   جسد  jesed (canlı vücut) 
Cevap    جواابب  jevab 
Ceviz    جوزز  javz 
Cevher    ااجوهھھھر   jevhara 
Ceza    جزاا  jeza 
Cidden    جداا  jidden 
Cihan    جهھانن  jihen 
Cilt    جلت  jilt (deri) 
Cinayet   جنايیة  jineyet 
Cins    جنس  jins 
Cisim    جسم  jism 
Civar    جواارر  jivar 
Cuma    ةجمع   juma 
Cumhuriyet   جمحورريیة jumhuriye 
Cümle    جمل  jümle (herkes) 
Cünüp    جنب  jünüb 
Cüzdan   جزدداانن  jüzden 
Cüzzam   جزمم  jezem 
Çakmakçı   شاقمقجى  şakmakji 
Çanta    شنبا  şanta 
Çavuş    شوشش  şavuş 
Çelebi    شلبي  şelebi 
Çengel    شنقل  şengel 
Çeşme    ششم  şeşme (sfax bölgesinde) 
Çetin    شتن  şetin (afacan çocuk) 
Çeyiz    شيیز  şeyiz 
Çizme    شزمم  şizme 
Çuval    شواالل  şuvel 
Dahil    ددااخل  dahil 
Daima    ددعمن  daimen 
Daire (çember)  دداارراا  daira 
Dakika    ددقٮق  dakika 
Davet    ددعوةة  dave 
Dede    دددد  dede 
Defter    ددفتر  defter 
Defterdar   ددفتردداارر  defterdar 
Dehliz    ددهھھھليیز  dehliz 
Delil    ددليیل  delil 
Derece    ددررجج  derje 
Ders    ددررسس  ders 
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Dertleşmek   ددررددشش  derdeş 
Devlet    ددوولة  devle 
Din    دديین  din 
Diyar    دديیارر  diyar 
Doğru    ددغريي  doğri 
Dolap    ددووالبب  dolab 
Dolaşmak   ااددوولوشش  idoluş (bu sözcük, geçmişte, piknik anlamında 
kullanılmıştır, iyice dolaşmak sözcüğünün bozulmuş hali olmalıdır) 
Dut (ağaç)   توتت  tut 
Dükkân   ددكانن  dükkân 
Dünya    ددنيیا  dünya 
Ecel    ااجل  ejel 
Ecir    ااجر  ejr 
Edep    ااددبب  edeb 
Efendi    اافنديي  efendi 
Efrat    اافراادد  efrad  
Elmas    االمازز  almaz 
Elveda    االودداا  elveda 
Emel    اامل  emel 
Emir (emretmek)  اامر  emr  
Emmi (amca)   عمي  ammi 
Esmer    ااسمر  esmer 
Esrar    ااسراارر  esrar 
Eşya    ااشيیا  eşye 
Evci    ااووجي  evji 
Evlat (bir çocuk)  ااوولد  avled (çok çocuk) 
Evvel    ااوولل  evvel 
Eza    ذذاااا   eza 
Facia    فاجعة  fajia 
Fakat    فقب  fakat (sadece) 
Fal    فالل  fel 
Fare    فارر  fare 
Fark    فرقق  fark 
Fatih    فاتح  fatih 
Fatura    فاتوررهه  fatura 
Fazla    فظال  fazla 
Feda    فداا  feda 
Felek    فلك  felek 
Fener    فنارر  fanar 
Ferah    فرااحح  ferah (mutlu) 
Fırça    فرشا  fırşa 
Fırsat    فرسهھ  fırsa, fursa 
Fıtık    فبق  fıtık 
Fil    فيیل  fil 
Fikir    فكر  fikr 
Fistan    فوستانن  füsten 
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Fitne    فبنا  fitne 
Gafil    غافل  ğafil 
Garp    غربب  ğarb 
Gavur    قاوورريي  gavuri (yabancılar için) 
Gayri    غيیر  ğayri 
Gıybet    غيیبا  ğayba 
Güreş    قرااشش  geraş (Bachrouch, 1989:532) 19. 

 yy’dan itibaren kullanılmaya başlanmıştır.  
Güzel    ززللوق   gozel 
Haber    خبر  haber 
Hacet    حاجت  hajet 
Hademe   حدمم  hademe 
Hafif    خفيیف  hafif 
Hak    حاقق  hak 
Hal (durum)   حالل  hal 
Halı    حالي  hali 
Hala    حاال  hala (teyze) 
Haliç    حالج  halij 
Hamam   حمامم  hammem 
Hamamcı   حممجي  hammemji 
Hanım    خانم  hanım 
Hapis    حبس  haps 
Harf    ففحر   harf 
Harç    خرخخ  harj 
Harika    حاررقا  harika (alev) 
Harikulade   حا ررقوالدد harikulade 
Harita    خريیتا  harita 
Harp    حربب  harb 
Hasır    حسيیراا  hasira 
Hassas    حساسس  hasses 
Haşere    حشرةة  haşara 
Hat    حاتت  hat (düz çizgi) 
Hatip    خطيیب  hatip 
Hava    حاوواا  hava 
Havuz    حوزز  havz 
Hayat    حيیاةة  hayet 
Hayvan   حيیواانن  hayven 
Hazır    خاززرر  hâzır 
Hazin (acıklı, kederli)  حزيین  hazin (mutsuz) 
Hazine    خزيین  hazine 
Hazineci   خزنجي  hazneji 
Haznedar   خزنداارر  haznedar 
Hedef    هھھھدفف  hedef 
Hediye    هھھھداايیة  hedaye 
Helvacı   حلوااجي  halvaji 
Hemen    غامن  ğamen 
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Hendek   هھھھندكك  hendek 
Herif    هھھھرفف  herif 
Hesap    هھھھصابب  hesab 
Heyecan   هھھھيیجانن  heyejan (tezahürat) 
Heyet    هھھھيیاةة  heye 
Hilal    هھھھاللل  hilal 
Hopla    حوبال  hobla 
Hortum   حوررططومم  hortum 
Hudut    حددد  hudud 
Hürriyet   حريیة  hürriye 
Hüzün    حزنن  hüzün 
Israr    ااصراارر  israr 
Israr etmek   عصراا  asarra 
Itrıyat    ااتريیهھ  itriya 
İcat    ااجاتت  ijat 
İkmal    ااكمالل  ikmal 
İmkan    اامكانن  imkan 
İmtihan   اامتحانن  imtihan 
İmza    اامزاا  imza 
İnsan    اانسانن  insen 
İptal    اابطالل  ibtal 
İsim    ااسم  ism 
İskele    ااسكال  iskala 
İspirto    سبرتو  sibirito 
İstikbal (gelecek)  ااستقبالل  istikbal (danışma) 
İstiklal    ااستكاللل  istiklal 
İstisna    تثناااس   istisna 
İşgal    ااشغالل  işgal 
İştigal    ااشتغالل  iştigal 
İtaat    ااططاعة  itaat 
Kabile    قبال  kabila 
Kader    قاددرر  kader 
Keder    كدرر  keder 
Kadı (hâkim)   قادد  kadı 
Kafes    قفس  gafes 
Kaftan    قفطانن  kaftan 
Kâhin    كاهھھھن  kahin 
Kahpe    قحبا  kahba 
Kahraman   قحرمن  kahremen (ikiyüzlü, hipokrit) 
Kahveci   قهھوجي  kahveji 
Kâhya    قحيیا  kahya 
Kalem    قلم  kalem 
Kalfa    قلفة  kalfa 
Kalp    قابب  kalb 
Kalıp    قالب  kalıb 
Kanal    قنل  kanel 



 
 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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 
 

 

 1017 

Kantar    قنطارر  gantar 
Kanun    قانونن  ganun 
Kara    قارراا  kara 
Kasa    قاصا  kasa 
Kasaba    قصبا  kasba 
Kasap    قصب  kasab 
Katip    كاتب  ketib 
Kavuk    قاووووقق  kavuk 
Kelime    كلم  kelime 
Kese (hamam)   كصا  kesa 
Kesir    كسر  kesr 
Kısım    قسم  kısm 
Kıvam    قواامم  kıvam 
Kibrit    كبرتت  kibirit 
Kilim    كامم  kilim 
Kira    كراا  kire (lilkire للكراا  ) 
Kırmızı   قرمز  kırmızı 
Kitap    كتابب  kitab 
Kumaş    قومش  kumeş 
Kutup    قطت  kutb 
Küçük    كوشك  küşük 
Kürsü (masa)   كرسي  kursi 
Lakin    الكيین  lakin 
Lazım    الززيیم  lezim 
Leziz    لزيیز  leziz 
Mabet    مابد  mabed 
Maden    ماددنن  maden 
Mağara   مغر  mağara 
Mahkeme   محكم  mahkeme 
Mahrem   محرمم  mahrem 
Makas    مقص  makas 
Makale   مقل  makal 
Makbul   مقبولل  makbul 
Makine   ماكنهھ  makine  
Makul    قوللمع   makul 
Mal    مالل  mal 
Malum    معلومم  malum 
Mama    مما  mamma 
Mana    معنا  mana 
Medrese   مدررسس  medrese 
Mekan    مكانن  mekan  
Mektep   مكتب  mekteb (ilkokul-büro) 
Mektup   مكتوبب  mektub (kader) 
Memleket   مملكة  memleke 
Memnun   ممنونن  memnun 
Memur    مامورر  memur 



 
 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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 
 

 

 1018 

Mendil    منديیل  mendil  
Menfaat   منفعة  menfaa 
Menfi (olumsuz)  منفي  menfi (sürgün) 
Menzil    منزلل  menzil (ev) 
Mercan   موررجانن  morjen 
Merhaba   مرحبا  merhaba (hoş geldin) 
Merkez   مركز  merkez 
Mermer   مرمر  marmar 
Mesai    مصاعع  mesaa 
Mesafe    مصافهھ  mesafe 
Meşgul   مشغولل  meşgul 
Meşguliyet   مشغوليیة  meşguliye 
Mevlit    مولودد  mulud 
Mevsim   موسيیم  mevsim 
Mevta    موتت  mevt 
Meydan   ميیداانن  meyden 
Mıknatıs   مقنطس  mıgnatıs 
Mide    معدةة  mide 
Milli    ليم   milli 
Misafir    مسافيیر  misafir (giden-yolcu) 
Misal    مثالل  misal  
Muallim   معلم  muallim (ilkokul öğretmeni) 
Muayene   معايینهھ  muayene 
Mucize   معجزةة  mujize 
Muhafaza   محافظ  muhafaza 
Muhtelif   مختلف  muhtelif  
Muhterem   محترمم  muhterem 
Muhteşem   محتشم  muhteşem 
Mumcu   مومجي  mumji 
Mübarek   مبارركك  mubarek 
Müdür    مديیر  mudir 
Mühendis   مهھندسس  mühendis 
Mühim    مهھم  mühüm 
Mükemmel   مكمل  mükemmel (yorgun-son, tükenme) 
Mümkün   ممكن  mümkin 
Mümtaz   ممتازز  mümtaz 
Münasebet (ilişki)  مناسبة  münasebet (niyet) 
Münasip   مناسيیب  münasib 
Münevver   منورر  münevver 
Müsvedde   مسوددةة  müsvedde 
Müşteri   موشتر  muşteri 
Nadiren   ناددرراا  nadiren 
Nal    نالل  nâl 
Nargile   نرقيیل  nargile 
Nasip    نسيیب  nasib 
Nazar    نزرر  nazar (bakış) 
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Nazariye   نزرريیا  nazariye 
Nefes    نفس  nefes 
Nefis    نفيیس  nefis (çok güzel) 
Nenni    نني  nenni 
Neşe    نشو  neşve 
Ney    نايي  ney 
Nezle    نزلل  nezle 
Nine    نانن  nana 
Nişan    نيیشانن  nişan 
Niyet    نيیة  niyye 
Nizam    نظامم  nizam 
Noksan   نوقصانن  noksan 
Nokta    نقطة  nokta 
Oda    ؤؤدداا  oda 
Odabaşı   ؤؤددبشي  odabaşi 
Pabuç    بابوشش  babuş 
Pabuççu   بابوشجي  babuşji 
Papaz    ببازز  babaz 
Parmaklık   برمكلي  barmakli 
Pazar    اررضبا   bazar 
Perva    بروواازز  bervaz 
Peşkir (havlu)   بشكيیر  beşgir 
Rahat    ررااحة  rahat 
Refah    ررفاهه  refeh 
Resim    ررسم  resm 
Ressam   ررسامم  ressam 
Rica    ررجا  rija 
Ruh    ررووحح  ruh 
Rüya    رريیا  rüyya 
Saat    ساعة  sea 
Sabah    صباحح  sabah 
Sabun    صابونن  sabun 
Sadaka    صدقة  sadaka 
Sadakat   صدااقت  sadakat 
Sağ salim   صغصاليیم sağ salim 
Sahra    صحرااء  sahra 
Sakin    ساكي  sekin 
Sandık    ققصندوو   sanduk 
Saniye    ثانيیة  saniye  
Saray    سراايي  saray 
Sarı    صارريي  sari 
Sarma    صرمم  sarma 
Satır    صطورر  satur 
Satranç   شتراانش  şatranş 
Sebep    سبب  sebep 
Sema    سماء  sema 
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Sıfat    صفت  sıfat 
Sıfır    صفر  sıfır 
Sır    سر  sır 
Siftah    سفتاحح  siftah 
Sincap    سنجابب  sinjeb 
Soba    صوبيیا  sobya 
Sohbet    صحبة  sohbe 
Sokak    ززووقاقق  zokak 
Sual    سؤاالل  sual 
Sultan    سلطانن  sultan 
Süpürge   سبرقا  sibirka, sübürge 
Sürat    سرعة  süra 
Şahıs    شخص  şahs 
Şahin    شاهھھھيین  şehin 
Şair    شاعر  şair 
Şal    شالل  şal 
Şark    شرقق  şark 
Şart    شرطط  şart   
Şebeke    شبكة  şebeke 
Şefkat    شفقة  şefaka 
Şeyh    شيیخ  şeyh (yaşlı) 
Şekil    شكل  şekl 
Şelale    شاللل  şelale 
Şemsiye   شمسيیة  şemsiye 
Şer    شر  şer 
Şeref    شرفف  şeref 
Şerit    شاررتت  şarit  
Şey    شيء  şey 
Şifahen   شفيیا  şifayen 
Şiir    شعر  şiir 
Şimşir    شمشيیر   şemşir 
Şirket    شركة  şirke 
Şiş    شش  şiş 
Şişe    شيیشا  şişa 
Şöyle böyle   شيیل بيیل  şile bile 
Şurup    شراابب  şurup (içecek) 
Şükür    شكر  şükr 
Şüphe    شبهھا  şübhe 
Tabi (elbette)   ططابع  tabii 
Tabiat    ططبيیعة  tabia 
Tabut    تابوتت  tabut 
Taç    تاجج  taj 
Tahayyül   االتخيیل  tahayyül 
Takım    ططكم  takım 
Takip etmek   ططكب  takib 
Talip    ططابب  talip 
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Tam    تم  tam 
Tamam   تمامم  temem 
Tamir    تعمر  tamir 
Taraf (yan taraf)  ططرفف  taraf 
Tarif    ططاررفف  tarif 
Tarih    تارريیخ  tarih 
Tarikat    ططارريیقا  tarika 
Tasvir    تصويیر  tasvir 
Taşlık    تشلق  taşlık 
Taşra    ددشراا  daşra 
Tavus kuşu   ططوسس  tavs 
Tayın (ekmek)  ططايین  tayin (ekmek) 
Tayyare   ططيیاررهه  tayyara (uçak) 
Taze    ططزشش  taziş 
Taziye    يیاتازز   taziye 
Teba    تباعع  tebaa 
Tebeşir   تبشيیر  tebeşir 
Tefekkür   تفكر  tefekkür 
Tefsir    تفسيیر  tefsir 
Tehlike   تهھلكا  tehlike 
Tekrar    تكراارر  tekrar 
Telaffuz   تلفوضض  telaffuz 
Tembih   تمبهھ  tembih 
Teneke    تنك  teneke (Sfax’ta) 
Terbiye   تربيیهھ  tarbiya 
Tercüman   ترجمانن  terjümen 
Terzi    ترزز  tarzi 
Tescil    تسجيیل  tesjil 
Teşbih    تشبهھ  teşbih 
Tömbeki   تومبك  tömbek 
Türbedar   تربداارر  türbedar 
Ufuk    أأفق  ufug 
Ulu    ؤؤلي  uli 
Usta    اااسط   usta 
Üstat    أأستاذذ  üstez (ünv. hocası) 
Vahşi    ووحشي  vahşi 
Vakit    ووقت  vakt 
Vali    وواالي  vali 
Vasıf (özellik)   ووصف  vasf (betimleme) 
Vatan    ووططانن  vatan 
Vekil    ووكيیل  vekil 
Velet    وولد  veled (erkek çocuk) 
Yakut    يیاقوتت  yakut 
Yani    يیعن  yani 
Yasak    يیاساقق  yesak 
Yoğurt    يیوغرتت  yogurt 
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Zaman    ززمانن  zeman 
Zamir    ضميیر  zamir 
Zavallı    ززااوولي  zavelli 
Zayıf    ضعيیف  zaif 
Zeka    ززكا  zeka 
Zemberek   ززمبركك  zimbreg 
Zengin    يینغززن   zenğin 
Zincir    ززنجيیر  zenjir 
Ziyafet    ززيیافة  ziyafe 
Ziyaret    ززيیاررةة  ziyara 
Zurna    ززررنا  zurna 
Zurnacı   ززررناجي  zurnaji 
Zümrüt   ززمردد  zümerad 
Zürafa    ززرراافة  zürafa 
 

SONUÇ 
Tunus; yedinci yüzyılın ortalarından itibaren İslam topraklarının bir parçası olmaya 

başlamış, Kuzey Afrika, İspanya ve Afrika içlerine doğru İslam kültür ve medeniyetinin 
yayılmasında önemli merkezlerden birisi olmuştur. Osmanlı döneminde canlı bir ilim ve 
kültür faaliyeti olan Tunus’ta, bilimsel faaliyetlerin en yoğun olduğu yerler Tunus, Beja, 
Kayruan, Sus, Sfax ve Cerba’dır. En ücra dağ köylerinden ıssız sahra çöllerine kadar ülkenin 
her yanına medreseler, camiler, zaviyeler aracılığıyla eğitim götürülmüş, neredeyse okuryazar 
olmayan insan kalmamış, vakıflar aracılığıyla hayır kurumlarının hizmetleri fakir insanlara 
ulaştırılmıştır. Bektaşi, Kadiri, Mevlevi, Nakşî başta olmak üzere diğer tarikat mensupları ve 
Sûfiler, Anadolu’daki tasavvuf, tekke-tarikat kültürünü yayarak, Tunus’ta canlı bir kültür, 
yaygın bir eğitim ve zengin bir dini eserler külliyatının oluşmasını sağlamışlardır. Ancak, 
Tunus’ta oluşturulan bu yapı, 1883 yılından itibaren Fransız sömürgesi olmasıyla birlikte 
tamamen değiştirilmeye çalışılmıştır. Fransız sömürgeciliği doğrultusunda tarih kitapları 
değiştirilmiş, eski eğitim modeline ait kurumlar kapatılmış, kütüphaneler tahrip edilerek 
kitapların önemli bir bölümü Fransa’ya götürülmüştür.(Öztuna, 1965:208) Halkın yüzde 20-
25’inin Türk kökenli olduğunu övünerek söylemesine rağmen Türkçe konuşan kalmamış, 
çoğunluğu asimile olup Araplaşmış, Türkçe, sadece soyadlarında ve sözcüklerinde kalmıştır. 

1881 yılında kaybettiğimiz, sonra da unuttuğumuz Tunus’ta, kaldığımız dört yıla yakın 
bir süre içerisinde, ‘gözden ırak olan gönülden ırak olur’ sözünde olduğu gibi birbirimizi 
unuttuğumuzu, Türk izleri ve sözcükleri üzerinde, Mohamed Fadhel Bechraoui’nin yazdığı 
kitap dışında, kapsamlı bir çalışma yapılmadığını, yapılanların ise kısmi olup genel 
olmadığını müşahede ettik. Tunus Kartaca Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Enstitüsü’nde 
(Institut Supérieur des Langues de Tunis, Université de Carthage) öğretim üyesi olan 
Bechraoui’nin ‘Türk Dilinin Tunus’taki Tarihi’ ( تونس في تارريیخ االلغة االتركيیة ) Histoire de la langue 
turque en Tunisie) adlı kitabı, kapsamlı bir çalışma olup 2016 yılında basılacaktır. Kitap; 
fetihten sonra Tunus’taki Türk topluluğu, Tunus’ta Türk şiiri, Kuloğulları, Hıristiyan güçlerle 
antlaşmalarda Türk dili, Arapça metinlerdeki Türkçe söz ve terimler gibi Türklerle ilgili geniş 
bir alanı kapsamaktadır. Yabancı araştırmacıların bulmakta zorlanacağı bazı konuların ortaya 
çıkarılmasında yerel araştırmacıların her açıdan desteklenmesi, Tunus’taki Türk izlerinin 
aydınlatılmasında yararlı olacaktır.  
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Ülkelerinin gerçek tarihini araştırıp doğruları ortaya koymaya çalışan yazarlardan birisi 
de Abdulcelil Temimi’dir. Temimi, bu konuda çalışma yapanlara destek vermek amacıyla 
1985 yılında Zaghouan merkezli “Centre d'Etudes et de Recherches Ottomanes, Morisques, 
de Documentation et d'İnformation” (Osmanlı, Mağrip Belge, Bilgi Araştırma ve İnceleme 
Merkezi) adı altında bir araştırma merkezi kurmuştur. Vakıf, 1995 yılında “Fondation Temimi 
pour la Recherche Scientifique et l’İnformation” (Temimi Bilimsel Araştırma ve Bilgi Vakfı) 
adını almış ve 2004 yılında merkezini başkent Tunus’a taşımıştır. Vakıf bünyesinde birçok 
kitap basılmakla birlikte üç tane süreli yayın yapılmaktadır. Bunlar; “la Revue d’Histoire 
Maghrébine” (Mağrip Tarihi Dergisi), “l’Arab Historical Review for Ottoman Studies” 
(Osmanlı Araştırmaları için Arap Tarihini İnceleme) ve “la Revue Arabe d’Archives, de 
Documentation et d’Information” (Arap Arşivleri, Belge ve Bilgi Dergisi). 

Son dönemlerde, sözü edilen yazarlar gibi, yerel akademisyenler tarafından yapılan 
çalışmalar vardır, ancak bu yeterli değildir. Yeterince araştırma yapılmamasının en önemli 
nedenlerin başında; Arapça kaynakların yeterli olmaması, araştırmacıların Tunus ile yeterince 
ilgilenmemesi, Fransız kültürü ile yetişmiş Tunuslu yazarların Arapça metinleri araştırmak 
yerine Fransızların yazdıkları taraflı yayınları dikkate almaları gelir. Bu aydınlar; yazdıkları, 
gerçekleri yansıtmaktan çok uzak olan eserlerle, sadece kendi dilleri ve tarihlerinden 
uzaklaşmışlardır. Osmanlı tarihini araştıran Türk bilim adamları da Tunus ile yeterince 
ilgilenmemiştir. Ülkede; dilbilimi, tarih, sanat tarihi gibi değişik alanlarda çalışma yapmak 
isteyen Türk araştırmacılar için bakir, geniş bir alan vardır. Tunus kütüphane ve arşiv 
merkezlerinin yanında, Türk ve Fransız arşivlerini incelemek Türk izlerini doğru bir şekilde 
bulabilmenin yanında ülkenin gerçek tarihini öğrenmek açısından önemli olacaktır.  
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XIX. YÜZYILDA DOĞU TÜRKİSTAN COĞRAFYASINDA YAŞAYAN 

TUNGANİLER (DUNGANLAR) HAKKINDA YAZILMIŞ OLAN BİR RİSALE: 

“RİSALE-İ HAKAN İÇİDE TUNGANİLERİ KILĞAN İŞİ” 
 

Bahattin GENCAL* 

Öz: 

Bu araştırmada, XIX. yüzyılın sonunda Çağatayca yazılmış olan “Risale-i Hakan İçide Tunganileri Kılğan İşi” 
adlı risale değerlendirilmiştir. Bu risalede Dunganlar’ın Doğu Türkistan’daki bazı faaliyetleri yanında genel 
olarak Kaşgar Hanı Muhammet Yakup Bey’in kurmuş olduğu Kaşgar Hanlı’ğı ve onun askeri, siyasi 
ilişkilerinden bahsedilmektedir. Ayrıca Dunganlarla alakalı dipnotlarla zenginleştirilen bu risalede, eserin hem 
kendisi, hem de içeriği değerlendirilmiş olup, orijinal metnin Çağataycasının transkripsiyonu yapılmak suretiyle 
de bu eser Türkçe’ye ve Türk Tarihçiliğine kazandırılmaya çalışılmıştır. 
Anahtar kelimeler: Dunganlar, Doğu Türkistan, Yakup Bey, Risale, Kaşgar Hanlığı. 

 

A TRACTATE WRİTTEN ABOUT THE DUNGANS LİVİNG İN EASTERN TURKİSTAN İN 19TH 

CENTURY “RİSALE-İ HAKAN İÇİDE TUNGANİLERİ KILĞAN İŞİ” 

Abstract: 

İn this study, a tractate namely “Risale-i Hakan İçide Tunganileri Kılğan İşi” which was written in Chagatai in 
late 19th century has been analysed. İn the tractate, generally, Kashgar Khanate founded by Kashgar Han Yakup 
Bey and its military, political relation ships have been reported along with some activities of Dungans in east 
Turkistan moreover in this tractate enriched by footnotes related with Dungans the work as well as its content 
have been evaluated, so this work has been tried to bring in Turkish and Turkish historiography by transcription 
of original writings in Chagatian language. 
Keywords: Dungans, Eat Turkestan, Yakup Bey, tractate, Kashgar Khanate.     

 
Risale-i Hakan İçide Tunganileri Kılğan İşi Adlı Eser: 

XIX. yüzyılda Doğu Türkistan tarihi hakkında İngilizce, Fransızca, Rusça ve Çağatayca 
olmak üzere birinci elden çeşitli değerli kaynak eserler kaleme alınmıştır. Burada tanıtılmakta 
olan “Risale-i Hakan İçide Tunganileri Kılğan İşi” adlı eser, zikredilen yüzyılın sonlarında 
kaleme alınan birinci el kaynak statüsünde olan Çağatayca eserler arasındadır. Eser, genel 
anlamda Doğu Türkistan bölgesine XIX. yüzyılın ortalarında Çinin iç bölgelerinden gelip 
burada çeşitli şehirlerde yerleşen Dunganilar hakkında bilgi vermektedir. Esere bakıldığında 
geniş hacimli olmayıp risale tarzında yazıldığı görülmekle birlikte, bu risale hakkında yegâne 
bilgileri L. V. Dimitriyeva ve A. M. Muginov’un hazırlamış olduğu ve A. N. Kononova’nın 
yayına hazırladığı Оpisaniye Tyurskih Rukopisey İnstituta Narodov Azii (Kononova, 1965: 
142) adlı iki ciltten oluşan yazmalar kataloğunun birinci cildinde verilen bilgilerden 
öğrenmekteyiz. Bu katalogda verilen bilgiler, eserin C 579 ve C 579 B olmak üzere iki 
nüshasının olduğunu bize göstermektedir. Yaptığımız araştırmalar sonucunda her iki metnin 
birbirinin aynısı olduğu ve yazıların aynı yazar tarafından yazıldığı fakat C 579 da her varakta 
                                                        
* Yrd. Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. 
bahattin25@hotmail.com 
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bir sayfa verildiği, C 579 B de ise her varakta iki sayfanın verildiği görülmektedir. Eserin 
yazma metnine baktığımızda katalogda verilen bilgilere göre 1b ile başlayan yazma eser, 17a 
ile son bulmaktadır. Yapılan incelememiz sonucunda eserin başlangıç ve bitiş varaklarının 
hem kâğıt, hem de yazı tipi olarak diğer varaklara benzemediği görülmekle birlikte, 1b 
sayfasından 3b sayfasına kadar olan yazmanın 1b üzerinde verildiği, yine aynı şekilde 15b ile 
başlayan varakta 15b yanında 16a, 16b ve 17a olmak üzere bir sayfaya 4 varağın yazıldığı 
tespit edilmiştir. Dil bakımından yaptığımız incelemede ise 1b ve 15b üzerinde yazılan 
kelimelerin diğer varaklarda yazılan kelimelere aynen benzediği göze çarpmakla birlikte, 
metnin akışında herhangi bir karışıklığa neden olmadığı görülmüştür. Bizim kanaatimizce 
eserin kaybolmuş olan 1b ve 15b üzerindeki varakları, daha sonra eserin istinsah edilmiş diğer 
bir nüshasının bulunmasıyla tamamlanarak yazılmıştır. Bu el yazması risalenin kim tarafından 
yazıldığına gelince katalogda verilen bilgilere göre metnin yazarının kimliği belli olmamakla 
birlikte genel anlamda risale metni incelendiğinde ortaya çıkan sonuç bu bilgiyi doğrular 
niteliktedir. Yine aynı şekilde katalogda verilen bilgilerde eserin yazılma dönemi tam olarak 
görülmemekle birlikte eser incelendiğinde yazıldığı yıllara dair herhangi bir bilgi 
bulunamamıştır. Fakat katalogda neye dayandırılarak tarihlendirildiği ifade edilmemekle 
beraber eserin kaleme alınma zamanı XIX. yüzyılın sonları olarak gösterilmiştir. Bu risale 
hakkında diğer el yazma kataloglarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Risale, içerik 
olarak 1863 yılında Dunganların Kuçar şehrinde çıkarmış oldukları isyandan başlayıp Kaşgar 
hükümdarı Yakup Bey’in öldürülmesi ve kurmuş olduğu Kaşgar Hanlığı’nın yıkılma dönemi 
olan 1877 yılına kadarki olaylar hakkında kısaca bilgi vermektedir. Eserin yazıldığı yer, Doğu 
Türkistan coğrafyasıdır. Bu eser, 1909 yılında Petrovski’nin koleksiyonundan alınmıştır. 
Eserde doğu kâğıdı kullanılmıştır. Yazının mürekkebi siyah olmakla birlikte, eserin yazı türü 
genelde Doğu Türkistanla alakalı tarihi el yazma kitaplarda yazarlar tarafından daha çok 
tercih edilen nastalik yazı sitilidir.  

 
Risale-i Hakan İçide Tunganileri Kılğan İşi Adlı Risalenin İçeriğinin Değerlendirmesi: 

XIX. yüzyılın sonunda yazılmış olan “Risale-i Hakan İçide Tunganileri Kılğan İşi” adlı esere 
bakıldığında, bu eserin hem Doğu Türkistan coğrafyasındaki çeşitli şehirlerdeii yaşayan 
Dunganlar, hem de bu coğrafya üzerinde 1864 yılında kurulup 1877 yılında Çinliler 
tarafından işgal edilen Muhammed Yakup Beyin kurmuş olduğu Kaşgar Hanlığı hakkında 
askeri ve siyasi anlamda özellikle birinci elden yazılmış olan el yazma kaynaklarla örtüşen 
değerli bilgiler verdiği görülmektedir. Yazarı tespit edilemeyen bu metinde verilen bilgilere 
baktığımızda Çin’de yaşayan Dunganların Çin yönetimine karşı isyan etmeleri sonucunda H. 
1280/ M. 1863-1864 yılları arasında Dahu adlı liderlerinin eşliğinde Doğu Türkistan 
coğrafyasına göç ettikleri görülmektedir. Çin’deki Dungan İsyanlarının Doğu Türkistan 
coğrafyasında duyulması, bu bölgeye daha önceden göç etmişiii olan Dunganların yanısıra 
Doğu Türkistan Türklerini de harekete geçirmiş ve bu isyanların sonucunda Çinliler, Doğu 
Türkistan coğrafyası üzerinde siyasi ve askeri hâkimiyetlerini kaybetmişlerdir. Bu doğrultuda 
Kuca şehrinde Dunganlar, Raşidin Han ve İshak Hace birleşip Çinlileri ortadan kaldırarak bu 
şehri ele geçirmişlerdir. Ayrıca Turfandan Kumul şehrine kadar olan yerler de bunların eline 
geçmiştir. Sonrasında Kaşgarla Yengihisar arasında yaşayan Kırgız Aliyar Bikin oğlu Sıddık 
Bik Kırgızları toplayıp 4 bin Kırgızla Kaşgarı ele geçirmiştir. Bölgenin Osmanlı Devleti ve 
Rus Çarlığına olan uzaklığı Doğu Türkistan Türklerini Hokand Hanlığına yönlendirmiş ve bu 
hanlığa yollanan elçi vasıtasıyla bölgeyi yönetme babında handan yönetici talebinde 
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bulunulmuştur. Bu bağlamda Hokand Hanı Hudayar Han, Doğu Türkistan coğrafyasında 
siyasi ve askeri yönetimi ve istikrarı sağlamak için bir grup asker ve gelecekte Kaşgar Hanı 
olacak olan Yakup Bey’in himayesinde Büzürg Han Töre’yi, Kaşgar coğrafyasına yollamıştır. 
Bu grubun Kaşgar’a gelmesiyle birlikte Büzürg Han yönetiminde siyasi ve askeri istikrar 
sağlanmış, Yakub Bey tarafından bin kişiye yakın askerden oluşan bir ordu kurulmuştur. 
Yakup Beyin Kaşgar şehrinde güçlenmesinden memnun olmayan Aksu tarafında bulunan 
Dunganlar ve Kuca hocaları Kaşgarı Andicanlıktan (Yakup Beyden) alacağız diye Yakup 
Beye karşı sefere çıkmışlar, iki grup arasında Han Arıkta meydana gelen savaşta Dunganlar 
ve Kucalı hocalar mağlup olmuş, bazıları esir düşmüş diğerleri ise Aksu tarafına kaçmışlardır. 
Bu sırada Fergana bölgesinin Rus Çarlığının hakimiyetine girmesiyle birlikte Muhammed 
Nazar Bik, Hakim Bik dadhah, Hemdem pansad, Oratepeli Kabil Bik dadhah kumandasında 
Fergana devlet büyükleri ve Hakim Han Törenin babası Kette Töre, Kiçik Han Töre, Velihan 
Töre olmak üzere 2 bine yakın adam Kaşgara gelmiştir. Yakup Bey Kaşgara gelince nakkare 
çaldırtan Velihan Töreyi öldürtmüş, Ferganadan gelenlerin tamamını kendi himayesine 
almıştır. Sonrasında Yengişeheri alan Yakup Bey, burada bir saray yanında memurlar, 
pansadlar ve devlet görevlileri için de bir bina yaptırmıştır. Bunlarla yetinmeyen Yakup Bey, 
ayrıca Yengihisarda mescid ve medrese inşaa ettirmiştir. Mirza Cayanı bu şehre vali olaak 
bırakan Yakup Bey, Yarkend şehrini Dunganlardan ve Kucalılardan almak maksadıyla bu 
şehre doğru sefere çıkmıştır. İki grup arasında meydana gelen savaşta Dunganlar mağlup 
edilmiştir. Bu esnada olumsuz manada Büzürg Han Töre ile Fergana büyüklerinden bazıları 
Kaşgarı ele geçirme maksadıyla bu şehre doğru hareket etmişti. Yakup Bey bu durum 
karşısında Tarım tarafından Kaşgar valisi Mirza Cayana mektup yollayarak Kaşgar şehrinin 
kapılarını kapatmasını emretmiştir. Şehre giremeyen Büzürg Han Töre ve etrafındakiler 
Yakup Beyin Yarkentten dönmesi sonucunda Yengişehere çekilmek zorunda kalmışlardır. 3 
aylık bir zamandan sonra Büzürg Han Töre ve yanındakiler Yengişeherden çıkıp Tokkuz Ak 
tarafından Min Yola cıkıp Andican tarafına gitmişlerdir. Bu olaydan sonra Yakup Bey Hoteni 
ele geçirmek için bu şehir üzerine ordusuyla sefere çıkmış, Hoten hükümdarı Hacı Padişah 
öldürülerek bu şehir ele geçirilmiş ve Niyaz Hakim Bik bu şehre vali olarak atanmıştır. Bu 
olaylarda binlerce Hotenli masum insan öldürülmüştür. Hoten seferinden dönen Yakup Beyin 
bundan sonraki hedefi Aksu ve Kucayı ele geçirmek olmuştur. Bu doğrultuda hareket eden 
Yakup Bey Aksuyu rahatlıkla ele geçirmiş, buradan Kuca şehrine geçerek bu şehri de ele 
geçirip buranın yöneticisi Raşidin hanı öldürtmüştür. Kucaya Amil Han Töre, Aksuya ise 
Abdurrahman dadhah vali olarak bırakılmıştır. Bu esnada Kumul ve Turfandaki Duınganlar 
yeniden Kaşgarı Andicanlıdan alacağız diye Hokand Hanı Muhammed Ali Hanın oğlu olarak 
adlandırdıkları Muzaffer Hanı kendilerine komutan tayin etmek suretiyle Kaşgar tarafına 
doğru hareket etmişlerdi. Her iki taraf arasındaki askeri mücadelede birçok insan ölmüş, 
Muzaffer Han yaklanarak Kşgara Yakup Beyin hizmetine yollanmıştır. Daha sonra Yandama 
adlı yerden ordusuyla sefere çıkan Yakup Bey Karaşehr, Turfan Urumçi gibi yerleri ele 
geçirmiş, Turfan şehrine Hakim Han Töre vali olarak atanmıştır. Bu risaleyi tarihi anlamda 
değerlendirdiğimizde buraya kadar verilen bilgiler dışında eserde verilen en önemli bilgilerin 
Kaşgar Hanlığı’yla Osmanlı Devleti arasındaki ilişkiler olduğu göze çarpmaktadır. Risalede 
verilen bilgilere göre Kaşgar Hükümdarı Muhammed Yakup Bey, Yakup Hanı Sultan 
Abdülaziz zamanında Osmanlı Devleti’ne yollamış, Kaşgar Hanlığı’nın Osmanlı Devleti’nin 
tabiiyetini kabul ettiğini bu elçi vasıtasıyla bildirmiştir. Bu ilişkilerin sonucunda Yakup Bey’e 
Osmanlı Devleti tarafından bir kılıç, bir sancak ve 6 top hediye olarak yollanmıştır. Elçinin 
Kaşgar’da hediyeleri Yakup Bey’e takdim etmesinin sonucunda Yakup Bey’in emriyle Doğu 
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Türkistan coğrafyasında cuma hutbeleri Osmanlı Sultanı Abdülaziz Han adına okunmuş, altın 
ve gümüş paralar bastırılmıştır. Yakup Bey, dış devletlere elçi yollama babında Nureddin 
Mahdumı Narın tarafından Taşkentte bulunan Rus merkezine yollamıştır. 2 sene sonra geri 
dönen Nureddin Mahdum Kurlaya yerleşerek burada büyük bir saray yaptırmıştır. Yakup 
Beyin devletinin son zamanlarında Çin merkezinden Doğu Türkistana bir elçi yollanmış, bu 
elçi Yakup Beyden Karaşehr ötesinin Çinlilerde, Kumuldan batıya olan yerlerin ise Yakup 
Beyde kalmasını ve her iki bölgede de Çinli tüccarların serbestçe dolaşmasını istemiş, fakat 
bu istekler Yakup Bey tarafından kabul edilmemiştir. Risalenin son kısmında verilen bilgilere 
baktığımızda Çinliler, Doğu Türkistan coğrafyasını işgal etmek maksadıyla bu bölge üzerine 
büyük bir ordu yollamıştır. Bu sırada Muhammed Yakup Bey kendi adamları tarafından 
zehirlenmek suretiyle öldürülmüştür. Bu olayın sonucunda Yakup Bey’in oğulları arasında 
meydana gelen taht mücadeleleri sonucunda Beg Kulı Beg kardeşi Hak Kulı Begi 
öldürtmüştür. İdari anlamda otoriteyi sağlayamayan Beg Kulı Beyin karşısına daha sonra 
Hâkim Han Töre çıkmış, o da Beg Kulı Bey tarafından mağlup edilip Andican tarafına 
kaçmıştır. Son olarak Beg Kulı Bey, Çin orduları tarafından mağlup edilip Andican tarafına 
kaçmıştır. Böylece Yakup Bey’in kurmuş olduğu bu devlet, 1877 yılında Çinliler tarafından 
ortadan kaldırılmıştır. Buraya kadar verilen ve eserde geçen bilgiler değerlendirildiğinde 
bilgilerin Doğu Türkistan tarihi hakkında XIX. yüzyılda yazılmış olan tarihi kaynaklardaki 
bilgileri doğrular nitelikte olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Ayrıca zikredilen eserin 
orijinal metninin Türkçeye transkripsiyonu da aşağıda verilmiştir. 
  

