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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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1908-1960 YILLARI ARASINDA TÜRK ŞİİRİNDE GÖRÜLEN YENİLEŞME 
HAREKETLERİ VE II. YENİ ŞİİR HAREKETİNİN KONUMU 

 
Mehmet TÜTAK*  Burcu TÜTAK** 

 
 
Öz 
 

Toplumsal, siyasal ve tarihi gelişmelere koşut kendine yeni yollar arayan Türk şiiri, II. Meşrutiyet’ten sonra çok 
hızlı bir değişim geçirmiştir. 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar halk şiiri geleneğine bağlı Milli edebiyat 
anlayışının yaygın bir kullanıma sahip olması yenileşme eğilimini yavaşlatmış olsa da sonraki yıllarda gerek bazı 
şairlerin şahsi çabaları gerek ortaya çıkan kimi edebi topluluklar aracılığı ile yenileşme hareketi devam etmiştir.  
Bilhassa köklü yenilikler ve değişimlere öncülük eden Garip (I. Yeni) ve II. Yeni şiir hareketi, Türk şiirinin 
kendine özgü bir çehreye ulaşması açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada yenileşme 
hareketinin Tanzimat edebiyatı ile sınırlı olmadığı, sonraki dönemlerde de devam ettiği gösterilmeye çalışılacak; 
günümüz şiirinin bugünkü şekline ulaşmasında II. Meşrutiyet ve sonrasında ortaya çıkan gelişmeler periyodik bir 
sıra ile incelenerek hangi yeniliklerin görüldüğü ve bu yeniliklerin Türk şiirindeki yansımaları belirtilecektir. 
Özellikle I. Yeni ve II. Yeni şiir hareketlerine bakılarak bu şiir hareketlerinin Türk şiirine katkıları tespit 
edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Türk şiiri, yenileşme, II. Meşrutiyet dönemi, I. Yeni şiiri, II. Yeni şiiri 

 

INNOVATION MOVEMENTS ARE SEEN IN TURKISH POETRY BETWEEN 1908 - 1960 AND 
PLACE OF THE II. YENI POETRY MOVEMENT 

Abstract 

The Turkish poetry which searches new ways in parallel of social, political and historical developments shows 
rapid change after II. Meşrutiyet. Until first quarter of 19. century common usage of national literature which is 
related to folk poetry slows down innovation tendency but innovation act continues with personal efforts of some 
poets and apperance of some literary commities in following years. Especially Garip (I. Yeni) and II. Yeni which 
lead revolutions and innovations have special place in Turkish poetry’s originality. In this work it will be shown 
the innovation movement is not limited to Tanzimat literature and it continues other periods. It is indicated that 
innovations which is occured in II. Meşrutiyet period and following years is periodically researched to 
understand which innovations are seen in Turkish poetry. It will be determined contributions in Turkish poetry 
by researching I. Yeni and II. Yeni movement. 

Key Words: Turkish poetry, innovation, II. Meşrutiyet period, I. Yeni poetry, II. Yeni poetry 

 

 
Giriş 

Türk edebiyatında şiir, 20. yüzyıla gelinceye kadar “iki ana damardan gelişmiştir: Halk şiiri 
ve Divan şiiri” (Fişekçi, 2008: 52) Bu iki ekol, dönemsel bazı yönelmeler, gelişmeler 
göstermiş olsa da geleneksel tema ve kalıplara sıkı sıkıya bağlı olunduğundan yenileşme 
adına önemli adımlar atılamamıştır. 19. yüzyılın ortalarına dek “kaynağını doğuda bulan ve 
büyük ölçüde dinin beslediği bir kültür dünyası ile yoğrulmuş” (Parlatır, 2012: 1) olan Divan 
şiiri geleneğinin yüzyıllar boyunca süren saltanatı, 19. yüzyılın ikinci yarısında Batı kültür 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, mehmetutakk@gmail.com 
**  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, tutak.b@gmail.com  
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dünyasının tanınmaya başlanmasına kadar sürmüştür. Fransız şiiri başta olmak üzere Batı’dan 
yapılan çeviriler, Osmanlı kültürü ile yetişmiş olsalar da Türk aydınlarına şekilden muhtevaya 
kadar şiirin yapısı üzerinde değişik uygulamalar, denemeler yapma olanağı sunmuştur. Eski 
geleneğin yanında yeniliğin ifadesi olan bu sınırlı ve yüzeysel denemeler, Türk şiirinde hayati 
bir öneme sahiptir. Zira Tanzimat ikinci neslinin büyük şairi Recaizade Mahmut Ekrem’in 
öğrencileri olan Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin gibi önemli Servet-i Fünun şairlerinin 
girişimleriyle Türk şiirinin çehresinin gözle görülür bir biçimde değiştiği görülür.  

Şiirde olduğu kadar roman, hikâye, tiyatro, eleştiri gibi birçok türde kendini gösteren 
yenileşme, değişme, Batılılaşma coşkusu; Tanzimat edebiyatının ikinci döneminden itibaren 
şiddetini giderek arttıran II. Abdülhamit baskısıyla bir süreliğine durma noktasına gelmiştir. 
İstibdat olarak bilinen ve hayatın her alanında kendini gösteren bu ağır baskı, 1908 
Meşrutiyet’ine kadar sürmüştür.  
1908 – 1960 Yılları Arasında Yenileşme 

Meşrutiyet’in ilan edilmesi “Türk siyasi tarihinde, belki de hiçbir siyasi hadisede olmadığı 
kadar heyecan uyandırmış” (Okay, 2012: 288) özellikle Meşrutiyet’in ilk yıllarında sanat ve 
edebiyat endişesinden uzak ürünlerin ortaya konmasına neden olmuştur. Bu dönemde 
baskıdan kurtulmanın sevinciyle kaleme alınmış şiirlerde önceki dönem idarecileri 
eleştirilmiş, hürriyet nidalarıyla şiir değeri yüksek olmayan “alelade nazım kalitesinde” 
(Okay, 2012: 289) bir tarz ortaya çıkmıştır. Meşrutiyet’in ilanından hemen birkaç yıl sonra 
Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı mücadelesinin yaşandığı 1910-1923 
yılları arasında vatani, milli, hamasi şiirlerin milli vezin olan ‘hece’ ile yazıldığı milli bir 
edebiyat ortaya çıkmıştır. Belli bir beyannamesi, kuruluş zamanı ve şekli olmayan bu 
yönelim, önceleri bir ‘fikir’ olarak başlamasına rağmen memleketin tamamına yayılan çetin 
mücadele derinleştikçe edebiyat çevrelerince benimsenmiş ve kalabalık bir kadroya 
ulaşmıştır. Dilde sadeleşme ve milli kaynaklara yönelme düşüncesi, ancak Yeni Lisan 
makalesinin yayımlanmasıyla bir hareket özelliği kazanmıştır. Yeni Lisan etkisinde hece ile 
şiir yazmanın bir çığır halini almasından sonra bu anlayışın şiirde en başarılı örneklerini 
Hecenin Beş Şairi / Beş Hececiler (1914)  vermiştir. “Milli edebiyat hareketini bilhassa şiir 
alanında başarıya götüren” (Akyüz, 2000: 174) ve ırkçılığa dayanmayan bir milliyetçilik 
anlayışına sahip olan Beş Hececiler; Anadolu’yu, ferdi ve toplumsal konuları romantik bir 
duyuş ve büyük bir titizlikle işlemişlerdir. Bu dönemde Beş Hececiler dışında Nev-Yunaniler 
(1912), Rübâbcılar (1912), Nâyiler (1913), Şairler Derneği (1917), Dergâh Topluluğu (1921) 
gibi topluluklar Meşrutiyet’in edebiyat çevresine sağladığı özgürlük ortamından faydalanarak 
edebi anlayışlarına uygun ürünler vermişlerdir. 

Cumhuriyetin ilanından önceki çeyrek asırda ortaya çıkan bu toplulukların ve topluluklara 
mensup şahsiyetlerin, Cumhuriyet dönemi Türk şiirine yön verdikleri tartışılmaz bir gerçektir. 
Zira “1923’ten sonra yazılmış olan şiirler, daha önceden başlayan edebiyat geleneğinin 
devamı” (Enginün, 2012: 565) niteliğindedir. Öyle ki “Cumhuriyet öncesinde başlayıp bu 
dönemin ilk on beş yılı(na kadar), az çok yön değiştirse de devamlılık gösteren en önemli 
edebiyat hareketi; Milli edebiyat akımı” (Okay, 2013: 200) ve en önemli kaynak da halk şiiri 
geleneğidir. “Garip hareketine kadar şiirimizdeki hemen hemen yegâne yol olarak görülen 
halk şiiri geleneği(nin)” (Enginün, 2012: 567) böylesine yaygın bir kullanımının olmasının ve 
edebi faaliyetlerin bu zihniyetin etrafında teşekkül etmesinin edebiyatı tekrara düşürdüğünü, 
darboğaza soktuğunu düşünen genç şairler; yeni arayışlar içine girmişlerdir. Bu anlayışla 
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ortaya çıkan ilk edebi topluluk Yedi Meşaleciler (1928) topluluğudur. Sanat anlayışlarını 
canlılık, samimiyet ve daima yenilik şeklinde formüle eden bu topluluk üyeleri “kendilerinden 
önceki edebi hareketleri soluk ve renksiz olarak” (Korkmaz-Özcan, 2013: 256) 
nitelemişlerdir. Edebi bir beyanname ile ortaya çıkan bu edebi topluluk Yedi Meşale adlı 
dergide amaçlarını şu şekilde ifade etmişlerdir: “Kâriler, aynı his ve fikirlerin değiştirile 
değiştirile kendilerine sunulmasından bıktılar, usandılar. İşte biz edebiyatta bu çürük 
zihniyetle mücade etmek istiyoruz.” (Emiroğlu, 2014: 130) Yenilik arzusuyla bir araya gelen 
genç şairlerin oluşturduğu bu edebi topluluk, Milli edebiyatçılar ve Beş Hececileri 
aşamayarak kısa bir sürede dağılmıştır.  