Risale-i Hakan İçide Tunganileri Kılğan İşi Transkripsiyonlu Metin 
1b 1Bu tarihdin ottuz beş yıl ilgeri tarih nime bir ming ikki yüz seksende Çin içide cemaa-i 
Tungandın 2Dahu nam padişası handın bi-nihayet köngli ağrıp Tungan kavmidin birlikdin 
ziyade âdem asker bolup Çin devleti 3birle muharebe kılıp bu cidalnı Kumuldın bu tarafdagı 
Tunganlarge meşhur bolup be-maslahat Kuçada Tunganlar 4cem bolup Mevlana Arşeddinning 
evladı Raşidin Han İshak Hâceler birleşip Kuçanıng 2a 1hâkim ve bik ameldâr ambal daluya 
günehgerlerni zayi kılıp ol tarafı Turfan Kumulğaça kaydığa alıp bu tarafı 2Aksu Yarkendni 
alğan haletde Kaşğardagı Tunganlarnı Kaşgar ameldârı ambal daluyalar askerge emr kılıp 
zayi kıldı 3andın Kaşğar ve Yengihisar arasıdagı Kırğız Aliyar Bikning oğlı Sıddık Bik 
tabiideki Kırğızlarnı Üytağ 4Bustan Tirig tarafdagı Kırğızlarnı cem kılıp tört mingdin ziyade 
âdem kılıp Kaşğar tarafge 2b 1atlanğanda Kaşğar ameldârı amban ve asker uluğı cengtay ve 
tört daluya askerleri birle Yengişeherge suranıp 2mahpus bolup Kutluk hâkim Bik be-ittifak 
heme yurt bikleri batğak şeherning dervazesini muhkem kılıp itmiş 3küni mahpus boldı Sıddık 
Bik âdemleri birle Kızıl dübede muhasara kılıp turdı şeher içi 4teng boldı bu haletde Kaşğarlık 
Abdürrahim çongnıng ikki oğlı Latif Hacı ve Şemseddin 5Hacı nam ikülen hanlık 
medresening aldıdagı mirşeb hanege 3a 1kelip mirşepni öltürdi 2şehr içige ğavğa salıp bazı ba 
feryâviş âdemler koşuldı bikler cem bolup kaladın şeherge 3tüşti Latif Hacı binagâh mülakat 
bolup Latif Hacını öltürdi birader Şemsüddin Hacı 4ğayret kılıp Bulak yakasıdın kala tüfesige 
çıkıp big ve asker bolup turğanlarnı ferakende 5kılıp hem ki tenha yüzlenip ğayret kılğanda 
şeher taşıdagılar bu ahvalğa vakıf bolup şeherge 6yüzlenip yügürüp 3b 1şeherge kirip ehl-i 
hükumetge nisbeti bar 2üylerni tarac kılıp şeherni aldı 3üç kündin kiyin Kaşğar ulemalarıdın 
4sadru-l ulema Hacı Hamid Alem başlık eşrafeler 5çıkıp Sıddık Bikni şeherge teklif kılıp alıp 
6kirgende Sıddık Bik eşraflarğa neme tarika 7iş birle Kaşğarnı yahşi kılamız dip maslahat 
8saldı ulemalar be-ittifak cevap berdi ki Çin 9kette iklim amma bu şeherlerni halâ asker 
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yiberip 10kaydığa aladurğan işi yirakğa ohşasadur 11yana devlet-i iklimğa tabi bolup 
padişahlık kılsalar 4a 1Hemege hayriyyet bolur mı ki digende Sıddık Bik 2maslahat berdi ki 
Devlet-i Osmaniyye yirakdur 3Devlet-i Orus hem bizge niçe künlük yirak 4ilçi iberip alıp 
kelgüçe Hokand tarafdın 5bizlerni ferakende kılur ihtimali bar men kavm-i 6Kırğız Molla 
Alim Kulı emir-i leşker bolsalar Kıfçak 7nispetimiz bar şol tarafge ilçi ibersem dip 8öz 
kavmidin bi-nihayet hediyye birle Andican 9tarafge kişi yiberdi emir-i leşker Molla Alim 
10Kulı Büzürg Han Töreni Kaşğar tarafge uluğ 11kılıp Nar Muhammed fervaneci Mir Baba 
dadhah 4b 1Yakup Kuşbigi başlık on sekkiz 2ameldârnı koşup Kaşğarğa iberdi 3Büzürg Han 
tevabiatları birle kelip padişa 4bolup olturdı Yakup Bik yigit asker 5kılsak dip arz kıldı törege 
makbul 6bolup Yakup Bikni özingiz yiğit rast 7kılıng dip buyradı Yakup Bik Taşkenddin 8öz 
haviş-i cemaalarıdın kırk neferdin ziyade 9âdem birle alıp kelgen iken cemleşip yamun 
10arkasıda havz elideki Ömer Bikning medreseside 11cay tutup olturup her tarafdın âdem alıp 
5a 1İkki yüzden ziyade yigit tayyar kıldı andın 2ruz be-ruz ziyade kılıp bir mingçe asker 
3tayyar kıldı andın Aksu tarafdan Tungan 4Kuça hâceleri Kaşğarnı Andicanlıkdın 5kolımızğa 
alamız dip kelip Yakup Bik Han 6Arık tarafge barıp katığ uruş bolup 7Yakup Bikning yutasığa 
ok tikdi 8ğayret birle nusret tafıp Tungan Küçalıkğa 9berhem berip ziyade öltürdi bazısı yesir 
10tüşüp bazısı Aksu tarafge kaçtı andın 11kiyin men Yengişeherge çıkıp kalğanı muhasara 5b 
1kılıp Yengişeherni alsam Büzürg Han Törem şeherde 2ba-huzur yatsa dip yiğitleri birle çıkıp 
3Yengişeherning cenubı tarafda arâste kılıp 4olturdı Kaşğarğa tabi yurt ameldarları 5Yakup 
Bikning levazımığa karadı alta ay 6dın kiyin Fergana taraf devlet-i ak padişahğa 7ötti andın 
kiyin Hokandnıng hanınıng başı 8Bik Muhammed ve Muhammed Ali Hannıng cemaalarıdın 
Muhammed Nazar 9Bik Hakim Bik dadhah Hemdem pansad Oratöfe 10lik Kabil Bik dadhah 
başlık Ferğana ameldarları 11Hakim Han Törening atası Kette Töre Kiçik Han Töre 6a 
1Velihan Töre cemi ikki mingğa yakın kişi 2Kaşğarğa ümid-i hükumet ve siyaset kılıp keldi 
3Veli Han Töre şeherge nakkare çaldurup kirip 4hazret-i mezarğa çıktı başka ketteler Yakup 
Bik 5aldığa bardı hemege ziyafet birle levazımat buyradı 6Velihan Töreni nakkare çalğan 
ademni 7öltürdi kelgen Ferğana ameldarlarını 8tabiğige alıp ömür aktarıda kıldı andın kiyin 
9Yengişeherde aş taam teng bolup heme bi-tab10lık bolup Çin halkı acizlep Yengişeherni 
11aldı hazine ve her nerse ki bulsa Yakup Bik 6b 1hazinesige aldı Yengişeherge orda yasap 
2kirip olturdı askerler ve ameldâr pansadlar ve 3umeralarge hem imaret buyrup mescid 
medrese kılıp 4abad kıldı dil-cem bolup Mirza Cayannı Kaşğarğa 5koyup Yarkendni Tungan 
Kuçalıkdın alamın 6dip atlandı barıp bir uruş bolup 7Tungan şikest yip Yarkendni ber taraf 
kılğuça 8Büzürg Han Töre Ferğana ameldarları ming başı başlık 9bazılar maslahat kılıp 
Kaşğarğa barıp kaydımız10ğa alıp Yakup Bikke bermeymiz dip bir kiçe 11hemeleri kaçıp 
Kaşğar tarafge yürdi Yakup Bik 12bi-tehir Tarım taraf birle Mirza Cayanğa hatt yiberdi 7a 
1hatt kelgen zaman Mirza Cayan dervazeni 2muhkem kıldı töre kelip şeherge yol tapmay 
3turğan haletde Yakup Bik Yarkend taraf4dın keldi Büzürg Han Törening başı 5başlık kaçıp 
kelgenler Yengişeherge kirip 6mahbus bolup turdı Yakup Bik asker7leri birle Kızıl dübe ve 
hayme üy tikip 8turdı üç aydın kiyin Büzürg Han 9Töre tevabiatları birle Yengişeherdin 
10çıkıp Tokkuz ak tarafı birle Ming Yol 11çıkıp Andican tarafge ketti Yakup Bik 12tevabiatı 
birle Yengişeherge kirip olturdı 7b 1mezkur tarıhta Hotende Hacı Habibullah nam müfti 2ehl-i 
Hoten birle bolup Hotenning bik ve ameldâr 3amban daluya ve askerlerini helak kılıp 4padişa 
nam meşhur bolup olturup Büzürg 5Han Töre kelgen haletde bi-nihayet hediyye 6birle oğlını 
amanlık surap yiberip 7idi Büzürg Hanlar mu tarika aşinalık 8birle yandurğan idi olhal Yakup 
Bik 9Yarkend Hotenni alamın dip asker 10ameldârları birle atlandı 11Yarkendni kolığa alıp 
Hoten tarafge bardı 12Haci Padişa istikbal kılıp çıktı bahane birle 8a 1ğazap kılıp bendge saldı 
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ehl-i Hoten 2bizning dua-guy padişahımıznı na-bud kıldı 3dip uruş kılıp bi-nihayet katığ 4uruş 
bolup Abdullah pansadnıng ağzığa 5keltek tigip tişi zayi boldı bu taraf6dın bazılar yok bolup 
ölüp 7amma Hotendin on mingdin ziyade 8âdem öldi andın Hotenni kaydığa alıp 9Niyaz Bikni 
hakim kılıp yandı Kaşğarğa 10kelip yigit askerlerini ziyade kılıp 11Aksu Kuçanı alamın dip 
barıp 12Aksunı bi-cidal alıp Kucağa barıp az cedel 8b 1bolup Raşidin Hannı baza tabiidin 
2öltürüp hemeni kaydığa alıp Köroğlı 3Amil Hannı Kucağa hakim kılıp yanıp Aksuğa 4kelip 
Abdurrahman dadhahnı Aksuğa hakim 5kılıp Kaşğarğa keldi andın askerni 6ziyade kılamın 
dip Kaşğarnıng bazı 7zeminlerni şer’an satıp bolodur dip 8kazilerni fetva kılsın dip emr bolup 
9fetvanıng mazmunı zaife bolsa 10hem zeminlerni öz ikesige satıp 11fulnı alıp turğan haletde 
Kumul Turfan12daki Tunganlar Kaşğar tarafnı Andicanlık 9a 1dın alamız dip Muzaffer Han 
nam bir ademni 2Hokand Hanı Muhammed Ali Hannıng oğlı dip 3baş kılıp Kaşğar tarafge 
atlandı dip 4iyd-i kurbannıng törti Kuça Aksudın 5arz-ı hatt keldi Yakup Bik bi-nihayet 6şuğl 
kılıp aynıng sekkizi atlanıp 7Yandama Kökçige barıp kondı kiçesi 8yana arz-ı hatt keldi 
mazmunı Amil Han tabi 9sipalar felan yerge Kuçadın çıkıp barğanda 10Tungan tarafdın bir 
ameldarı elli kişi 11birle ilçi bolup keldi bi- tehir tutup 9b 1öltürdük andın âdem köpleşip 
yiğit2ler birle yürüp o tarafge mülakat bolup bi-nihayet 3katığ uruş bolup âdem ikki tarafdın 
4ölüp Muzaffer Han kolumuzğa tüşdi 5bend kılıp Kaşğar tarafge Yakup Bik Kuşbigi 
6hizmetlerige yiberdük Tungan 7taraf bizge hâla yol tafmadı neme bolur ikki 8tizrak asker 
yetip kelse dip arz 9kılğan iken horsendlik bolup Yandama10da ikki kün turup iyd-i kurban 
nemazını okup 11şeherge yanmas Turfan tarafını alamın dip 10a 1Yandamadın askerlerini 
kâmil kılıp atlandı 2şol barğança Karaşehr Turfan Urumçi3lerni kaydığa alıp Hakim Han 
Töreni şol 4tarafge uluğ kılıp Turfanda koyup yanıp 5Kaşğarğa keldi dil-cem bolup uluğ bolup 
6özige be-devlet nam at koydı bu zaman7lardın ilgeri devlet-i ak padişa 8tarafdın Akmescidge 
asker kelip 9Akmescid Türkistanlarnı alğan10da Taşkend tarafge kelip Ferğananı alışnı 
11ğaliben bilip Molla Alim Kulı emir-i leşker maslahat birle 10b 1Taşkenddin Kazi 
Nizamuddin oğlı Yakup Han 2Töreni bi-nihayet tayyar kılıp İstanbulğa 3sultan efendimizge 
arz kılıp yiberdi 4bu kişi barıp Devlet-i Aliyyege yol tafalmas 5müddeti turdı anga ğaça 
Ferğana taraf devlet-i 6ak padişağa ötti ol haletde Abdülazizhan 7efendimiz İstanbul tahtıda 
olturmağan irdi 8Yakup Hannı ilmi-adaplık ehli sülük dip 9Abdülaziz Han efendimiz iltifat 
kıldı 10müddetidin kiyin İstanbul saltanat tahtıda 11Abdülaziz Han efendimiz sultan bolup 11a 
1olturdı Yakup Hanğa mahiyane emr-i ali 2boldı andın kiyin Yakup Han ve Yakup Bik 
3arasıda irtibat-ı karabet bar idi birbirlerige 4mektup yiberip Yakup Han Töreni 5Kaşğarğa 
çırladı bu kişi Kaşğarğa kelip be-devlet 6birle maslahatını mukarrer kılıp yanıp İstanbulğa 
7barıp Sultan Abdülaziz Han efendimizge 8veçhi birle arz yetkürüp makbul bolup 9Kaşğarnı 
Devlet-i Osmaniyyege tabi kılıp be-devletge 10bir kılıç bir sancak alta tof iltifat 11bolup bu 
merhamet kılğan nerselerni alıp 11b 1Yakup Han Töre Kaşğarğa kelip sultan efendimiz 
2namıda hutbe okup tılla ve tengege Sultan 3Abdülaziz Han efendimiz namıda sikke urdı 
4andın kiyin Yakup Han Töre İstanbulğa 5barıp turdı be-devlet devlet-i akpadişağa 6aşnalık 
yolını ümid eylep kak maned mülakatıge 7Muhiddin Mahdumnı Narın taraf birle Taşkendge 
8yiberdi Mahdum yanıp ikki senedin kiyin 9dil-cem bolup Kurlağa barıp kette orda 10imaret 
kılıp kette umeralar birle Kurlada 12a 1olturdı andın Çin askeri Kumul 2tarafdın zahir bolup 
ilçi iberdi 3yibergen hattınıng mazmunı Karaşeherdin 4bu taraf uluğ hanğa bolsa Kurladın 5o 
taraf Yakup padişağa bolsa tüccar 6aramızda yürüse tursa hatt tohtatıp ahdimiz 7bolsa digen 
iken be-devletning maslahatı 8eger bu hatnı kabul kılsak müddetidin kiyin 9nurğun asker çıksa 
nime kılamız ilaç 10bolmas dip kabul kılmas uraşamın 11irade ne tarika bolsa köremiz dip 
kelgen 12b 1ilçini yandurdı andın Niyaz Bik yana 2beş alta kişi Muhiddin Mahdum birle 
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maslahat 3kılıp ittifak kıldı ki eger Çin birle uruş bolsa heme4miz berhem yep fukara hem 
nabud bolsa yaman bolur 5dip diger maslahat kılıp ahd kılaşıp be-ittifak 6be-devletge bir 
hizmet üçün Cihangir Han Töre7ning ademi Hasan Ahund Kaşğarining 8oğlı Muhammed Ali 
Bikni Kaşğar tarafge yiberür 9bolup arz boldı devlethah dip be-devlet10ge makbul bolup 
inayetnâme buyradı nemaz-ı diğer11din ilgeri fatiha berip seferge emr kılamın 13a 1dip 
buyradı Niyaz Bik Muhiddin Mahdum2lar bir kaça alma mürebba zehri salup raslap 
3Muhammed Ali Bikke berip söz ukturdı 4nemaz-ı diğerdin ilgeri inayetnâme fütüp mahdum 
5be-devlet eliğa kirdi Muhammed Alini 6hazır kıl dip emr boldı Muhammed Ali Bik bir kaça 
7mürebba kolıda alıp kirip Muhiddin Mahdum 8tarafge yürdi be-devlet bu neme dip 9suradı 
Muhammed Ali Bik özümge mürebba 10kılıp idim seferde alıp bolmas Muhiddin 11mahdumge 
alıp kirdim didi be-devlet keltür didi 13b 1mürebbanı be-devlet-i aliğa alıp kelip koydu 
2inayetnâmeni Muhammed Ali Bikke berip fatiha berip 3tiz yür dip çıkardı yahşi mürebba 
kılğan 4iken dip yarım kadakka yakın yep nemaz-ı diger5ge turdı namazdın yanıp teşne 
boldum dip 6çay buyradı ikki fiyale içip ağır boldum 7dip yattı uykuğa mayil bolup uykulap 
8namaz-ı şamğa turmas huftan vaktıda uyğanıp 9çay buyradı yana yatıp bi-tablık eseri bar 
10müshil raslap koysun irte birle içemen 11dip dakika be-dakika ağırlık ve hayriyyet 14a 
1uykuğa ketti Yengihisardın Bulğar Ahundnıng 2oğlını be-devlet dua-guy halis bilip birle 3alıp 
yürüp kaşıda idi Muhiddin Mahdum 4bu dua-guynı be-devlet kaşıda olturung 5dip öz 
maslahatığa karadı bu dua-guy 6nısf-ı şebdin kiyin karasa kabz-ı ruh 7bolup tükegen iken 
andın mahdum 8kirdi dua-guy birle köterip içkeri 9üyge alıp kirdi bi-tehir Hak Kulı Bikke 
10kişi buyradı irtesi be-devlet müshil 11içti dip selamğa Muhiddin Mahdum cevap 12berdi 14b 
1bad ez selam-ı be-devlet Niyaz Bikni Hotenge 2buyradı dip inayetnâme kıldı 3hiç kişi eser-i 
vefatnı bilmedi Niyaz Bik 4bi-tehir Hotenge manengdi andın Hak Kulı Bik 5keldi Muhiddin 
Mahdum kalğan 6ameldârlarğa vakıanı beyan kılıp 7köz yaşı töküşüp bad mahdum 8hemege 
be-tarika maslahat atası ornığa 9Hak Kulı Bikni padişa kötersek 10ataları vasiyyeti şol idi didi 
11heme ketteler becan-ı dil kabul kıldı 15a 1amma Hak Kulı Bik kabul kılmas cevap berdi ki 
2evvel atam Kaşkarda caylarığa akam 3Bik Kulı Bikni koyup Kurlağa keldi 4saniyen kette 
akam hak şu kişining hususan 5Çin askeri kelip Turfanda baram 6kala kılıp yattı men atam 
cesetlerini 7hazret-i afakğa alıp ketsem dip padişa8lıknı kabul kılmadı bu ameldârlar Bik Kulı 
9Bikke takati ve kabulı bolmadı andın Hakim Han 10Töre uluğ bolsa men Kaşğarğa atam 
11cesedlerini alıp keterin dip kabul 12kılmas Hakim Han Töreni Tohsundın 15b 1alıp kelsün 
dip kişi yiberdi Hak Kulı Bik atası cesedini alıp Kaşğar Tarafge yürdi 2andın Hakim Han Töre 
keldi hem batğak padişah köterdi Hak Kulı Bik Kaşğarğa yakın kelgende akası 3Bek Kulı Bik 
men bile padişalık talaşarıgı dip Ziya pansadnı buyradı istikbaliğa barıp Feyz Abad 4ve 
cezirasıda tüfeng birle atıp öltürdi be-devletni hazret-i mezarda keçede alıp barıp defn kıldı 
5andın Hakim Han Töre Kaşğar tarafge keldi Bek Kulı Bik Hindüstani cemdarnı 16a 1tof 
esbab 2birle askerlerni alıp Aksu tarafge atlandı Yadu digen mevzide uruş bolup Hakim Han 
Töre taraf 3şikest yep tevabiatları Muhiddin Mahdum hem ameldâr tabiler Andican tarafge 
ketti Bek Kulı Bik 4yanıp Kaşğarğa keldi Niyaz Bik Kurladın Hotenge barıp Andicanlık 
ameldâr ve sipalarnı Hotendin zor ve 5ğalip bolup haydıp çıkarıp Hotenni kahrığa alıp bi-
nihayet hediyye birle Çin askerinin 6istikbaliğa yürdi 16b 1Bek Kulı Bik Hoten bağı buvaldı 
dip asker alıp Hoten tarafge yürdi 2bu haletde be-devletge kıznını berip devlet-hava bolğan 
havadaluya tört yüz seksen asker birle Yengişeher3ning buza yerige kiçede ot koyup 
müslümanlarnı haydip Yengişeherni dervazesini bend kılıp irtesi 4kalğan sipah ve umeralardın 
Muhammed Rahim Han Töre başlık hemmelerni ve mazlum halklarnı kaladın tüşürüp 
5şeherdin çıkarıp Kala töfesige tof tüfeng birle Hıtay askerini çıkarıp Çin askeriğa muntazır 
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turdı 6Alaş dadhah askeri birle çıkıp Yengişeherni muhasara kıldı hazineler heme esbablar 
aşlık hem eşyalar 7Yengişeherde Çin tarafge kaldı bu işni anglap Bek Kulı Bik Hotendin 
yanıp Yengişeherge kelip şeherni 8muhasara kılıp turdı andın Çin askeri Kaşğar tarafge yürdi 
dip haber kelip Zeynülabidin Mahdum9nı ilçi kılıp Aksu tarafge yiberdi Maralbaşıda 
ambanlarge uçradı söz suramay karamay tüfeng 10birle asker attı andın Kaşğarğa keldi Big 
Kulı Bik nemaz-ı şamdın kiyin atlanıp Artuç birle 11Andican yolığa çıkıp ferakende boluşup 
ketti irtesi iyd-i Kurbannıng onbiri asker-i Çin 12Kaşğarğa kirdi 17a 1tarihka bir ming ikki yüz 
toksan tört idi beyan-ı vakıanıng zahiri uşbudur. 2Temam. 
 

Sonuç 
XIX. yüzyılın sonunda yazılmış olan “Risale-i Hakan İçide Tunganileri Kılğan İşi” adlı esere 
bakıldığında, eserin hem Doğu Türkistan coğrafyasında çeşitli şehirlerde yaşayan Dunganlar, 
hem de bu coğrafya üzerinde 1864 yılında kurulup 1877 yılında Çinliler tarafından işgal 
edilen Muhammed Yakup Bey’in kurmuş olduğu Kaşgar Hanlığı üzerine askeri ve siyasi 
anlamda değerli bilgiler verdiği görülmektedir. Ayrıca eserde Kuca şehrine hakim olan 
hocalar, Hoten şehrine hakim olan Hacı padişah gibi şahsiyetler yanında, Kaşgar Hanlığı 
Osmanlı, Kaşgar Hanlığı Fergana ve Kaşgar Hanlığı Çin İmparatorluğu siyasi ilişkilerine de 
değinilmiştir.  Çağatayca yazılmış olan bu eseri Türk tarihçiliğine kazandırma babında eserin 
nerede, ne zaman yazıldığı, hangi katalogda bulunduğu ve eserin yazısının hangi yazı tipine 
ait olduğu gibi teknik konular yanında, tarafımızdan Dunganlarla alakalı bazı dipnotlar 
verilmek suretiyle bu risale zenginleştirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca eserin hem kendisinin, 
hem de içeriğinin değerlendirilmesi yanında Çağataycasının tarnskripsiyonlu metni de 
verilmek suretiyle bu çalışma Türk tarihçiliğine ve Doğu Türkistan araştırmalarına 
kazandırılmaya çalışılmıştır. 
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i XIX. yüzyılın son çeyreğinde yazılan Kitâb-ı Târîh-i Cerîde-i Cedîde adlı eserin yazarı Kârî Kurban Ali 
Halidînin verdiği bilgilere göre kendisinin Doğu Türkistan bölgesine seyahati esnasında güvenilir bir Dungandan 
bu ismin neden kendilerine verildiğini sorduğunda Dungan şu cevabı vermiştir: Bize Çinliler Huy Huy derler. Bu 
ise Çinlilerin eski lugatında evvelki halinden dönen yüz çeviren manasına gelmektedir. Bu sözü Etraklar 
(Türkler) tercüme edip Dungan olarak kullanmış, daha sonra kendi halkımız dahi bu ismi kullanmaya başlamıştır 
(Halidî, 2013: s. 93). Dungan kelimesinin Türk lehçelerinde oluşmasına baktığımızda, aslında bu kelimenin 
aslının Tön: Dön ve gen: mış-miş eklerinin birleşmesi sonucunda Töngen: Dönen manasına geldiği, daha sonra 
Tungan ve Dungan şeklinde kullanıldığı görülmektedir. İncelediğimiz Çağatayca el yazma metinde yazar 
Tungan adını kullanmayı tercih etmiş olması yanında, içeriğinde Dunganlarla alakalı bilgiler bulunduran ve XIX. 
yüzyılın ikinci yarısından XX. yüzyılın başlarına kadar geçen süreçte yazılmış olan diğer Çağatayca el yazma 
eserlerde bu halk: Târîh-i Emîniyye’de Tungan bkz. (Sayramî, 1905: s.112) ; Kitâb-ı Târîh-i Cerîde-i Cedîde de 
Dungan bkz. (Halidî, 1889: s. 65) ; Ceng-name’de Tümkan bkz. (Gencal, 2004: 18a) ; Bedevlet-name’de Tungan 
bkz. (Alaylı Kârî Ömer, 1308: 41a) ; Târîh-i Kaşgar’da Tungan bkz. (Alem, 1893: 71a) ; Kitâb-ı Ğuzât der 
Mülk-i Çîn’de Tungan, bkz. (Nazımi, 1881: s. 41) ; Cem-üt Tevârîh’de Tungan bkz. (Hoca Yusuf, 1910: 263, 
264a) olarak isimlendirilmiştir. Dunganlar hakkında bilgi veren ve XIX. yüzyılda Doğu Türkistan coğrafyası 
üzerine yazılmış olan Rusça eserlere baktığımızda, bu eserlerde Tungan veya Töngen değilde sadece Dungan 
adının kullanıldığı görülmektedir. Bkz. (Kuropatkin, 1879: 128,129) ; (Kornilov, 1903: s. 20). 
ii Rus araştırmacı Lavr Georgiyeviç Kornilov’un Kaşgariya ili Vostoçnıy Turkestan adlı eserinde verdiği 
bilgilere göre, XIX. yüzyılda Doğu Türkistan coğrafyasında Dunganlar, Karaşar, Karakul, Kurla, Kuca, Aksu, 
Üç Turfan, Maralbaşı, Yangişaar, Kaşgar, Yangihisar, Yarkend (Yarkent’te çok sayıda Dungan olarak 
adlandırılan küçük yerli tüccar ve seyyar satıcı bulunmaktadır ki bunlar hem otel işletip, hem de küçük çapta 
ticaretle uğraşmaktaydılar. Bu Dunganlar Müslüman olup Çin Türkistan’ında askere alınmıyorlardı. Çinliler her 
zaman bunların bir isyan sonucunda yerli halkla (Doğu Türkistan’da yaşayan müslümanlarla) birlik olup 
kendilerine karşı mücadele etmelerinden korkmuşlardır. (Grigoryev, 1869: 108)	  Kargalık, Hoten gibi şehirlerde 
yaşamakta olup, bu şehirlerde tahminen toplamda 23-25 bin civarında Dungan yaşamaktaydı (Kornilov, 1903: 
239, 240). Ayrıca Dunganlar, Doğu Türkistan coğrafyasında bulunan Cungarya bölgesinde Korgos ile Da-lo-si-
gung ve Korgosla Kulca arasında yaşamaları yanında, Piliçi, Mogay ve Almatu boylarında yaşamaktadırlar. 
(Radloff, 1994: 81). Yine Dunganların Cungarya bölgesinde yaşadıkları yerlerle alakalı Rus araştırmacı 
Kostenko’nun verdiği bilgilere göre Dunganlar, Kulca, Suydun, Çin-ça-ho-dzi, Tardji ve Borohoro ile Tiyan-Şan 
dağlarının kuzeyindeki yerlerde yaşamaktaydılar (Kostenko, 1887: s. 98). 
iii Dunganların Doğu Türkistan coğrafyasına ne zaman geldikleri hakkında tarihi kaynaklarda kesin bir malumat 
bulunmamaktadır. Bu bölge üzerine XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde yazılmış olan, N. Y. Biçurin’in Rusça kaleme 
almış olduğu Apisaniye Cungarii i Vostoçnogo Türkestana v Drevnem i Nıneşnem Sastayanii adlı eserinde Doğu 
Türkistan coğrafyasında yaşayan Kazak, Kırgız, Burut ve Doğu Türkistan Türkleri hakkında bilgi verilirken, 
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Dunganların bu bölgedeki varlığı hakkında herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır. İhtimalen Dunganların bu 
bölgeye tüccar kisvesi altında gelmiş oldukları ve bu doğrultuda sayılarının çok az olduğu düşünülebilir. b.k.z. ( 
Biçurin, 1829) Ayrıca XIX. yüzyılın başlarında Çağatayca kaleme alınan ve Doğu Türkistan’da Hocalar devri 
hakkında bilgi veren Tezkire-i Hâcegân adlı eserde de Kalmak, Kazak Kırgız gibi halklar hakkında bilgi 
verilirken Dunganlar hakkında herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır. b.k.z. (Kaşgarî, 1222). Bu durum, ilk 
etapta Dunganların Doğu Türkistan coğrafyasına tüccar kisvesinde gelmeye başladıklarını, daha sonra XIX. 
yüzyılın birinci yarımına kadar geçen süreçte Çinin iç bölgelerinden bu bölgeye hızla göçlerin artarak devam 
ettiğini ve bu suretle bölgedeki şehirlere gelip yerleştiklerini göstermektedir. Bunun yanında Çinlilerin XIX. 
yüzyılda Dunganların Doğu Türkistan coğrafyasına yerleşmesine karşı çıkmalarına dair verilen bilgilere göre 
Çinin iç bölgelerinden gelen işsiz Dunganlar Doğu Türkistan’da Müslümanmış gibi görünerek Müslüman 
kızlarla evlenmişlerdir. Saf Müslümanların din duygularını sömürerek molla olanlar da tamamıyla haindir. Artık 
kanunların ortaya konması ve bu kanunlara göre yasaklar konması gerekmektedir. Bundan sonra iç kısımlardan 
Doğu Türkistan coğrafyasına giden Dungan tüccar ve işçilerinin memlekette iken seddin dışına çıkmak için izin 
belgeleri almaları gerekmektedir. Bu belgede yaşları, fiziksel özellikleri, meslekleri açıkça belirtilmeli, yollarda 
kontrol edilmeli ve gitmek istedikleri şehre ulaştıklarında bu belgeleri vererek kayıt yapmaları gerekmektedir. 
Dönecekleri zaman da giriş belgesi almalıdırlar. Böylece hareket halindeki Dungan nüfusu tespit edilecektir. 
Eğer izinsiz olarak Müslüman kızlarla evlenenler tespit edilirse, bunlar yeni kanuna göre cezalandırılmalıdır. 
(Ercilasun, 2013: 119). Burada verilen bilgilerden, Çinlilerin Doğu Türkistan coğrafyasında 1826-1827 yılları 
arasında meydana gelen Cihangir Töre isyanından başlayarak, 1864 yılında Kaşgar Hanlığı’nın kurulmasına 
kadar geçen zaman sürecinde dışarıdan bu bölgeye giriş çıkışları kontrol altında tutmaya çalıştıkları, bu 
bağlamda Andicanlılar gibi Müslüman olan Dunganların da Çinin iç bölgelerinden Doğu Türkistana göç etmek 
suretiyle yerli Müslüman Türk ahaliyle karışmalarına gelecekte kendilerine isyan noktasında oluşabilecek bir 
birliğe karşı tedbiri anlamda karşı çıkmışlardır.  
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MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ’NİN ÖĞRETİSİNİN ESASLARI HAKKINDA 
 

Nurettin GEMİCİ* 
 
 
Öz 
Mevlana’nın öğretisi özünde insan-ı kâmile ulaşmayı hedeflemektedir. Mevlana’nın hayatı çocukluğundan 
başlayarak iyi tetkik edilirse eserlerine yansıttığı yüksek fikirlerin nüvesini, hayat hikâyesinde görebiliriz. Ortaya 
koyduğu eserleri bugün pek çok dilde beğeniyle okunmaktadır. Her şeyden önce onun eserlerinde ortaya 
koyduğu şarap, cezbe, ruhen özgürleşmek ve mutluluk meselelerine yaklaşımları kendisinden önce yaşamış 
İslam mütefekkirlerin yaklaşımları ile farklılık arz eder. Mevlana’nın kullandığı temalar klasik dini kitaplardan 
da farklıdır. O, eserlerinde ele aldığı konularda katılık ve taassuba düşmemiştir. Onun hoşgörü odaklı anlayışı 
onu her dönemde ilgi odağı haline getirmiştir. Bu farklı yorumları içinde barındıran üslubu sebebiyle Mevlana 
çoğunluk tarafından kabul görmüştür. Çünkü onun şiirlerinde geçen bütün mısraları herkes kendi anlayışına göre 
yorumlayabilmektedir. Günümüze kadar Mevlana hakkında yapılan sayısız ilmi çalışma onun yüksek dehasının 
yansıması olan eserlerinin anlaşılması için gösterilen muazzam çabanın bir işaretidir. Mevlana’nın dile getirdiği 
hususlar genel anlamda İslam toplumunda olumlu yankı bulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Mevlana, Dünya görüşü, tasavvuf, müsamaha, doktrin, insan-ı kamil 
 

 
About the essence of the teachings of Mawlana Jalaluddin Rumi 

 
Abstract 
Rumi’s teachings in essence aims to achieve perfect human being (insan�ı kâmil). Rumi’s life starting from his 
childhood, if well examined, the core of his high ideas that reflect his works, can bee seen in his life story. The 
corpus created by him has been translated into innumerable languages and received enormous interest from all 
over the globe. First of all, his approaches to the various questions such as wine, mystical ecstasy, spiritual 
freedom and happiness are quite different from those of his former Islamic scholars. And the themes he referred 
to differ from the classics of theology. He avoided any kind of fanaticism and narrow�mindedness. His 
tolerance�oriented vision puts him in the spot in all ages because of his approach that welcomes different 
interpretations, in this sense Rumi is accepted by the majority. In other words, his verses are open to various 
interpretations depending on the worldview of the reader. Infinite number of works on Rumi is a sign of the big 
efforts to make sense of his corpus that is a reflection of his genius. The ideas expressed by him are generally 
gained a positive echo in the Islamic world. 
 
Keywords: Maulana, worldview, mystic, tolerence,-,doctrine, universal man 

Giriş 
Mevlana, Rumi künyesinden de anlaşılacağı üzere, hayatının büyük bir bölümünü bir 

zamanlar Doğu Roma (Bizans)  imparatorluğunun hâkimiyetinde olan Anadolu’da 
sürdürmüştür.  Tarihte bu topraklara Rum ülkesi (Diyar-ı Rum) denildiğini bilmekteyiz. 
Burada yaşayanlara verilen Rum unvanı en çok Mevlana’da kalıcı ve sürekli olmuş ve bu isim 
kendisine alem olmuştur (Levis, 2000: 9-10). Mevlana’nın künyeleriyle birlikte tam ismi 
etrafındaki pek çok rivayet mevcuttur. Mesela: Mevlana Hüdavandigar Celaleddin 
Mohammed el- Belhi el-Rumi (F. Lewis, 2000: 9 -10) Doğum yeri ise o zamanlar İran 
sınırları içinde yer alan Belh şehridir. Bugünkü Belh ise Afganistan’a sınırları içinde Belhî 
adıyla tanınan bir yerleşim yeridir (Öngören, 2000: 441-448) ve (Özkan, 2006). Mevlana 
mahlasının anlamı “efendimiz” olup kendisinin ulemadan bir zat oluşuna da işaret etmektedir. 
                                                        
* Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, nurettingemici@hotmail.com 
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Mevlana, devrinde çok mamur bir belde olan Belh şehrinde 6 Rebîülevvel 604 (30 Eylül 
1207) de dünyaya geldi. Mevlana ve ailesinin buralardan hicretinden kısa süre sonra Belh 
Moğollar tarafından harap edildi. Babası Bahaddin Veled ulemadan bir kimse olup vaʻz ü 
nasihatleriyle halk arasında tanınan ve sevilen bir İslam âlimiydi. Bahâeddin Veled, sadece 
vaiz ve mutasavvıf birisi olmayıp yaşadığı tasavvufî hayatla ilgili tecrübelerini ve seyr ü sülük 
esnasında görmüş ve geçirmiş olduğu halleri konu alan Farsça bir eser de kaleme almıştır 
(Schimmel, 1980:12). Mevlana ve ailesi yaşadıkları topraklara doğru hızla yaklaşmakta olan 
Moğol zulmüne uğramamak için 620 (1223) tarihinde Anadolu’ya hicret ederek Larende’ye 
(Bugünkü Karaman) gelmişlerdir.  Buraya varışlarından kısa bir süre sonra Celaleddin’in 
annesi Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Mevlana’nın annesinin kabri üzerine yaptırılan sade 
ve mütevazı türbesini bugün de ziyaret etmek mümkündür.  

Mevlana daha genç yaşta (18) hemşerisi sayılabilecek Semerkantlı âlim Şerafüddin 
Lala’nın kızı Gevher Hatunla evlenmiştir. (623/1226) Bu evlilikten Sultan Veled adlı oğlu 
dünyaya gelmiştir.  
  Larende’de de Anadolu’daki Moğol saldırılarından dolayı kendini güvende 
hissetmeyen Mevlana ve ailesi 1228 yılında Konya’ya taşınmıştır. Konya’yı tercihleri 
tamamen şuurludur. Zira Konya, Selçukluların başkenti olması bir tarafa daha o tarihlerde bile 
bir ilim merkezi olma hüviyetini taşıyan ve adından herkesin söz ettiği bir şehirdi. Özellikle 
ilim ve irfan ehlinin hüsn ü muamele gördüğü ve tasavvufî öğretilerin kabul edilip yaşandığı 
bir yerdi.  
Mevlana’nın babası Bahaeddin Veled taşınmalarından üç sene sonra 628 (1231) tarihinde 
Konya’da vefat etmiştir. Mevlana babasının vefatından sonra onun yerine müderrislik postuna 
oturmuştur. Başlangıçta Mevlana Celaleddin’in tasavvufî hayatla ilgili tecrübelerinin 
olmadığını bilmekteyiz. Mevlana bu erken dönemde daha çok klasik ilahiyat konuları başta 
olmak üzere Arap şiiri ve meşhur Arap şairi Mütenebbi’nin şiirleriyle ilgileniyordu.( 
Schimmel, 1986: 48-49).    

Babasının en iyi öğrencilerinden olan Seyyid Burhaneddin o sıralarda Kayseri’de 
irşatla meşguldü. Hocası Bahaddin Veled’in ölümünü keramet yoluyla öğrendikten sonra 
gördüğü bir rüya üzerine Konya’ya geldi. Onun gelişiyle Mevlana’nın ilgi ve uğraşıları 
değişecektir. Seyyid Burhaneddin ise Konya’dan hemen ayrılmak niyetinde değildir. Onun 
Konya’dan hemen ayrılıp gitmemesinin sebebi hocasının oğlu Celaleddin’in eğitiminde 
gördüğü eksikliklerdir. Bu yüzden Celaleddin’e önce babasının kitaplarını ve daha sonra 
Hâkim Senai’nin sofilikle ilgili eserlerinden en önemlilerini okutmuştur. (Schimmel, 1975: 
312- 313) Daha sonra Mevlana tahsilini ilerletmek için Halep ve Şam’a gitti. Mevlana’nın 
Halep ve Şam’da zahiri ilimleri tahsil ettikten sonra dönüşte Kayseri’ye uğramıştır. 
Mevlana’nın Halep ve Şam’da bulunduğu sıralarda hocası Seyyid Burhaneddin Kayseri’ye 
dönmüştü. Mevlana bir müddet burada kaldıktan sonra, Seyyid Burhaneddin’le tekrar 
Konya’ya gitmişlerdir. Seyyid Burhaneddin ilk gelişinden itibaren hesaplanırsa hemen hemen 
9 yıl Hz. Mevlana’yı irşatla meşgul olmuştur. Seyyid Burhaneddin 1240 yılında Konya’dan 
ayrılarak Kayseri’ye döndü.  Çok geçmeden 1244 yılında Kayseri’de vefat etti.  

Mevlana’nın hayatında siyasi olayların etkilerini de göz ardı etmemek lazımdır. En 
önemlisi de o tarihlerde Anadolu’ya yaklaşmakta olan Moğolların oluşturduğu havadır. Bütün 
bu gelişmeler halkta tedirginlik ve endişeye yol açmaktaydı. Mevlana’nın hayatındaki en 
büyük değişiklik gezgin bir derviş olan Şems-i Tebrizi ile Konya’da buluşmalarından sonra 
gerçekleşmiştir. Mevlana ile ilgili çalışmalarda sürekli anlatılan bu görüşme 26 
Cemâziyelevvel 642 (29 Kasım 1244) tarihinde gerçekleşmiştir. (Eflâki, 1987: I, 84; II, 618) 
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Şems’in kışkırtıcı  soruları karşısında şaşıran Celaleddin vecde gelmiş bir derviş gibi 
kendinden geçmiştir. Artık o dakikadan itibaren aşk ateşi onu yakmaya başlamıştır. Ailesini 
ve sevdiklerini terk ederek Şems’le birlikte haftalarca inzivaya çekilip Allah sevgisi ve ilahi 
aşka dair hususi sohbetler ettiler. Şems-i Tebrizi, Mevlana’ya olan yakınlığının onun talebe ve 
sevenleri arasında sebep olduğu huzursuzluk ortamına daha fazla dayanamadı. Bir gün 
kimseye haber vermeksizin aniden Konya’dan ayrıldı. Bu ayrılığa, farkında olmadan 
Mevlana’nın veya yakın çevresinin kasten veya bilmeyerek ona yaptıkları bazı itham edici söz 
ve hareketler neden olduğu ileri sürülür. Şems’in bu ani kayboluşu Mevlana’nın kendisinde 
saklı şairlik ruhunu ortaya çıkarttı. (Schimmel, 1995: 306). Mevlana’nın musikiye meyli ve 
semaya başlaması, Farsça edebi beyitler söylemesi de tam bu zamana rastlar. O daha önce 
Arapça yazdığı bazı kısa şiirlerde de aşk ve sevgiyi konu edinmişti. Başlangıçta o şiirlerinde 
sevdiğinin ismini açıkça zikredemedi. Daha sonra bu çekingenliğini üzerinden atarak Şems-i 
Tebrizi’nin adını dile getirmeye başladı. Celaleddin Rumi, uzun araştırmalardan sonra 
Şems’in Şam’da olduğunu öğrendi. Bunun üzerine oğlu Sultan Veled’i, Şems’i Şam’a 
Konya’ya geri getirmesi için gönderdi. Şems geri dönüp Mevlana’yla Konya’da yaşamaya 
başladıktan sonra Mevlana’nın evlatlığı mesabesinde olan Kimya Hatun’la evlendi. Fakat bir 
süre sonra Mevlana’nın evinin içinde başlayan Şems karşıtlığı giderek artmış, nihayet 645 
(1247)’de muhtemelen Mevlana’yı sevdiğini iddia eden bazı kişilerce onun öldürülmesine 
kadar varmıştır.  

Şems’in ölümüne bir türlü inanamayan Mevlana onu tekrar bulma ve ona kavuşmak 
ümidini asla kaybetmemiştir. Bu bitmek tükenmek bilmeyen arayışlar, onun kendisini bulup 
yeni bir kimliğe bürünmesine kadar devam etmiştir. Kendisiyle özdeşleştirdiği Şems’in 
sevgisiyle yazdığı şiirlere onun adını vermekten çekinmemiştir. Şems’in yokluğunda bir 
vesileyle karşılaştığı kuyumcu Selâhaddin-i Zerkûb’u kendisine arkadaş olarak seçmiş ve 
onunla sohbetlere başlamıştır. Selâhaddin’e olan yakınlığını arttırmak için onun kızı olan 
Fatma hatunu, oğlu Sultan Veled’e alarak dostluğuna bir de sıhriyet bağı eklemiştir. 1256 
yılında Moğollar Konya’yı kuşatmıştı. Halk korku içindeydi. Mevlana olanlardan 
etkilenmiyor ve insanın ruh terbiyesine dönük yeni bir değişim ve farklı bir oluşumun nasıl 
sağlanabileceğini ortaya koymaya dönük bazı çalışmalara ağırlık veriyordu. Kendisini iyi 
yetiştirmiş bir talebesi olan Hüsâmeddin Çelebi’nin teklifiyle vecd ü istiğrakla söylediği 
öğretici şiirlerinden oluşan bir divanın yazılmasına müsaade etti. Hüsâmeddin Çelebi’nin 
Mevlana’nın bu şiirlerini yazmak için müsaade istemesinin asıl nedeni başlangıçta farklıydı.  
Onun düşüncesine göre öğrencilerin artık Hakîm Senaî ve Feridüddin Attar tarzı şiirler 
dışında da yeni bir şeyler okuması gerekiyordu. Hüsameddin’in bu aşırı ısrarıyla ortaya çıkan 
bu abidevî eser Divan ve Mesnevi başta olmak üzere kaleme aldığı bütün eserleri hem 
yaşadığı dönemde hem de kendisinden sonraki yüzyıllarda okunmuş, okutulmuş ve 
günümüzde bile öneminden fazla bir şey kaybetmemiştir. Bugün hala sevenleri tarafından 
rağbet ve ilgiyle okunmaktadır. Bu sevgi ve ilginin bir başka tezahürü olarak Mevlana’nın 
eserlerinin değişik dillere tercümesi yapılmıştır.  
Mevlana’nın ilk kaleme aldığı 18 beyit yine onun müsaadesiyle Hüsameddin Çelebi 
tarafından Divanının baş tarafındaki kısma konulmuştur.  

Duy şikâyet etmede her an bu ney, 
Anlatır ayrılıklardan bu ney 
Der ki feryadım kamışlıktan gelir, 
Kim işitse gözlerinden yaş gelir... (Nicholson, 1989: I, 1-18). 
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Bu girişle başlayan Mesnevi’nin beyit sayısı 25 000 gibi inanılmaz bir rakama ulaşmıştır. 
Hüsâmeddin, bu yazma işi vesileyle ayrıca Pirinin tasavvufi hayatta yaşadığı tecrübelerini ve 
yaşadıklarına ait sırları da öğrenmek istemişti.  Fakat bu konuda Mevlana, Hüsameddin’e 
fazla bir şey söylemek istemedi. Hüsameddin her ne kadar ısrarcı olsa da net bir şey 
öğrenmeye muvaffak olamadı.  
Sevgilinin sırlarını gizli kapaklı geçmek daha hoştur, 

Sen, artık hikâyelere kulak ver, işi onlardan anla! 
Dilberlere ait sırların,  
Başkalarına ait sözler içinde söylenmesi daha hoştur ( Nicholson,  I – 145).    

Mesnevi’nin Muhtevası ve Değeri 

Mesnevi’de geçmekte olan bütün hikâyeler, misaller ve anekdotlar, sırlarla doludur. 
Her hikâyede bir vesileyle Şems’e gönderme vardır. Mesnevi’nin terkibinde ilk bakışta 
görülen insicamsızlık onun karakteristik özelliğini oluşturur. Bir hikâye bitmeden diğeri veya 
aynı hikâye devam ederken bir başkası başlar. Bu sebeple Mesnevi’nin başka dillere 
çevrilmesinde bu ahengi tutturmak neredeyse imkânsızdır. Mevlana bu eserini bir taraftan 
yazdırırken diğer taraftan öğrencilerine ders vermekte ve devrinin önde gelen siyasi kişileriyle 
bir araya gelmektedir. Bu tür ders ve sohbetlerde geçen konuları Fîhi Mâ fîh diye adlandırdığı 
eserinde ele almıştır. (Konuk, 1994). Mevlana’nın hayatı onun dindarlığını doğrudan 
aksettirir. Öyle ki o, ihtiyaç sahibi insanlara nasıl ve ne şekilde yardım edilebileceğini 
gösteren metot ve usulleri çok iyi bilmektedir. Yine onun kendi hayatında bizzat fakirlere tüm 
samimiyetiyle sahip çıkması dikkat çekicidir. Bununla da yetinmeyerek devrinde onunla 
yakınlık kurmuş olan bazı devlet büyüklerine ve eşraftan olan kimselere tesir ederek onları 
fakirler lehine hayır işlerine sevk ettiği bilinen bir gerçektir.  
Konya’da çağdaşı olan bazı aydınlar onu “Mevlana, sadece bize eskilerin masallarını 
anlatıyor ve tasavvufla ilgili makamlardan bahseden risaleler kaleme almıyor” diye eleştirmiş 
ve kınamışlar, fakat o yazılarını herkesin istediği biçimde değil, kendisinin tespit ettiği 
çerçevede kaleme almıştır. 
O bütün bunların yanı sıra devrindeki pek çok ünlü şair ve mütefekkirle buluşmuştur. 
Bunlardan birisi olan halk şairi Yunus Emre, Mevlana daha hayatta iken Konya’da onunla 
karşılaşmış ve sohbetine katılmıştır. Fakat Yunus Emre’nin üslubu Mevlana’dan farklıdır. O 
üslup ve tarz olarak devrindeki diğer tekke şairlerinin yolundan giderek şiirlerini sade 
Türkçeyle ve basit bir anlatımla ele almıştır.  Bu metot daha sonra kendisi gibi düşünen bazı 
tekke şairleri vasıtasıyla devam etmiş ve tasavvuf öğretisinin halka aktarımı böyle olmuştur. 

Mevlana’nın eserlerinde Türkçe ve Rumca şiirlerden örnekler bulunması onun eserini 
Farsça kaleme almasının bilinçli bir tercih olduğunu gösterir. Yaşadığı ülkenin diline hâkim 
olmakla beraber devrindeki Farsçanın edebi bir dil olarak üstünlüğüne ve ifade gücündeki 
cazibeye kapılarak eserini bu dilde yazması, onun milliyetinin İran olduğunu göstermez.  
Nitekim Türkçe kullanımının rağbet görmesiyle oğlu Sultan Veled’in Türkçe bir divan 
yazdığı bilinmektedir. Selçuklularda, Türkçe halk tarafından konuşulan bir dildi. İslam 
coğrafyasında Arapça daha çok dini ve ilmî eserlerin yazım dilinde hâkimdi. Farsça da hem 
resmi bir dil hüviyeti hem de yüksek sınıfın rağbet gösterdiği edebi eserleri kaleme alırken 
kullanılmaktaydı. Mevlana’nın eserlerinde dil olarak Farsçayı tercihini başka yerlere çekmek 
en azından onu anlamamaktır. Hayatıyla ilgili bilgilerine ilave olarak onun 672 (1273) yılının 
yaz aylarında rahatsızlandığını kaynaklardan öğrenmekteyiz. Mevlana 5 Cemaziyülevvel 672 
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(17 Aralık 1273) tarihinde vefat etmiştir. O vefat ederken dahi geride kalan dostlarına hakikat 
dersleri vermeye devam etmiştir. Bu onun öğretisindeki kesintisizliği de ortaya koyar. 

Eğer onlar öldüğüm gün beni 
Yerin derinliklerine koyarlarsa koysunlar 
Benim kalbim hep yerin üstünde kalmaya devam eder 
Sen bunu hiç düşünmezsin, 
Benim tabutumdan çıktığımı sen görmüyorsun, 
Ayrılık sözünü işittirme, 
Çünkü sonsuz hasret olan buluşmak ve bulmaya sahip olurum, 
Ah vah edip ayrılıktan şikâyet etme, 
Eğer birisi bana kabre kadar eşlik ederse, 
Muhakkak bu bana daha mutlu bir kavuşmadır, 
Perde arkasında hazırlanmış. (Furûzânfer, 1957: II – 209). 
Onun düşüncesine göre ölüm bir ayrılık değildir. O, arkadaşlarına ölümün bir ayrılık 
olmayıp aksine bir kavuşma olduğunu söyleyerek onları teselli etmekteydi. 

Cenaze töreninde bütün dini cemaatler yer aldılar, cenazesinin teşyii töreninde sema yapıldı. 
Onun türbesinin üzerine bir yeşil kubbe (el- Kubbetü’l-hadrâ) bina edildi. Oraya sadece 
Mevlana değil, başta babası olmak üzere Mevlevi müritleri ve kendisinden sonra gelen 
tarikatın pirleri de defnedildiler. Müritlere yol göstermek ve eğitmek için adıyla müsemma 
olan Mevlevi tarikatının başına Hüsameddin getirildi.  

 
Mevlana sonrası Mevleviliğin Seyri 
Hüsameddin’in 1289 yılında ölümünden sonra yerine müritlere yol göstericilik görevine 
büyük oğlu Sultan Veled geçti. O, ileride Mevlevilik diye isimlendirilecek olan tarikatın 
yapılanmasını tamamladı. Mevleviliğin tarikat anlamında bazı kural ve prensiplerini karara 
bağladı. Gerçek anlamda Mevlevi olabilmenin şartı 1001 gün çileyi tamamlamaktı. Bu çile 
dönemini mürit tekkede geçirmesi zorunluydu. Bu çile döneminde müride düşen bir başka 
görev de tekkede kendisinden istenilen bütün hizmetleri itirazsız yerine getirmekti. 
Mevlevilikteki bu çile anlayışı asırlarca tarikatın değişmez bir şartı olarak benimsendi.  

Sema, kısaca bir halka etrafında dönerek yapılan sesli zikirdir. Semanın usul ve 
esasları belirlendi. Bir nevi sanat gösterisini andıran bu zikir töreninin işleyişi kısaca şöyledir. 
Mürşit zikri başlatmak için üç defa “hû” çeker. Bu “Allah” kelimesinin kısaltmasıdır. 
Bilindiği üzere “hu” sedası zikrin başlangıcını oluşturan bir selamlamadır. Bundan başka 
sema dairesinin etrafını çevreleyen dört önemli unsur daha mevcuttur. Bu insanların Allah’a 
olan yakınlaşmasını sembolize eder. Sema en son olarak kutsi bir dua ile sona erer.  Dervişler 
beyaz tennurelerini, keçeden sikkelerini giyip ve sol ayaklarının üzerinden bir pergel gibi 
dönerler. Bu sema esnasında ise sağ ellerini gökyüzüne doğru açık bir vaziyette tutarak 
Cenabı Hak’tan gelen lütuf ve ikramları kabul etmeye hazır olduklarını sembolize ederler. 
Eşzamanlı olarak da sol ellerinin ayalarını içe dönük olarak aşağıya çevirirler. Semadaki bu 
sağ ve sol elin tutuluş biçimi:  Tanrı tarafından kendilerine verilen bu nimeti ve ikramı 
kendileri için alıkoyup ve bekletmeksizin dünyadaki diğer insanlara vereceklerini sembolize 
eder. Benzer semboller Mevlana’nın eserlerinde de görülür. O da aynı şekilde Allah’ın 
kendisine ihsanı olan ve onun lütf u inayeti ile yazdığı şiir ve öğretileri bunları öğrenmek 
isteyenlere hiçbir karşılık beklemeden aktarır. Fakat bu sözler ancak onu almaya kendini 
hazırlamış ve kendisini o hikmetlere açmış olan kimselerde tesir uyandırır. Mevlana, bir 
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anlamda hikmetin sırlarını onu arayanlara açan ve aktaran bir bilge hüviyetindedir (Schimmel, 
1953: 17).  
 

 
Mevlana’nın Öğretisinde Geçmişin İzleri 

Mevlana kendisinden önceki tasavvufa dair eserleri tanıyan ve oralarda anlatılanlara 
vâkıf olan birisiydi. O, bu konuda zirvede olan Gazali’yi de çok iyi tanımaktaydı. Bu sebeple 
Mevlana’nın eserlerinde İhya’dan çok alıntı ve uyarlamalar bulunmaktadır. Gazali’nin 
eserlerinde geçen pek çok hikâyeyi nazım haline çevirerek eserine alıntılamıştır.  

Bilindiği üzere ilk dönem tasavvuf hareketinin temelinde sıkı bir riyazet bulunmaktaydı. İlahi 
aşk diyebileceğimiz Muhabbetullâh yoluyla benlik kötülüklerden arındırılarak gerçek 
anlamda yakınlığa erişiliyordu.  
Adına sonraları tasavvuf edebiyatı denilen bu türden eserlerin İslam’ın ilk dönemlerinden 
itibaren kaleme alındığı bir gerçektir. Bu tarzda verilmiş eserlerin sayıca artışı, meşhur 
mutasavvıf Hallac-ı Mansur’un 922 yılında Bağdat’ta idam edilmesinden sonradır. Hallaç’a 
atfedilen şiir şöyledir:  

Ey dostlarım beni öldürünüz! 
Çünkü benim hayatım ölümümdedir, 
Ve hayat benim için ölümdür, 
Ölümümde benim hayatım mevcuttur. (Schimmel, 1995, 35).  

Bu şiiri gerek Mesnevisinde gerekse diğer eserlerinin bazı yerlerinde konuyla ilgisine binaen 
alıntılamıştır. Şiirinin çekiciliği ve belirgin bir özelliği olarak anlattığı aşkın gerçekte yaşayan 
bir kadına veya sevilen herhangi bir varlığa mı ait olduğu konusu alegorik olarak kapalı 
bırakılmıştır.  
Mutasavvıflar, tasavvufun rağbet gördüğü ve Gazali’yle tamamen meşruiyet kazandığı V. 
asrın sonundan itibaren ilahi aşk konusu ve güzellik kavramlarına bakış açısı değişmiştir. Bu 
anlayış çerçevesinde ilahi güzellik, kâinatın her tarafında yansır ve ilahi güzelliğe ait ışık 
kâinatın her tarafını aydınlatmaktadır. Bu ışığı hisseden âşık hemen farklılaştığını hisseder. 
Dünyada insana karşı duyulan sevgi geçicidir. Zira bu sevgili erkek olsun kadın olsun ölümlü 
olup bir gün gelip yaşlanacak ve hayatını tamamlayarak vefat edip sevdiği kişiden 
ayrılacaktır. Bu ölümlülere mahsus mecazi sevgidir. İnsan sevgisi ancak bir basamaktır. Bunu 
geçerek devam ettiğimizde gerçek ve ilahi aşka gitme yolunda bir adım daha atmış oluruz. 
Bütün bu aşamaları da geçtikten sonra gerçek ilahi sevgiye ulaşılabilir. Schimmel,1999: 171). 
Bir Arapça deyiş bu konuyu gerçekten çok veciz olarak anlatmaktadır. “Mecazî anlatım, 
insanı hakikate götüren bir köprüye benzer.”  

Bütün yaratılmış varlıklar aslında bir nevi hakikati gizleyen bir örtü mesabesindedir. 
İnsana verilen gözler, eşyanın hakikatini görme noktasında gerçekten çok zayıf olup yetersiz 
kalmaktadır.  
Vakıflar dergisinde Halim Baki Kunter’in kaleme aldığı “Kitabelerimiz” isimli çalışmadan 
mezar taşlarında ölüm konusu işlenen şu rivayetler derlenmiştir. Bunların kaynaklarından çok 
ifade ettiği ve konuya kazandırdığı bütünlük esas alındığından ayrı bir kaynak taraması 
yapılarak burada geçen hadislerin sahih veya mevzu olduğu konusu ele alınmamıştır. 
Demirtaş Paşa’nın mezar taşı kitabelerinde geçer. Nebi Aleyhisselam buyurdu ki: Dünya’nın 
evveli ağlamadır, ortası meşakkat ve sonu fani olmaktır. Ahirete gelince, evveli bekadır, ortası 
ihtiyaçtan vareste olmaktır, Sonu da Tanrı’ya kavuşmadır. Nebiy-yi Muhtar doğru buyurdu. 
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Nebi Aleyhisselam buyurdu ki: Dünya bir köprüdür (oradan) geçin gidin, onartmayın (Tamir 
etmeye uğraşmayın). Omur Bey’in Mezar taşı kitabesi: Müminler ölmezler. Belki Dar-ı 
fenadan dar-ı bekaya nakledilirler. Dünya iptidası ağlamak, ortası mihnet ve meşakkat sonu 
fani olmaktır. Dünya ahiretin çiftliğidir.  Eğer dünyanın halkı ölmeselerdi yerleri yurtları 
harap olmazdı. Eğer ölümün ne zaman geleceğini bilmezsek de şunu bilmiş ol ki, sen 
dünyanın sonuna kadar kalamazsın. Rivayet edilmiştir. Davut aleyhisselam bunu bir kabrin 
başında gördü. Şöyle yazılmıştır. Bin sene saltanat sürdüm, bin memleket fethettim, bin 
orduyu hezimete uğrattım, bin bakire kızın bikrini izale ettim (evlendim). Sonra gördüğün bu 
neticeye vardım.  Başka bir kitabede: Gördüm ki, zaman karışık dönüyor, ne keder devam 
ediyor ne sevinç, dünyada bir takım padişahlar saraylar yapmışlar, neticede ne padişahlar 
kalmış, ne de saraylar. Dünya fanidir, fakat büsbütün fani değil, yarın ruz-i cezada o sahibinin 
karşısına tekrar çıkar. (Kunter, 1942: 444- 447).  

Bazı mutasavvıflarda ölüm düğün metaforuyla izah edilmiştir. Düğündeki karakterler 
nasıl birbirine kavuşmayı arzulayıp özlem duyarlarsa, ilahi aşka tutulanlar da buna benzer 
duygular yaşarlar. Mevlana, yine bu durumu Kuran’dan iktibas ettiği şu ayetle anlatmaya 
çalışır. “Biz onlara işaretlerimizi gerek ufuklarda gerekse kendi öz nefislerinde göstereceğiz. 
(41,53) 

Bu konuyla ilgili olarak Kuran’da pek çok yerde örnekler bulunmaktadır. Bu işaret, 
sembol ve tecelliler bazen göğün ufuklarında bazen de insanın gönlünde, ruhunda 
olabilmektedir. Kuran’da geçen bu örnekler arasında aciz bir sivrisinek (2, 26) yine güçsüz bir 
örümcek (29, 41) mütevazı bir karınca (27, 18) veya Allah tarafından kendisine yapacağı 
işlerin vahiy olunduğu bir arı bile görülebilmektedir. Bütün bu misaller Yaratıcının farklı 
işlerdeki güç ve kudretinin bir işareti kabul edilmektedir.  

Mevlana’nın eserlerinde kullandığı bir motif de Dünya’da sanki bir hapis hayatı 
yaşayan ruhun Tanrı’ya dönme ve ona kavuşma özlemi duymasıdır. Mevlana’nın musiki ve 
semaya ilgi ve sevgisi çok belirgindi. O, dünyaya sırtını dönmüş ve varlığın en yüksek 
tabakalarına yükselmek uğruna sema ile meşgul olmuştur. (Schimmel, 1999: 143), 
(Schimmel, 2006:63-65).   
 

Mevlana’nın Dinî Referanslarının Kaynağı Hakkında 
Mevlana’nın İslam’a bakış açısını tanımak isteyen kişi onun eserlerini iyi tetkik eder 

ve incelerse onun bu esaslara ne kadar candan bağlı olduğunu hemen anlayabilir.  
Molla Cami, Mevlana’nın Mesnevi ve divanında fazlaca Kuran ayetlerini referans 

göstermesi nedeniyle Mesnevi’yi Fars dilinde yazılmış Kuran olarak tanımlamıştır. Mevlana 
Kuran’ın kesinlikle tahrife uğramamış bir Tanrı sözü olup İslam’ın Peygamberi Hz. 
Muhammed’e vahiy yoluyla bildirildiğini özellikle belirtir. Mevlana’nın teolojik telakkilerinin 
ve dünya görüşünün ana kaynağı hiç şüphesiz Kuran’dır. Bu onu hadisleri göz ardı ettiği 
anlamına gelmez. Mevlana’nın sırf Mesnevi’sinde geçen yaklaşık 700 hadis-i şerif, onun bu 
konuda ne kadar hassas olduğunu ortaya koyar. (Schimmel, 1999: 143) (Schimmel, 2006:63-
65).   

Mevlana’da Allah Telakkisi  

Eserinin tamamında Allah’a hamd ü sena yani şükür ve övgülerin yer aldığı cümleler 
bulunmaktadır. Kuran’ın Bakara suresi içinde bulunan Ayetü’l Kürsi’deki El- Hayy (diri) el- 
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Kayyum’a eserinin her tarafında övgüler yağdırır. Allah Hayy’dır (diridir) ve kendisinin 
sınırsız olan mülkünü insanlara tanıtmak bildirmek ve sevilmek istiyor. Mevlana ve diğer 
mutasavvıflar kutsi hadis naklederler. “Ben bir gizli hazine idim, bilinmeyi istedim, bu 
yüzden de kâinatı yarattım. Her şey Allah’ın kudretini ve güzelliğini göstermektedir. “Allah 
insana şahdamarından daha yakındır.” (Kuran, 50, 16) Allah sürekli yaratmaktadır. 
Mevlana’nın bazı beyitleri diğer din saliklerine Mezmurlar’daki Cenabı hakka şükür duasını 
hatırlatmaktadır. “ Yerlerin ve göklerin mülkü ona aittir.” “O her an hep yeni bir yaratma 
üzerinedir” (Kuran, 55, 29) Allah Teâlâ, hiç aracısız bir şekilde her şeyin yaratıcısı oluşundaki 
sırrı gizlemek, perdelemek maksadıyla mevcudatı yaratmıştır. (Schimmel, 2006: 69-77).   

Karıncalarla ilgili anlatılan bir hikâyeyi Mevlana doğrudan Gazzali’den almış ve 
nazıma çevirmiştir. Bu hikâye şöyledir: Birinci karınca divitin yazdığı yazının güzelliklerini 
divite atfeder. Diğeri bunu onu yazan kalemin eseri olarak düşünüyor ve üçüncüsü bunu ele 
izafe etmek istiyor, bu şekilde bu işi asıl meydana getirene kadar ulaşıyorlar. Bu 
örneklemeden yola çıkılarak işi asıl yapanın Allah olduğunu, kulların onun takdir ettiği ölçüde 
bu oluşta yer aldığını savunan ehl-i sünnet çizgisine uygun görüşü bir örnekle aktarıyor.  

Bütün kâinat onun dilemesiyle yaratıldı. En küçük atom parçası, ateş, su ve böcekler 
v.s.  hepsi Allah’ın ona emretmesiyle işler yani her durumda onun emriyle harekete geçer.    
Sadece o emrederse ateş yakar ve Kuran’da anlatılan İbrahim kıssasından anlıyoruz ki, 
Nemrut’un kuvvetli odunlar üzerine kurulu mancınığına bağlı olan İbrahim için ateş serin, 
rahat ve hoş bir ortama dönüşmüştü. (Kuran: 8, 21) Daha sonra Cenabı Hak aynı yerdeki ateş 
yığınlarını gül bahçesine dönüştürmüştür. 

İnsan, fıtratına bakarak da Allah’a giden yolu bulabilir. Eğer nefsinin arzu ve 
isteklerini esas alarak kendisi için yaratma ve yaratılanı severse o kişi müşrik ve kâfirdir. Eğer 
her şeyde yaratıcın işaretini görürse o gerçekten Allah’a inanan kişidir. 

Bir Eğitimci Olarak Mevlana’nın Görüşleri 

Aslında İslam anlayışında öğretici, takdir edilen ve toplumda merkezde rol alan bir 
pozisyona sahiptir. Hz. Ali’ye dayandırılan bir rivayette onun şöyle söylediği rivayet 
edilmiştir. “Bana bir harf öğretenin [kırk yıl] kölesi olurum.”   

Bilindiği üzere peygamberler tebliğle yükümlü oldukları topluluklara aynı zamanda 
öğretmenlik de yapmışlardır.  Tasavvufî akımların hemen hepsinde öğrenme ve öğretme işi 
çok ciddiye alınmış ve bununla kalmayıp okuyup yazma eylemlerinin yanında muhakkak ve 
kesinlikle adabı meydana getiren ahlakla bütün bunların bütünleştirilmesi bir esas olarak 
ortaya konmuştur. Tasavvuf kendisine hedef olarak ruh terbiyesini seçer. Fakat bu eğitim 
süreci yavaş sürmekle beraber insanın temizlenerek ıslahını ve üsve-i hasene yani örnek 
model insan olan peygamberi takip etmekle sonlanır. (Ş. Can, 1995:153-162).  

Mevlana’nın düşüncesinin temelindeki hedef yaptığımız amellerimizi ve ahlaki 
anlayışlarımızı dinî kurallar ve prensiplerle uyumlu hale getirmeye çalışmaktır. Bu bizi İnsan-
ı Kâmile götürür. 
Mevlana’nın müritleri arasında bazı dindar hanımlar olduğu gibi, aynı şekilde döneminin 
siyasi gücünü elinde tutan insanlar da vardı. Bundan başka esnaftan ya da sade halk 
tabakasından insanlar da vardı.  

Mevlana’nın üslubu insanı en yüksek ilahî sırlara vâkıf kılar ve onu Tanrı’nın katına 
en kolay bir biçimde yükseltir. Konuları ele alış tarzı etkileyici ve tabir caizse büyüleyicidir. 
Birbirinden ilginç ve harika ölçüde güzel benzerliklerini vurgular ve o güne kadar 
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mutasavvıfların alışılagelen girift ve anlaşılmaz şekillerde ele aldıkları biçimi esaslı bir 
şekilde değiştirir. Bununla da kalmayarak konunun anlaşılmasını kolaylaştıran 
karşılaştırmaları eserlerinde kullanmaktadır. Anlaşılır ifadelerle donatılmış sıra dışı 
mükemmel bir üsluba sahiptir. Öncelikli olarak ele aldığı konu; insanın dışa vuran hal ve 
hareketlerinin onun iç dünyasında sahip olduklarıyla uyumlu ve ahenkli olması gerektiğidir. 
Yani içi dışı bir olmalıdır. 

Mevlana’ya göre cihad-ı ekber; yalnız kâfirlere karşı yapılan bir mücadele ve savaş 
olmayıp asıl nefisle olan mücahede olarak karşımıza çıkar. “Bu nefsimiz cehennemin parçası 
olduğu için, parçalar da daima bütünün tabiatını taşır. Onu öldürecek ancak Hakkın 
ayağıdır/iradesidir. Onun yayını haktan başka kim çekebilir? Yaya ancak doğru ok konur. Bu 
yayın ters ve eğri okları vardır. Ok gibi doğru ol, yaydan kurtul. Çünkü yaydan şüphesiz 
doğru oklar sıçrar. Dış savaştan dönünce, iç savaşa yöneldim. -Biz-Küçük cihattan döndük 
Peygamberle birlikte büyük cihattayız. Bu Kaf dağını iğneyle kazmak için Hak'tan kuvvet, 
başarı ve destek istiyorum. Saflar yarmayı kolay aslanlık bil. Kendini yenendir aslan.“ 
(Mevlana, sayfa.81/beyit no:1384-1391). İnsandaki nefis daima onu dalalete ve sapkınlığa 
sürüklemek ister, bu yüzden dindar müminlerin nefse çok dikkat etmeleri gerekmektedir. 
Çünkü insandaki asıl cihat nefse karşı uyanık olmak ve onu akıl vasıtasıyla kontrol altına 
almak ve dizginlemek demektir.(Schimmel, 1980: 102). 

Mevlana tevekkül anlayışımızı da sorgulayarak bunun hiçbir şey yapmadan her şeyi 
Tanrı’dan bekleyerek ona körü körüne güven duyma olmadığını belirtir. Asıl olan elinden 
geleni yapıp Allah’a itimat edip tevekkül etmektir. Peygamberin (a.s.) bir defasında bir 
bedeviye hitaben şöyle seslendiği rivayet olunmuştur: “Deveni sağlam bir yere bağla, daha 
sonra Cenabı Hakka tevekkül et!” Demek ki insan her konuda yapabileceğinin en iyisini 
ortaya koyacak ve daha sonra Mevla’sına tevekkül edip güvenecektir. Bir mümin ne kadar 
çok Allah’a itimat ve tevekkül ederse o müminin o kadar fazla derecede kâmil ve hikmet 
sahibi olduğu ortaya çıkar.   

Bundan başka sabır da çok önemlidir. Allah aslında her şeyi bir anda yaratmaya 
muktedir iken, insana sabrı öğretmek için kâinattaki her şeyi aşamalarla yaratmış ve gelişip 
neşv ü nema bulmasına zemin hazırlamıştır. Buna en iyi örnek yine insanın bizzat kendisidir. 
Allah, insanı, üremeyi sağlayan erkek ve kadındaki hücrelerin birleşimiyle dokuz ay sonunda 
dünyaya getirmiştir. İnsan, bebeklik evresinden başlayarak belli bir sıra dâhilinde periyodik 
gelişme göstererek bu gelişimini madden ve manen tamamlar. En son nokta olarak da insan-ı 
kâmile ulaşır. Bu bize yaratılıştaki basamakları ve buna neden gerek duyulduğunu gösteren en 
iyi delildir. Eğer insanoğlu başına gelenlerin imtihan sırrıyla alakalı olduğuna inanır ve 
sabrederse Mevla’sı onu muhakkak mükâfatlandıracaktır.( Schimmel, 1986: 118–123).   