Cumhuriyetin kurulmasından 1940’lara kadar Türk şiirinin gelişimine bakıldığında edebi 
topluluklar kadar, yazın hayatlarının büyük bir kısmında hiçbir topluluğa bağlı kalmadan 
kendi sanat anlayışlarını icra eden Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Necip Fazıl 
Kısakürek, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Behçet Necatigil, Necati Cumalı, Sabahattin Kudret Aksal 
gibi çok sayıda özgün şairin ortaya çıktığı görülür. Edebi duyuşlarını, şahsi çabalarıyla 
sürdürmeye çalışan bu güçlü şairlerin yanı sıra Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Haşim, Mehmet 
Akif Ersoy aruz ölçüsüyle Divan şiiri geleneğini yeni bir anlayışla sürdürürken; Genç 
Kalemler, Beş Hececiler, Şairler Dergâhı gibi toplulukların yanında Ahmet Kutsi Tecer, Rıza 
Tevfik Bölükbaşı, Ömer Bedrettin, Zeki Ömer Defne, Şükûfe Nihal, Halide Nusret Zorlutuna, 
Arif Nihat Asya, Orhan Şaik Gökyay, Cahit Külebi, Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi önemli 
şahsiyetler de halk edebiyatı geleneğine bağlı olarak hece ölçüsüyle halk şiiri zevkini modern 
şiirin imkânlarıyla sürdürmeye çalışmışlardır. Öte yandan Nâzım Hikmet, Beşir Fuad, Hoca 
Tahsin Efendi, Şevket Süreyya Aydemir ve Ercüment Behzat Lav gibi şairler de serbest 
nazmın getirdiği esneklikten yararlanarak memleket meselelerini, toplumcu gerçekçi bir 
çizgide, yüksek bir tonda dile getirmişlerdir.  

Edebi ve estetik bakımdan birbirinden farklı anlayışların yan yana görüldüğü böyle bir 
ortamda ortaya çıkan Garip (I. Yeni/1941) şiir hareketinin Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde 
çok önemli bir yeri vardır. Çünkü Garipçilere değin ne kadar yenilikçi olursa olsun şairler, 
Türk şiirinin asli iki kaynağından –halk şiiri ve divan şiiri geleneğinden- tamamen uzak, yeni, 
orijinal bir anlayışa uzanacak kadar cesaretli davranmamışlardı. Oysa Orhan Veli Kanık, 
Oktay Rifat Horozcu ve Melih Cevdet Anday’ın kurduğu Garip hareketi “Türk şiirinde o güne 
kadar yapılan ne varsa hepsini” (Emiroğlu, 2014: 154) reddetmiştir. “Basitlik, sadelik ve 
aleladelik gibi üç temel ilkeyi” (Korkmaz-Özcan, 2013: 279) benimseyen Garipçiler, sıradan 
insanları, şeyleri ve durumları; vezin, kafiye, edebi sanat ve kalıplaşmış söylemlerden 
arınmış; duru, sade bir ifadeyle vermeye çalışmışlardır. Geleneksel biçim öğelerini dışlayan, 
her türlü form endişesinden uzak bir sanat anlayışıyla “konuşma dilinin serbestliğinden 
yararlanarak, günlük hayatı ve sıradan insanların şiirini yazan Garipçiler, bu yönleriyle Türk 
şiirinde bir dönemeçtirler” (Emiroğlu, 2014: 155). Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “bu üç şairin 
yaptığı iş bilhassa edebiyatımızı şairane modalardan kurtarmak ve bir de dilimizde ilk aruz 
denemelerinden itibaren Türk şiirinin hâkim vasfı (olarak) görünen müzikaliteyi sarsmak 
olmuştur” (Tanpınar, 1992: 116). Sözleriyle özetlemeye çalıştığı Garip hareketinin şiire ait 
her türlü estetik ve yapısal unsurları dışlaması, dönemlerinde ciddi bir eleştiri ve tepkiyle 
karşılanmıştır. Garipçilerce sıradanlaştırılan, basite indirgenen, toplumdan uzaklaştırılan şiiri 
eski, saygın konumuna eriştirmek amacıyla bir hamle yapma gereği hisseden şairler; kendi şiir 
anlayışlarını yansıtan topluluklar kurmuşlardır. Bu bağlamda Garip hareketinden sonra ortaya 
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çıkan Hisar Topluluğu (1950), Mavi Grubu (1952) ve II. Yeni Hareketi’nin (1954) Garip 
şiirine tepki olarak ortaya çıktıklarını söylemek yanlış olmayacaktır.  
Mehmet Çınarlı, Gültekin Samanoğlu, İlhan Geçer ve Nevzat Yalçın öncülüğünde kurulan 
Hisar grubu, “memleket edebiyatının bir devamı olarak belirli kavramları savunan ve 
yozlaşmaya karşı mücadeleci tavırlarıyla” (Enginün, 2012: 604) dikkat çekmişlerdir.  
Geleneklerin reddedilmesine ve şiirin belirli bir siyasi görüş veya ideolojinin propaganda 
aracı olarak kullanılmasına karşı çıkan Hisar grubu, Türk edebiyatının en uzun ömürlü 
topluluğu olmasına rağmen örnek aldıkları Milli edebiyat akımı temsilcilerini 
aşamadıklarından “bir üçüncü yeni hareketi” (Emiroğlu, 2014: 188) olamamıştır. Bu dönemde 
Garip şiirine tepki gösteren bir diğer grup da Mavi grubudur. Attilâ İlhan, Ahmet Oktay, Ferit 
Edgü, Ali Püsküllüoğlu gibi şairlerin öncülüğünde sosyal realizm düşüncesinden hareketle 
toplumcu gerçekçiliğin bir adım ötesine geçen Maviciler, sosyalist gerçekçi olarak 
tanımlanabilecek yeni bir sanat anlayışını benimsemişlerdir. Bir taraftan Hisarcılarla bir 
taraftan da Garipçilerle kalem kavgasına girişen Mavicilerden Ahmet Oktay, Orhan Veli’yi 
“eksik bir öncü ve eksik bir şair” (Enginün, 2012: 606); Garip şiirini de sığ olmakla 
nitelemiştir. Ahmet Oktay’ın bu eleştirilerinden başka Attilâ İlhan’ın önce Garip şiirini sonra 
da o yıllarda ortaya çıkan II. Yeni hareketini şiirimizi yozlaştırmaya götürdüğünü söylemesi 
II. Yenicilerin de bu kavgaya dâhil olmasına neden olmuştur.  

İkinci Yeni Hareketi (1954) 
Garip şiiri, ilk ortaya çıktığı zaman genç şairlerin oldukça ilgisini çekmişti. Ancak gerek 
Orhan Veli’nin erken ölümü gerek Oktay Rifat ve Melih Cevdet’in Garip şiir anlayışını terk 
ederek başka anlayışlarla yazın hayatlarına devam etmeleri Garip şiirinin; şiire hevesli olan 
tecrubesiz genç şairlerin adeta deneme tahtası haline gelmesine neden olmuştur. Öyle ki o 
dönemde “şiir denince yalnız küçük olayların, yalnız alelade bir dille anlatılması akla gelir 
olmuş; basitlik, aleladelik şiirin ölçüsü olmuştur. Dergi sayfalarını Garip akımının sıradan 
kopyaları doldurmuştur” (Doğan, 2008: 18). Nitekim sadece ‘sadelik’ ilkesine bağlı kalınarak 
niteliksiz, estetikten mahrum örneklerin verilmesi ve değişen toplumsal koşullardan tamamen 
uzak durulması bu akımın sonu olmuştur.  Zira Garip şiirinin etkisini yitirmeye başladığı 
yıllardan itibaren Yeditepe, A, Yenilik, Salkım, Şimdilik, Pazar Postası gibi süreli yayınlarda 
-sonradan Muzaffer Erdost tarafından İkinci Yeni olarak adlandırılacak olan- yeni bir 
hareketin ilk örnekleri verilmeye başlanmıştır. 
Cemal Süreya, İlhan Berk, Edip Cansever ve Sezai Karakoç imzalı bu ilk örnekler dağınık 
olarak yayımlanır. Bu özelliğiyle “İkinci Yeni şairleri arasında ne bir işbirliği ne de 
eşzamanlılık görülür. İlk dönem şiirlerinde bile birbirinden farklı yollardan şiir dünyasına 
adım atan bu şairler, tek tek bir arayış içine girmişler ve kişisel sezgileriyle” (Karataş, 2008: 
226) Türk şiirinin 1940’lı yılların sonunda içine düştüğü tıkanıklığa bir tepki niteliğindeki 
şiirlerini yayımlamışlardır. İkinci Yeni herhangi bir bildiri, ortak bir beyanname olmaksızın 
sessiz sedasız başlamış olmasına rağmen “Türk şiirini temellerinden sarsan, alışılagelen şiir 
anlayışını kıran bir şiir hareketi” (Karaca, 2008: 277) olma özelliğine sahiptir.  
Ortaya çıktığı ilk andan itibaren edebi çevrelerce dikkatle izlenen, çoğu zaman da ağır 
eleştirilere maruz kalan İkinci Yeni şiiri; alışılmış birikimin tamamen dışında bir söyleme 
sahip olduğundan bu hareketin anlamı ve getirdiği yenilikler yine İkinci Yeni’nin öncü şairleri 
tarafından yapılmıştır.  Örneğin Sezai Karakoç, “Yeni-Gerçekçi Şiir: İkinci Yeni” başlıklı 
yazısında bu hareketi, insanın insanlar arasındaki yeriyle birlik, kâinattaki yerini de arayan 
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şairlerin geçidi olarak tanımlayarak sözlerine şöyle devam eder: “Arayan fakat bulmaya niyeti 
olmayan. Bir pasaj, bir bulvardır bu akım (…) Yer yer akıl dışına kaçar, düşlerde gezinir. Bazı 
bazı düşüncenin sansüründen kurtulur. Bir parça ekmek, bir parça hayal ve biraz da fantezi 
şiiridir.” (Karakoç, 2008: 197) Karakoç’un hayalin ve fantezinin şiiri olarak ifade ettiği İkinci 
Yeni şiirinin belli başlı özellikleri birkaç maddeyle şöyle sıralanabilir:  

•   Anlamın sınırları imgeler, çağrışımlar aracılığıyla gizlenerek belirsizleştirilir. Anlam 
kendini hemen ele vermez. Okuyucunun uğraşmasını, emek vermesini ister. 