İnsan ne kadar zihnî basamakların üst mertebelerine erişirse, o kadar anlaması ve olanı 
biteni kavraması kolaylaşacaktır. Bütün olumsuzluklara ve kötülüklere karşı panzehir 
hükmünde olan her durumda şükretmek ve Allah’ın verdiği nimetlere karşı şükran duygularını 
ifade etmektir. Yine insan, havf (korku) ve reca (ümit) duyguları arasında bir hayat 
sürdürmelidir. Klasik tasavvufta bu Ümit ve korku insanı Allah’a yükselten ve yaklaştıran iki 
kanatla sembolize edilmiştir. Bundan başka İnsan-ı kâmile giden yolda önemli aşamalardan 
birisi fakirliktir. Bu adına fakirlik denilen yücelik insanı gerek Allah katında gerekse insanlar 
nezdinde yükseltir. İnsanın yeryüzüne gönderiliş sebebi mal mülk toplamak ve bu 
elindekilerle başkalarına güç gösterisinde bulunmak değildir. Fakrını bilmek sayesinde 
insanoğlu acizliğinin farkına vararak sonsuz kerem sahibi olan Rabbini daha iyi tanır ve bilir. 
Tasavvufta ve Mevlana’daki fakirlik hiçbir şeye sahip olmamak anlamında olmayıp dünyaya 
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ait bütün ilgi ve alakalardan kendisini uzak kılmak ve fenâyı arzulamaktır. (Schimmel, 1975, 
145). Allah’a giden yolda insanoğlu için olgunluğa erişmek ve pişme yolunda meşakkatlere 
uğramak elzemdir. Mevlana bu yolu bize kısa bir hikâyeyle şöyle anlatmaktadır. Sırtına bir 
aslan dövmesi yaptırmak isteyen Kazvin’li bir zat telkâra (dövmeciye) gider. 
 —Usta, der, bana bir dövme yap, fakat canımı acıtma."  
   Telkârî Ustası sorar: "Ne resmi istersin sana ne döveyim?" der.  
   Adam: Talihim aslandır onun için bana bir aslan resmi döv, fakat dikkat et bu işi adam akıllı 
yap, der. Telkârî ustası sorar: Vücudunun neresine yapayım aslan resmini?  
Kazvinli: İki omuzumun arasına, der.  
Dövmeci iğneleri alıp işe koyulur. Adamın canı acımaya başlar.  
Adam feryat eder: Aman usta beni öldürdün ne yapıyorsun, diye bağırır.  
Usta: Aslan resmi yap dedin ya onu yapıyorum." der.  
Kazvinli sorar: Neresinden başladın?  
Usta: Kuyruğundan, diye cevap verince,  
Kazvinli : - "Aman iki gözüm canım ustacığım, bırak kuyruğu aslanın kuyruğunu yapacaksın 
diye kuyruk sokumum sızladı. Canım burnuma geldi. Aslan varsın kuyruksuz olsun. İçime 
fenalık geldi acıdan nerdeyse bayılacağım." der.  
Usta bunun üzerine aslanın başka bir tarafını yapmak üzere iğneleri batırmaya başladı.  
Kazvinli feryada başladı.  
-Şimdi aslanın neresini çiziyorsun?  
 Usta: Kulağını çiziyorum, dedi.  
Kazvinli can acısıyla bağırdı: Bırak ustacığım! Allah aşkına varsın aslan kulaksız olsun, 
canım çok acıdı, dedi.  
Usta bu defa aslanın başka bir yerini çizmeye başladı.  
Kazvinli yine feryat etti: Bu defa aslanın neresini dövüyorsun? Dedi.  
 Usta: Azizim şimdi aslanın karnını yapmaya çalışıyorum, dedi.  
Bunun üzerine Kazvinli: Aman çok fena acıdı canım, bırak iğneleri batırma varsın aslan 
karınsız olsun, karnı eksik olsun aslanın, deyince :  
Usta sinirlenerek iğneleri yere attı. —Bu benim başıma gelen, bu âlemde hiç kimsenin başına 
gelmemiştir. Hiç kuyruksuz, başsız, kulaksız ve karınsız aslan olur mu? Böyle bir aslanı kim 
görmüş, diye işi bıraktı. Dövme ustası Kazvinli’ye sabretmeyi öğrenmek ve acıya katlanmak 
ve tahammül göstermesini salık vermektedir.  
Karnı, kulağı, kuyruğu olmayan bir aslan nerede görülmüştür  
Tanrı bile asla böyle bir varlığı yaratmamış iken, 
Kardeşim dövme için sırtına saplanan iğnelere sabret ki,  
Böylelikle inanmayan nefsine hâkim olabilesin. (Furûzânfer, 1957: I, 2981)  
 

Yine burada ilgi çekici bir misalle Hz. İsa’nın doğumu vesile kılınarak acı çekmenin 
ve sıkıntıların insanın kemale ermesinde önemli bir motif olduğunu ispat eder ve konuyu net 
bir şekilde ortaya koyar. Bu örneği bundan elli yıl sonra Hıristiyan Almanya’da Üstat 
(Meister) Eckhardt (1260–1328) da benzer ifadelerle kullanmıştır. Johannes Eckhart (1260-
1328), Eckhart von Hochheim adıyla ve daha yaygın ifadesiyle Meister Eckhart olarak bilinen 
Alman ilahiyatçı, filozof ve mutasavvıftır. Meister, yani üstat unvanı onun Paris’te eğitiminde 
elde ettiği üst dereceye işaret eder. Ona göre, ıstırap ve acı insanın girişmiş olduğu her 
eyleminde onu yönetir. (Schimmel, 1986, 141). Eğer acılar artarak devam etmeseydi Hz. 
Meryem de asla ağaca doğru yaklaşmaz ve onu ayette belirtildiği gibi sallamazdı.  "Hurma 
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dalını kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökülsün." (Kuran: 19, 25). İnsan 
vücudu da Hz. İsa’yı doğuran Hz. Meryem’in durumuna benzemektedir. Herkesin içinde bir 
İsa bulunmaktadır. Bu acı ve sancılar bizde olursa bizim İsa’mız da doğar. Eğer ağrı ve 
sancılarımız olmazsa, biz bu durumdan hiçbir hisse almadan ellerimiz böğrümüzde kalırız. 
Bizim İsa’mız da doğumu gerçekleşmediği için gelmiş olduğu yere aynı gelirken kullandığı 
gizemli yollardan geçerek gerisin geri geldiği yere döner. (Schimmel,1995: 231-233). 

İnsanoğlu içinde taşıdığı bu nefsinin terbiyesi noktasında riyazete dikkat etmelidir. 
Ayrıca zihnini kötülüklerden uzak tutup saflaştırmak ve arındırmak için bazı ameliyelere tabi 
tutması lazımdır. Nefsi kendi kafesinde tutmak ve dizginlemek için aşırı dikkat ve özenle 
harekete ederek onu sürekli murakabe altında tutma, oruç veya yemesini içmesindeki aşırılığı 
terk ederek ve Allah’ı zikretmesi gerekmektedir. Onun tespitlerine göre insanın nefsi, azgın 
serkeş bir küheylana benzemektedir. Şayet terbiye edilir ve eğitilirse insanın en iyi yardımcısı 
durumuna gelir. (Schimmel, 1975: 114-115).  

Mevlana en tehlikeli insanlar grubuna, ukala tipler ve eğitilemez alık kişileri dâhil eder 
bunlar hakkında söylemek istediklerini Hz İsa’nın diliyle şöyle ifade eder: Meryem oğlu İsa 
sanki kendisini bir aslan kovalıyormuş gibi canhıraş bir şekilde kaçıyordu. Adamın biri bu 
hale hayret ederek ardından koştu ve şöyle seslendi: "Hayrola, ürkütülmüş bir kuş gibi çırpına 
çırpına niçin ve nereye kaçıyorsun? Arkanda kimse yok!" Hz. İsa (a.s.) o kadar hızlı 
koşuyordu ki, acelesinden adamın sualine cevap veremedi. Onun bu şekilde kaçışını merak 
eden adam, nihayet ona yaklaştı ve: "Ey Rûhullah! Ne olur Allah için bir an dur da söyle: 
Senin bu kaçışın benim için bir muamma oldu! Kimden kaçıyorsun? Arkanda ne aslan, ne 
düşman, ne de korkulacak bir şey var" dedi. Bunun üzerine Hz. İsa (a.s.): "Ahmaktan 
kaçıyorum ahmaktan! Git bana mani olma ki, kendimi kurtarayım!" diye karşılık verdi. Bu 
sefer adam : "Nefesi ile körlerin ve sağırların şifa bulduğu "Mesih" sen değil misin? Diye 
sordu. Hz. İsa (a.s.): 

"Evet, benim" diye cevap verdi. Adam devamla: 
"Manevi sırlara mazhar olan ve bu yüzden "Ruhullah" sıfatını alan şahs-ı manevi sen değil 
misin? Sen ki, ölmüş birine o duayı okuduğunda, o kimse, av bulmuş aslan gibi kabrinden 
sıçrayıp kalkıyordu" dedi. 
Bunun üzerine Hz. İsa (a.s.) "Evet ölüye okuyan benim" cevabını verdi. 
Adam sordu: Ey güzel yüzlü İsa! Çamurdan kuş yapıp uçuran sen değil misin? 
Hz. İsa "Evet..." dedi. 
Sonra adam: "Ey temiz Ruh! İstediğin her şeyi yapabildiğin halde kimden korkuyorsun?" 

Hz. İsa (a.s.) : "Evvela ruhu, sonra cesedi yaratan Cenabı Hakk'a ve O'nun sıfatlarına 
yemin ederim ki, o duayı yani İsm-i Âzam'ı sağır ve köre okudum; onlar iyileştiler. Yine o 
duayı okudum, ortasından kayalık bir dağ çatladı; ölü bir cesede okudum, dirildi; hiç bir şeyi 
olmayan fakire okudum, zengin oldu. Fakat o duayı bir ahmağın kalbine şefkat ve merhametle 
binlerce defa okuduğum halde fayda vermedi. O ahmak, katı bir taş kesildi; lakin 
ahmaklığından vazgeçmedi. Çorak bir kum oldu da, ondan bir ot bile bitmedi" dedi. 
Bu sözleri duyan adamın hayreti daha da arttı ve merakla Hz. İsa'ya (a.s.) sordu: 
"İsm-i Azam" bu kadar şeye tesir edip şifa verdiği halden için ahmaklığa tesir edememiştir? 
Hâlbuki diğerleri de bir hastalıktır; onlara deva olup da buna olamayışının sebeb-i hikmeti ne 
olabilir? 
          Hz. İsa (a.s.) cevap verdi: 



 
 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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 
 

 

 1046 

"Ahmaklık, kahr-ı ilahî olan bir hastalıktır. Diğerleri ise körlük gibi kahr-ı ilahî'ye 
uğramayan iptilalardır. İptila da bir hastalıktır; ancak sadece müptelasına acınır. Ahmaklığa 
gelince o da bir hastalıktır, lakin ekseriya başkasını yaralar ve zarar verir. 
"Ahmaklık damgası Allah'ın bir mührüdür. Ona hiç kimse çare bulamaz." 
Kuran-ı Kerim’de iki çeşit ahmaklıktan bahsedilmektedir. Bunlardan birinci sınıf, kâfirler ve 
müşrikler olup, Allah Teâlâ Hazretleri bunlar hakkında şöyle buyurmaktadır: 
"Çünkü onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple düşünemez ve idrak edemezler." 
(Kuran: 2, 171) ( İzbudak, 1943, III, 244-246).  

İnsan kendi iradesiyle Allah’tan bu emaneti yüklenmiştir. Yani kendisine teslim edilen 
emanet olan şeyi aldı. Bu farklı şekillerde de değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Bu emanet 
için iman, sevgi veya mesuliyet şeklinde açıklamalar olmuştur. Kuran’da belirtildiği üzere bu 
emaneti yer ve gök başta olmak üzere kimse kabul etmemiştir. “Allah, münafık erkeklere ve 
münafık kadınlara, Allah’a ortak koşan erkeklere ve Allah’a ortak koşan kadınlara azap 
etmek; mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti 
yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Ahzab suresi 72). Yine Cenabı 
Hak insanla ezelde bir mukavele anlaşma imzalamıştır. Bütün insanlara ruhlar âlemindeyken 
sormuş olduğu soru şöyledir: ” Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bütün insanlık da buna 
cevaben: Evet, demişlerdir. “Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulplerinden 
zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak, “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” 
demişti. Onlar da, “Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin)” demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet 
günü, “Biz bundan habersizdik” dememeniz içindir” (Kuran: 7, 172) Ayrıca Cenabı Mevla 
insanı yeryüzünde kendisinin halifesi olarak yaratmıştır. “Hani, Rabbin meleklere, “Ben 
yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar, “Orada bozgunculuk yapacak, kan 
dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tespih ve takdis 
ediyoruz.” demişler, Allah da, “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” demişti.”(Kuran: 2, 30). Bu 
konunun Mevlana düşüncesine göre izahı için Schimmel’in eserlerine bakılabilir. (Schimmel, 
2006; 89).  

İnsanın eğitim meselesinde aynı soru karşımıza çıkar. “İnsan gerçekten eğitilebilir mi? 
Onun bütün yaptıkları şeyler, ameller, fiiller önceden belirlenmiş mi? İnsanın gerçekten bir 
iradesi söz konusu mu? Mevlana’ya göre insanın kendisine verilen cüzi irade de dâhil olmak 
üzere hepsi Allah’ın iradesiyle ortaya çıkan işlerdendir. Çünkü Kuran’da adalet anlayışına çok 
bir değer verilmiş her fert işlemiş olduğu iyi veya kötü işlerden dolayı hesaba çekilecektir. 
Neticesinin neye mal olacağını hiç şüphesiz görecektir. “Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır 
işlerse onun mükâfatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını 
görecektir.”(Kuran: 95, 7-8) Bir hadis-i şerifte de Peygamber (a.s.) buyurdu: “Dünya ahiretin 
tarlasıdır.” İnsan dünyada ne ekerse, ahirette de onu biçer.  

Mevlana’nın Aşk anlayışı 

Biz Mevlana’daki sevgiyi, aşkı İslam dininin metafizik köklerinden ayırmadan doğru 
anlamamız gerekmektedir. Aksi takdirde bu sevgi sadece dünyevi olana dayalı musiki ve 
sarhoşlukla tezahür eden bir aşk olarak telakki edilebilir. Mevlana’nın aşkı tarifi referanslarını 
tasavvuftan almayan herhangi bir şairle benzerlik arz eder gibi görülmesine karşın metin 
içinde vurguladığı ince nüanslar yüzünden ondaki aşk telakkisini anlamak zorlaşmaktadır. 
Ona göre aşk dünyadaki mevcut dillerden hiçbirisiyle tavsif edilemeyen sönmeyen ebedi bir 
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ışıktır. Aşk öyle bir güç ve enerjidir ki, her şeyi o harekete geçirir. Sanki o bir güneş gibi her 
şeye hayat verir. Eğer seven ve sevilen bir araya gelirse tevhit (birleme) ortaya çıkar. Bunun 
yansıması olarak her ikisi tek bir bedende birleşir ve vahdeti oluşturur. Tıpkı Hallaç’ta da 
olduğu gibi “Ene’l-Hakk; Ben gerçeğin ta kendisiyim” diye seslenir.(Schimmel, 2006: 11).  

Mevlana da Mesnevisinde aynı şekilde şöyle seslenmektedir: Benden sadece bir isim 
geriye kalır, gerisi sadece O’dur. (yani Allah).(Schimmel, 1995, 35). Kuran’da ismi geçen her 
peygamber, sevginin aşkın gücünü anlatan bir sembolle anlatılır. Hz. Musa’yı anlatan 
ayetlerden olan onun asasının bir yılana dönüşerek Firavun’un sihirbazlarının sihir yoluyla 
oluşturdukları yılan şeklindeki sopalarını yutması örneği Mevlana’da çok değişik olarak 
açıklanmaktadır. Aşk da her şeyi yutan ve cansız olanlara can veren bir güç olup aynı şekilde 
nasıl Hz. İsa ölüleri diriltiyor ve hayata döndürüyorsa aşk içinde aynı şeyler düşünülebilir. 
Zira aşkta da yeniden hayat veren bir enerji, kudret, güç bulunmaktadır.  

Aşk pek çok kere acıklı tablolarla resimlerle de tavsif edilmiştir. Çünkü bu acı ve 
elemler aracılığıyla ruhlar aydınlanmıştır ve acının her zaman ve her şekilde sürekli 
tekrarlanmasının anlamı ölümden sonra yeniden hayata dönüş olarak anlaşılabilir. Bu 
değişiklik süratlidir. Öyle ki bir yandan acı ve öbür taraftan sevinç duyup kendinden geçerek 
değişik lezzetleri yaşamak şeklindedir denilebilir. Bundan dolayı Mevlana gönlün, ruhun 
ağlamasını sayısız denecek kadar çok olarak beyitlere dökmüştür. Akıl ancak saf temiz arı 
bilgilerle donatılırsa veya yakınlaşırsa o zaman sadece görünen dünyayı görür. Buna karşılık 
aşk gözü ise duru ve berrak bir tecelli sayesinde perdenin arkasını görebilir.  
Buna binaen bir karşılaştırma yapmak gerekirse aşk bir nevi çılgınlıkla tavsif olunabilir. 
Çünkü Mecnun aslında Leyla’nın aşkıyla uçsuz bucaksız çöllerde şaşırmadı, yolunu 
kaybetmedi, akıl şehrini arkasında bıraktıktan sonra buna muvaffak olmadı mı? 

Aşk insanı bütün hayatın kaynağı olan asıl geldiği memlekete doğru sevk eder. Bu 
sebeple âşık önce vefat edecek, sevgilisiyle buluşabilmek ve bir araya gelebilmek için kendi 
varlığından ve başına buyrukluktan vazgeçecektir. Çünkü ölüm yeniden diriltip gençleştirerek 
insanı ebedi hayatın ilk basamağına getirir.  

Eğer âşık aşk acısıyla, özlemle ve acıyla tamamen fena olursa, o sevilen varlık, 
Tanrı’yı görebilir ve onunla bütünleşebilir.( Schimmel, 1995 35). Aşağıdaki Mesnevi’de 
geçen kıssa bu birleşmeye giden yolu çok canlı bir şekilde anlatır:  
Birisi bir dostunun kapısına gelip kapıyı çaldı. 
Dostu ”Kapıyı çalan kim?” deyince, 
“Benim” diye cevap verdi. Dostu “git, şimdi zamanı değil. 
Böyle bir sofra, ham kişinin makamı olamaz. 
Hamı, ayrılık ateşinden başka ne pişirebilir, 
Nifaktan ne kurtarabilir? Dedi. 
Adamcağız gitti, tam bir yıl dostunun ayrılığıyla yanıp yakıldı. 
Yanıp pişerek tekrar döndü, geldi. 
Dostunun evinin etrafında dolaşmaya başladı. 
Kapıya varıp ağzından edepten dışarı bir söz çıkmasın 
Diye yüzlerce korku ile edepli edepli halkayı çaldı. Sevgilisi ”Kim” deyince 
“Gönlümü alan sevgili, sensin” diye cevap verdi. 
Sevgili ”Mademki bensin, ey ben, gel içeri gir! 
Ev dar, iki kişi sığmıyor.(Schimmel, 2006, 200-201).  

Bu mevt ve haşirdeki sır semada yer almakta bütün yaratılmışlara yani her şeye 
atomdan küreye nüfuz ve tesir eder. Semadaki halkadaki herkes var olmak, fena bulmak veya 
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yeniden var olmak gibi yüksek bir platformdadırlar. Mevlana bu sırrı Sema ve halka 
vasıtasıyla Mevlevilerin diğer tarikatlardan ayırt edilmesi için bir tanı, remiz olarak şeklinde 
sembolize etmiştir. (Franklin, 2000: 309-312).  

Sonuç Yerine 

Sonuç olarak Mevlana’nın öğretisinin bugün ne anlama geldiğini sorgulayacak olursak 
en azından şu tespitleri yapabiliriz. Mevlana’nın eserleri yaşadığımız çağda hala 
beğenilmektedir. Her şeyden önce eserlerinde dile getirdiği şarap, cezbe, ruhen özgürleşmek, 
insanı mutlu kılan şeylerin neler olabileceği gibi farklı konuların o güne kadar anlatılan ve 
yazılanlardan değişik olduğu ortadadır. Onun bahsettiği ve anlattığı temalar klasik dini 
kitaplardan farklıdır. O, eserlerinde ele aldığı konularda katılık ve taassuptan uzak kalmıştır. 
Onun müsamaha ile karakterize edilen yeni anlayışı onun her dönemde ilgi odağı olmasını 
sağlamıştır. Bu farklı yorumları içinde barındıran üslup sebebiyle farklı kesimlerden insanlar 
tarafından kabul görmüştür. Çünkü onun mısralarını herkes kendi anlayışına göre 
yorumlayabilmektedir. Bilindiği üzere sadece çok az sayıda insan bu eserleri orijinal dilinden 
okuyup anlayabilmektedir. Fakat bu ihtiyaç onun eserlerinden yapılan doğru tercümelerle 
giderilmeye çalışılmıştır. Mevlana hakkında yapılan ilmi çalışmaların fazlalığı onun eserlerini 
anlamaya dönük çabanın bir ürünüdür. Mevlana’nın dile getirdiği hususların temel İslam 
anlayışıyla çelişmediği bu yapılan çalışmalarda açıkça ortaya konmuştur.  

Mevlana, eserlerini okuyana kendisini açar ve kim o eserlere önyargısız yaklaşırsa o 
eserlerden istifadesi da o ölçüde fazla olur. Zaten Mevlana da eserlerinde daha önce herkese 
farz kılınan emir ve yasakları terk etmeksizin Allah’a giden yolda fertlerin en önde olmasını 
temin edecek bilgilerin öğretilmesini kendisine esas almaktadır. Onu samimi olarak okuyan 
herkes Rabbini ve yaratıcısını tanımasını zorlaştıran örtü ve engellerden sıyrılır ve perdeyi 
aralar bu sayede her şeyi doğru olarak öğrenir. Bu bilgi onda o kadar keskinleşir ki artık 
Allah’ın ayetlerini ve yeryüzündeki ona ait iz ve nişanelerin en küçüklerini bile görür ve bilir.  
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DOĞU TÜRKİSTAN YÖNETİMİNDE ÇİN-SOVYET ÇEKİŞMESİ 

Tekin TUNCER* 

Öz 

Doğu Türkistan tarih boyunca mücadelelere sahne olmuş bir bölgedir. Bölgenin yeraltı kaynaklarına sahip 
olması, bu bölgeye olan ilgiyi arttırdığı gibi Çin ile Türkistan coğrafyasını da birbirine bağlaması bölgeyi ele 
geçirmek isteyen Çin ve Rusya’nın sürekli mücadele etmesine neden olmuştur. Bu mücadeleler aynı zamanda 
bölgede yaşayan Doğu Türkistanlıların da etkilemiştir. Bu işgaller sebebiyle Doğu Türkistan halkı kendi 
vatanlarında ikinci plana itilerek yönetimden uzaklaştırıldığı gibi ekonomik kaynaklardan da mahrum 
bırakılmıştır. Bu sebeplerden ötürü zaman zaman Doğu Türkistan halkı isyan hareketlerine girişmişse de hem 
Çin’in hem de Rusya’nın bölgeye yaptığı müdahaleler sebebiyle kalıcı başarılar elde edilememiştir. Her isyan 
hareketinden sonra iç çekişmeler ve Çin-Rus ittifakıyla isyanlar sonuçsuz kaldığı gibi oluşan yeni yönetim de 
yeni isyanları önleyebilmek için baskılarını arttırarak devam ettirmiştir. Bu çalışmamızla Doğu Türkistan 
üzerinde hâkimiyet kurmaya çalışan Sovyet Rusya’nın ve Çin’in Doğu Türkistan’ı sömürme noktasında 
verdikleri mücadeleleri ortaya koymaya çalıştık.  

Anahtar Kelimeler: Osman Batur, Doğu Türkistan, Komünist Çin, Mücadele, Sovyet Rusya. 

EAST TURKESTAN IN THE MANAGEMENT OF SINO-SOVIET RIVALRY 

Abstract 

Throughout the history of East Turkestan is a region that has been the scene for the struggle. The region's 
groundwater resources increases the interest in this region of China and also bind to each other who want to take 
the geography of Turkestan territory of China and Russia resulted in a constant struggle. These struggles also 
influenced the people of East Turkistan who live in the region. By reason of this occupation, the people of East 
Turkestan, such as where management is removed from the second plan pushed away in their own homeland, 
stripped of economic resources. For these reasons, from time to time, the people of East Turkestan movements 
attempted to rebel, although both China and Russia due to military intervention in the region, it is impossible to 
obtain lasting success. All internal strife and the rebel movement after the Sino-Russian alliance in order to 
prevent riots by increasing the pressure of new rebellions and new inconclusive as management continued. This 
study is trying to get over on our East Turkestan, Soviet Russia, China and Eastern Turkestan to the point of we 
have tried to reveal the exploitation of their struggles. 

Key Words: Osman Batur, East Turkestan, Communist China, Struggle, Soviet Russia. 

 

1. GİRİŞ 

Doğu Türkistan bölgesinde hayatlarını idame ettiren Kazaklar, 1934-1942 yılları 
arasında Çin yönetimine karşı büyük çapta bir isyan hareketi içine girmemişlerse de bu durum 
Sheng Shih-tsai’nin iktidara gelmesiyle değişmeye başlamıştır. Umumi Vali Sheng’in hayata 
geçirmeye çalıştığı baskı politikasına karşı Osman Batur önderliğinde başlatılan ve yavaş 
yavaş büyüyen isyan; İli, Çöğçek ve Altay bölgelerine doğru sıçramıştır. Bu üç bölge, 1938 
yılında Sovyetlerin Çinlilere destek vermesi sonrasında Umumi Vali Sheng’in eline geçmiştir. 
Sovyetlerin bu yardımı sonrası bölgelerini ele geçiren Çinlilerin hakimiyetinde kalmak 
istemeyen Kazaklar, Altay Dağlarının yüksek kesimlerine çekilmişlerdir (Boorman ve 
diğerleri, 1967c: 47).  

                                                        
* Yrd. Doç. Dr., Nevşehir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, tekintuncer@nevsehir.edu.tr 
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 II. Dünya Savaşı’nda Alman kuvvetlerinin Moskova’ya doğru hızlıca ilerlemesi sonrası 
bölgedeki geleceğini yeniden gözden geçiren Sheng Shih-tsai, Sovyetlerden uzaklaşarak 
Milliyetçi Çin Hükümeti’ne yakınlık göstermeye başlamıştır. Bu durum karşısında yer altı 
kaynakları yönünden zengin olan Doğu Türkistan’daki ekonomik çıkarlarını kaybetmek 
istemeyen Sovyet yönetimi, Türkleri desteklemeye başlamıştır. Fakat Sovyetler bu desteği 
doğrudan kendileri yapmayıp Moğolistan üzerinden gerçekleştirmeyi siyasetleri gereği daha 
doğru bulmuşlardır. Bu doğrultuda 1943 yılında Osman Batur ile Moğolistan vekiller arasında 
görüşmeler başlamıştır. Bu görüşmelere Sovyetlerin Kazakistan’dan gönderdiği iki Kazak 
vekilde katılmıştır. Tayinköl’de yapılan görüşmelerin içeriği tam olarak bilinmese de Osman 
Batur ve kuvvetlerine Moğolistan sınırına yakın bir bölgede güvenli bir bölge tahsis edildiği 
ve silah desteği sağlandığı bilinmektedir (Boorman ve diğerleri, 1967c: 47; Kai-shek, 1970: 
102). Tabi bu işler karşılıklı çıkarlar doğrultusunda yapılmıştır. Moğolistan’ın bu yardımına 
karşılık Osman Batur da Moğolların hayvanlarını Doğu Türkistan’ın altı bölgesinde 
otlatmasına izin vermiştir (Hayit, Türkistan: Rusya İle Çin Arasında, 1975: 328). Bu şekilde 
güçlenen Osman Batur’un ilk hedefi Kazak bölgelerinde bulunan Çinlileri buradan çıkarmak 
ve bölgeye gönderilecek Çinli asker ve sivil memurları bölgeye sokmamak olmuştur 
(Boorman ve diğerleri,  1967c: 47).  

Kazakların Sovyetlere yakınlaşması ve Moğolların hayvanlarını Doğu Türkistan’da 
otlatmaya başlaması sonrası Sheng Shih-tsai yönetimi, Altay Kazaklarının yaşadığı bölgeye 
ve hayvanlarına saldırmak yoluyla cevap vermeye çalışmıştır. Sheng, Kazakların bu şekilde 
güçlenmesinde Sovyetlerin etkili olduğunu bildiği için bunu açık bir dille ifade etmeye 
başlamış ve Kazak isyanının bastırılmadan ülkede huzurun ve refahın sağlanamayacağını 
ifade etmiştir. Bu nedenle Sheng kuvvetleriyle, Osman Batur kuvvetler arasındaki çatışmalar 
Aralık 1943’ten Mart 1944’e kadar sürmüştür. Bu çatışmalar neticesinde Osman Batur’a bağlı 
kuvvetler, Sheng kuvvetlerine ağır darbeler indirerek çatışmaya mahal olan yerleri ele 
geçmiştir (Clubb, 1971: 366; “Kazakh Rebellion in Sinkiang”, 1944: 371; Whiting, 1958: 
102).  

Sheng Shih-tsai, bu yenilgiye Sovyetlerin sebep olduğunu ileri sürence, Merkezî Çin 
Hükümeti, Urumçi’de bulunan Dışişleri Özel Müsteşarı Chaucer H. Wu’dan bilgi istemiştir. 
Özel Müsteşar da Çin’e gönderdiği telgrafta Sovyet uçaklarının ve Moğol birliklerinin Kazak 
kuvvetlerine destek verdiğini ve birlikte hareket ettiklerini söylemiştir (Whiting, 1958: 102). 
Milliyetçi Çin Hükümeti eski mensubu ve Eğitim Bakanı Cheng Tieng-fong’a göre Sovyet 
hava desteği ve Moğolistan’daki kuvvetlerin yardımıyla Huihoko’da üç alaydan oluşan bir 
Çin Garnizonu tamamen yok edilmiştir (Tien-fong, 1975: 281). Bunun üzerine Çin, Sovyetler 
Birliği’ni protesto etmiştir. Ancak Sovyetler, Doğu Türkistan’a yardım ettikleri şeklindeki 
iddiaları reddetmiştir. TASS Ajansı, 2 Nisan 1944’te Çin kuvvetlerinin Kazaklarını 
kovaladığını ancak bu Kazakların Moğolistan’a kaçması sebebiyle Çinlilerin takip amacıyla 
Moğolistan topraklarına girmesi üzerine Moğol kuvvetlerinin Çinlileri geri püskürttüğünü 
belirtmiştir (Clubb, 1971: 366). 3 Nisan 1944 tarihli TASS haberine göre Çin’in Moğolistan 
sınırına askerî yığınak yapmak üzere Sovyetler ve Moğollar arasında yapılmış olan 
yardımlaşma anlaşması gereğince Sovyetlerin Moğollara yardım ettiğini belirtmiştir (Whiting, 
1958: 102).  

Sınır bölgesinde bunlar yaşanırken Çin’in Kazakları daha da kızdıracak bir hareketi 
ortaya çıkmıştır. Çin yayınladığı emir doğrultusunda Kitai Bölgesi’ndeki askerlerine takviye 
kuvvet sağlamak amacıyla Kazaklardan 10 bin asker istemiştir. Bunun üzerine Kazak direnişi 
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daha da artmıştır (Forbes, 1990: 311). Aslında Kazakların Osman Batur önderliğinde 
başlattıkları direniş hareketi bir devlet kurmaya yönelik bir politika içermiyordu. Osman 
Batur’u harekete geçiren olay, Çin’in Tarım Havzası ve Kazakların yaşadığı bölgelerde 
uygulamaya koymaya çalıştığı politikaya bir tepki niteliğindedir. Eylül 1944’te Sheng Shih-
tsai’nin bölgeyi terk etmesinden sonra Altay ve Çöğçek Bölgelerinin büyük bir kısmı Osman 
Batur’un kontrolü altına girmiş olmasına rağmen burada alternatif bir devlet oluşturma 
girişimi içine girişilmemiştir. Ancak bu durum 1944 sonbaharından sonra değişmiştir. 
Sheng’in Chungking’e gitmesinden sonra İli Vadisinde yaşayan Kazakların ve Kırgızların da 
içinde bulunduğu büyük bir ayaklanma çıkmıştır. Uzun zamandır Çin’in uyguladığı politikaya 
karşı sessiz kalan İli halkı, hatta içinde Müslüman olmayan unsurlarında1 destek verdiği 
büyük bir ihtilâl başlatmıştır. Bu ihtilâle daha sonra “Üç Vilâyet İhtilâli”2 olarak ve Doğu 
Türkistan tarihinde daha önce hiç örneği olmamış bir İhtilâle dönüşmüş ve bu İhtilâle daha 
sonra “İli İhtilâli” adı verilmiştir. 

 

2. DOĞU TÜRKİSTAN YÖNETİMİNE RUSLARIN MÜDAHALESİ  

2.1. Sovyet Rusya Destekli Doğu Türkistan Türkleri Millî Kurtuluş Komitesi’nin 
Faaliyetleri 

İli Vadisi, Doğu Türkistan’ın en zengin ve en verimli arazilerine sahip bölgesidir. Bu 
bölge için Çinliler ve Ruslar arasında 1871-1872 yılları arasında mücadele yaşanmış ve 
Rusya, bu bölgeyi Çin’e bırakmak zorunda kalmıştır (Hsü, 1965: 153-188). Bu bölgenin bir 
başka özelliği de Çarlı Rusya döneminde ve daha sonra Çarlık Rusya’daki iç karışıklıklar 
sebebiyle bölgeye birçok Rus’un gelişmiş olmasıdır. İli Bölgesi, Çin Cumhuriyeti devrinde de 
Kazakların ve Tarım Havzasında yaşayan Uygurların başlattıkları ayaklanmaların dışında 
kalmıştır. Sovyetlerle ticari ilişkileri iyi olduğu içinde Yang Tseng-hsin ve Chin Shu-jen 
dönemlerinde refah seviyesi yüksek bir şekilde yaşamışlardır. Ancak İli Bölgesi’ndeki 
sıkıntılar Sheng Shih-tsai’nin 1942 yılında Sovyetlerden uzaklaşma siyaseti ile doğru 
                                                        

1 Bu gruplar; Beyaz Rus, Moğol ve Tunguzlardan müteşekkil halklardır (Şibo, Solon ve Mançu). Hatta bazı 
Çinlileri de bu gruba dâhil etmek mümkündür (Forbes, 1990: 312); Aslına bakılırsa İli vadisinde sıkıntılar Sheng 
Shi-tai’in Sovyetlerle bozuştuğu 1942’den itibaren başlamıştır. Doğu Türkistan’ın en zengin ve topraklarının en 
verimli bölgesi olan İli’nin Rusya ile uzun zamandan beri hususi münasebetleri vardır. Çarlık Rusya, 1871 ve 
1881 yıllarında İli vadisini tamamıyla işgal etmişken, bölgeyi uzun pazarlıklardan sonra istemeyerek de olsa 
Çinlilere geri vermiştir. Geniş bilgi için bkz. (Hsü, 1965: 158-188); Çarlık işgali devrinde çok sayıda Rus 
göçmen İli vadisine yerleştirilmiştir. Rusların sayısı Bolşevik İhtilâli sonrasındaki iç savaş sırasında ve devam 
eden zaman zarfında İli Bölgesi’nde gözle görülür bir şekilde artmıştır. İli, Milliyetçi Çin devrinde Cungaria ve 
Tarım havzasında patlak veren ayaklanmaların dışında kalır. Zaten iyi bir ekonomik ilişki içerisinde olan İli 
Bölgesi ile Sovyetler Birliği’nin bu durumu hem Yang Tseng-hsin hem Chin Shu-ren hem de Sheng Shih-tsai 
dönemlerinde aksamadan devam etmiştir. Bu ise İli Bölgesi’nin Doğu Türkistan’ın diğer bölgelerine göre daha 
müreffeh bir duruma kavuşmasını sağlamıştır. Sheng’in Stalin ile arasının açılmasından sonra İli Bölgesi’nin 
Sovyetler ile olan iyi ilişkileri de bozulmuştur. Neticede İli Bölgesi canlı hayvan ve hammadde satabilen pazarını 
kaybettiği gibi istihsal ürünleri satın alabilecek kaynaklardan da mahrum olmuştur. Sovyet kaynaklarına göre 
ithalat gittikçe azalmış, hayvan ve bilumum yerli mamullerin değeri kalmamıştır (Mingulov, 1962: 183). 

2 Forbes’e göre Üç Bölge Ayaklanması tabiri aslında yanıltıcıdır. Çünkü bu terim biri İIi diğeri de Altay’da 
olmak üzere bu dönemde Kuzey Sinkiang’da birbirinden bağımsız ve farklı iki ayaklanmayı görmeyi engeller. 
Her ne kadar sözde bir birlik kısa bir süreliğine sağlandıysa da, iki grup arasındaki politik hizipler iki isyancı 
grubun etkili olarak bir hareket dâhilinde birleşmesini engellemiştir (Forbes, 1990: 312).  



 
 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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 
 

 

 1054 

orantılıdır. 1942’den sonra Sovyetler ile olan ticari ilişkilerin durma noktasına gelmesi 
sonucunda ellerinde bulunan canlı hayvan ve hammaddeleri satacakları pazar bulamayınca 
ekonomik olarak zayıflama başlamışlardır. Böylece ellerindeki mallar değersiz hâle gelmiştir 
(Mingulov, 1962: 183). Bu ekonomik zayıflığa bir de Çin’in uyguladığı ağır vergi yüklerinin 
binmesi ve yüksek enflasyon da eklenince halk, bu duruma artık dayanamaz hâle gelmiştir.  

İli halkının Sovyetlerle yakın ilişkileri de başlarına dert olmuştur. Sovyetlerle yakın 
ilişkilerin olduğu dönemde tahsil için Sovyet Rusya’ya gönderilen talebeler, Sheng Shih-
tsai’nin 1942 sonrasında Sovyetlerden uzaklaşması politikasının sonucu olarak bu kişileri 
tutuklamaya başlaması da bölgedeki insanların huzurunu bozan bir başka gelişme olmuştur. 
Bu baskı sebebiyle birçok aydın, Sovyetler Birliği’ne kaçmak zorunda kalmıştır. Sovyetler, bu 
dönemde Osman Batur ve arkadaşlarını Moğolistan sınırında muhafaza ederken diğer taraftan 
da kendisine sığınan Doğu Türkistanlıları da muhafaza etmiştir. Hatta Sovyetler Birliği’ne 
kaçan Doğu Türkistanlılar, 1943 yılında Kazakistan’ın başkenti Alma Ata’da “Doğu 
Türkistan Türkleri Millî Kurtuluş Komitesi’ni” (DTTMKK) kurmuşlardır. Bu komite, Guo-
Min-Dang Hükümeti ve Sheng’e karşı muhalif bir tavır takınmaya başlamıştır (Fu-hsiang, 
1973: 67). 