•   İmgeci bir şiir olan İkinci Yeni şiirinde soyut düşünüş ve soyutlamaya önem verilir.  

•   Dil, günlük konuşma dilinden uzaktır. Söz ile sözcük arasındaki denge, bilinçli bir 
şekilde bozularak; sözcükler, alışılmış kullanımlarının dışında kullanılır.   

•   Şiirin özünde açmazları, korkuları, hayal kırıklıkları, çaresizliği, aşkları ile birey 
olarak kendine dönen insan vardır. 

•   İkinci Yeni şiiri halk şiirine, halk şiiri deyişlerine ve siyasete karşı mesafelidir. 

•   Duyguya ve çağrışıma yaslanan, anlamını bir çırpıda ele vermeyen kapalı şiirleriyle 
şiir birikimi olan aydın kesime hitap eder. 

Türk şiirini özellikle dilin kullanımı, biçim ve yeni imajlar oluşturma yönünden yeni bir 
düzeleme taşıyan İkinci Yeni hareketi; getirdiği yeniliklerle alışılagelen şiir anlayışını 
benimseyen gelenekçi şairleri rahatsız etmesinden dolayı çok ağır bir şekilde eleştirilmiştir. 
Örneğin Attilâ İlhan bu şiiri boş imgelerle yapılmış rastlansal bir şiir olarak nitelerken 
Mehmet Çınarlı, eleştirilerin dozunu biraz daha arttırarak şunları söyler: “Bugün nasıl bir 
açıklama, ne tür bir yorum yapılırsa yapılsın, 1955’ten sonra bazı genç şairlerimizi, ‘soyut’a, 
‘anlamsız’a doğru iten, benim kanaatime göre, realizm adına ortaya sürülen basitlik ve 
iğrençliğin toplumda yarattığı usanç ve tiksintidir” (Çınarlı,1968: 3; Emiroğlu, 2014: 224). Bu 
ve buna benzeyen eleştiriler karşısında kendilerini savunma ihtiyacı hisseden İkinci Yeni 
şairleri sanat anlayışlarını, amaçlarını izah etmeye çalışmışlardır. 

İlhan Berk, bu yenilikçi anlayışı şöyle açıklamıştır: “İyi bir şiir anlamla yola çıkmaya her 
zaman engeldir. Her şeyden önce bir şiirden düzyazıdan anladığımız anlamda bir anlam 
beklemek, ona öyle yaklaşmak şiirin doğasına aykırıdır. İyi bir şiir, bir şey anlatmak şöyle 
dursun, ona uzaktan yakından yanaşmaz; arkasını döner. Anlatılmaz olanlardır onun çabası, 
savaşımı” (Berk, 2008: 183). 
Turgut Uyar ise “İnsan, doğasıyla şiir değişiyor. Bu değişim ancak değişimin ve değişenin, 
eskimenin ve eskiyenin farkına varmakla izlenebilir. Bilgi şartı yanında bunları ayırt etmenin 
asgari baz’ı: sağlam bir duyarlılıktır. Yüzyılımızın bütün gereçleri de bunu sağlamaya 
elverişli üstelik. 1930’un eksik idealizm’i, 1940 realizm’i ve 1950’nin hastalıklı romantizm’i 
ile bugünün insanını betimlemek mümkün değil” (Uyar, 2008: 189) diyerek çağa ayak 
uyduran yeni bir şiirin gerekliliğine dikkat çekmiştir. 
Her toplumun kendine has bir şiire sahip olmasının bir gereksinim olduğuna inanan Edip 
Cansever ise İkinci Yeni şiirini şöyle tanımlamıştır: “Hiç değilse zorlanıyor şiir, seçkin, soy 
bir anlatım yolu bulmak için savaşılıyor. Örneğin cümleler parçalanıyor; söze yeni bir 
devinim katılıyor böylelikle. Bir bakıma cümle tavır takınıyor, insanlaşıyor. Derken bir satır 
başı, bir parantez, bir diyalog… Bakıyorsunuz düzyazıya geçmiş ozan; anlatıyor, açıyor 
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anlamı genişletip yoğunlaştırıyor. Mısra yerine devinim, mısrayı ölçü yapmak yerine usu ölçü 
yapmak! Güç şiir burdan çıkıyor, şiir okuma zorluğu burdan doğuyor” (Cansever, 2008: 193). 
İkinci Yeni hareketinin en çok bilinen ve en güçlü şairi olarak kabul gören Cemal Süreya, 
çağdaş Batılı şiirin bir evrim sonucunda bugünkü noktaya geldiğini ve Türk şiirinin de bu 
yeni yönelişten İkinci Yeni şiiri sayesinde geri kalmadığını, evrimini İkinci Yeni aracılığıyla 
tamamladığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etmiştir: “Şiirimizde şimdi yeni bir eğilim 
başladı. Bir iki yıldır dilin daha iç, daha derin imkânlarıyla baş başayız. Genç şairler yalnız 
folklor gibi kesin klişelere değil, daha hafif kalıplara bile sırtlarını çevirdiler. (…) Kelimeler 
bizde de yontuluyor artık. Kelimeler bizde de yerlerinden yarı yarıya koparılıyor, 
anlamlarından ufak tefek saptırılıyor, yeni yükler yükleniyor kelimelere. Böylece bir 
kavramın değişik görüntü ya da izlenimleri elde edilerek yeni imajlara, yeni mısralara 
varılmak isteniyor. Genç şairler hep bunu istiyoruz. Folklor ve klişelerin karşısında öbür 
kutbu meydana getiren bu durum şiirimizde bir evrimdi. Her evrim gibi haklı ve zorunlu” 
(Süreya, 2008: 196).  
İmgesel söyleyişe, anlam kapalılığına dayanan İkinci Yeni şiiri; anlamsız olmakla suçlanmış 
olsa da zamanla İkinci Yeni şairlerinin kendilerini anlatma yönündeki yoğun çabaları 
sonucunda asıl amaçlarının “anlamsız şiir yazmak değil, anlamın görünen, duyulan 
sınırlarının ötesine geçip okuru bambaşka dünyalara taşımak olduğu” (Fişekçi, 2008: 60) 
anlaşılmıştır. 
Türk edebiyatında üzerinde çok konuşulan ve yazılan, hatta “Orhan Veli’den sonraki tek ve 
özgün şiir hareketi” (Doğan, 2008: 13) olarak anılan İkinci Yeni hareketinin kuramcı ve güçlü 
temsilcileri olan İlhan Berk, Cemal Süreya, Turgut Uyar, Edip Cansever, Ece Ayhan, Sezai 
Karakoç; kendilerinden sonraki birçok önemli şaire esin kaynağı olmuşlardır. Az ya da çok bu 
hareketten etkilenen isimlerden önemli olanları şöyle sıralanabilir: Muzaffer Erdost, Süreya 
Berfe, İsmet Özel, Özdemir İnce, Oktay Rifat Horozcu, Ahmet Oktay, Yılmaz Gruda, Cahit 
Zarifoğlu, Kemal Özer, Ülkü Tamer, Turgay Gönenç. 