1943 yılının sonlarında 1944 yılın ortalarına kadar İli Bölgesi’ndeki küçük gruplar Tanrı 
Dağı Bölgesi’ne giderek Çin’e karşı direniş cepheleri oluşturmaya başlamıştır (Davidson, 
1957: 122). Böylece Kazakların Altay ve Çöğçek bölgelerinde başlattıkları ayaklanma, Eylül-
Ekim 1944’te İli Bölgesi’ne de sıçramıştır (Forbes, 1990: 314). Daha sonra Gulca şehrine 200 
km uzaklıkta Kaş Nehrinin kıyısında bulunan Nılkı Ayaklanması, bu ayaklanmaları takip 
etmiştir. Eylül 1944 ortalarında; Uygur Gani Batur, Kazak Ekber ve Kırgız Fatih’in3 
önderliğinde Nılkı kasabasındaki Uygur ve Kazaklar, Nılkı Bölgesi’ndeki Guo-Min-Dang 
askerlerine saldırmışlardır. Hatta Forbes’in Ferhat diye adlandırdığı kişinin Sovyetler 
Birliği’nden geldiği ve çok sayıda silah getirdiği iddia edilmişse de (Tien-fong, 1975: 281; 
Fu-hsiang, 1973: 66; Chen, 1977: 208-210; Dallin, 1948: 364) Sovyetler, bu iddiaları kabul 
etmemiştir (Moore, 1945: 276; Beloff, 1953: 97). İddialar ne olursa olsun sonuçta 7 Ekim 
1944’te Nılkı Bölgesi’ndeki Guo-Min-Dang garnizonu silahları ile beraber işgalcilerin elinde 
geçmiştir. Daha sonra bu ihtilâlciler, İli Bölgesi’nin merkezi olan Gulca Bölgesi’ne doğru 
saldırmak için harekete geçmiştir (Mingulov, 1962: 183; Chen, 1977: 211).  

Nılkı Ayaklanmasının Sovyet veya DTTMKK ile destekli bir isyan çıkardığını 
söylemek gerçeğe pek yakın değildir. İsyanın özelliklerine bakıldığında sopalarla dâhi 
mücadele edildiğine göre bu isyanın mahallî bir isyan olma ihtimali yüksektir. Bu isyancıların 
kullandıkları bayrak, yeşil renkli bir bayrak olduğunu ve bu bayrak altında bileşenlerin 
Çinlileri öldürdüğü söylenir. Başlangıçta Sovyet veya DTTMKK destekli bir isyan olarak 
başlamamışsa da daha sonra hem Sovyetler hem de DTTMKK, bu ayaklanmayı kendi 
çıkarları için kullanma konusunda gecikmemişlerdir. Nılkı Ayaklanması, sonuçları itibariyle 
düşünüldüğünde bu ihtilâli çıkaran kişilerin en büyük eksikliklerinin elde ettikleri galibiyeti 
ilerletme eksikliği yaşadıkları ve ihtilâl yönetecek lider sıkıntı çektikleri hemen göze çarpar. 
İşte ihtilâlciler bu lider eksikliğini de Ahmetcan Kasimî’nin Gulca’da olan komitesi tarafından 
yürütmesi ile giderdiğini söylemek mümkündür. (Chen, 1977: 221; Mingulov, 1962: 184) 

                                                        
3 Forbes, Özbek veya Tatar Ferhat diye yazmıştır (Forbes, 1990: 314). 
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2.2. Ahmetcan Kasimî’nin Sovyet Yanlısı Tutumu  

Ahmetcan Kasimî ile ilgili olarak belge olmasa da Stalin’in Gulca’daki adamı olduğu 
şeklinde iddialar vardır. Gerçi belli olmasa da Alma Atı’da kurulan DTTMKK’nin gizli bir 
şubesi de Gulca’da açılınca bu iddiaların doğru olma ihtimali yüksektir (Clubb, 1971: 366; 
Fu-hsiang, 1973: 67; Karahoca, 1960: 25). 1912 yılında İli’de dünyaya gelmiş olan Kasimî, 
zengin bir ailenin çocuğudur. Çok küçük yaşta muhtemelen 5 yaşında babasını kaybetmiş olan 
Kasımî, amcaları ve annesi tarafından yetiştirilmiştir. Yang Tseng-hsin’in ölümünden sonra 
17 yaşındayken tahsil görmek için Sovyetler Birliği’ne giden Kasimî, burada yaklaşık 10 yıl 
kaldıktan sonra Sheng Shih-tsai’nin iktidarı döneminde Sovyetlerle ilişkilerin iyi olduğu 1938 
yılında Doğu Türkistan’a dönmüştür (Chen, 1977: 246-247). Moskova’da yüksek tahsil 
görmüştür (Beloff, 1953: 98; McMillen, 1979: 22). Döndüğünde ismi Ahmetcan Kasimov 
olduğu için Çinliler Kasimî’nin Sovyet vatandaşlığına geçtiğini iddia etmişlerdir (Whiting, 
1958: 111; Myrdal ve diğerleri, 1980: 217-218). Sol görüşlü bir aydın olan (Chen, 1977: 247; 
Mingulov, 1962: 184) Kasimî, Sheng’in Sovyetlerle ilişkisinin bozulup yakalanıncaya kadar 
marangozluk ve camcılık yaptığını söylenir. Beloff ise öğretmenlik yaptığını söyler (Beloff, 
1953: 98). Chen,  Kasimî’nin 1944’de hapisten çıkıp tekrar işine döndüğünü ve evlendikten 
iki hafta sonra İli İhtilâli’nin patlak verdiğini söyler4. İleri görüşlü olan Kasimî, Nılkı 
Ayaklanması sonrasında arkadaşlarıyla beraber siyasî liderliği ele geçirme girişimleri içine 
girmiştir. Jack Chen: “İli’deki ihtilâlciler başkaları tarafından kurtarılmalarını beklediler” 
demiştir (Chen, 1977: 212).  

DTTMKK Üyeleri, Nılkı Ayaklanması sonrası bu ihtilâlcilerin Gulca Bölgesi’ndeki 
Guo-Min-Dang askerlerini ortadan kaldırmak girişimine karşı önyargı ile bakmışlardır. Çünkü 
Nılkı İhtilâlcileri; Sovyet ve Çin düşmanı, dinî duyguları gelişmiş kişilerden oluşuyordur. 
Oysa DTTMKK Üyeleri ise komünizme meyilli ve sol görüşlü kişilerdir. Bu nedenle Gulca 
Bölgesi’nin Nılkı İsyancılarının eline geçirmesinden önce kendilerinin ele geçirmeleri 
gerektiğini savunmuşlardır. Zaten bu bölgedeki Guo-Min-Dang kuvvetleri çok güçlü değildir. 
Bu durum DTTMKK’nin işini kolaylaştıran bir etken olmuştur. Gulca Bölgesi’nde 3 tabur 
asker bulunuyordu. Bu taburlardan biri Gulca merkezin koruyan Çinli ve iyi eğitim almış 
askerlerden, ikinci tabur İli Bölgesi’nde bulunan ve Çinli olmayan acemi askerler ile silah 
bakımından zayıf bir taburdan, üçüncü tabur ise Gulca’nın Harembağ Bölgesi’ne yerleşmiş ve 
bu bölgeye yakın havalimanını korumakla görevli askerlerden oluşmaktaydı. Ahmetcan 
Kasimî’yi Gulca’da güçlü hâle getiren önemli bir gelişme de Kasimî’nin bölgeye gelmeden 
önce buradaki askerlerin Nılkı Ayaklanmasını bastırmak için gönderilmiş olmalarıydı (Chen, 
1977: 212).  

Nılkı ihtilâlcileri, Kasım 1944’te üzerlerine gönderilen Guo-Min-Dang birliklerini 
yenerek Gulca’nın kenar mahallelerine kadar ulaşmışlardır. Bu gelişme üzerine paniğe 
kapılan Guo-Min-Dang Hükümeti, Gulca’da örfî idare ilan etmiş ve terör hareketleri 
başlatmıştır. Chen, bu konuda şunları söylemektedir: “Güvenlik kuvvetleri şüpheli gördükleri 
yüzlerce kişiyi yakalamıştır. İnzibatlar sokakta gördükleri her canlıyı kurşunlamıştır. Şüpheli 
kişiler kılıçtan geçirilmiş, 33 erkek ve kadın sorguya çekilmeksizin ve mahkeme yapılmaksızın 
1 Nolu polis karakolunda kurşuna dizilmiştir. Şehir merkezindeki başka bir karakolda 35 kişi 

                                                        
4 Chen, daha detaylı açıklama yaparak Ahmetcan Kasimî’nin bir yer altı örgütü üyesi olmadığını fakat 

devrimsel liderliğin gerektirdiği her türlü konuda gönüllü olduğunu ve inisiyatifi ele aldığını belirtir (Chen, 
1977: 247). 
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kurşuna dizilmiştir. Yeni yakalanan 233 kişi, gruplar hâlinde kurşuna dizilerek topluca 
gömülmüştür. Yine gruplar hâlinde yakalanan 1000 kişi kurşunlanarak kuyulara ve derelere 
atılmıştır.” Guo-Min-Dang Hükümeti’nin bu terör hareketine karşı çabuk toparlanan İli 
İhtilâli’nin liderleri, Guo-Min-Dang üyelerine karşı harekete geçmiştir. İhtilâlcilerin Gulca’yı 
nasıl aldığı tam olarak bilinmese de DTTMKK’nin Nılkı İhtilâlcileri ve Guo-Min-Dang 
askerlerinden ikinci tabura bağlı askerler içindeki Moğol ve Türk askerlerini kendi yanlarına 
çekmesi sonrasında başarıya ulaştığı söylenebilir (Chen, 1977: 213).  

İli ihtilâlcileri, 6 Kasım’ı 7 Kasım’a bağlayan gece Gulca Yenişehir’de bir bağda 
toplanır ve Gulca Eskişehir’deki Guo-Min-Dang askerlerine saldırma kararı alır. 7 Kasım 
1946’da yapılan saldırı sonrasında bir anda neye uğradığını anlayamayan Çinli askerler, 
silahlarını atarak saklanmışlarsa da daha sonra bu askerler yakalanarak öldürülmüşlerdir 
(Forbes, 1990: 320). Şehrin diğer bölgelerindeki Çin askerler ise ancak bir hafta 
direnebilmiştir. Çinlilerin hava saldırısını önleyebilmek için hava alanındaki Çinli birlikler 
kuşatılmıştır (Chen, 1977: 213-214; Mingulov, 1962: 184). 12 Kasım 1944’te artık şehrin 
birçok yerinde yeşil renkli bayraklar dalgalanmaya başlamıştır. İhtilâlciler şehri kontrol altına 
aldıklarına kanaat getirdikten sonra askerî karargâh kurmuş ve geçici bir hükümet kurmak için 
harekete geçmişlerdir (Chen, 1977: 214; Mingulov, 1962: 184). 13 Kasım 1944’te emniyet 
merkezi alınmıştır.15 Kasım 1944’de halk tarafından sevilip sayılan İlili Özbek asıllı Alihan 
Töre’nin fahri başkanlığında Bağımsız Doğu Türkistan Cumhuriyeti kurulmuştur (Mingulov, 
1962: 184; Gültepe, 1996: 53)5. Ancak aradan çok kısa bir zaman sonra Sovyet destekli 
DTTMKK’nin ilerici lideri Ahmetcan Kasimî ortaya çıkmıştır.  

Sovyetler Birliği’nin Doğu Türkistan’daki ihtilâl konusunda yardımı olup olmadığı, 
olduysa nasıl olduğu gibi sorular tam olarak bilinmeyen bir konudur. Çin, Sovyetleri Doğu 
Türkistan’a müdahale etmekle suçlarken Sovyetler, iddiayı reddetmiştir (Moore, 1945: 276). 
Devletlerin birbirlerini ithamları ve bu ithamları reddetmeleri bir tarafa kaynaklarda bu 
konuda farklılık göstermektedir. Lattimore; ihtilâli yapanların çok az silahla ve el 
bombalarıyla savaşı kazandığı için Sovyet desteği olmadığını iddia etmiştir (Lattimore, 1950: 
87). Lee Fu-hsiang, Çinlilerin, İIi birliklerinin modern Rus ekipmanları ile donatıldığı 
yönündeki iddialarını kanıtlayacak hiçbir delil yoktur demektedir (Fu-hsiang, 1973: 76). 
Whiting, Sovyetlerin doğrudan desteği ile ilgili bilgisi olmamasına rağmen iddiaların ışığında 
Sovyet desteği olduğunu ileri sürmüştür (Whiting, 1958: 105). Rus, İngiliz ve Çin kaynakları 
değerlendirildiğinde, Sovyetlerin hiç yardım etmediğini veya ihtilâlde parmağının olmadığını 
söylemek oldukça zordur. Ancak şunu düşünmek lazım ki Sovyetler destek verdiyse dâhi 
bunu yapma gayesini iyi tahlil etmek gerekir. İlk akla gelen Sovyet çıkarı olarak söylense de 
bu yardım noktasında II. Dünya Savaşı sırasında oluşan siyasi bloklaşmalarında etkili 
olduğunu unutmamak gerekir. Nılkı Ayaklanmasının başladığı Eylül 1944’te Sovyetlerin 
doğrudan bir destek vermediği açıktır. Bu ayaklanmayı yerel güçleri başlatmış ve gittikçe 
büyüyen bir ayaklanma dönüşmüştür. Ancak 7 Kasım 1944’te başlayan Gulca Ayaklanması 
sonrasında Sovyetlerin desteklerine dair Çin iddiaları yoğunlaşmıştır. Guo-Min-Dang 
Hükümeti Dışişleri Özel Konseri Wu, Urumçi’ye gönderdiği telgrafta şunları belirtmiştir: 
“İli’den (Gulca) gelen bir telgrafa göre; sayıları 500 kadar olan Beyaz Rus, 7 Kasım sabahı 
makineli tüfek ve el bombalarıyla başkaldırmış... Keşif uçaklarımız İli üzerinde uçtuğunda 
Sovyet konsolosluğundan makineli tüfeklerle ateş açılmıştır” (Whiting, 1958: 104-105). 

                                                        
5 Hayit, bu devletin kuruluş tarihini 7 Ağustos 1944 olarak vermektedir (Hayit, 1991: 38). 
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Wu’nun bu iddialarının doğru olduğu yönünde başka bir tarafsız kaynak olmasa da 
ihtilâlin büyümesi ve silahsız gibi görünen ayaklanmacıların Guo-Min-Dang kuvvetlerini 
yenmesi düşünüldüğünde bu iddianın doğru olma olasılığı yükselmektedir. İli Ayaklanması ve 
bu ayaklanmanın lider kadrosu düşünüldüğünde bu ihtilâlcileri iki gruba ayırmak 
mümkündür. Bu ihtilâlcilerin sayı olarak en büyük grubunu Nılkı ihtilâlcileri oluşturur. Bu 
grup daha muhafazakâr ve Türkçü olarak nitelendirilebilir. Ancak bunların sayısı fazla olsalar 
da teşkilatlanma konusunda oldukça zayıftırlar (Forbes, 1990: 324).  

İkinci grup ise; liderliğini Ahmetcan Kasimî’nin yaptığı gruptur. Bu grup mensupları 
eğitimlerini Sovyetlerde yapmış, ilerici denilen, sol görüşe mensup ve Doğu Türkistan’da 
Türklerin dışında yaşayan grupların varlığını devam ettirmekten yana olan bir gruptur. Doğu 
Türkistan’da kurulacak devlette Doğu Türkistan’da yaşayan tüm gruplar katılmalıdır 
prensibini benimsemişlerdir. İhtilâl başladıktan sonra temel düşman Çin olarak gözükse de 
ihtilâlin amacı Doğu Türkistan’da yaşayan bütün Çinlileri ortadan kaldırmak değildir. Bu 
ihtilâlde ilk hedef hâline gelen Çinliler, Guo-Min-Dang üyesi olan, bölgede bulunan memurlar 
ve askerler olmuştur. Bunların dışında öldürülen Çinler de olmuştur. Ancak şunu söylemekte 
fayda vardır ki DTTMKK kurulurken Ahmetcan Kasimî, Guo-Min-Dang ve Çinliler arasında 
fark gözetilmeden öldürmeler olduğunu söylemesine rağmen bu görüşün Kasimî’nin fikri 
olduğunu söylemek yanlış olur. Bu olayın bu şekilde olmasında Nılkı Ayaklanmasını yürüten 
ve çoğunun elinde bulunduran Türkçü-İslamcı grubun etkisinin daha fazla olduğunu söylemek 
daha doğru bir tespittir. Çünkü Kasimî’nin liderliğini yaptığı grup; memur ve askerlerin 
ortadan kaldırılmasında aktif rol oynarken, esnaf kesimden olan Çinlilere dokunulmamıştır 
(Qasim, 1950: 883).  

DTTMKK’nin 15 Kasım 1944’te devletin kurulması sonrasında ihtilâli yürüten Türkçü-
İslamcı grup ile Çin’e karşı ortak hareket etme, birlik sağlamak noktasında taviz vermeyen bir 
siyaset yolu izlenme ve daha fazla destek nasıl sağlanabilir noktasında birleştikleri 
söylenebilir. Bu nedenle daha fazla destek için Özbek Din Âlimi Alihan Töre’nin 
cumhurbaşkanlığı görevine getirilmesini kabul etmişlerdir. Alihan Töre’nin yardımcılığına ise 
Hâkim Bey Hoca getirmiştir. Bu politikaya bakıldığında Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin 
geniş bir yelpazeyi içine alabilecek bir politika izlediği söylenebilir (Mingulov, 1962: 184). 
Bu geniş yelpazeye Türkçü- İslamcı grubun da karşı çıkmadığını söylemek doğrudur. Bunda 
birlik ve beraberliğe olan ihtiyacın yanında, ihtilâlin başlamasından sonra Beyaz Rus ve 
Moğollar gibi gruplarında desteklemiş olması önemlidir. Bu nedenle Türkçü-İslamcı grup da 
devletin bayrağını İslami bir bayrak devlet bayrağı olarak seçmiş olmasına rağmen devletin 
dinî İslam’dır gibi bir vurgu yapılmamıştır. Tabi bu dinî vurgunun yapılmamasında Türk 
olmayan unsurların destek vermesinin yanında, kurulan hükümet üyelerinin de etkisi vardır. 
Bakıldığında Alihan Töre ve Hâkim Bey Hoca, Türkçü-İslamcı grubun desteklediği kişiler 
olmasına rağmen, diğer hükümet üyeleri ise ikinci grup denilen Ahmetcan Kasimî ve 
adamlarından oluşmuştur. Bunlar Uygur asıllı; Seyfettin Azizî, Rahimcan Sabri Hoca ve 
Abdülkerim Abbasî, Kazaklardan; Ebulhayr Töre, Kırgızlardan; İshak Bey, Moğollardan; 
Fucha Efendi6, Ruslardan; F. Leskin, A. Polinov ve Glimkin gibi kişilerdir (Mingulov, 1962: 
184; Fu-hsiang, 1973: 73; Kotov, 1959: 28; McLean, 1948: 385).  
                                                        

6 Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin merkezi kadrosunun çeşitli ilerici figürleri arasında, Moğol Fucha Efendi 
(Mingulov tarafından önemli bir vatansever olarak tanımlanır.) belki de tanımlanması en zor olandır. İlk adı 
muhtemelen Moğolca “khuch’un” (güçlü) kelimesinin Ruslaştırılmış hâlidir ki bu ad Moğollar tarafından 
kullanılır. Afendi ise kesinlikle Moğolca olmamakla beraber Türk-Müslüman sıfatı “Efendi’nin” değiştirilmiş bir 



 
 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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 
 

 

 1058 

Bu hükümet üyeleri arasında Ahmetcan Kasimî dışında iki kişi daha ön plana çıkmıştır. 
Bunlardan biri; ilk eğitimini Doğu Türkistan’da tamamladıktan sonra yükseköğrenim için 
Özbekistan’a giden ve burada Taşkent Üniversitesinde hukuk eğitimi alan ve daha sonra 
Sovyetler Birliği Komünist Partisi üyesi olan 1914 doğumlu Seyfettin Aziz’dir. Yurda 
döndükten sonra Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin Milli Eğitim Bakanlığı görevini yapmış 
ayrıca İli Bölgesi’ndeki “Yaşlar Teşkilatı”7 olarak bilinen gençlerin örgütlenmesini işini 
gerçekleştirmiştir (Boorman ve diğerleri,  1967c: 87-90). Diğeri ise; ihtilâlcilerin 
başkomutanlığına getirilen Kırgız asıllı İshak Bey’dir. Guo-Min-Dang kaynakları, İshak Bey’i 
Rus taraftarı ve onlarla işbirliği hâlinde olan bir kişi olarak nitelendirir (Fu-hsiang, 1973: 72-
73).  

İli Bölgesi’ndeki ihtilâlin başarılı olmasından sonra ihtilâlciler, bu defa ihtilâli diğer 
bölgelerde yaymak niyeti ile Altay ve Çöğçek bölgelerine doğru ilerlemişlerdir. 30 Kasım 
1945’te elde edilen başarılar sonrasında ihtilâl, Cungaria Bölgesi’ne de sıçramıştır (Forbes, 
1990: 331). Kazakların lideri konumunda bulunan Osman Batur, hem ihtilâle destek verdiğini 
hem de Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin hizmetinde olduğunu belirtmiştir (Hayit, 1975: 328). 
İli’deki ihtilâl devam ederken Osman Batur, Altay ve Çöğçek Bölgesi’ni ele geçirmiştir. 
Çiniler, sayı olarak az oldukları gibi Guo-Min-Dang’ın kendilerine nasıl bir destek vereceğini 
de bilmedikleri için Osman Batur’un bölgeye gelmesi sonrasında canlarını kurtarabilmek için 
Sovyetler Birliği’ne kaçmışlardır (Boorman ve diğerleri, 1967: 47). Böylece Altay 
Bölgesi’nin kontrolü ve Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin Altay Bölgesi Komutanlığı Osman 
Batur’un eline geçmiştir (Boorman ve diğerleri, 1967c: 47). Ancak Osman Batur’un 
Ahmetcan Kasimî gibi ilerici grup diye adlandırılan kesime hizmet ettiğini söylemek zordur. 
Bu kesim ile ilişkileri biraz daha göstermelik olduğunu söylemek daha yerinde bir yorum 
olur. 

Altay Bölgesi dışında önderliğini Alibek Rahim’in yaptığı Tanrı Dağlarının orta ve 
doğu kesimindeki Kazak grubu da Guo-Min-Dang birliklerine saldırıya geçerek Manas’a 
doğru harekete geçmiştir. Böylece Urumçi’nin doğu ve batısı ile Tanrı Dağlarının 
kuzeyindeki yol üzerindeki kasabaları ele geçirmeyi başarmışlardır (Dönmez, Tarih Yok: 13). 
Bu gelişme, Guo-Min-Dang birliklerini iyice tedirgin etmeye başlamıştır. Bir taraftan İli 
İhtilâlcilerinin Altay ve Çöğçek İhtilâli’ne destek vermek için Sayram Nor’da Guo-Min-Dang 
kuvvetlerini yenmesi, diğer taraftan Tanrı Dağları Bölgesi’nde Alibek Rahim’e bağlı 
kuvvetlerin varlığı sebebiyle iki kuvvet arasında kalan Guo-Min-Dang birlikleri, ihtilâlcilere 
karşı direniş göstermek amacıyla Tsingho Bölgesi’ne çekilmek zorunda kalmıştır (Chen, 
1977: 230). Ancak bu birliklerin art arda yenilgiler alması Çinliler arasında moral bozukluğu 
ve kargaşaya neden olduğu gibi başkent Urumçi’yi de tehdit eder hâle getirince bu olay 
Urumçi’de paniğe neden olmuştur (Forbes, 1990: 332).  

                                                                                                                                                                             
hâli olabilir. Bu da Fucha-Afandi’nin Müslüman bir Moğol olduğunu ve bu nedenle İli’deki Lamaist ve 
Budistlerin gerçek bir temsilcisi olamayacağını gösterir. Bkz. (Mingulov, 1962: 184). 

7 Oysaki Barnett’e göre, Yaşlılar Teşkilatı, aynı Sovyetler Birliği’nde eğitilen Saif al-Din gibi olan Saifulah 
adında Turfanlı bir Uygur tarafından yönetilmiştir (Barnett, 1963: 269).; En son komünist dönem tarihli 
kaynaklara dayalı alternatif Saif al-Din kaynakçası için bkz. (McMillen, 1979: 34-37).; McMillen’e göre, Saif 
ait-Din, Chuguchak’ta doğmuş ve Moskova’daki Orta Asya Üniversitesinde okumuştur. Fikir ayrılıklarına 
rağmen, Saif al-Din’in yükseköğrenimini Sovyetler Birliği’nde aldığı ve Sovyetler Birliği Komünist partisi üyesi 
olduğu konusunda fikir birliği vardır. 
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Urumçi’deki İngiliz Başkonsolosu Turral, Çinli kuvvetlerin yenilgisinde Kazakların 
başarısı kadar Sayram Nor Bölgesi’nde etkili olan soğuk havanın da etkili olduğunu 
belirtmişse de (Forbes, 1990: 332)  Doğu Türkistan’daki Çin Hükümeti, yenilgiye sebep 
olarak Sovyet parmağı olduğunu iddiasında bulunmuş ve buna delil olarak da Sovyet 
silahlarını göstermiştir. Çinlilerin bu iddiasına karşın Hindistan’daki yetkililerine bilgi veren 
İngiliz Başkonsolosu Turral, şunları belirtmiştir: “Benim, aslında Sovyetlerin parmağı 
olduğunu ispat etme imkânım yok. Fakat görünüşte Sovyetler müdahale etmemiş gibidir. 
Aslında Doğu Türkistanlıları isyana sevk eden ve bundan sonra olabilecek büyük felâketlere 
sebep olacak amiller, ülkenin içindedir. Bu ihtilâlin sebeplerini dışarıda aramaya gerek yok. 
Ama Çinliler bunu anlamak istemiyorlar”8. 

Turral’ın bu söylediklerine bakıldığında Sovyet katkısı olsa dâhi Çin’in asıl sorunu 
kendisinden araması gerektiği açıkça dile getirilmiştir. Ancak Sovyet parmağını 
reddetmektedir. 1945’in ilk yarısında gelişen olaylar dikkatli izlendiğinde Sovyetlerin etkili 
olduğunu söylemek mümkündür. Doğu Türkistan Cumhuriyeti Yönetimi, Suiting’i ele 
geçirdikten ve İli Vadisinde denetimi tam olarak ele geçirdikten sonra 5 Ocak 1945’te “Gulca 
Beyannamesi” olarak bilinen bir bildiri yayımlamıştır9. 

Mingilov bu beyannameyi mevcut konjonktürü devam ettirmek olarak yorumlanmıştır. 
Aile, kabile ve din adamlarının durumunu muhafaza etmek olarak nitelendirmişse de 
(Mingulov, 1962: 185) Guo-Min-Dang ise bu beyannamenin altında yatan gerekçenin sadece 
Guo-Min-Dang düşmanlığı değil, Çin düşmanlığı olarak değerlendirmiştir (Fu-hsiang, 1973: 
67-68). Guo-Min-Dang kaynaklarında, Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin programında şu 
hususlar vardı: “Biz 60 yıldan beri Çinlilerin boyunduruğu altında köle gibi karanlık devirler 
yaşadıktan sonra şimdi Doğu Türkistan’ın parlak geleceğini simgeleyen ay-yıldızlı ihtilâl 
bayrağı altında ayaklandık... Biz daha maksadımıza ulaşmadık. Çinliler 60 yıllık kan 
borçlarını daha ödemediler” denilmektedir (Forbes, 1990: 334). Bu iddialar ne olursa olsun 
İli İhtilâli’nde bir Çin düşmanlığı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır (“National 
Minorities: Sinkiang”, 1955: 2). Ancak şunu belirtmek gerekir ki bu Çin düşmanlığı yapıldığı 
dönemde Ahmetcan Kasimî ve onun gibi düşünenlerin ilerici fikirlerinde Çin düşmanlığı 
olmamasına rağmen ihtilâlin bu döneminde bu fikirlere ses çıkarmamalarının altında yatan 
gerekçeler olarak başlangıçta güçsüz olmaları ve siyasi çıkarlarına sebep olduğunu söylemek 
gerekir. Çünkü daha sonra bu ilerici grup, kendilerine rakip olarak gördükleri Alihan Töre, 

                                                        
8 İngiliz Konsolosu Turral’a Milliyetçi Çin Hükümeti tarafından gösterilen silahlarda herhangi bir işaret 

yoktur. Fakat isyancılardan Leh, Fin, Alman ve Romanya yapımı silahların ele geçirildiği bilinmektedir. Bu tip 
silahların ise 1943 ve 1944’te Avrupa topraklarında ilerleyen Sovyetler de bulunması oldukça muhtemeldir. Bu 
bağlamda bkz. (Werth, 1964: 74-79, 493-508, 519). 

9 Mingulov’un bildirdiğine göre bu bildiride: “1. Guo-Min-Dang imha etmek. 2. Doğu Türkistan’da 
yaşayan bütün milletlerin eşitliğine dayanan Demokratik temeller atmak. 3. Kudretli bir Halk Ordusu kurmak. 4. 
Bankalar, posta, telgraf ve telefon şebekelerinin, ormancılık ve tabiî kaynakları devletleştirmek. 5. Sanayii, 
tarımı, hayvancılığı ve özel sektörü geliştirmek. 6. Dinî hürriyetin korunmak. 7. Millî Eğitim ve Sağlık 
hizmetlerini geliştirmek, 8. Dünyadaki demokratik ülkelerle, özellikle Doğu Türkistan’ın kapı komşusu Sovyetler 
Birliğiyle dostça ilişki kurmak” olduğunu belirtmektedir bkz. (Mingulov, 1962: 185). 
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Hâkim Bey Hoca ve diğer din adamları grubunu saf dışı ettikten sonra Çinilere yönelik 
önceden yapılan hareketlerden ve sözlerden uzaklaştığını söylemek mümkündür10.  

Ahmetcan Kasimî’nin liderliğini yaptığı gurubun Doğu Türkistan Cumhuriyeti 
yönetiminde hâkimiyetini sağladığı dönem Guo-Min-Dang kuvvetlerine karşı Harembağ 
galibiyeti sonrasına yani 1945 yılının ilkbahar aylarına denk gelir. İkinci grubun bundan sonra 
Çinlilere karşı söylemleri değişmeye başlamıştır11. Bu güçlenmeyle beraber ciddi bir şekilde 
yenilik hareketleri başlamıştır. Tarım alanında gelişimi arttırmak için tohum dağıtılmış ve 
çiftçiye mali destek sağlamıştır (Mingulov, 1962: 186). İli Bölgesi’nde baş gösteren tifüs 
salgının önlemek için sağlık alanında girişimler yapıldığı gibi öğrencilerin 1945 eğitim- 
öğretim yılına yetiştirilebilmesi için öğretmenlere ve halka yönelik özel kurslar tertip 
edilmiştir (Mingulov, 1962: 186).   

Doğu Türkistan Cumhuriyeti, İli Bölgesi’nde bulunan yerel güçlerden oluşan 11 kişiden 
oluşan bir bakanlık sistemine geçmiştir (Fu-hsiang, 1973: 67). Bu sistem, nüfusları oranında 
etnik grupların temsil edilmesine ön görüyordu12. Bu yolla Müslüman olmayan diğer gruplar 
da temsil hakkı elde etmiş oluyorlardır. Fakat Alihan Töre ve diğer Türkçü-İslamcı liderler, 
Müslüman olmayanların yönetimde söz sahibi hâle gelmesinden memnun olmadıkları için 
Ahmetcan Kasimî ve onun gibi düşünen diğer ilerici grup ile alttan alta mücadele etmeye 
başlamıştır. Alihan Töre ve onun gibi düşünen muhafazakâr gruptan olan Din İşleri Bakanı 
Ali Halife ve Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Sait Damolla, yönetimde; İslami kuralların 
uygulanması gerektiğini, devlet kademesinde görev yapacak olan memurların Müslümanlar 
arasından seçilmesini savunmuşlardır (Chen, 1977: 241; Fu-hsiang, 1973: 68). Chen, bu konu 
ile ilgili olarak şunları belirtir: “Mahkemeler dinî metinleri dogmatik zihniyetle tefsir etme 
temayülünü gösterdiler ve zamanın karışık şartlarına uyamadılar. Kadınların hürriyeti 
ihtilâlin ilkelerinden biri olduğu hâlde, mahkemeler kadın haklarını ihlâl ettiler. Eski dinî 
kanun ve âdetler gereğince kadınlara çok haksızlıklar yapıldı” (Chen, 1977: 241). 

Alihan Töre ve onun gibi düşünen Türkçü-İslamcı grubun bu fikirleri, 1945 yılının 
ortalarında sonra zayıfladığını söylemek mümkündür. Çünkü Ahmetcan Kasimî’nin 
liderliğindeki ilerici grup, yönetimi kendi ellerine geçirmiştir. Mingulov, muhafazakâr grubun 
bağımsızlığının sebebini şöyle ifade eder: “Toplum arasında kin ve nefret tohumları 
saçmanın, ceza hukukunda ‘kötü cinayet’ olarak nitelendirilmesi ‘ilericiler’in galibiyetini 
gösterir” (Mingulov, 1962: 186). Bu dönemin yerel basın-yayın organları Doğu Türkistan 
Cumhuriyeti ile Orta Asya Cumhuriyetleri arasında etnik ve kültürel bağların olduğundan 
bahsederlerken, Guo-Min-Dang Hükümeti’nin uyguladığı politikayı eleştirirken Sovyetlerdeki 

                                                        
10 En az yedi Müslüman din adamı Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nde kabine düzeyinde görevdedir. Fakat bu 

kişilerin gerçek güç ile bir bağlantıları yoktur. Asıl güç bir şekilde Sovyetleri Birliği ile bağlantıları olan modern-
eğitimli genç adamlar denilen ilericilerin elindedir (Fu-hsiang, 1973: 68).  

11 Graham, 1946’da Doğu Türkistan Cumhuriyeti Bölgesi’ni ziyaret ettiğinde devrim ordusundaki alt 
rütbelilerden bir subaya Gulca’da çok fazla Han Çinlisi olup olmadığını sordurmuştur. O ise; “Eskiden vardı. 
Fakat savaşta birçoğunu (zevkle) öldürdük” demiştir (Forbes, 1990: 335). 

12 Lee Fu-hsiang, Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin 17 kişilik kabinesinin ulusal kabine olduğu düşünülür. 
Han Çinlilerinin temsili söz konusu değildi ve kabinede Müslüman milletlerin egemenliği vardır (Fu-hsiang, 
1973: 69).  
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halkın hür hareket ettiğinden bahsetmişlerdir13. Bu nedenle yönetimde sadece Müslüman ve 
Türklerin yer almasının Guo-Min-Dang’ın uyguladığı siyaset benzeri uygulama olacağı 
fikriyle bu görüşe karşı çıkmışlardır. İçte bu çekişmeler yaşanırken diğer taraftan Doğu 
Türkistan Cumhuriyeti devlet olma yolunda hızlı bir şekilde adımlar atmaya başlamıştır. 
Halkın karşı çıkmayacağı yeni bir vergi sistemi hayata geçirilmiş (McLean, 1948: 383) ve 
kendi adlarına para bastırmışlardır14. İyi silahlanmış ve disiplinli bir ordu kurularak15 bu 
kurulan yeni ordunun komutanlığına Kırgız asıllı İshak Bey geçirilmiştir. 5 Ocak 1945’te 
yayınlanan “Gulca Beyannamesi” sonrası oluşturacak olan bu yeni orduya halk tarafından 
oldukça büyük yardım yapılmıştır (Mingulov, 1962: 186). İshak Bey’in yardımcılığını ise 
Sheng Shih-tsai zamanında 1942 yılında Sovyetler tarafından desteklenen Beyaz Rus Polinov 
ve Guo-Min-Dang kuvvetlerini Kensay yakınlarında Aralık 1944’te yenen Leskin 
getirilmiştir. Bu üç kişide Sovyet yanlısı ve politikalarına hizmet eden kişiler olarak bilinir 
(Barnett, 1963: 264). Altay Bölgesi’nin valiliğini ve komutanlığını yapan Osman Batur ise bu 
işlerin aksine ilerici olarak nitelendiren grubun fikirlerini benimsememiştir. 

 

3. DOĞU TÜRKİSTAN YÖNETİMİNE ÇİN-SOVYET AYARI 

İli Milli Ordusunun Manas Bölgesi’nde başarı kazanmasından sonra Urumçi 
Bölgesi’ndeki Çinli yöneticiler paniğe kapılmışlardır. Bu panik havası sebebiyle halk, şehri 
boşaltmaya başlayarak daha doğuya doğru çekilme başlamıştır. Hatta hükümet merkezinin 
Urumçi’den Kumul Bölgesi’ne dâhi kaydırması düşünülmeye başlanmıştır16. Bu arada ihtilâl 
güney bölgelerine de sıçramıştır. İli Milli Ordusuna mensup Kazak askerleri, 1945 yılının 
Ağustos-Eylül aylarında Aksu ve Boy şehirlerini ele geçirmek için bu bölgeye doğru hareket 
etmişlerdir (Forbes, 1990: 346). Sarıköl Bölgesi’nde bulunan Kırgızlar da Kaşgar’a doğru 
ilerlemek için Guo-Min-Dang kuvvetlerinin Taşkurgan Garnizonuna saldırı düzenleyerek, bu 
kuvvetleri yenilgiye uğratmıştır (Forbes, 1990: 346). Bu gelişmelere bakıldığında Guo-Min-
Dang Hükümeti’nin Doğu Türkistan’da hızlı bir şekilde güç kaybettiğini söylemek 
mümkündür. Bu gelişmeler, Chungking Hükümeti’nin de dikkatini çekmiş ve bu duruma 
müdahale etmek için Moskova nezdinde temaslara başlamıştır. Aslında bu durumdan 
Sovyetlerin de memnun olmadığını söylemek mümkün değildir. Hızlı bir şekilde büyüyen 

                                                        
13 Dallin, New York Times’ın 3 Haziran 1946 tarihli sayısından yaptığı bir alıntıda: “Tam bağımsız 

Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler ve Tatarlardır. Sovyetler Birliği dâhilinde bunların her birinin kendi hükümetleri 
vardır ve bu halklar özgür ve mutlu bir şekilde yaşamaktadır.” diye yazmaktadır (Dallin, 1948: 364).  

14 Whiting: “Bu kâğıt banknotlar kesinlikle yerel olarak üretilmiş olup Sovyetler Birliği’nden ithal 
edilmemiştir. Çünkü Graham’ın da belirttiği üzere yerel Doğu Türkistan Cumhuriyeti banknotları, 1946’da hala 
tedavülde olmasına rağmen, öylesine kötü kâğıtlara basılmıştır ki kısa süre içinde parçalanacak hale gelmiştir.” 
Demiştir (Whiting, 1958: 106). 

15 Katov, bu orduya “İli Mili Ordusu” der (Kotov, 1959: 443;).; Chen, “Milli Halk Ordusu” bkz. (Chen, 1977: 
228).; Barnett, “Sinkiang Demokratik Ordusu” adını verir (Barnett, 1963: 264). 

16 Forbes, W. G. Graham’ın 1 Ocak 1983 tarihli yazısını kaynak göstererek, Urumçi’deki İngiliz Konsolosluk 
kadrosunun bulundukları yeri terk etme hazırlığı yaptığını bildirir. İngiliz Başkonsolosu Turral, “İli Milli 
Ordusunun girişini gözlemlemek üzere Urumçi’de kalacaktım ve ben hükümeti takip ederek herhangi bir yerde 
ofis kuracaktım. Neyse ki, ateşkes tam da vaktinde yapılarak bizi bu dertten kurtardı.” Ayrıca “Ağustos 1945’te 
Urumçi’den kaçanların çoğunun Han Çinlisi olduğunu” son not olarak ekler (Forbes, 1990: 346. Dip. 177). 
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ihtilâl sebebiyle Chungking Hükümeti’nin de isteğiyle Moskova, Doğu Türkistan’daki 
duruma yeniden el koyma ihtiyacı hissetmiştir. Bu arada Chungking Hükümeti lideri Chang 
Kai-shek, Doğu Türkistan’daki durumu Çin aleyhinde geliştiğini erken fark ederek diğer 
taraftan Doğu Türkistan liderleri ile görüşmeye karar verir. Bu nedenle ihtilâlcilerin 
ilerlemesinden ve onlara destek vermekle suçladığı Sovyetlerin bu duruma müdahale etmesini 
istediğini bildirir. General Chang Chih-chung, 13 Eylül 1945’te Urumçi’deki Sovyet 
Başkonsolosluğuna giderek: “Eğer en kısa zamanda ateşkes imzalanması karşısında biz 
meseleyi uluslararası platforma çıkaracağız” demiştir (Whiting, 1958: 106; Clubb, 1971: 
367; United States Relations With China, With Special Reference to the Period 1944-49, 
1949: 125). Bu gelişme üzerine bir gün sonra 14 Eylül 1945’te Sovyetler Birliği, bir 
memurunu Gulca’ya gönderir. Bu görüşme neticesinde Moskova, Çin’e Doğu Türkistan 
Cumhuriyeti’nin bu meseleyi halletmek için görüşmeye hazır olduğunu kendilerinin de 
arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu bildirir (Clubb, 1971: 367).  

Chungking Hükümeti ile İli ihtilâlcileri görüşme yapmak için Eylül 1945’te ilişkiler 
konusunda deneyimli ve siyaset iyi bilen (Lattimore, 1950: 88; Barnett, 1963: 247) Chang 
Chih-chung’u gönderir. 1891 yılında Anhwei’de dünyaya gelen ve fakir bir ailenin çocuğu 
olan Chang Chih-chung, ordu içinde görev alması 1911 yılına denk gelir. 1911’de Qing 
Hanedanlığını devirmeye yönelik öğrenci faaliyetleri örgütler. 1917 yılında harp 
akademisinden mezun olur. Daha sonra Milliyetçi Guo-Min-Dang Üyeleri ile ilişkiler kurar. 
1929-1937 yılları arasında Komünist Çinilerle ve Japonlarla mücadele ettikten sonra 1937’de 
Hunnan şehri valiliğine atanır. Daha sonra 1938’de Hunnan şehrinin başkent olan Çangşa 
şehrindeki yangın sebebiyle mevkiini kaybeder. Ama görevden atılmaz (Boorman ve 
diğerleri, 1967a, 41-43).  1939’da Chungking’e gider ve eskisi gibi yine kariyer yapmayı 
başarır. Bundan sonra Chang Kai-shek’in en güvendiği adamlardan biri hâline gelir. Bu 
güveni sebebiyle 1945 yılında Komünist Çinilerle görüşmelere Chang Chih-chung gider ve 
Mao Tse-tung’u Chungking’e gelmeye ikna eder. İşte bu başarısı sebebiyle Chang Chih-
chung’un Urumçi’ye gelmesinden sonra Sheng Shih-tsai zamanında ülkeyi terk etmek 
zorunda kalan “Üç Efendiler” olarak nitelendirilen Mesut Sabri Baykozi, İsa Yusuf Alptekin 
ve Mehmet Emin Buğra Urumçi’ye gelir (Karahoca, 1960: 25; Aubin, 1981: 11; Buğra, 1954: 
57-58). Üç Efendiler uzun zaman Çin’de yaşamak zorunda kalan ve Guo-Min-Dang Partisi ile 
iyi ilişkiler olan ancak Sovyet karşıtı bir tutum sergileyen Uygurlardır. Doğu Türkistan’a 
dönen bir başka kişi ise Hoca Niyaz Hacı’nın siyasi destekçisi Yolbars Han’dır (Boorman ve 
diğerleri, 1967bf: 60).  

Çinlilerin Sovyetlere ültimatom vermesinden sonra İli İhtilâlcileri ile Çinliler arasındaki 
ilk görüşmelerin Ekim ayının ortalarında yapılmasına karar verilmiştir. 12 Ekim 1945’te İli 
Heyetinden ilerici olarak bilinen ve Sovyet taraftarı Uygur asılı; Ahmetcan Kasimî, Rahimcan 
Sabri Hoca ve Kazak asıllı; Ebulhayr Töre Urumçi’ye gelir (Forbes, 1990: 350). Sovyetlerin 
arabuluculuğundaki görüşmeler 14 Ekim 1945’te gerçekleşir. İli Heyetinin üzerinde durduğu 
konu Guo-Min-Dang’ın Doğu Türkistan’a özerklik verilmesi ve bunun sağlanması 
durumunda bağımsızlık fikrinden vazgeçecekleri yönündedir. Guo-Min-Dang Hükümeti ise 
İli Ordusunun mahalli bir güç olarak kalmasını kabul ettiklerini ancak askerlikle ilgili genel 
konuları ve diplomatik ilişkilerin tamamıyla kendileri tarafından yürütülmesi konusunu 
diretmişlerdir (Lattimore, 1950: 88-89). İlk bakışta uzlaşmacı bir tutum oluşmuşsa da 
görüşmeler ve pazarlıklar aylarca sürmüş ve zaman zaman taraflar konuyu istişare etmek için 
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başkentlerine gitmişlerdir (Lattimore, 1950: 88-89; Whiting, 1958: 107). Clubb, bu 
görüşmelerde iki konu üzerinde durulduğunu söyler bunlar:  

“1- Doğu Türkistan’da kurulacak yeni Hükümet’in siyasî tabanı ve öngörüldüğü gibi 
ülkedeki Çinli olmayan unsurların hepsine, nüfusları oranında hükümette yer verme meselesi; 

2 -Doğu Türkistan’da askerî teşekkülün gelecekteki şekli nasıl olacağı...” (Clubb, 1971: 
367) 

Taraflar arasında yapılan uzun görüşmeler neticesinde 2 Ocak 1946’da uzlaşma 
sağlanır. Bu uzlaşmada Doğu Türkistan halkının dinî, fikrî, cemiyet kurma, toplantı 
düzenleme ve basın-yayın konularında uzlaşma sağlanır. Çin daha önce doğrudan doğruya 
kendisinin atadığı mahalli memurların genel seçimler atanmasını, Çincenin yanında anadilde 
eğitim yapılmasını, Çincenin orta kısımda zorunlu tutulmasını, vergilerde adalet sağlamasını, 
kültür ve sanat faaliyetlerinin özgürce yapılabilmesi noktasında anlaşmıştır (Lattimore, 1950: 
89-90; Barnett, 1963: 248-249). Bu yapılan antlaşmaya ek olarak imzalanan diğer antlaşma 
metninde de siyasi konular görüşülmüş ve görüşmeler sonucunda bakanlık sayısının 25 olması 
karara bağlanmıştır. Bu bakanlıkların başkan dâhil olmak üzere 10’unun Chungking 
Hükümeti’nin atamasına, geriye kalan 15 bakanlığı ve bunların yardımcılıklarının millet 
tarafından seçilmesine karar verilmiştir. Ancak halkın seçtiği bakanlarda yine Chungking 
tarafından da onaylanması kararı alınmıştır. Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter Yardımcısı, 
Milli Eğitim veya Kalkınma Bakanı ile İçişleri Bakan Yardımcısı veya Maliye Bakanı 
Yardımcısı ve iki bakanı İli Grubu’nun seçmesi kararlaştırmıştır (Barnett, 1963: 149).  

Taraflar arasında en uzun ve tartışmalı konu ise askerlik konusu olmuştur. Uzun süren 
görüşmelerde taraflar ancak 6 Haziran 1946’da ek 2. belge üzerinde antlaşmalara 
varabilmişlerdir. Bu varılan antlaşma gereğince İli Milli Ordusu’nun 6 Alaydan oluşmasına 
karar verilmiştir. Bu Alayların; üçü süvari, üçü Piyade Alayı şeklinde olacağı ve sayılarının 
12 bini geçmemesi karara bağlandığı gibi 1 piyade Alayı ve 2 Süvari Alayının askerî 
malzemesi ve diğer ihtiyaçlarının da Merkezî Çin Hükümeti tarafından karşılanması 
kararlaştırılmıştır. Böylece bu 3 alay, Çin’e bağlı görünecek ve oluşturulan 6 alayın 
komutanlıklarını Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin belirlediği komutanlar yapacaktır. Ayrıca 
her alay, kendi bölgesinde görev yapacaktır. Bu 6 alayın genel komutanlığına ise Chang Chih-
chung’un yapmasına karar verilmiştir. Bölgedeki emniyet işleri konusunda ise Guo-Min-Dang 
Hükümeti taviz vererek Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin kontrolünde olan bölgelerin emniyet 
müdürleri ve şube müdürlerinin yerli halk tarafından seçilmesini kabul etmiştir (Barnett, 
1963: 249-250; Whiting, 1958: 110). İmzalanan bu ikinci ek antlaşma sonrası; İli, Çöğçek ve 
Altay Bölgesi’nde kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti kendisini lağvederek tekrar Doğu 
Türkistan’a bağlanmıştır.  

 

4. SONUÇ 

Sovyetlerin izlediği siyaset kafalarda soru işareti oluşturmuştur. Sovyetler, İli İhtilâli ile 
güçlenen kuvvetlerin Urumçi’yi alma şansı varken buna neden engel olduğu ve ihtilâli 
gerçekleştirenlerin ise bu kadar güçlü bir durumdayken Guo-Min-Dang Hükümeti ile uzlaşma 
yolunu neden seçtikleri tam bir muammadır. Bunlar izah edilmesi güç konular olduğu kadar 
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Çin’in meseleyi uluslararası düzeye taşıma noktasında geç hareket etmesi de ayrıca üzerinde 
durulması gereken bir başka meseledir. 

 ABD’nin Urumçi Başkonsolosu O. Edmund Clubb, konunun uluslararası düzeye 
çekilmesi konusunda ABD’nin Guo-Min-Dang Hükümeti’nin destekçisi olduğu için 
Sovyetlerin bu konuda adım atma ihtiyacı hissettiğini söylese de (Clubb, 1971: 367) bu fikrin 
doğru olan yönleri kadar eksik yönleri olduğunu da söylemek gerekir. Bu konuda Sovyetlerin 
uzlaşmacı bir tavır içine girmesinin Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin kurulduğu bölgedeki 
Sovyet nüfuz alanını kendisi için yeterli görüp ihtilâlcilerin Urumçi Bölgesi’ne göndermemesi 
daha akla yatkın gibi fikir olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü Sovyetler, İli ihtilâlcilerini ve 
Altay Bölgesi’ndeki Osman Batur’u destekleyerek İli, Çöğçek ve Altay Bölgesi’ndeki 
hâkimiyetini sağlamlaştırmıştır. Ayrıca İli Milli Ordusunu destekleyerek petrol kuyularının 
bulunduğu Tu Shan-tzu Bölgesi’ni de ihtilâlcilerin eline geçmemesini sağlamıştır17. Böylece 
üç bölgedeki volfram, kalay ve değeri İkinci Dünya Savaşı ile ortaya çıkan uranyum 
kaynaklarına ulaşmıştır (Whiting, 1958: 65-66; Barnett, 1963: 270; Clubb, 1971: 320; Lahiri, 
1950: 143). Bu bölgeler daha öncede Sovyetler tarafına sömürülen yerlerdir. Sheng Shih-
tsai’nin 1942’de Sovyetlere sırtını dönmesi sonrasında bu ekonomik kaynakları kaybetse de 
Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin kurulması sonrası tekrar bu kaynakları sömürme şansı elde 
etmiştir (Whiting, 1958: 109-110; Tien-fong, 1975: 282; Barnett, 1963: 270; Moseley, 1966: 
25; McMillen, 1979: 23). Ayrıca Sovyetlerin bu bölgede bir diğer avantajı da yönetimi 
kendisine yakın olan ve desteklediği ilerici grubun elinde olmasıdır. Bu yolla avantaj elde 
ettiğini düşünmüştür. Bunu hem Uzak Doğu’ya hem de Pasifik bölgesine girme döneminde 
(Werth, 1964: 997; Lensen, 1956: 150 vd.) olduğu için uluslararası platformda bir avantaj 
olarak gördüğü gibi mahallî düzeyde de Çin’in içinde bulunduğu Guo-Min-Dang-Komünist 
Çin çekişmesinde hangi tarafın üstün geleceğini kestiremediği için18 yayılma alanını bu üç 
bölge ile sınırlı tutmayı siyaseti icabı doğru olarak görmüştür. Ayrıca Sovyetlerin yayılmayı 
geniş alanlara yaymadığı sürece bu mesele mahallî bir sorun olarak kalacaktır. Aslında Guo-
Min-Dang Hükümeti’nin de meseleye mahalli bir gözle baktığını söylemek de mümkündür. 
Çünkü onlarla iç işlerindeki çekişmeler sebebiyle olası bir kötü durum karşısında Doğu 
Türkistan’ın bu üç vilayetini Sovyetlere bağlı olduğunu kabul ederek en azından diğer 
bölgeleri kaybetmeyeceğini düşünerek hareket etmiştir19. Yine meseleyi uluslararası 

                                                        
17 Wusu’nun ele geçirilmesinden sonra İli Milli Ordusu’nun neredeyse yaptığı ilk iş ana yolun güneyindeki 

Doğu Türkistan Cumhuriyeti petrol kuyularını ve rafinerileri işgal etmek için birlikler yollamaktır (Chen, 1977: 
235). 

18 Moskova, Çin Komünist Partisi-Milliyetçi Çin Hükümeti çatışmalarının neticeleri hususunda 1949’a kadar 
kararsız kalmış ve Çin Komünist Partisi’nin zaferinin isteyebilecekleri bir şey olup olmadığı konusunda 
çekinceli davranmıştır. Bu bağlamda, Roosevelt’in özel temsilcisi Tümgeneral Patrick Hurley 1944’te 
Chungking’e giderken yol üstünde Moskova’ya uğradığında, Molotov, ona: “Sovyetler Birliği Çin komünistleri 
ile ilgilenmiyor. Zaten onlar gerçekten komünist de değiller.” Demiştir (Stettinius, 1950: 28).; Hurley, 
Kremlin’in de bunu söylerlerken aslında amaçladığı üzere bu mesajı Chang Kai-shek’e götürdü. Daha sonra ise 
şöyle bir rapor yazdı: “Ben buraya geldiğimde Chiang Kai-shek, Çin’deki Komünist Parti’nin Rusya’daki 
Komünist Parti’nin bir aracı olduğuna inanıyordum. Şimdi ise, Rus Hükümeti’nin Çin Komünist Partisi’nin 
komünist olmadığını düşündüğüne ve 1. Rusya’nın Çin’deki komünist partiyi desteklemediğine 2. Rusya’nın 
Çin’de gerilim veya iç savaş istemediğine inanıyorum. Rusya, Çin ile daha uyumlu bir ilişki kurmanın peşinde.” 
bkz. (Clubb, 1971: 334)  

19 Milliyetçi Çin Hükümeti’nin Çin’in kalbini korumak adına tüm Sinkiang’ı Sovyetlere bırakmayı 
düşündüğü belirtilmiştir (Lieberman, 1949; Sullivan, 1949; Whiting, 1958: 117-119).  
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platforma taşımamasının bir nedeni de Sovyetlerle ılımlı bir siyaset izledikleri takdirde 
Sovyetlerin Komünist Çinlilere yakınlaşmayacağını ve kendilerini desteklediğini 
düşünmüşlerdir20.  

Sovyetler, bu üç bölgeyi Çin üzerinde bir siyasi koz olarak kullanmayı düşünmüştür. 
Guo-Min-Dang ile Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin temsilcileri Urumçi’de görüşmek için 
gittikleri bir dönemde Çin ile Sovyet Rusya, 14 Ağustos 1945’te Dostluk ve Müttefiklik 
Antlaşması imzalamıştır. Böylece Sovyetler, üç bölge üzerindeki ekonomik çıkarlarının 
devamını bu antlaşma ile sağlamıştır (Clubb, 1971: 344-347). Bu da şunu göstermektedir ki; 
Sovyetler bu üç vilayeti siyasi koz olarak kullanarak ekonomik çıkarlarının devamını 
sağlarken, bölgedeki siyasi ortamı yatıştırıp, tarafların anlaşması yolunu açmıştır. Bu açıdan 
bakıldığında Eylül 1945’te Sovyetlerin, ihtilâlcileri Manas Bölgesi’nde durdurup Urumçi’ye 
gitmekten alıkoymalarında Çin-Sovyet Dostluk ve Müttefiklik Antlaşmasının rolü olduğunu 
ispatlamak güçse de etkili olmadığını söylemek de mümkün değildir. Yine Çin’in bu 
antlaşmayı imzalamasında Mançurya Sorunun da etkili olduğunu söylemek mümkündür. 
Çünkü bu antlaşmadan sonra Eylül ve Ekim 1945’te Chungking Hükümeti ile Çin 
Komünistleri görüşmelere başlanmıştır (Whiting, 1958: 109). 

 Sovyetlerin, ihtilâlcileri Manas Bölgesi’nde durdurup daha ileri gitmelerini istemesinde 
diğer bölgelerin etnik durumu ve Sovyetlerin siyasi gücünün de etkisi vardır. Doğu Türkistan 
Cumhuriyeti’nin kurulduğu üç bölgede Sovyet hâkimiyeti güçlü olduğu kadar, Altay 
Bölgesi’ndeki Osman Batur’un Sovyet aleyhtarlığı dışında İli ve Çöğçek Bölgelerinde 
hâkimiyet ve yönetim Sovyet taraftarı ve ilerici olarak nitelendirilen kişilerin 
hâkimiyetindedir. Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin yönetiminde çok az sayıda Türkçü-
İslamcı liderler söz sahibidir. Çoğunluk, ilerici grubun elindedir. Şayet ihtilâl daha geniş bir 
alana yayılır ise Altay Bölgesi’ndeki Kazaklar ile Tarım Havzasındaki halk kitlesi tutucu 
Müslümanlardan ve Sovyet düşmanı olan kişilerden oluşuyordu. İşte Sovyetler bu faktörü de 
göz önüne alarak ihtilâlin diğer bölgelere sıçramasının doğuracağı denetimi kaybetme riskiyle 
karşı karşıya kalacaktır. Bu faktör de Sovyetlerin Doğu Türkistan Cumhuriyeti ile Guo-Min-
Dang yetkililerini barış masasına oturtasında önemli bir etken olmuştur. Zaten masaya 
oturttukları Doğu Türkistan Cumhuriyeti temsilcileri de ilerici diye adlandırılan grubun önde 
gelen kişileridir. Bu kişilerin Sovyetlerin direktifleri doğrultusunda masaya oturtması, 
ihtilâlcilerin neden ihtilâli devam ettirmediklerini açıkça ortaya koyan en önemli unsurlardan 
biridir. Sonuç olarak şunu diye biliriz ki Doğu Türkistan’daki ekonomik kaynakların varlığı, 
stratejik olarak Türkistan’a yakın olması Çin ve Sovyet Rusya’nın Doğu Türkistan yönetimine 
sürekli müdahale etmesine neden olmuştur. Bir taraftan bağımsızlık fikri ile direniş yoluna 
giren yerli halk ise bu iki güç dengesi arasında kalmış ve devlet olma süreçlerini 
tamamlayamamışlardır. 
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YENİDEN İŞLEVLENDİRİLEN TARİHİ YAPILARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 
 
 

Canan TANRISEVER*   Ömer SARAÇ**   Aydoğan AYDOĞDU*** 
 

 
Öz 
Süreç içerisinde işlevini yitiren tarihi yapıların yeniden işlevlendirilerek yaşatılması düşüncesi son yıllarda tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de uygulanmaktadır. Özellikle hızlı kentleşme sonucunda kent merkezlerinde 
bulunan sivil mimari örnekleri bu koruma anlayışı ile yeniden işlevlendirilmeye başlanmıştır. Kastamonu kent 
merkezinde yeniden işlevlendirilen 15 sivil mimari örneği bu çalışmanın konusunu oluşturur. Çalışmada birer 
turistik işletme olarak yeniden işlevlendirilen tarihi yapıların sürdürülebilirlik kapsamında sosyal, kültürel ve 
ekonomik açılardan ne kadar başarılı olduğu araştırılmıştır. Ayrıca bu tarihi yapıların işlevlendirilmesinin sosyo-
kültürel ve ekonomik gerekliliğine vurgu yaparak çevreye adaptasyon, tarihi yaşatma ve varlığını sürdürebilme 
düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma sorularını yanıtlayabilmek amacıyla Kastamonu kent 
merkezinde turistik işletme olarak işlevlendirilen 15 sivil mimari örneği yapının sahip, yönetici ve çalışanlarına 
yapılandırılmış görüşme tekniği ile iki ayrı kategoride hazırlanmış ucu açık 4’er soru yöneltilmiştir. Veriler yüz-
yüze yürütülen derinlemesine görüşme tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile 
çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda yeniden işlevlendirilen tarihi yapıların çevreye ve çevredeki insanlara 
ilişkin adaptasyonunu sağladığı, tarihi yaşatmaya devam ettiği ve işletme olarak varlığını sürdürebilmek için 
gerekli ekonomik kazancı elde edebildiği saptanmıştır.   
 
Anahtar Kelimeler: Yeniden İşlevlendirme, Sürdürülebilirlik, Kastamonu Konakları, Koruma, Turizm 
 

Abstract 
The idea of survival by being refunctioned of historical structures that lost their functions in the process also 
have been applied in Turkey as it is being applied all around the world. Especially, the examples of civil 
architecture in the city centers have been started to re-function with this protection mentality as a result of rapid 
urbanization. 15 examples of civil architecture that were re-functioned in Kastamonu city center form the subject 
of this study.  In the research, it has been investigated to understand how successful the historical structures that 
were refunctioned as a touristic business are in terms of sustainability socially, culturally and 
economically. Besides, it has been intended to identify adaptation to the environment, the survival degree of 
keeping alive the history by emphasizing to the socio-cultural and economic requirements of refunctioned those 
historical structures. 4 open-ended questions have been prepared in two different categories with the structured 
interview technique were asked to the owners, managers and labors of 15 examples of civil architecture touristic 
businesses in the Kastamonu city center for the purpose of being able to get answers of the research questions. 
The data have been collected by face-to-face in depth interview technique. The obtained data have been analyzed 
with content analysis method. As a result of the research, it has been determined that refunctioned historical 
structures provide adaptation to the environment and the people around, continue to keep alive the history and 
acquire the necessary economic gain in order to be able to survive as a business. 
Keywords: Refunctioning, Sustainability, Kastamonu Mansions, Conservation, Tourism 
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1. GİRİŞ 

Dünyada hızla değişen ve gelişen kentleşme, çevresel olumsuzlukları, kimliksiz, 
plansız, geçmiş ve gelecekle bağı olmayan yapıları beraberinde getirmiştir. Bu yapılara 
rağmen kent merkezlerinde varlığını sürdürmeye çalışan tarihi yapılar kent kimliğinin önemli 
bir unsurudur. Süreç içerisinde sosyal ve fonksiyonel özelliklerini yitirse de, yaşadıkları 
dönemin birikimlerini aktaran tarihi yapıların bu değişimde özgün kimliğinin korunması 
konusu önem kazanmıştır (Enlil, 1992). Bu doğrultuda karşılaşılan sorunların 
çözülebilmesinde bütünleşik bir koruma anlayışının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu anlayış, 
Avrupa Konseyi’nin 1975 yılını Dünya Mimari Miras Yılı ilan etmesi ardından yayınlanan 
Amsterdam bildirgesiyle ortaya konulmuştur. Bu bildirgede sosyal dokunun korunması,  yapı 
için uygun işlevin belirlenmesi, hassas restorasyon tekniklerinin uygulanması ve tarihi yapının 
fiziksel çevresi içinde yaşayanların korunmasına özen gösterilmesinin gerekliliği üzerinde 
durulmuştur (Aksoy vd., 2012). Bu düşünceden yola çıkarak bütünleşik bir koruma anlayışı 
kapsamında, tarihi yapıları yeniden işlevlendirmek dünyanın pek çok ülkesinde (Amerika, 
Kanada, Hong Kong, Kuzey Afrika, Avusturalya ve İspanya) güçlü bir alternatif haline 
gelmiştir (Langston, Wong, Hui ve Shen, 2007: 1712). 

Türkiye bilinen insanlık tarihinin başından günümüze birçok medeniyete ev sahipliği 
yapmıştır. Bu olgunun doğal bir sonucu olarak aralarında sivil mimari örneği yapılarında 
bulunduğu çok zengin bir tarihsel mirası da bünyesinde barındırmaktadır. Türkiye’deki tarihi 
yapıların varlığı göz önünde bulundurulduğunda sadece Kastamonu kent merkezinde 564 adet 
taşınmaz kültür varlığının 400’ünün ömrü bir asırdan fazladır. Bu taşınmaz kültür 
varlıklarının büyük bir çoğunluğunu farklı mimari motifli ön cepheleri ile “Kastamonu 
Konakları” oluşturmaktadır (Kastamonu İl Kültür Turizm Müdürlüğü, 2015). Bu varlıkların 
korunması tarihi yaşantının devamı ve kültür miraslarının günümüz koşullarıyla birleştirilmesi 
açısından zorunlu bir hal almıştır. Bu koruma, günümüz ihtiyaçlarının, gelecek nesil 
ihtiyaçlarının karşılanmasına engel olmayacak bir biçimde sürdürülebilirlik ilkesi ile 
yapılmalıdır (Ahunbay, 2004; Brundland, 1987). Bu bağlamda Kastamonu’daki eski ve 
kullanılmayan tarihi yapıları birer turistik işletme olarak yeniden işlevlendirmek, 1- çevresel 
tahribatın önüne geçmek, 2- ekonomik fayda ve çevreye adaptasyon sağlamak, 3- tarihi çevre 
içerisinde korunmuş bölgeler oluşturmak gibi hususlar ile topluma fayda sağlayarak 
sürdürülebilirliğin devamı açısından önem arz eder. Kastamonu’daki yeniden işlevlendirilerek 
kullanıma kazandırılan tarihi yapılar, yiyecek içecek işletmeleri, konaklama işletmeleri ve 
alışveriş mekânları olarak kullanılmaktadır. Kastamonu İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nde 
görevli Sadık Bekâr, “Kastamonu merkezde otel olarak işlevlendirilmeye müsait 30 ile 40 
arasında konak varken, bunların 8 tanesinin değerlendirildiğini” belirtmiştir (Sadık Bekâr, 
telefon görüşmesi, 15 Aralık 2015). Araştırmanın konusunu oluşturan diğer 7 tarihi yapıyı, 
han, saray, çiftlik, cami, bedesten ve medrese oluşturmaktadır. 

İşlevlendirilip birer turistik işletme haline getirilen bu tarihi yapılar, çevreye ve 
çevredeki insanlara sağladıkları faydalar doğrultusunda varlıklarını devam ettirmekte ve 
korunmaktadır. Bu araştırma farklı amaçlarla inşa edilmiş tarihi yapıların birer turistik işletme 
olarak işlevlendirilmelerini ve sürdürülebilirliklerini konu almıştır.  

2. KURAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR 
Kastamonu karakteristik özellikleri itibariyle hanlar, saraylar, kervansaraylar,  

konaklar ve bedestenler gibi birçok sivil mimari örneğini bünyesinde barındırmaktadır. 
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Kastamonu’da bu yapıların yanı sıra sahibinin sosyal konumu ve özel mimari nitelikleriyle 
ayrılan konaklar mevcuttur (Yüksel, 2009: 58). Zaman içerisinde eskiyen ve kullanım dışı 
kalan bu yapılara ne olacağının tartışılmaya başlanması iki kavram kümesini ortaya 
çıkarmıştır. 

•   Restoration (Koruma) / Restitution (İtibar iadesi) / Reconstruction (Yeniden-İnşa) / 
Renovation (Yenileme) 

•   Refunctioning (Yeniden-İşlevlendirme) / Re-Use (Yeniden-Kullanım) / Rehabilitation 
(İyileştirme) / Regeneration (Yeniden Hayat Verme) / Revalorisation (Değer 
Kazandırma) / Conversion (Dönüştürme) / Readaptation (Yeniden Uyarlama) / ve 
biraz tartışma götürür bir düzlemde Recycling (Geri Dönüşüm –bu bağlamda- Geri 
Kazanım) 

Bu iki küme aslında kentsel çevreye müdahale etmede iki farklı yaklaşımı oluşturur. 
İlki korumacılık yaklaşımı, ikincisi ise katılımcı planlama modelidir.  Bu çalışmada yer alan 
yeniden işlevlendirmek, “fiziksel ömrü bitmemiş yapıların, kaybetmiş olduğu fonksiyonel 
özellikleri mevcut ya da yeni ihtiyaçlar doğrultusunda onarmaktır” şeklinde tanımlanabilir  
(Burden,  2004: 215). Yeniden işlevlendirme, ekonomik olma, tarihsel ve kültürel sürekliliği 
sağlama, enerji yerine emek yoğun bir süreci yaşatma, çevresel tahribatı azaltma ve ekolojik 
bir yaklaşımın göstergesi olabilme yönüyle tercih edilmektedir (Özdemir, 2005: 100-103; 
Selçuk, 2006: 21; Langston ve Shen, 2007: 193; Stas, 2007: 13). Yeniden işlevlendirme ile 
mevcut yapı stokundan istifade edilerek, doğal çevreye verilecek zarar azaltılmakta,  
toplumsal bir kültür ürünü olarak gelecek nesillerin de bu kaynaklardan yararlanması 
sağlanmaktadır (Dyllick ve Hockerts, 2002: 130; Aydın ve Yaldız, 2010: 1-2). Bu olgu 
sürdürülebilirlik kapsamında önemli bir unsurdur. Collin’e (2004) göre sürdürülebilirlik 
bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillere de iyi bir çevre bırakmak için yapılan 
faaliyetlerdir. Bu kapsamda sosyal yaşantının değişmesiyle fonksiyonel özelliğini kaybetmiş 
bir yapının işlevlendirilerek yaşanılan zamanda fayda sağlaması beklenirken, geleceğe 
yönelik ihtiyaçların karşılanması doğrultusunda koruma tedbirlerinin alınması da 
sürdürülebilirlik açısından önemlidir. 

Sürdürülebilirliğin diğer bir önemi, insanlığın çevrede yaratmış olduğu tahribat 
sonucunda, çevre bilinçlenme düzeyinin artmasıdır (Öztürk, 2007: 14; Hardisty, 2010: 7). 
Hızlı nüfus artışı, küresel çevre sorunları, doğal kaynakların sınırlı olduğunun anlaşılması her 
türlü koruma fikrinde sürdürülebilirliğin gerekliliğini vurgular. Kiper’ e (2004) göre koruma; 

•   Yerel, bölgesel, ulusal, dini vb. bir kimlik yaratma, 

•   Estetik ve sanatsal değerler oluşturma, 

•   Turizm getirisi sağlama, 

•   Kuşaklararası miras aktarma olarak sınıflandırılabilir.  

Her türlü koruma fikrinde sıkıntıların oluşmasına engel olmak için yapıları 
işlevlendirirken ileriye dönük fonksiyon kazandırılması sürdürülebilirliğin başarısı olarak 
kabul edilmektedir. 

Sürdürülebilirliğin başarısı, kullanılmayan tarihi yapıların, yaşama alanı içerisinde 
uygun fonksiyon belirlenerek yeniden işlevlendirilip kullanıma kazandırılmasıyla yakından 
ilgilidir (Kincaid, 2002: 93). İşlevlendirme var olan bir yapıyı, sadece yenileme çalışması 



 
 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 54           Mart - Nisan 2016 
          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 
 

 

 1071 

değildir. İşlevlendirme aynı zamanda o yapıya en elverişli fonksiyonu yükleyip koruma 
esasının oluşturulmasıdır. Sürdürülebilirlik kapsamına dayalı olarak koruma esasının önemi 
her geçen gün artmaktadır; ancak kullanımın olmadığı koruma, sürdürülebilirlik ile değil 
konservatif anlayışla açıklanmaktadır (Tapan, 2007). Bu bağlamda tarihi yapıları yeniden 
kullanıma kazandırırken, yapının eski kimliği göz önünde bulundurulmakta, bu sayede 
işlevlendirme daha başarılı olmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramının özünde yer alan ekolojik 
evrim süreçlerinin kent ölçeğine uyarlanması, kentsel planlama ve yaşam kalitesini 
iyileştirmek için kentlinin katılımı gerekmektedir. İşlevlendirmenin başarılı olması hem 
çevreyi hem de çevrede yaşayan insanların yapıyı kabullenme sürecini hızlandırmakta, 
kabullenilen yapı kullanılıp, korunup sürdürülebilirliğini devam ettirmektedir. 

Alanyazında bu konuyla ilgili araştırmalar bulunmaktadır. Aydın ve Okuyucu (2009), 
“Yeniden kullanıma adaptasyon ve sosyo-kültürel sürdürülebilirlik bağlamında 
Afyonkarahisar Millet Hamamı’nın değerlendirilmesi” adlı araştırmalarında semt ve kültür 
evine dönüştürülmek suretiyle yeniden işlevlendirilen Afyonkarahisar eski Millet 
Hamamı’nın işlevin sosyal ve kültürel sürdürülebilirliğe katkısını analiz etmiştir. Elde edilen 
sonuçlardan sosyal, kültürel, toplumsal ve yeniden kullanıma adaptasyona ilişkin başarılı 
sonuçlar verdiği saptanmıştır.  

Gemici (2011), “Eski endüstri alanlarının yeniden işlevlendirilmesinde kentsel kalite 
ve değer artışına ilişkin kullanıcı algısı: İzmit-Sekapark Örneği” adlı araştırmasında Kocaeli 
İli sınırları içerisinde, kamuya ait bir alanın özelleştirilmeden yeniden kamunun hizmetine 
rekreasyon alanı olarak sunulmasının gerekliliği üzerinde durmuştur. Bir dönüşüm projesi 
olarak değerlendirilen bu araştırmada, Sekapark’ın yapılan anket değerlendirmesi sonuçlarına 
göre Sekapark; rekreasyon ve sosyalleşme ihtiyacını karşılamada çevre kirliliğinin 
azalmasında bölge genelinde gerçekleşmiş başarılı bir dönüşüm örneğidir. 

Büyükarslan (2013), “Endüstriyel miras yapılarının yeniden işlevlendirilme süreci ve 
İstanbul Tuz Ambarı örneği” adlı araştırmasında Kasımpaşa’da bulunan terk edilmiş Tuz 
Ambarı’nın tarihi dokuyu bozmadan yeniden işlevlendirilmesinin ehemmiyeti üzerinde 
durmuştur. Tuz ambarı, çay bahçesi ve alışveriş merkezleri haline getirilmiş ve çevre halkı 
tarafından yeni işlevinin beğeniyle karşılandığı sonucu çıkmıştır. 

Bu araştırmada, değişen çevresel nedenler sonucu fonksiyonlarını yitirmiş 
Kastamonu’daki tarihi yapıların, koruma esasına dayalı olarak yeniden işlevlendirilmesi ele 
alınmıştır. Bu yapıların işlevlendirilmesinin sürdürülebilirlik kapsamında değerlendirilmesi 
için: yapılara uygun işlevin belirlenmesi, yapının üzerindeki tarihi ve mimari dokunun 
bozulmaksızın kazandırılması, çevreyle bütünleşmesi ve varlığını devam ettirmek için 
ekonomik gelir elde etmesi gerekmektedir.  

Bu sayede, sürdürülebilirliğini sağlamış bir tarihi yapı, neyin neden yapıldığı ve ne 
gibi sonuçlar doğurabileceği sorularına cevap arayanlara kılavuz olması bakımından 
uygulamalı alanda önemli bir örnek teşkil etmektedir. Bu çalışmada aşağıdaki sorulara cevap 
aranmıştır:  

•   Yeniden işlevlendirme,  sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik katkı sağlar mı? 
•   Turistik bir işletme olarak işlevlendirilmiş tarihi yapılar, çevredeki insanlara ekonomik 

katkı sağlar mı? 
•   Turistik bir işletme olarak işlevlendirilmiş tarihi yapı çalışanları bu işletmede 

çalışmaktan mutlu mudur? 
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•   Turistik bir işletme olarak işlevlendirilmiş tarihi yapılarda tarihi dokunun 
kaybolmaması adına koruma tedbirleri var mıdır? 

•   Turistik bir işletme olarak işlevlendirilmiş tarihi yapıların ekonomik geliri, devamını 
sağlar nicelikte midir?  