Sonuç 
Tanzimat ile birlikte uygulanan modernleşme programının bir gereği olarak siyasi, ekonomik, 
sosyal, kültür ve sanat hayatında önemli değişim ve yenilikler meydana gelmiştir. Tanzimat 
dönemindeki bu gelişmelere paralel olarak edebiyatta da yeni ve alternatif açılımlar 
yapılmıştır. Zira Türk edebiyatında halk ve divan şiiri ekseninde süregelen geleneksel 
yönelimlerin etkisi bu yeniliklerle birlikte kırılarak Batı edebiyatı yoğunluklu yeni bir edebi 
anlayış teşekkül etmiştir. Ancak yeni tür, konu ve tekniklerin ilk kez denendiği bu anlayışın 
Türk edebiyatında yer edinmesi çok kolay olmamıştır. Yenilik ve modernleşme düşüncesiyle 
yetişen aydınların karşılaştıkları ilk zorluk ağır baskı rejimi olmuştur. II. Abdülhamit 
rejiminin baskıcı uygulamaları nedeniyle durma noktasına gelen yenileşme hareketi, 1908’de 
Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle birlikte kaldığı yerden devam etmiştir.  
Meşrutiyet sisteminden sonra yaşanan serbestlik ortamında yeniden hız kazanan yenileşme 
hareketi, 1910-1923 yılları arasında milli edebiyat anlayışının büyük oranda hâkim olduğu bir 
eksene kaymıştır. Ancak bu anlayışın milli mücadele sonrasında da şiirde yegâne yol olarak 
görülmesi yenilik taraftarı olan genç şairlerin tepki göstermesine neden olmuştur. Yeniliğin 
devamlılığı ve gerekliliği düsturuyla kurulan ilk edebi topluluk Yedi Meşaleciler olsa da Türk 
şiirinde asıl değişim ve dönüşüm Garip hareketi (I. Yeni) ile olmuştur. Zira sadece milli 
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hadiselerin ortaya çıkardığı milli edebiyat düşüncesini değil Türk şiirinin o güne kadarki tüm 
birikimini reddeden Garip hareketi sonrasında Türk şiiri, yenileşme bakımından en hareketli 
dönemine girmiştir.   

Türk şiirinin gelişimine büyük oranda katkı sağlayan ve doğu-batı, eski-yeni, aruz-hece, 
klasik- modern, sosyallik-bireylik, anlamlı-anlamsız tartışmaları ekseninde vücut bulan 
dualizm; Garip hareketiyle başlayan ve II. Yeni ile devam tartışmaların da odak noktası 
olmuştur. Getirmiş oldukları yeniliklerden dolayı, çağdaşlarının ve geleneksel şiir anlayışına 
bağlı şairlerin yoğun eleştirileriyle karşılaşmış olan Garip ve II. Yeni şairleri kendilerini izah 
etme gereği duymuşlardır. Şiir alanında yapılmış olan bu poetik tartışma ve izahlar, Türk 
şiirinin gelişimine önemli bir katkı sağlamıştır. Bu bağlamda özde Garip şiirine bir tepki 
olarak ortaya çıkmış olsalar da Hisar Topluluğu, Mavi Grubu ve II. Yeni Hareketi’nin Türk 
şiirinin günümüz çağdaş hüviyetini kazanmasını sağladığını söylemek yanlış olmayacaktır. 
Zira bu dönemde ortaya çıkan bu edebi toplulukların, Garip şiirini eleştirip kendi edebi 
anlayışlarını savunmaları; yeniliklere karşı oldukları yönünde yanlış bir algı oluşturmuş olsa 
da eleştirileriyle Türk şiirine getirdikleri canlılığın, yenileşmeye dolaylı da olsa hizmet ettiğini 
söylemek mümkündür. Özellikle Türk şiirinin, çağdaş dünya şiirinde meydana gelen 
gelişmelerden geri kalmaması adına yaptıkları yeniliklerden dolayı II. Yeni şairlerinin modern 
şiir çığırının öncüleri konumunda oldukları söylenebilir. 