 

Tablo 1: İşlevlendirilen Yapıların Sürdürülebilirlik Süreçleri: 
 

 
 

3. YÖNTEM   
Bu başlık altında araştırmanın yöntem ve süreçleri açıklanmaktadır. Açıklama, bilimin 

bilme yoluna uygun olarak araştırmanın; kapsamı, tasarımı, veri toplanacak kaynağı ve 
örneklemi, veri toplama yöntemini, toplanan verilerin çözümlenmesi, güvenirlik-geçerlik ile 
sınırlılıkları üzerine odaklanmaktadır. 

3.1. Araştırmanın Kapsamı 
Araştırma temel olarak Kastamonu kent merkezinde han, bedesten, konak vb. 

amaçlarla inşa edildikten sonra günümüzde restore edilerek turistik birer işletme olarak 
(yeniden) işlevlendirilen 15 adet sivil mimari örneği yapının sosyal, kültürel ve ekonomik 
olarak sürdürülebilirliklerinin ne ölçüde gerçekleştirildiği konusunu kapsamaktadır. 
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3.2. Araştırmanın Modeli ve Tasarım Türü 

Bu çalışmanın temel olarak Kastamonu kent merkezinde yeniden işlevlendirilerek kar 
amacı güden birer işletmeye dönüştürülmüş 15 farklı sivil mimari örneği yapının yeniden 
işlevlendirme ile sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini saptama amacına 
yönelik olarak yapıldığı vurgulanmış idi. Bu amacı en ekonomik ve hızlı biçimde karşılayacak 
model bir tarama modelidir. Bu nedenle araştırmada var olan durumu nesnel bir biçimde 
saptayabilmek bir başka ifade ile araştırma sorularına geçerli ve güvenilir yanıtlar bulmak 
amacıyla “Tarama Modeli” işe koşulmuştur.   

Tarama Modelleri hem nicel, hem de nitel karakter taşımakla birlikte bu araştırmada 
nitel yaklaşım yöntemi benimsenmiştir. Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi 
gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanılarak algı ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve 
bütüncül bir şekilde incelendiği araştırma olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 
2000: 19). Bu araştırmada nitel araştırma yönteminin kullanılmasının nedenleri; araştırmada 
kullanılacak verilerin direkt yeniden işlevlendirilen işletme sahip-yöneticileri ve 
personellerinden açıkça betimleme suretiyle elde edilmesinin daha yararlı olduğu, bu 
bilgilerin nicel yöntemlerle temin edilmesinin zor olduğu ve araştırma için veri toplanacak 
işletme sayılarının görüşme yapılabilecek nicelikte olduğu düşünceleriyle 
açıklanabilmektedir. Temin edilen bilgiler doğrultusunda, araştırmada Kastamonu’daki tarihi 
yapıların işlevlendirilmesinin sosyo-kültürel açıdan sağladığı katkı vurgulanarak, çevreye ve 
çevrede yaşayan insanlara ne ölçüde katkı sağladığı, tarihi yaşatmak için ne ölçüde tedbirlerin 
alındığı ve varlığını devam ettirebilmek için yeterli kazancı elde edip edemediğinin ortaya 
koyulması amaçlanmıştır. 

3.3. Araştırmanın Bilgi Kaynağı ve Örneklemi 

Çalışmada araştırma sorularına yanıtlar bulunması amacıyla bilgisine başvurulan 
kaynağı Kastamonu kent merkezinde kurulu bulunan bir adet han, bir adet bedesten, bir adet 
medrese, bir adet tarihi saray, bir adet cami, iki adet çiftlik ve 8 adet konak işletmesi 
oluşturmaktadır. Sayılan işletmeler araştırmanın kaynağını oluşturur iken, bilimsel anlamda 
araştırma sorularına yanıt verecek olan asıl kaynak ise bu işletmeleri temsilen birer 
sahip/yöneticidir. Bu hesapça 15 sahip/yönetici ve 15 çalışan araştırmada bilgi edinilecek 
kaynağı ve aynı zamanda örneklemi oluşturmaktadır. Sayılan işletmelerin belirlenmesinde ise 
Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiler belirleyici olmuştur. 
(Kastamonu İl Kültür Turizm Müdürlüğü, 2015).  

Örneklem seçiminde bir sahip ve/ya yöneticinin yanı sıra bir çalışanın seçilmesinin 
nedeni işletmenin amaçlarını en iyi bilebilecek ancak beklentileri farklı bakış açılarının elde 
edilmesi biçiminde ifade edilebilir. 

3.4.Veri Toplama Aracı ve Tekniği 
Çalışmada araştırma sorularına geçerli ve güvenilir yanıtlar bulma amacıyla ilgili 

yazın taranarak bir görüşme formu geliştirilmiştir. Taramada ulusal ve uluslararası hakemli 
dergiler, lisansüstü tezler, ders kitapları, raporlar incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak 
geliştirilen görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. I. Bölümde yeniden işlevlendirilen 
sivil mimari örneği yapının ve bu yapıyı temsil eden sahip/yönetici ve işgörenlerin genel 
karakteristiklerini ortaya koymaya yönelik ifadeler yer almıştır. II. Bölümde ise araştırma 
sorularına yanıt bulmaya amaçlayan ucu açık dört ifadeye yer verilmiştir. Bu ifadelerin 
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oluşturulmasında yeniden işlevlendirilen işletmelerin çevreye olan adaptasyon ve 
sürdürülebilirliğini sağlayıp sağlamadığını tespit etmek amacıyla iki aşamalı bir yol 
izlenmiştir. İlkinde çalışanlardan yapının sosyal, kültürel ve ekonomik olarak adaptasyonun 
sağlanıp sağlanamadığının cevabı aranırken ikincisinde ise yöneticilerden, sağlandığı 
varsayılan adaptasyonun ekonomik ve kültürel anlamda devamlık düzeyi tespit edilmeye 
çalışılmıştır. 

Görüşmeler önceden randevu almak suretiyle yüz yüze derinlemesine görüşme 
biçiminde gerçekleştirilmiştir. Görüşmeci işlevini yerine getiren araştırmacılar soruları 
katılımcılara okumuşlar ve katılımcıların yanıtlarını yazma yöntemi ile not etmişlerdir. Bu 
yöntemin tercih edilmesinde yapılandırılmış görüşme tekniğinin görüşmeye katılan birden 
fazla görüşmeci arasındaki farklılığı en aza indirgemekte sağlamış olduğu üstünlüktür (Patton, 
1990: 285). Buna ek olarak anket çalışmalarında sıkça karşılaşılan boş bırakma ve 
kullanılmayacak nitelikteki yanıtların ortaya çıkmasını azaltmak derinlemesine görüşme 
tekniğinin kullanılmasında önemli bir diğer tercih nedenidir (Gall, Borg ve Gall, 1996: 330).   

3.5.Araştırmanın Çözümleme (Analiz) Yöntemi 

Araştırmada katılımcılardan elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi 
kullanılmıştır. İçerik analizinin tercih edilmesinde açık uçlu sorulara verilen cevapların 
kodlanmasının zor olması gerçeği yatmaktadır. Buna karşın içerik analizi yöntemiyle yapılan 
kodlamalar yanıtın anlamı üzerinde çıkarsama yapma, çıkarsamaları özetleyen faktörler 
belirleme ve cevapları bu faktörler altında gruplandırma olanağı sağlamaktadır (Erdoğan, 
2012: 268).  

İçerik analizi; “belli kurallara dayalı kodlamalarla bir metnin bazı sözcüklerinin daha 
küçük içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik” (Büyüköztürk, 
Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2010: 269) olarak tanımlanmaktadır. Bu teknik 
ayrıca yayınların, söylemlerin veya kayıtların anlaşılması ve karşılaştırılması için de 
kullanılabilmektedir. İçerik analizinin tipik analizleri; söylem ve öykü analizleri, medya 
analizleri, grup tartışmalarının analizi, anket görüşmelerinin analizi, ikonik mesaj analizleri, 
reklam ve ilan metinleri, filmler, afişler, posterler, ders kitapları ve her türlü yayın biçiminde 
sınıflandırılmaktadır (Arıkan, 2013). 

Araştırmada içerik analizi yapabilmek için öncelikle görüşme formları ayrı ayrı 
numaralandırılmıştır. Analizi gerçekleştirebilmek için temin edilen tüm farklı cevaplara analiz 
için hazırlanmış tabloda yer verilmiş, cevabı veren katılımcının numarası, cevabın karşısında 
kendileri için ayrılmış yere yazılmıştır. Ortak nitelikte cevap vermiş kabul edilen katılımcı 
numaraları ve sayısı yine cevabın karşısında kendileri için ayrılmış yerlere yazılmıştır.  

3.6. Geçerlik ve Güvenirlik  

Araştırma nitel tasarıma sahip bir betimleyici çalışmadır. Nitel çalışmalarda işe 
koşulan veri toplama aracı ile ilgili güvenirlik ve geçerlik testleri uygulanmamaktadır. 
Bununla birlikte araştırma sorularına amaca uygun yanıtlar arama amacıyla yöneltilmiş 
bulunan soruların ilgili yazında birikmiş bilgiye dayanarak belirlenmiş olması bilimsel açıdan 
geçerli ve güvenilir kabul edilebilir bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. 
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3.7.Araştırmanın Sınırlıkları 

Araştırma yalnızca Kastamonu kent merkezinde yeniden işlevlendirilerek turistik birer 
işletme olarak hizmet eden 15 sivil mimari örneği yapıya yönelik yapılmıştır. Bu araştırmanın 
birinci sınırlılığıdır. Bununla birlikte anılan işletmelerden 1 sahip veya yönetici ile bir 
çalışanın görüşlerine başvurulmuştur. Bu durum araştırmanın bir diğer kısıtını 
oluşturmaktadır. 

 

4. BULGULAR 
15.12.2015 ile 26.01.2016 tarihleri arasında yapılan görüşmede katılımcılarının 12’si 

kadın, 14’ü erkektir. İşletme yöneticilerinin 6’sı lisans, bir diğer 6’sı lise ve 1’i ortaöğretim 
mezunudur. İşgörenlerin 4’ü lisans, 2’si önlisans, 3’ü ortaöğretim ve 1’i ilköğretim 
mezunudur. Yöneticilerin aylık ücretleri 2000 tl ile 5000 tl, işgörenlerin aylık ücretleri ise 
1000 ile 2000 tl arasında değişkenlik göstermektedir.  

 
Tablo 2: Turistik İşletme Olarak İşlevlendirilen Yapılar ve Sahip/Yönetici-
Personellerine Ait Bilgiler: 

 
 

YAPI ADI 

 
 

YAPI GÖRSELİ 

GÖRÜŞME YAPILAN İŞ 
GÖREN/ SAHİP- 

YÖNETİCİ 

 
ESKİ İŞLEVİ 

 
İNŞAA TARİHİ 

 
MEVCUT 
İŞLEVİ 

 
YENİ İŞLEV 

TARİHİ 
 
 

Cem Sultan 
Bedesteni 

 

 
 

Garson/İşletme 
Müdürü 

 
 

Tarihi 
Bedesten 

 
 

1469 

 
 

Restoran 

 
 

2014 

 
 

Eflanili Konağı 

 

 
 

Garson/İşletme Sahibi 

 
 

Tarihi Konak 

 
 

1910 

 
 

Yöresel 
Yemek 

Restoranı 

 
 

2001 

 
 

Hafızbey 
Konağı 

 

 
 

Resepsiyonist/ 
İşletme Sahibi 

 
 

Tarihi Konak 

 
 

Belli değildir. 

 
 

Otel 

 
 

2004 

 
 

İsmailbey 
Konağı 

 

 
 

Garson/Nöbetçi Müdür 

 
 

Tarihi Konak 

 
Fatih Sultan 

Mehmet 
dönemi 

 
 

Otel - 
Restoran 

 
 

2002 

 
 

İzbeli Çiftliği 

 

 
 

Aşçı/İşletme Sahibi 

 
 

Tarihi Çiftlik 

 
 

Belli değildir. 

 
 

Yöresel 
Yemek 

Restoranı 

 
 

2000 

 
 

Kadıoğlu 
Konağı 

 

 
Kat  

görevlisi/ 
İşletme Sahibi 

 
 

Tarihi Konak 

 
 

1875 

 
 

Otel 

 
 

2014 
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Araştırma örnekleminde yer alan işletmelerden bir tanesinin tadilatta olması nedeniyle 

görüşme yapılacaklar arasından çıkarılmak zorunda kalınmıştır. Bir diğer (konak) işletme 
yöneticisi daimi çalışanı olmadığını belirttiğinden, çalışana yönelik görüşme yapılmamıştır. 
Son olarak görüşme yapılmaya çalışılan başka bir konak sahibi Kastamonu’da ikamet 
etmediğinden, randevu oluşturulamamıştır. Buna karşın belli sıklıklarda konak ziyaret 
edilmiş; ancak tüm çabalara rağmen kendisine ulaşılamamıştır. Arama motoru sayesinde 
ulaşılan e-mail adresine form gönderilmiş ancak geri dönüş sağlanamamıştır. 

 
 
 

 
 

Kebeli Konağı 

 

 
Tadilatta olduğundan 
görüşme yapılamadı 

 
 

Tarihi Konak 

 
 

1906 

 
 

Otel 

 
 

2007 

 
 

Kurşunlu Han 

 

 
 

Resepsiyonist/ 
İşletme Sahibi 

 
 

Tarihi Han 

 
 

1443-1461 

 
 

Otel - 
Restoran 

 
 

2008 

 
 

Mevlana 
Konağı 

 

 
Daimi personel 

çalışmıyor/ 
İşletme Sahibi 

 
 

Tarihi Konak 

 
 

19. yüzyıl 
sonu 

 
 

Restoran 

 
 

2015 

 
 

Münire Sultan 
Sofrası 

 

 
 

Garson/İşletme Sahibi 

 
 

Tarihi 
Medrese 

 
 

1746 

 
 

Yöresel 
Yemek 

Restoranı 

 
 

2008 

 
 

Osmanlı Sarayı 

 

 
 

Resepsiyonist/ 
İşletme Müdürü 

 
 

Tarihi Saray 

 
19. Yüzyıl 

sonu 

 
 

Otel 

 
 

2000 

 
 

Sinanbey 
Konağı 

 

 
Resepsiyonist 
/Yöneticiyle 

Görüşülemedi 
 

 
 

Tarihi Konak 

 
 

19. yüzyıl 
sonu 

 
 

Otel 

 
 

2007 

 
 

Şadibey Çiftliği 

 

 
 

Resepsiyonist 
/Genel Müdür 

 
 

Tarihi Çiftlik 

 
 

1830 

 
 

Otel-Restoran 

 
 

2012 

 
 

Uğurlu 
Konakları 

 

 
Muhasebe 

Elemanı/İşletme 
Müdürü 

 
 

Tarihi Konak 

 
 

1860 

 
 

Otel 

 
 

2009 

 
Yakup Ağa 

Külliyesi 

 

 
Muhasebe 

Elemanı/İşletme 
Sahibi 

 
 

Tarihi Cami 

 
 

1547 

 
Yöresel 

Yiyecek Satış 
Yeri 

 

 
 

2007 
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Tablo 3: Turistik İşletme Olarak İşlevlendirilen Tarihi Yapı Personelinin Vermiş 
Olduğu Cevaplara Göre Analizi:  

Soru 1 İşletmeden almış olduğunuz maaş çalışmaya devamı sağlar 
nicelikte midir? 

Katılımcı 
Sayısı Katılımcı Numarası 

  Evet.  6 1,3,8,10,12,13 

  Evet çalışmaya devam edebileceğim niceliktedir. 2 2,4 

  Aldığımız ücret yaşadığımız şehirdeki ihtiyaçlarımızı karşılayacak 
kadardır ve çalışmaya devamımız için yeterlidir. 2 5,9 

  Askeri ücret olduğu için yeterli oluyor, zaten başka yerlerde de daha 
yüksek maaş verilmiyor. 1 6 

  Askeri ücret olduğu için yeterlidir. 1 7 

  Sağlamış olduğu sigorta güvencesi ve aylık alınan ücretler yeterli 
oluyor. 1 11 

Soru 2 Bu işletmede çalışmaktan mutlu musunuz? Katılımcı 
Sayısı Katılımcı Numarası 

  Kesinlikle çok mutluyum, çok sıcak bir ortam ikinci evim gibi. 2 1,6 

  Evet mutluyum, ortamı seviyorum. 2 2,7 

  Evet. 3 3,4,13 

  
Çalışmış olduğum her tarafı tarih kokan bu kervansarayda diğer 
otellerde çalışan arkadaşlarımdan farklı ve şanslı hissediyorum 
kendimi. 

1 5 

  Kesinlikle evet. 2 8,11 

  Bu işletme yer aldığım için mutluyum. 1 9 

  Evet mutluyum ve 8 yıldır çalışıyorum. 1 10 

  Evet mutluyum ve 15 yıldır çalışıyorum. 1 12 

Soru 3 Arkadaşlarınıza burada çalışmayı tavsiye eder misiniz? Katılımcı 
Sayısı Katılımcı Numarası 

  Evet. 5 1,3,8,12,13 

  Evet tavsiye ederim, hatta tavsiyem üzerine burada çalışmaya 
başlayanlar oldu 3 2,4,9 

  Tavsiye ediyorum 3 5,7,11 

  Evet tavsiye ederim, çünkü giriş çıkış saatleri uygun saygın bir 
işletme.  1 6 
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  İş akdinin sürekliliği ve çalışma ortamının ev ortamından farksız 
olması tavsiye etmek için nedenlerimdir. 1 10 

Soru 4  Çevrenizdekilerin burada çalışmanıza bakış açısı nedir? Katılımcı 
Sayısı Katılımcı Numarası 

  

Tarihi bir mekân olduğundan çevremdeki kişilerin dikkatini 
çekmektedir. 1 1 

  
Gayet olumlu. 4 2,8,12,13 

  
Olumsuz bir bakış açısı yok, gayet memnunlar. 2 3,11 

  
Güzel bir mekân memnunum, çevremdekiler de memnun. 1 4 

  

Böyle bir mekânda çalışmamın ne kadar güzel olduğunu ve keyifli 
olacağını düşünüp, keşke bizde böyle bir tarihi mekânda çalışsak 
diye düşünüyorlar. 

1 5 

  
Olumlu, giriş çıkış saatlerimiz belli. 1 6 

  
Evet aile işletmesi olduğu için olumlu bakıyorlar. 1 7 

  

Çevremdeki insanlar öncelikle ailem ve eşim ve çocuklarım gayet 
memnunlar  ve arkadaşlarım bile böyle bir işletmede olduğum için 
şanslı olduğumu söylüyor. 

1 9 

  
İşin devamlılığından dolayı çevremdeki insanların bakış açısı 
olumlu. 1 10 

 
Yeniden işlevlendirilen tarihi yapıların sürdürülebilirliğinin ne ölçüde gerçekleştiğini 

tespit etmek için yapılan bu çalışmada, işgörenlerin almış olduğu aylık ücretlerin bu işletmede 
çalışmalarına devamı için yeterli olup olmadığına yönelik soruya, katılımcıların tamamının 
yeterli olduğunu belirtir cevap verdiği görülmektedir. İşgörenlerden oluşan bu katılımcıların, 
işletmede çalışmaktan mutlu olup olmadıklarını anlamaya yönelik sorulmuş soru için vermiş 
oldukları cevaplardan hepsinin ziyadesiyle mutlu olduğu anlaşılmaktadır. İşgörenler 
çevrelerindeki insanlara burada çalışmayı tavsiye eder misiniz sorusuna da hep bir ağızdan 
tavsiye edeceklerini belirtmişlerdir. Ayrıca tamamının çevresindeki insanlar burada 
çalışmalarını gayet olumlu karşılamaktadır. 

 
Tablo 4: Turistik İşletme Olarak İşlevlendirilen Tarihi Yapı Sahip/Yöneticilerinin 
Vermiş Olduğu Cevaplara Göre Analizi: 

Soru 1 Tarihi yapı, bu işletmeden bekleneni karşılar nitelikte 
işlevlendirilebilmiş midir? 

Katılımcı 
Sayısı Katılımcı Numarası 

  
Tarihi yapı bir otelden bekleneni karşılar niteliktedir. Odalar 
bölünmemiş, yeni oda eklenmemiştir. Tüm işlevlendirme usulünce 
yapılmıştır. 

1 1 
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Tabi ki, konağımız bir otelde bulunması gereken bütün özellikler 
barındırmaktadır. Fakat diğer otellerde bulunan hamam, sauna ve spor 
salonu gibi birimler konak otel olduğumuzdan mevcut değildir. Eskiyi 
yaşatmayı düşündüğümüz bu otelde bu birimlere yer vermeyi zaten 
düşünmüyoruz. 

1 2 

  Evet 4 3,10,12,13 

  
Kısmen, konaklar otel olarak beklentileri karşılamaya çalışıyor ama 
yeterli değil. Talebi karşılayacak kadar büyük ve potansiyeli yüksek 
değildir. 

2 4,6 

  İşlevlendirme bekleneni karşılar niteliktedir 4 5,7,8,9 

  Bu tarihi yapı restoran olarak kullanılmaya çok müsait değildi kendi 
imkânlarımızla belli bir düzeye getirdik. 1 11 

Soru 2 Tarihi dokuların yaşatıldığı bu yapıda, bu dokuları kaybetmemek 
için herhangi bir koruma tedbirleri uygulanıyor mu?  

Katılımcı 
Sayısı Katılımcı Numarası 

  

Bir takım tedbirler mevcuttur. Mesela odalar soba kesinlikle çıkarılamaz, 
odada sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmez, bir parça 
arızalandığında dokunun estetiğini bozacak yeni bir parça almak yerine 
onarımı yapılır. 

1 1 

  Düzenli olarak her eşyanın, binanın en ufak parçasına kadar aylık ve 
yıllık bakımları yapılmaktadır. 3 2,10 

  Gerekli araç gereç bakımları düzenli olarak yapılmaktadır.  2 3,9 

  Evet mümkün olduğunca orijinal halini bozmamaya çalışıyoruz.  1 4 

  Onarımı ihtiyaçlar doğrultusunda yapılmaktadır.  2 5,6,7 

  Evet. 4  8,11,12,13 

Soru 3 İşletme kazançları varlığı devam ettirebilir nicelikte midir? Katılımcı 
Sayısı Katılımcı Numarası 

  Açıldığından beri devamı sağlar nicelikte kazanç sağlanır. 1 1 

  Devam ettirebilir niceliktedir. 4 2,5,7,8 

  Vermiş olduğumuz hizmet doğrultusunda, kazançlar varlığı devam 
ettirilebilir niceliktedir.    1 3 

  Evet. 3 4,11,12 

  Henüz Değil. 2 6,13 

  Oda sayısının az olmasına bağlı olarak kazanç, varlığı devam 
ettirebilecek nicelikte değildir. 1 9 

Soru 4  Tarihi yapıların işlevlendirilerek bir işletme olarak 
değerlendirilmesini diğer yapı sahiplerine tavsiye eder misiniz? 

Katılımcı 
Sayısı Katılımcı Numarası 

  Kastamonu turizmin gelişmesi için konakların ve bu tür mekanların otel 
olarak değerlendirmesini tavsiye ederim. 2 1,2 

  Konaklamaya müsait olanlar otel, diğerleri restoran ve yöresel satış 
mağazası olabilir. 1 3 

  Evet. 5 4,7,9,10,12 

  Şiddetle tavsiye ediyorum. 2 5,13 

  Kısmen.  1 6 

  
Tabi ki tavsiye ediyorum. Bu konaklar artık çok tercih ediliyor. Yazın 
doluluk oranları %80'e varıyor. 1 8 

  

Evet, Kastamonu bir kültür şehri ve insanlar bu tarihi yapılarda 
konaklama ve yeme içme ihtiyaçlarını karşılamak isteyeceklerdir. Bu 
yüzden tavsiye ederim. 

1 11 

 
Aynı amaçla yöneticilere yöneltilen sorulardan, yapılan işlevlendirmeninin işletmeden 

bekleneni karşılar nitelikte olup olmadığını anlamaya yönelik sorulan soruya, yöneticilerin 
büyük bir çoğunluğundan, bekleneni karşılar nitelikte olduğunu belirten cevaplar alınmıştır. 
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Bu soruyla alakalı olarak sadece 3 yöneticinin diğerlerinden farklı cevapları dikkat 
çekmektedir.  Bu üç yöneticiden birisi, işletmenin hamam, sauna ve spor salonu gibi 
birimlerinin eksik olduğunu; ancak yeniden işlevlendirilen işletmeler için böyle birimlerin çok 
gerekli olmadığını belirtmiştir. Diğer iki yönetici oda sayısının az olmasından dolayı bir otel 
olarak bekleneni tam olarak karşılamadıkları görüşünü ortaya koymuştur. Çalışmayla alakalı 
bir diğer soru da yeniden işlevlendirilen bu tarihi yapıların tarihi dokularını korumaya yönelik 
herhangi bir koruma tedbirinin olup olmadığının tespitidir. Bu doğrultuda yöneticilerin büyük 
bir çoğunluğu aylık ve yıllık bakımların yapıldığından bahsetmiştir. Yöneticilerin bir kısmı 
ihtiyaç doğrultusunda bakım yapıldığını belirtirken diğer bir kısmı orijinalliğin bozulmasını 
engellemek amaçlı tedbirler alındığını belirtmiştir. Elde edilen kazancın işletme varlığını 
sürdürebilirliği için yeterli olup olmadığı sorularına büyük bir çoğunluğun olumlu cevap 
verdiği görülmektedir. Yapılan görüşmelerde bu soruya olumsuz cevap veren yöneticilerin, 
işletme sahibi olduğu ve oda sayısının yetersizliğinden yakındığı gözlemlenmiştir. Tarihi 
yapıların yeniden işlevlendirilmelerini diğer yapı sahiplerine önerir misiniz sorusuna, 
katılımcıların çok büyük bir çoğunluğu tavsiye ederim şeklinde yanıt vermiştir. 
Yöneticilerden sadece biri soruya kısmen olarak yanıt vermiştir.  

 
5.SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu araştırmada Kastamonu merkezde yeniden işlevlendirilip birer turistik işletme 

olarak kullanılan sivil mimari örnekleri tespit edilmiş, çevreye ne ölçüde adaptasyon sağladığı 
sürdürülebilirlik esasına dayalı olarak işletme sahip/yöneticileri ve personelinden temin edilen 
veriler doğrultusunda saptanmıştır. 

Araştırma sonuçlarında personellerden toplanan veriler doğrultusunda Kastamonu’da 
turistik işletme olarak işlevlendirilen tarihi yapılarda çalışan personellerin, bu işletmelerde 
çalışmaktan çok mutlu oldukları, aldıkları aylık ücretin yeni bir iş arayışı içerisine girmelerine 
neden olmayacak nicelikte olduğu ve çevrelerindeki yakınlarının burada çalışmalarına olumlu 
baktığı hatta burada çalışmak istediklerini ifade ettikleri bulgulanmıştır. İşletme 
sahip/yöneticilerden toplanan veriler doğrultusunda ise Kastamonu’daki yeniden 
işlevlendirilerek birer otel olarak kullanılan bir takım tarihi yapıların eski tarihi dokusunu 
kaybetmemesi için gerekli tedbirlerin aylık bakımlar yapılması doğrultusunda alındığı, 
işlevlendirmenin usulünce yapılmasından dolayı oda sayılarının az olması ve oda ücretlerinin 
diğer otellerin ücretlerinden biraz daha yüksek olmasına rağmen varlığını devam ettirecek 
nicelikte gelir elde ettiği saptanmıştır. 

Araştırma bulguları ışığında Kastamonu’da yeniden işlevlendirilmeyi bekleyen tarihi 
yapıların, çevreye yarar sağlaması, işletme sahibinin ekonomik gelir elde etmesi açısından, 
yeniden işlevlendirilmek üzere tercih edilebileceği söylenebilir. İşletme sahibi böyle bir 
işlevlendirmeye karar vermeden, oda sayısının otel olmaya elverişli olup olmadığına karar 
vermelidir. Zira oda sayısının bir otel olmaya elverişli olmadığı durumda tarihi yapıların 
ekonomik olarak varlığını sürdürmesi söz konusu olamaz. Böyle tarihi yapıların otel olarak 
işlevlendirilmiş diğer tarihi yapı çevresinde destekleyici ürünlerin satışını yapan işletmeler 
olarak işlevlendirilmesi hem kendi varlıkları hem de çevresine konumlandıkları otellerin 
varlığını sürdürebilmeleri açısından yarar sağlayacağı söylenebilir. 

İşlevlendirilen yapıların tarihi dokularını bozulmaksızın kazandırmaları, çevredeki 
insanların, gerek istihdam edilmesi gerekse varlığından kaynaklı çevresine ekonomik gelir 
sağlamaları açısından işletmelerine yön vermeleri, sürdürülebilirliklerini sağlamak için 
önerilebilir. 
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TURİST REHBERLERİNE YÖNELİK E-YORUMLARIN İÇERİK ANALİZİ 
YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Seda ŞAHİN*   Berna ŞAD** 

ÖZ 

Günümüzde internet teknolojileri ile ilgili yaşanan hızlı gelişimler, kişilerin oturdukları yerden bilgiye daha 
kolay ve daha hızlı ulaşabilmelerini sağlamaktadır. Tüketicilerin ürün satın almadan önce sanal ortamda bulunan 
bilgi ve yorumları inceleme eğilimi her geçen gün artmaktadır. Özellikle turizm gibi soyut ürünlerin tüketimi söz 
konusu olduğunda tüketiciler seyahate ilişkin bilgi alma sürecinde seyahat web sitelerinde paylaşılan e-
yorumlara başvurmaktadır. E-yorumlar olarak belirtilen deneyim ve görüşlerin, turistik hizmet satın almak 
isteyen tüketiciler için önemli bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı; Türkiye’de 
turizm sektöründe olumlu imajın oluşmasında ve sektörün gelişiminde doğrudan etkili olan turist rehberlerine 
yönelik sanal ortamda yapılan yorumların incelenmesidir. Turist rehberlerine yönelik yapılan yorumlar 
Dünya’nın en büyük seyahat bilgi kaynağı TripAdvisor sitesinden elde edilen veriler yardımıyla 
değerlendirilmiştir. Yapılan yorumlar nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizine tabi tutulmuştur.  
Değerlendirme sonucunda İstanbul Bölgesi için 2791 yorum incelenmiş ve turist rehberi ile ilgili yapılan 1544 
yorum içerisinden 48 olumlu, 19 olumsuz tema olmak üzere toplamda 67 tema saptanmıştır. Olumlu temaların 
tekrarlanma sıklığı 3400, olumsuz temaların tekrarlanma sıklığı 65 olmak üzere temaların toplamda 3465 kere 
tekrarlandığı belirlenmiştir. Araştırma sonuçları tüketicilerin genel olarak olumlu deneyim yaşadıklarını 
göstermektedir. İçerik analizi sonucunda genel olarak bilgili \ kültürlü ve mükemmel \ müthiş \ harika \ 
muhteşem \ olağanüstü \ inanılmaz \ süper \ büyüleyici \ etkileyici \ nefes kesici \ eşsiz \ unutulmaz temalarının 
en sık tekrarlananlar olduğu ortaya çıkmıştır. Olumsuz temalar içerisinde ise düşük düzeyde tekrarlanmasına 
rağmen az-yetersiz yabancı dil temasının en sık tekrarlanan tema olduğu tespit edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: TripAdvisor, İstanbul, turist rehberi, içerik analizi, tema 

THE EVALUATION OF E-COMMENTS ON TOURIST GUIDES WITH CONTENT ANALYSIS 

ABSTRACT 

Today, rapid improvements in internet technologies provide people with easier and quicker access to information 
while sitting. The tendency of the customers to seek for information and comments on virtual environments 
before buying a product is increasing day by day. Especially when the consumption of intangible products such 
as tourism is the topic, consumers consult online travel web sites for shared e-comments to acquire information 
related with travel. Experiences and views defined as e-comments are important sources of information for 
customers who wants to buy touristic services. In this regard, the aim of this study is to analyze the online 
comments on tourist guides who have a direct effect on the formation of positive image in tourism sector and the 
development of this sector in Turkey. The comments on tourist guides have been obtained from the website 
"Trip Advisor" which is the biggest source of travel information. Comments have been analyzed using content 
analysis method which is a qualitative research method. As a result of the evaluation for İstanbul destination, 
2791 comments have been analyzed and totally 67 theme have been determined, 48 of which are positive and 19 
of which are negative, from 1544 comments on tourist guides. The themes are totally 3465 times repeated. 
Repetition frequency of positive themes are 3400 and the repetition frequency of negative themes are 65. As a 
results of this study consumers have a positive experience in general. In the wake of the analysis, themes such as 
intellectual / well-mannered and excellent / awesome / great / extraordinary / brilliant / unbelievable / super / 
enchanting / impressive / breathtaking / unique / unforgettable are the most frequent themes in general. It is also 
found that negative themes such as least-inadequate foreign language despite low repeated frequency is the most 
frequent theme inside the negative themes.  

                                                        
* Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi, Turizm Fakültesi, sedasen007@yahoo.com 
** Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Öğrencisi 
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1. GİRİŞ 

Kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler dünyayı değiştirdiği gibi insanlar arasındaki iletişimi de 
kolaylaştırmış ve geliştirmiştir. İnternet kullanımının da yaygınlaşmasıyla her türden bilgi bir 
araya gelmekte, paylaşımlar artmakta ve bilgiye erişim kolay ve hızlı olmaktadır (Markoç ve 
diğerleri, 2014: 56). Dünyanın dört bir köşesinden insanların kişisel bilgisayarlarıyla internete 
katılmaları ve katkıda bulunmaya başlamalarıyla birlikte internet kullananlar veya internette 
gezinenlerin sayısı çok kısa sürede milyonlara ulaşmıştır (Çağlak, 2013: 106). İnternet 
sayesinde, insanlar oturdukları yerden dünyanın öbür ucundaki bölgeler ve hizmetler 
hakkında bilgi edinebilmektedir. Bu durum insanların seyahatlerinde ve tatil tercihlerinde de 
etkili olmaktadır. Elektronik yorum olarak nitelendirilen bu bilgi paylaşım aracının en yaygın 
olduğu alanlardan biri de turizm sektörüdür (Bilim ve diğerleri, 2013: 388). Turistik ürünün 
daha önce denenme imkanı olmaması ve soyut özellik içermesi bu ürünlerle ilgili bilgi alma 
ihtiyacı hisseden turistik tüketicileri her konuda bilgi edinebildikleri internete yöneltmiştir. 
Çünkü diğer tüketiciler tarafından paylaşılan bilgiler, işletmeler ve pazarlamacılar tarafından 
paylaşılan bilgilerden daha güvenilir olarak algılanıp daha etkili olmaktadır (Kızılırmak ve 
diğerleri, 2015: 111). Amerika’da yapılan bir araştırmada, turizm sektörünün elektronik bilgi 
arama ve ilgili işlemlerin en yoğun gerçekleştiği sektör olduğu belirtilmektedir (Bilim ve 
diğerleri, 2013: 388). 
İnterneti seyahat planlaması için kullanan seyahatçilerin sayısı giderek artarken, tatil satın 
alıcıların üçte biri; seyahatlerini satın almadan önce yardım için çevrimiçi topluluk kanalları 
ve forumları ziyaret etmektedir (Güzel, 2014: 196). Tüketicilerin büyük bir kısmı tatile 
çıkmadan önce gidecekleri destinasyonlarla ilgili Trivago, GoPlanit, TripAdvisor, Yelp, 
NileGuide, Bonvoy, Gogobot, Wanderfly, Travelblog gibi forum siteleri üzerinden yorumları 
incelemekte ve önceden tecrübe eden kişilerin yorumları yardımıyla karar vermektedirler. Bu 
durum turizmde internet araçlarının ve kişilerin tecrübeleri sonucunda yaptıkları yorumların 
ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Kişiler internet üzerinde turizm faaliyetine 
katıldıkları bölgenin özellikleri, kaldıkları oteller, ulaşım hizmetleri veya rehberlik hizmeti 
gibi konularda deneyimlerini ve kişisel düşüncelerini paylaşmaktadırlar. Turistik faaliyete 
katıldıkları otel, hizmet satın aldıkları seyahat acentası ile ilgili puanlama yapmanın yanı sıra 
seyahatleri boyunca bilgi, hizmet ve yardım aldıkları turist rehberi hakkında da olumlu ya da 
olumsuz birçok yorum yapmaktadırlar. 
Bu araştırma, sanal ortamda paylaşılan seyahat yorumlarından faydalanarak, turizm 
sektörünün önemli temsilcilerinden biri olan ve tüketicilerin seyahat deneyimleri üzerinde 
etkin rol oynayan turist rehberleri hakkındaki olumlu-olumsuz yorumları belirlemeyi 
amaçlamaktadır. Son yıllarda elektronik yorumları inceleyen çalışmaların sayısının arttığı 
görülürken turist rehberlerine yönelik yorumları değerlendiren bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
Ayrıca bu çalışmanın; turist rehberinin sahip olması gereken özellikler ile ilgili yapılacak 
daha sonraki araştırmalarda, rehber nitelikleri konusunda daha belirleyici olması açısından da 
önemli olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda araştırmada cevap aranacak sorular aşağıdaki 
gibi sıralanmaktadır: 

1.  Turist rehberleri ile ilgili yapılan e-yorumlarda yer alan temalar nelerdir? Temaların 
tekrarlanma sıkılığı ne kadardır? 
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2.  Turist rehberleri ile ilgili yapılan e-yorumlarda yer alan olumlu temalar nelerdir? 
Temaların tekrarlanma sıkılığı ne kadardır? 

3.  Turist rehberleri ile ilgili yapılan e-yorumlarda yer alan olumsuz temalar nelerdir? 
Temaların tekrarlanma sıkılığı ne kadardır? 

4.  Turist rehberleri ile ilgili yapılan e-yorumlarda rehberlerin bilgilerine ilişkin olumlu 
temalar nelerdir? Temaların tekrarlanma sıkılığı ne kadardır? 

5.  Turist rehberleri ile ilgili yapılan e-yorumlarda rehberlerin bilgilerine ilişkin olumsuz 
temalar nelerdir? Temaların tekrarlanma sıkılığı ne kadardır? 

6.  Turist rehberleri ile ilgili yapılan e-yorumlarda rehberlerin becerilerine ilişkin olumlu 
temalar nelerdir? Temaların tekrarlanma sıkılığı ne kadardır? 

7.  Turist rehberleri ile ilgili yapılan e-yorumlarda rehberlerin becerilerine ilişkin olumsuz 
temalar nelerdir? Temaların tekrarlanma sıkılığı ne kadardır? 