 
 

KAYNAKÇA 
Akyüz, K. (2000). Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri. İstanbul: İnkılâp Kitabevi. 

Berk, İ. (2008). “Anlamla Yola Çıkılmaz”, İkinci Yeni Şiir. Haz., Mehmet H. Doğan.  
 2. Baskı, s.183-188, İstanbul: İkaros Yayınları. 

Doğan, M. H. (2008). “İkinci Yeni Şiir”, İkinci Yeni Şiir. 2. Baskı, s.13-28, İstanbul: İkaros  
 Yayınları. 

Edip Cansever, E. (2008). “Tek Sesli Şiirden Çok Sesli Şiire”, İkinci Yeni Şiir. Haz.,  
 Mehmet H. Doğan. 2. Baskı, s.193-194, İstanbul: İkaros Yayınları. 

Emiroğlu, Ö. (2014). Türkiye’de Edebiyat Toplulukları. 5. Baskı, Ankara: Akçağ Yayınları. 
Enginün, İ. (2012).  “Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri”, Türk Şiiri Özel Sayısı  

 IV/Çağdaş Türk Şiiri, Türk Dili, S.481-482, s. 565-617, 3, Baskı, Ankara. 
Fişekçi, T. (2008).  “Çağdaş Türk Şiirinin Doğuşu ve Gelişmeleri”, Haz., Zehra  

İpşiroğlu. Çağdaş Türk Yazını. s.53-67, 2. Baskı, İstanbul: Toroslu Kitaplığı. 
Karaca, A. (2008). “İkinci Yeni Şiiri”, İkinci Yeni Şiiri. Haz., Mehmet H. Doğan. 

 2. Baskı, s.277-302, İstanbul: İkaros Yayınları. 
Karakoç, S. (2008). “Yeni-Gerçekçi Şiir: İkinci Yeni”, İkinci Yeni Şiir. Haz., Mehmet  

H. Doğan. 2. Baskı, s.197-198, İstanbul: İkaros Yayınları. 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	  
	  
	  

	   8	  

Karataş, T. (2008). “İkinci Yeni”, İkinci Yeni Şiir. Haz., Mehmet H. Doğan.  

 2. Baskı, s.223-232, İstanbul: İkaros Yayınları. 
Korkmaz, R. - Özcan, T. (2013). “Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri”, Yeni Türk  

 Edebiyatı El Kitabı. s.237-328, 8.Baskı, Ankara.  
Okay, M. O. (2012).  “XX. Yüzyılın Başından Cumhuriyete Yeni Türk Şiiri (1900- 

 1923)”, Türk Şiiri Özel Sayısı IV/Çağdaş Türk Şiiri, Türk Dili, S.481-482, s.  
 286-313, 3, Baskı, Ankara. 

Okay, M. O. (2013). Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı. 3.Baskı, İstanbul: Dergâh Yayınları. 
Parlatır, İ. (2012). “XIX. Yüzyıl Türk Şiiri” , Türk Şiiri Özel Sayısı IV Çağdaş/Türk  

 Şiiri, Türk Dili, S.481-482, s. 1-47, 3, Baskı, Ankara. 
Süreya, C. (2008). “Folklor Şiire Düşman”, İkinci Yeni Şiir. Haz., Mehmet H.  

Doğan. 2. Baskı, s.195-196, İstanbul: İkaros Yayınları. 
Tanpınar, A.H. (1992).  Edebiyat Üzerine Makaleler. Haz., Zeynep Kerman.  

 3. Baskı, İstanbul: Dergâh Yayınları. 
Uyar, T. (2008). “Çıkmazın Güzelliği”, İkinci Yeni Şiir. Haz., Mehmet H. Doğan.  

 2. Baskı, s.189-190, İstanbul: İkaros Yayınları. 
 
 

 
 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	  
	  
	  
	  

	  
	  

9	  

DEMATEL VE VIKOR YÖNTEMLERİYLE DIŞ KAYNAK SEÇİMİ: OTEL 
İŞLETMESİ ÖRNEĞİ 

Serhat KARAOĞLAN* 

 