8.  Turist rehberleri ile ilgili yapılan e-yorumlarda rehberlerin niteliklerine ilişkin olumlu 
temalar nelerdir? Temaların tekrarlanma sıkılığı ne kadardır? 

9.  Turist rehberleri ile ilgili yapılan e-yorumlarda rehberlerin niteliklerine ilişkin 
olumsuz temalar nelerdir? Temaların tekrarlanma sıkılığı ne kadardır? 

2. İLGİLİ ALAN YAZIN 

Turist rehberi, turistlerin seyahatleri süresince turistlerle iletişim kuran, turistlerin seyahatinin 
başlangıcından bitişine kadar olan seyahat organizasyonunu kolaylaştıran, ziyaret edilen yeri 
tüm yönleriyle turistlere tanıtan, turistlerin turizm bölgesinde hoş vakit geçirmesini sağlayan, 
olağan dışı durumlarda turistlere yardımcı olan ve turistlerin seyahati sürecinde haklarını 
koruyan kimsedir (Ahipaşaoğlu, 2006: 121).  
Turistler ziyaret ettikleri destinasyona genellikle yabancı oldukları için turist rehberi, 
bilinmeyen bir bölgede turistler ile destinasyon arasında en yakın ve ilk “irtibat noktası” 
konumundadır. Bir başka ifadeyle, turistlerin acil durumlarda ilk başvurduğu ve yardım 
istediği kişi turist rehberidir (Zhang ve diğerleri, 2004: 86). Turist rehberi, bir destinasyonda 
turistlerin deneyimlerini şekillendirmede önemli pay sahibi olan ve turizm sektörünün 
görünen yüzünde çalışan kişidir (Huang ve diğerleri, 2010: 3). Diğer yandan turist rehberi 
işletme, bölge ve hatta ülke imajının gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Bu nedenle turist 
rehberleri bilgi ve beceri düzeyleri yüksek, ülkesini en iyi şekilde tanıtabilecek örnek insan 
olmak durumundadırlar. Bu bakış açısıyla, turistin seyahat deneyimini etkileyen en önemli 
unsurlarından birinin turist rehberinin performansı olduğu söylenebilir (Wang ve diğerleri, 
2000: 178). 
Turist rehberinin turizm sektöründe büyük görevleri, katkıları ve aynı oranda da 
sorumlulukları vardır. Bu görevi önemli yapan, turist rehberinin ülkesini yabancılara karşı 
kendi kişiliği ile temsil etmesidir (Güzel, 2007: 11).  ‘Rehberlik etme’ kelime anlamı 
irdelendikçe derinliği artan bir kavramdır. Ağır bir sorumluluk yükü rehberlik sıfatının 
özünde vardır. Belli bir konuda veya birçok konuda daha doğru ve ayrıntılı bilgi sahibi olmak 
tek başına yeterli değildir (Çolakoğlu ve diğerleri, 2010: 142). Ayrıca rehberlik hiçbir zaman 
monoton olunmaması gereken bir meslektir. Bu yüzden rehber kendini sürekli yeniliklere açık 
tutmalı, bilgilerini tazelemeli ve güncelleştirmelidir (Batman, ve diğerleri, 2001: 24). 
Bowie ve diğerlerine (2005) göre bir turist rehberi aynı zamanda bir psikolog, bir diplomat, 
bir animatör, bir anlatıcı ve bir çevirmen olabilmelidir. Bu doğrultuda turist rehberinin sahip 
olması gereken birçok bilgi, beceri ve niteliğin bulunduğu söylenebilir. Turist rehberleri ile 
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turistlerin ülkeye girdikleri ilk andan, ayrılacakları zamana kadar sürekli beraber oldukları 
düşünüldüğünde, rehberlerin turistler üzerinde yaratacakları en küçük yanlış izlenim veya 
verecekleri yanlış bir bilgi sektörü uzun vadede olumsuz etkileyecektir. Sektörün 
geliştirilmesi, nitelikli rehberlerin yetiştirilmesi ve var olan sorunların ortadan kaldırılabilmesi 
için olumsuz yorumların tespit edilerek giderilmeye çalışılması gerekmektedir. Ancak bu 
konuda yapılan herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır yapılan çalışmalar genellikle otel 
deneyimlerine ilişkin elektronik yorumların incelenmesine yöneliktir.  
Tüketicilerin otel deneyimlerine ilişkin e-yorumlara yönelik çalışmalar yoğunluktadır. Bu 
çalışmaların büyük bir kısmı e-yorumların satın alma davranışını ve işletmelere yönelik talebi 
etkilediği yönündedir. Park ve diğerleri (2008), tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde 
tüketicilerin yapmış olduğu e-yorumların uzmanların e-yorumlarından daha etkili olduğunu 
sonucuna ulaşmıştır. Ye ve diğerlerinin (2009) yaptıkları çalışma sonucunda misafirlerin 
kaldıkları otel işletmelerine yönelik yaptıkları yorumların işletmelerin talebi üzerinde etkili 
olduğunu tespit etmiştir. Zhang ve diğerleri (2010), web tabanlı seyahat ve otel pazarının 
ulaşım ve popülaritesinin artışına dikkat çekerek e-yorumların tüketicilerin satın alma 
davranışı üzerinde çok önemli rol oynadığını vurgulamaktadır. 
Otel deneyimlerine ilişkin yapılan e-yorumları incelemeye yönelik çalışmaların büyük bir 
kısmı e-şikayet olarak algılanan olumsuz yorumları değerlendirmeye yönelik olduğu 
söylenebilir.  Lee ve diğerleri (2004), otel tüketicilerinin oteller ile ilgili yaptıkları olumsuz e-
yorumların çoğunun temel hizmet kusuru ile ilgili olduğunu ortaya çıkarmıştır. Sparks ve 
diğerleri (2010), olumsuz e-yorumların otellerin oda özellikleri ve müşteri hizmeti gibi iç 
faktörleri ve otelin konumu gibi dış faktörleri ile ilgili olduğunu tespit etmiştir.   Alrawadieh 
ve diğerleri (2015), olumsuz e-yorumlar içerisinde hizmet kalitesinin düşük olması, tesis 
kalitesi ve temizliği, personel tutum ve performansı ile yüksek fiyatlar gibi konuların 
yoğunlaştığını belirlemişlerdir.  
Yerli alan yazın incelendiğinde de turist rehberlerine yönelik e-yorumları inceleyen çalışmaya 
rastlanmamıştır. Yapılan çalışmalar yine tüketicilerin otel deneyimlerine yönelik e-yorumların 
incelenmesine yöneliktir. Bilim ve diğerleri (2013) Antalya bölgesinde ilk 10 sırada yer alan 
tatil otellerine yönelik yorumları değerlendirmeye almıştır. Araştırma sonucunda tüketicilerin, 
önem sırasına göre hizmet alanları, yeme-içme, genel hizmet ve tüketici ana boyutlarına, 
ayrıca hizmet personeli, yiyecek-içecek kalitesi ve çeşitliliği, odalar, havuzlar ve tüketici 
ihtiyaçlarının karşılanması alt boyutlarına yönelik daha çok yorum yaptıkları ve önem 
verdikleri ortaya konulmuştur. Güzel (2014) Antalya bölgesindeki konaklama işletmelerine 
yönelik e-yorumları incelemiştir. Araştırma sonucunda tatil deneyimi sonrası e-yorumların 
fiziksel kanıt, yeme-içme kalitesi, boş zaman etkinlikleri ve hizmet kalitesi temaları etrafında 
çerçevelendiğini belirlemiştir. Aydın’ın (2014) çevrimiçi topluluklarda tüketicilerin yaptıkları 
yorumlar ile ilgili motivasyonlarını belirlemeye çalıştığı araştırma sonucunda e-yorum arama 
motivasyonları bilgi arama/sosyal oryantasyon, topluluk üyeliği ve mükafat; e-yorum sağlama 
motivasyonları ise kendini geliştirme, sosyal fayda, platform yardımı ve olumsuz duyguların 
ortaya çıkışı olarak belirlenmiştir. Kızılırmak ve diğerlerinin (2015) Doğu Karadeniz 
bölgesindeki otel misafirlerinin seyahat e-yorumlarına yönelik çalışması sonucunda otellerde 
konaklama yapan misafirlerin genel olarak olumlu deneyim yaşadıkları ortaya çıkarmıştır. 

3.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
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Bu araştırmada elektronik ortamda müşterilerin birbirlerine deneyimlerini aktarırken, turist 
rehberleriyle ilgi hangi bilgi, beceri ve nitelikler üzerinde yoğunlaştığı ele alınmıştır. Çalışma 
Türkiye’de turizm sektörünün gelişiminde doğrudan etkili olan turist rehberlerine yönelik 
sanal ortamda yapılan yorumların değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın amacı 
doğrultusunda katılımcıların görüşlerinin içeriklerini sistematik olarak tanımlamaya olanak 
sağladığı için (Altunışık ve diğerleri, 2015: 324) ve toplanan verileri açıklamaya yardımcı 
olacak kavramlara ve ilişkilere ulaşma imkanı sunduğu için (Karataş, 2015: 74), nitel 
araştırma yöntemlerinden içerik analizi tercih edilmiştir. Yazılı metinlerin içeriğine bakarak 
en çok ya da en az hangi kavramlara, düşüncelere vurgu yapıldığı incelenerek, bir sonuca 
ulaşabilmek için (Kozak, 2015: 138) içerik analizi ideal bir yöntemdir.  

3.1.Veri Toplama Kanalı 

Turist rehberlerine yönelik yapılan yorumlar Dünya’nın en büyük seyahat bilgi 
kaynaklarından biri olan TripAdvisor sitesi (Eröz ve diğerleri, 2012: 145; Güzel, 2014: 199) 
yardımıyla incelenmeye alınmıştır. Turizm deneyimlerinin paylaşıldığı sosyal medya siteleri 
incelendiğinde; tripadvisor, şu an dünyanın en büyük kullanıcı kitlesi tarafından oluşturulmuş, 
seyahat içeriğine sahip içerik ve satış sitesidir. Ziyaretçilerin tripadvisor’u kullanmaktaki 
temel amacı ise “ilham almaktır” (Eröz ve diğerleri, 2012: 145). 
Gezginlerin mükemmel seyahatlerini planlamasına ve rezervasyon yaptırmasına olanak 
sağlayan TripAdvisor, kullanıcılarına milyonlarca gezginin tavsiyeleriyle birlikte çok çeşitli 
seyahat seçenekleri ve planlama özellikleri de sunmaktadır. Aylık 340 milyona yaklaşan tekil 
ziyaretçi, 320 milyondan fazla yorum ve görüşün yer aldığı site tüm dünyada 45 ülkede işlev 
görmektedir (https://www.tripadvisor.com.tr, 19.01.2016). TripAdvisor’da planlanan seyahat 
hakkında rezervasyon yaptırabilmek için, oteller, tatil köyleri, uçuşlar, kiralık yazlıklar, 
seyahat paketleri, seyahat rehberleri ve daha fazlası hakkında öneriler bulunmaktadır. 

3.2.Veri Toplama Yöntemi ve Verilerin Analizi 

Sanal ortamda profesyonel turist rehberlerine yönelik yapılan tüm yorumların incelenmesi 
emek ve zaman açısından mümkün olmaması nedeniyle araştırma örneklemi olarak 
Türkiye’de İstanbul Bölgesi için yapılan yorumlar tercih edilmiştir. 2014 yılı itibariyle 
Türkiye’ye 36.837.900 yabancı ziyaretçi gelmiştir. Bu ziyaretlerin 11.842.983 gibi büyük bir 
bölümü önemli bir turistik bir çekim merkezi olan ve uluslararası kültür destinasyonu olarak 
kabul edilen İstanbul’a yönelik olmuştur (http://www.istanbulkulturturizm.gov.tr, 
21.01.2016). Ayrıca, İstanbul’da tüm grup-şubeler dahil toplam 2441 adet acenta olması 
(http://www.istanbulkulturturizm.gov.tr, 21.01.2016) ve bunların uzmanlaşmış acentalar 
olması fikrinden hareketle İstanbul tercih edilmiştir. İllere göre turist rehberi oranlarına 
bakıldığında 4750 rehber ile İstanbul’un ilk sırada yer alması 
(http://www.turizmgazetesi.com, 15.01.2016) ve kültür turlarının genellikle başlangıç noktası 
olması İstanbul’un tercih edilmesinde diğer sebepler arasında gösterilebilir. Diğer yandan, 
TripAdvisor’da yapılan oylamalar sonucu Dünya’da en iyi 25 destinasyon içerisinde İstanbul 
2. Sırada yer almaktadır. Türkiye bölgesinde gezginlerin en çok puan verdikleri yerler 
sıralamasına 1. ve yine Türkiye’deki popüler 10 destinasyon sıralamasında 1. sırada yer 
alması araştırmada İstanbul’un tercih edilmesinin temel nedendir. 
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25 Ocak-24 Şubat 2015 tarihleri aralığında, seçilen İstanbul Bölgesine yönelik 21714 yorum 
arasından 2791 Türkçe yorum incelemeye alınmıştır. Araştırmanın sınırlılığı kapsamında 
seçilen İstanbul turistik merkezine yönelik yapılan Türkçe yorumlar içerisinden rehbere 
yönelik olanlar taranarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Veriler taranırken, kullanılan 
TripAdvisor seyahat sitesinin dinamik bir yapıya sahip olması ve her an yeni yorumların 
eklenmesi nedeniyle araştırma 31.12.2015 tarihine kadar yapılan yorumlar ile sınırlandırılmış, 
bu tarihten sonra yapılan yorumlar değerlendirmeye alınmamıştır. Bu bağlamda rehberlere 
ilişkin olarak yapılan 1544 yorum tespit edilmiş, içerik analizi işlem basamakları 
uygulanmıştır. TripAdvisor’dan elde edilen nitel araştırma verileri Karataş’ın (2015) belirttiği 
gibi sırasıyla (1) verilerin kodlanması, (2) temaların bulunması, (3) verilerin temalara ve 
kodlara göre düzenlenerek tanımlanması, (4) son olarak bulguların yorumlanması olmak üzere 
dört aşamada gerçekleştirilmiştir. Verilerin organizasyonunda Yüksel ve diğerlerinin (2004) 
belirttiği gibi verilerin frekansı dikkate alınarak analitik yapı kullanılmıştır. Kodlamalar 
sonucunda elde edilen veriler olumlu-olumsuz kategorilere ayrılmış, Excel çalışma sayfası 
yardımıyla bir araya getirilip tekrarlanma sıklıkları tespit edilmiştir. Araştırmanın 
güvenilirliğinin sağlanması amacıyla elde edilen kodlamaların temalaştırılması işlemi 
sırasında ve sonrasında hem araştırmacılar tarafından tartışılmış hem de başka akademisyenler 
ile uzman görüşlerine başvurulmuştur.  Bu değerlendirmeler sonucunda kodlamaların 
temalaştırılması konusunda uyum ve fikir birliği sağlanmış, araştırmanın güvenirliliğinin 
sağlandığı varsayılmıştır.  

3.3.Araştırma Bulguları 

İstanbul Bölgesi için 2791 yorum incelenmiş ve turist rehberi ile ilgili yorumların geçtiği 
1544 yorum içerisinden 124 olumlu, 24 olumsuz olmak üzere toplam 148 tema saptanmıştır. 
Temalar 3400 kere olumlu, 65 kere olumsuz olmak üzere toplamda 3465 kere tekrarlanmıştır. 
Elde edilen verilerin daha iyi ve anlaşılır bir şekilde sunulması amacıyla veriler düzenlenerek 
kendi içinde turist rehberinin sahip olması gereken bilgi, beceri ve nitelikler olmak üzere üç 
ana kategoriye ayrılmıştır. Temaların kategorileştirilmesi sonucu 48’i olumlu 19’u olumsuz 
olmak üzere 67 tema belirlenmiştir. Temalar uyumlaştırılırken ve kategorilere ayrılırken bir 
yandan yorumların içerikleri ile vermeye çalıştıkları anlamlar dikkate alınmış, diğer yandan 
rehberlik alan yazınında belirtilmiş olan turist rehberlerinin taşıması gereken özelliklere göre 
düzenlenmiştir. 
Tablo 1’de bu kategorilerde turist rehberlerine yönelik yapılan olumlu ve olumsuz tema 
sayıları, tekrarlanma sıklıkları ve yüzde oranları yer almaktadır. Bu verilere göre turist 
rehberlerine yönelik yapılan yorumlar içerisinde olumlu tema sayısı 48 (%98,12) ve bunların 
tekrarlanma sıklığı 3400’dür. Olumsuz tema sayısı 19 (%1,88) ve tekrarlanma sıklığı 67’dir. 
Bu bulgudan hareketle turist rehberlerine yönelik yorumların tamamına yakın kısmının 
olumlu nitelikte olduğu söylenebilir.  
Turist rehberlerinin bilgi düzeyine ilişkin toplam 8 tema saptanmıştır. Bunların tekrarlanma 
sıklığı 1042’dir. Turist rehberlerinin bilgi düzeyine ilişkin yapılan yorumlar içerisinde olumlu 
tema sayısı 6 ve tekrarlanma sıklığı 1020’dir. Bu kategoride belirlenen olumsuz tema sayısı 2 
ve tekrarlanma sıklığı 22’dir. Turist rehberlerinin beceri düzeyine ilişkin toplam 28 tema 
saptanmıştır. Bunların tekrarlanma sıklığı 840’dır. Turist rehberlerinin beceri düzeyine ilişkin 
yapılan yorumlar içerisinde olumlu tema sayısı 18 ve tekrarlanma sıklığı 816’dır. Bu 
kategoride belirlenen olumsuz tema sayısı 10, tekrarlanma sıklığı 24’dür. Turist rehberinin 
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taşıdığı niteliklere ilişkin toplam 31 tema saptanmıştır. Bunların tekrarlanma sıklığı 1583’dür.  
Turist rehberinin niteliklerine ilişkin yapılan yorumlar içerisinde olumlu tema sayısı 27, 
tekrarlanma sıklığı 1564’dür. Bu kategoride belirlenen olumsuz tema sayısı 7, tekrarlanma 
sıklığı 19’dur. Bu bulgudan hareketle turist rehberlerine ilişkin yorumların en fazla (%45,68) 
turist rehberlerinin taşıdıkları niteliklere ilişkin olduğu ve %45,14 ile neredeyse tamamının 
olumlu yorumlardan oluştuğu söylenebilir. 
Tablo 1. Turist Rehberlerine Yönelik Olumlu-Olumsuz Temalar 
Kategoriler Olumlu Temalar Olumsuz Temalar Toplam Temalar 

Tema 
sayısı 

n % Tema 
sayısı 

n % Tema 
sayısı 

n % 

Bilgi 6 1020 29,44 2 22 0,64 8 1042 30,08 
Beceri 18 816 23,55 10 24 0,69 28 840 24,24 
Nitelik 24 1564 45,14 7 19 0,55 31 1583 45,68 
Toplam 48 3400 98,12 19 65 1,88 67 3465 100 

 
Tablo 2’de turist rehberlerinin bilgi düzeylerine ilişkin yapılan yorumların incelenmesi 
sonucunda ortaya çıkan olumlu-olumsuz temalar, temaların tekrar etme sıklıkları ve yüzde 
oranları yer almaktadır. Bilgi kategorisinde değerlendirilen yorumların içeriği analiz 
edildiğinde 6 adet olumlu (n=1020) ve 2 adet olumsuz (n=22) olmak üzere toplamda 8 adet 
tema (n=1042) saptanmıştır. Olumlu temaların tekrarlanma sıklığı incelendiğinde 
bilgili\kültürlü temasının 743 kez tekrarlandığı ve bu kategorideki olumlu yorumların 
%72,8’ini oluşturduğu görülmektedir. Sonrasında onu %16,8 oranıyla iyi ya da mükemmel 
yabancı dil konuşmak, % 6,2 oranıyla eğitici \ aydınlatıcı olmak ve %2,2 oranıyla seyahat 
hakkında tavsiyelerde bulunma, %1,47 ile iyi eğitimli, %0,2 ile bilinçli temaları takip 
etmektedir. Olumsuz temaların tekrarlanma sıklıkları incelendiğinde az \ yetersiz yabancı dil 
bilgisi temasının 14 kez tekrarlandığı ve bu kategorideki olumsuz yorumların %63,6’sını 
oluşturduğu görülmektedir. Bilgisiz teması 8 kez tekrarlanmış ve bu kategorideki olumsuz 
yorumların %36,3’ünü oluşturmaktadır. Bu bulgudan hareketle turist rehberlerinin 
bilgili\kültürlü, iyi-mükemmel yabancı dil bilgisine sahip olduğu yorumu yapılabilir. Az \ 
yetersiz yabancı dil bilgisi ve bilgisiz olmak gibi olumsuz özellikleri oldukça düşük düzeyde 
taşıdıkları söylenebilir. 
Tablo 2. Turist Rehberlerinin Bilgi Düzeyine İlişkin Olumlu-Olumsuz Temalar 
 

Olumlu Temalar n % Olumsuz Temalar n % 
1.  Bilgili\Kültürlü	   743 72,84 1.Az\Yetersiz Yabancı Dil 14 63,64 
2.  İyi-‐Mükemmel	  Yabancı	  Dil	  	   172 16,86 2.Bilgisiz 8 36,36 
3.  Eğitici\Aydınlatıcı	   64 6,27    
4.  Seyahat	  Hakkında	  Tavsiyeler	  
Veren	  

23 
 

2,25 
 

   

5.  İyi	  Eğitimli	   15 1,47    
6.  Bilinçli	   3 0,29    
 Toplam 1020 100,00 Toplam 22 100,00 

 
Tablo 3’de turist rehberlerinin becerilerine ilişkin yapılan yorumların değerlendirilmesi 
sonucunda ortaya çıkan olumlu-olumsuz temalar, temaların tekrar etme sıklıkları ve yüzde 
oranları yer almaktadır. Beceri kategorisinde değerlendirilen yorumların içeriği analiz 
edildiğinde 18 adet olumlu (n=816) ve 10 adet olumsuz (n=24) olmak üzere toplamda 28 
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(n=840) adet tema saptanmıştır. Olumlu temaların tekrarlanma sıklığı incelendiğinde 
eğlenceli \ neşeli \ esprili \ komik \ keyif verici temasının 182 kez tekrarlandığı ve bu 
kategorideki temaların %22,3’ünü oluşturduğu görülmektedir. Sonrasında onu profesyonel \ 
uzman \ donanımlı (% 17,6), en iyi \ çok iyi rehber (% 16,0),  hızlı \ dakik (%6,1), şaşırtıcı \ 
ilginç (%5,7), sorulan sorulara cevap verebilen (%5,7), esnek \ uyumlu (%5,2), deneyimli \ 
tecrübeli \ işini bilen (%5), güzel konuşan \ iletişim becerisi güçlü \ hoş sohbet  \ iyi-
mükemmel anlatıma sahip \ akıcı anlatım \ anlaşılabilir (%3,9), ilginç – güzel hikayeler 
anlatan (%3,1), yeterli \ kaliteli \ verimli (%2,2), akıllı \ zeki (%1,9), işinde titiz \ özenli \ 
düzenli (%1,8), yetenekli \ becerikli (%1,2), çalışkan (%0,9), başarılı (%0,3), dikkatli (%0,2), 
arabulucu (%0,1) temaları takip etmektedir. Olumsuz temaların tekrarlanma sıklıkları 
incelendiğinde kötü \ yetersiz temasının 8 kez tekrarlandığı ve bu kategorideki olumsuz 
yorumların %33,3’ünü oluşturduğu görülmektedir. Gereksiz teması 4 kez tekrarlanmış ve bu 
kategorideki olumsuz yorumların %16,6’sını oluşturmaktadır. Sonrasında onu sorulan 
sorulara cevap veremeyen (%12,5), sıkıcı, (%8,33), anlaşılmazı zor \ yetersiz iletişim (%8,3), 
çok hızlı konuşan (%4,1), detaycı (%4,1), problemleri çözemeyen (%4,1), sessiz (%4,1), ne 
iyi ne de kötü (%4,1) temaları takip etmektedir. Bu bulgudan hareketle turist rehberlerinin 
eğlenceli \ neşeli \ esprili \ komik \ keyif verici, profesyonel \ uzman \ donanımlı, en iyi \ çok 
iyi rehber olduğu söylenebilir. Kötü \ yetersiz, gereksiz ve sorulan sorulara cevap vermeyen 
gibi olumsuz özellikleri oldukça düşük düzeyde taşıdıkları söylenebilir. 
Tablo 3. Turist Rehberlerinin Beceri Düzeyine İlişkin Olumlu-Olumsuz Temalar 
 

Olumlu Temalar n % Olumsuz Temalar n % 
1.Eğlenceli\Neşeli\Esprili\Komik\Keyif 
Verici 

182 
 

22,30 
 

1.Kötü\Yetersiz 
 

8 
 

33,33 
 

2.Profesyonel\Uzman\Donanımlı 144 17,65 2.Gereksiz 4 16,67 
3.En İyi-Çok İyi Rehber 
 

131 
 

16,05 
 

3.Sorulan Sorulara 
Cevap Veremeyen  

3 
 

12,50 
 

4.Hızlı\Dakik 50 6,13 4.Sıkıcı 2 8,33 

5.Şaşırtıcı\İlginç 47 5,76 
5.Anlaşılması 
Zor\İletişimi Yetersiz 

2 
 

8,33 
 

6.Sorulan Sorulara Cevap Verebilen  47 5,76 6.Çok Hızlı Konuşan 1 4,17 
7.Esnek\Uyumlu 43 5,27 7.Detaycı 1 4,17 
8.Deneyimli\Tecrübeli\İşini Bilen 
 

41 
 

5,02 
 

8.Problemleri 
Çözemeyen 

1 
 

4,17 
 

9.Güzel Konuşan\İletişim Becerisi 
Güçlü\Hoş Sohbet\İyi-Mükemmel 
Anlatıma Sahip\Akıcı 
Anlatım\Anlaşılabilir 

32 
 
 
 

3,92 
 
 
 

9. Sessiz 
 
 
 

1 
 
 
 

4,17 
 
 
 

10.İlginç-Güzel Hikayeler Anlatan 26 3,19 10.Ne iyi Ne de Kötü 1 4,17 
11.Yeterli\Kaliteli\Verimli 18 2,21    
12.Akıllı\Zeki 16 1,96    
13.İşinde Titiz\Özenli\Düzenli 15 1,84    
14.Yetenekli\Becerikli 10 1,23    
15.Çalışkan 8 0,98    
16.Başarılı 3 0,37    
17.Dikkatli 2 0,25    
18.Arabulucu (Yerel Halkla) 1 0,12    
Toplam 816 100,00 Toplam 24 100,00 
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Tablo 4’de turist rehberlerine yönelik nitelikler kategorisinde yapılan yorumların 
değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan olumlu-olumsuz temalar, temaların tekrar etme 
sıklıkları ve yüzde oranları yer almaktadır. Nitelik kategorisinde değerlendirilen yorumların 
içeriği analiz edildiğinde 24 adet olumlu (n=1564) ve 7 adet olumsuz (n=19) olmak üzere 
toplamda 31 adet tema (n=1584) saptanmıştır. Olumlu temaların tekrarlanma sıklığı 
incelendiğinde mükemmel \ müthiş \ harika \ muhteşem \ olağanüstü \ inanılmaz \ süper \ 
büyüleyici \ etkileyici \ nefes kesici \ eşsiz \ unutulmaz temasının 565 kez tekrarlandığı ve bu 
kategorideki temaların %36,1’ini oluşturduğu görülmektedir. Sonrasında onu doğal \ samimi \ 
cana yakın \ sıcakkanlı (%16,3), yardımsever  \ ilgili \ sorumlu \ destekleyici (%11,5), 
misafirperver \ konuksever \ iyi arkadaş \ dost canlısı (%9,2), nazik \ kibar \ düşünceli \ 
beyefendi \ zarif \ saygılı (%5,6), hoş \ ilgi çekici (%2,8), güvenilir \ dürüst (%2,7), güzel \ 
yakışıklı (%2,4), hevesli \ istekli \heyecanlı \ coşkulu (%1,9), hoş görülü \ sabırlı \anlayışlı \ 
iyi kalpli (%1,7), ülkesine – tarihine tutkulu (%1,5), enerjik \ genç (%1,4), sevimli \ sevecen 
(%1,3), rahat \ rahatlatıcı\ sakin \ yumuşak huylu (%1,2), güler yüzlü (%1), işini seven \ işine 
tutkulu (%0,8), hazine \ değerli \ özel \ birinci sınıf (%0,6), faydalı \ yararlı (%0,4), bakımlı \ 
temiz \ şık (%0,3), çevreye duyarlı (%0,3), pozitif (%0,1), alçakgönüllü (%0,06), cömert 
(%0,06), yol gösterici (%0,06) temaları takip etmektedir. Olumsuz temaların tekrarlanma 
sıklıkları incelendiğinde kaba \ küstah ve paragöz temalarının 4 kez tekrarlandığı ve bu 
kategorideki olumsuz yorumların %21,5’ini oluşturduğu görülmektedir. Ciddi, hırslı, 
konuşkan \ çok konuşkan temaları 3 kez tekrarlanmış ve bu kategorideki olumsuz yorumların 
%15,7’sini oluşturmaktadır. Sonrasında onu %5,2 ile sevimsiz ve siyaset konuşan temaları 
takip etmektedir. Bu bulgudan hareketle turist rehberlerinin mükemmel \ müthiş \ harika \ 
muhteşem \ olağanüstü \ inanılmaz \ süper \ büyüleyici \ etkileyici \ nefes kesici \ eşsiz \ 
unutulmaz, doğal \ samimi \ cana yakın \ sıcakkanlı, yardımsever  \ ilgili \ sorumlu \ 
destekleyici, misafirperver \ konuksever \ iyi arkadaş \ dost canlısı olduğu söylenebilir. Kaba \ 
küstah, paragöz ve hırslı gibi olumsuz özellikleri oldukça düşük düzeyde taşıdıkları 
söylenebilir. 
Tablo 4. Turist Rehberlerinin Niteliklerine İlişkin Olumlu-Olumsuz Temalar 

Olumlu Temalar n    % Olumsuz Temalar n    % 
1.Mükemmel\Müthiş\Harika\ 
Muhteşem\Olağanüstü\İnanılmaz\ 
Süper\Büyüleyici\Etkileyici\ 
Nefes Kesici\Eşsiz\Unutulmaz 

565 
 
 
 

36,13 
 
 
 

1.Kaba\Küstah 
 
 
 

4 
 
 
 

21,05 
 
 
 

2.Doğal\Samimi\Cana Yakın\ 
Sıcakkanlı  

256 
 

16,37 
 

2.Paragöz 
 

4 
 

21,05 
 

3.Yardımsever\İlgili\ 
Sorumlu\Destekleyici 

180 
 

11,51 
 

3.Ciddi 
 

3 
 

15,79 
 

4.Misafirperver\Konuksever\ 
İyi Arkadaş\Dost Canlısı 

145 
 

9,27 
 

4.Hırslı 
 

3 
 

15,79 
 

5.Nazik\Kibar\Düşünceli\ 
Beyefendi\Zarif\Saygılı 

88 
 

5,63 
 

5.Konuşkan\Çok 
Konuşkan 

3 
 

15,79 
 

6.Hoş\İlgi Çekici 44 2,81 6.Sevimsiz 1 5,26 
7.Güvenilir\Dürüst 43 2,75 7.Siyaset Konuşan 1 5,26 
8.Güzel\Yakışıklı 38 2,43    
9.Hevesli\İstekli\ 
Heyecanlı\Coşkulu 

30 
 

1,92 
 

   

10.Hoş Görülü\Sabırlı\ 
Anlayışlı\İyi Kalpli 

27 
 

1,73 
 

   

11.Ülkesine-Tarihine Tutkulu 24 1,53    
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12.Enerjik\Genç 22 1,41    
13.Sevimli\Sevecen\Sempatik 21 1,34    
14.Rahat\Rahatlatıcı\Sakin\Yumuşak 
Huylu 

20 
 

1,28 
 

   

15.Güler yüzlü 16 1,02    
16.İşini Seven\İşine Tutkulu 13 0,83    
17.Hazine\Değerli\Özel\Birinci Sınıf 10 0,64    
18.Faydalı\Yararlı 7 0,45    
19.Bakımlı\Temiz\Şık 5 0,32    
20.Çevreye Duyarlı 5 0,32    
21.Pozitif 2 0,13    
22.Alçakgönüllü 1 0,06    
23.Cömert 1 0,06    
24.Yol Gösterici 1 0,06    
Toplam 1564 100,00 Toplam 19 100,00 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Tüketiciler için karar verme sürecinde ürün veya hizmete yönelik olarak ihtiyacın ortaya 
çıkmasından sonra ya da bir destinasyona yönelik olarak yapılacak seyahat öncesinde ortaya 
çıkan bilgi ihtiyacında, çevrimiçi topluluklarda bulunan diğer bireylerin deneyimleri önemli 
bir kaynak olarak kullanılmaktadır (Aydın, 2014: 22). Bu çalışmada; turist rehberlerine 
yönelik sanal ortamda yapılan yorumların değerlendirilesi amaçlanan Dünya’nın en büyük 
seyahat sitesi olan TripAdvisor sitesinden yararlanılmış ve elde edilen veriler içerik analizine 
tabi tutulmuştur. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan ve katılımcıların görüşlerinin 
içeriklerini sistematik olarak tanımlamaya olanak sağlayan içerik analizi sonucunda İstanbul 
Bölgesi için 2791 yorum incelenmiş ve turist rehberi ile ilgili yapılan 1544 yorum içerisinden 
48 olumlu, 19 olumsuz tema olmak üzere toplamda 67 tema saptanmıştır. Olumlu temaların 
tekrarlanma sıklığı 3400, olumsuz temaların tekrarlanma sıklığı 65 olmak üzere temaların 
toplamda 3465 kere tekrarlandığı saptanmıştır. Turist rehberlerine yönelik belirlenen 
temaların % 98.1 oranında olumlu ve % 1.8 oranında olumsuz yönde olması yorumcuların 
genel olarak olumlu deneyim yaşadıklarını göstermektedir. Olumlu temalar içerisinde en sık 
tekrarlanan temalar sırasıyla bilgili \ kültürlü (n=743, %221,4), mükemmel \ müthiş \ harika \ 
muhteşem \ olağanüstü \ inanılmaz \ süper \ büyüleyici \ etkileyici \ nefes kesici \ eşsiz \ 
unutulmaz (n=565, %16,3), doğal \ samimi \ cana yakın \ sıcakkanlı (n=256, %7,3), eğlenceli 
\ neşeli \ esprili \  komik \ keyif verici (n=182, %5,2), yardımsever \ ilgili \ sorumlu \ 
destekleyici (n=180, %11,5) şeklindedir. Olumsuz temalar içerisinde en sık tekrarlanan 
temalar sırasıyla az \ yetersiz yabancı dil (n=14, %0,4), bilgisiz (n=8, %0,2), kötü \ yetersiz 
(n=8, %0,2) şeklindedir.  
Turist rehberlerinin sahip oldukları bilgi, beceri ve niteliklere göre olumlu temalar 
kategorilendirildiğinde; turist rehberlerine ilişkin yorumlarda en fazla (%45,68) turist 
rehberlerinin taşıdıkları niteliklere ilişkin olumlu temalar tekrarlanmaktadır. Turist rehberinin 
bilgilerine ilişkin olumlu temalar 1020 kez (%29,4), becerilerine ilişkin olumlu temalar 816 
kez (%23,5) tekrarlanmıştır. Turist rehberlerinin sahip oldukları bilgi, beceri ve niteliklere 
göre olumsuz temalar kategorilendirildiğinde; olumsuz temaların tekrarlanma sıklıklarının 
(%1,8) oldukça düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Yorumlarda en fazla (%0,69) turist 
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rehberlerinin becerilerine ilişkin olumsuz temalar tekrarlanmaktadır. Turist rehberinin 
bilgilerine ilişkin olumsuz temalar 22 kez (%0,64), niteliklerine ilişkin olumsuz temalar 19 
kez (%0,5) tekrarlanmıştır.  
Sonuç olarak, tüketicilerin yaptıkları yorumlara göre turist rehberleri bilgili\kültürlü, iyi-
mükemmel yabancı dil bilgisine sahiptir. Az \ yetersiz yabancı dil bilgisi ve bilgisiz olmak 
gibi olumsuz özellikleri oldukça düşük düzeyde taşımaktadırlar. Turist rehberleri eğlenceli \ 
neşeli \ esprili \ komik \ keyif verici, profesyonel \ uzman \ donanımlı, en iyi \ çok iyi rehber 
gibi becerilere sahiptir. Kötü \ yetersiz, gereksiz ve sorulan sorulara cevap vermeyen gibi 
olumsuz özellikleri oldukça düşük düzeyde taşımaktadırlar. Turist rehberleri mükemmel \ 
müthiş \ harika \ muhteşem \ olağanüstü \ inanılmaz \ süper \ büyüleyici \ etkileyici \ nefes 
kesici \ eşsiz \ unutulmaz, doğal \ samimi \ cana yakın \ sıcakkanlı, yardımsever  \ ilgili \ 
sorumlu \ destekleyici, misafirperver \ konuksever \ iyi arkadaş \ dost canlısıdır. Kaba \ 
küstah, paragöz ve hırslı gibi olumsuz özellikleri oldukça düşük düzeyde taşımaktadırlar. 
Bu araştırmanın bundan sonra yapılacak çalışmalara da ışık tutacağı düşünülmektedir. 
Tüketicilerin seyahat deneyimlerini paylaşabildiği TripAdvisor dışındaki seyahat siteleri de 
araştırma kapsamına alınabilir. Birden fazla sitede yer alan gezginlerin yorumları arasında 
karşılaştırmalar yapılabilir. Zaman kısıtı ve yorumların sayısının çok fazla olması nedeniyle 
bu çalışma İstanbul bölgesi için yapılan Türkçe yorumlar ile sınırlandırılmıştır. Bundan 
sonraki çalışmalarda Kapadokya, Antalya, İzmir gibi Türkiye’nin önemli turistik 
destinasyonları kapsama dahil edilebilir. Farklı destinasyonlara ilişkin yorumlar 
karşılaştırılabilir. Türkçe yorumlar dışında yabancı dilde yapılmış yorumlar da 
değerlendirmeye alınabilir. Yerli ve yabacı tüketicilerin yorumları arasında karşılaştırma 
yapılabilir. 
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