ÖZ 

Dış kaynak kullanımı (DKK), işletmeler için hem maliyetleri düşürmek hem de rekabet avantajı sağlamak adına 
iyi bir strateji olabilir. Ancak dış kaynak kullanımında yanlış verilen bir karar, işletme için olumsuz sonuçlar 
doğurabilir. İşletmeler dış kaynak seçimini yaparken doğru karar vermeli ve uygun hizmet sağlayıcı ile 
çalışmalıdır. Bunun için de karar almayı etkileyen her bir kriter ve alternatif iyi değerlendirilmelidir. Bu 
çalışmada, bir otel işletmesinin fotoğrafçılık hizmetleri için dış kaynak kullanımı seçim problemi incelenmiştir. 
Kriter ağırlıkları ve kriterler arasındaki ilişkiler DEMATEL (The Decision Making Trial and Evaluation 
Laboratory)  yöntemi ile belirlenmiş ve alternatifler arasından seçim VIKOR (VIseKriterijumska Optimizacija I 
Kompromisno Resenje) yöntemi ile yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: DEMATEL, VIKOR, Dış Kaynak Kullanımı, ÇKKV, Otel İşletmesi. 

 

SELECTION OF AN OUTSOURCING PROVIDER WITH DEMATEL AND VIKOR METHODS: 
HOTEL BUSINESS EXAMPLE 

ABSTRACT 

Outsourcing should be a good strategy for firms for both reducing costs and competitiveness. However, a wrong 
decision when using outsource should makes unfavourable results. Firms have to give the right decision when 
selecting outsources and have to cooperate with proper service provider. Thus, each factor that effects the 
decision making and altenatives have to be evaluated well enough. In this paper, selection of photography 
services as outsource for a hotel business problem has been examined. The weight and interrelation of factors are 
determined by DEMATEL (The Decision Making Trial and Evaluation Laboratory) method. Then, choice from 
alternatives are made by VIKOR (VIseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje) method. 

Keywords: DEMATEL, VIKOR, Outsourcing, MCDM, Hotel Business. 

 

1. GİRİŞ 

Dış kaynak kullanımı (DKK - outsourcing), bir işletmenin kendisi dışındaki başka bir işletme 
ile bir işin birincil sorumluluğunu devretmesi için yaptığı anlaşma olarak tanımlanabilir (Yang 
vd., 2007; Liou vd., 2011). İşletmelerin kendi alanında uzmanlaşmış diğer işletmelerden, 
kendi yeteneklerini esas alan işlerin dışındaki işleri alması DKK olarak tanımlanır (Özbay, 
2004). Hizmeti satın alan işletme ile bu hizmeti veren işletme arasındaki uzun dönemli 
stratejik işbirliğidir (Embleton ve Wright, 1998; A. Türksoy ve S.S. Türksoy, 2007). Dış 
kaynak kullanımı rekabet, verimlilik ve maliyetlerin düşürülmesi gibi konularda avantaj 
sağlayabilir. Dış kaynak kullanımı hizmet bedellerini önemli ölçüde düşürdüğü, bekleme 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Arş. Gör., Kırıkkale Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, serhat@karaoglan.net 
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zamanlarını azalttığı, müşteri memnuniyetini arttırdığı ve işletmenin temel yetkinliğini 
genişlettiği için önemli bir iş yaklaşımı haline gelmiştir (McCarthy ve Anagnostou, 2004; 
Antelo ve Bru, 2010; Feng vd., 2011).  Bu avantajların yanında işletme birtakım riskleri 
üstlenmektedir. Yapılacak iş için ortaklık kurulan işletmenin yapacağı hata yüzünden oluşan 
olumsuz etki ana işletmeye yansıyacaktır. Riski azaltmak için dış kaynak seçimi hassas olarak 
ele alınması gereken bir konudur. 

Dış kaynak kullanımı yeni bir kavram değildir. Uzun zamandan beri tesis yönetimi, finans, 
muhasebe, lojistik, hukuk hizmetleri, pazarlama ve müşteri hizmetleri alanlarında dışarıdan 
hizmet alımı yapılmaktadır (Liou ve Chuang, 2010). İşletmeler, uzman olmadıkları konularda 
dışarıdan hizmet alımı yaparak kendi temel yeteneklerine odaklanmalıdır. Bu odaklanma 
sayesinde rekabet avantajı sağlayacaklardır. Temel yetenekleri dışındaki hizmetleri ise o 
konuda uzmanlaşmış işletmelere devretmeleri uygun olacaktır. 

Günümüzde hemen hemen her sektörde görülebilen hizmet alımları, turizm sektöründe de 
yoğun biçimde kullanılmaktadır. Otellerin asıl fonksiyonu müşterilerin konaklama 
ihtiyaçlarını karşılamaktır (A. Türksoy ve S.S. Türksoy, 2007). Bununla birlikte, özellikle 
şehir otelciliğinde, işletmeler konaklama hizmetinin yanı sıra konferans, etkinlik, düğün gibi 
organizasyon hizmetleri de vermektedir. Birçok otel işletmesi, bu hizmetleri kendi bünyesinde 
vermek yerine dış kaynak kullanımını tercih etmektedir. Dış kaynak kullanımı, bir yandan işi 
konusunda uzman işletmeye devretmeye yararken öte yandan yönetim kolaylığı 
sağlamaktadır. Otel işletmeleri, dış kaynakların belirli bir işte başarısızlık riskini 
düşürdüklerini düşünmektedir (Lam ve Han, 2005). İşletme, uzman olmadıkları bir hizmete 
dair insan kaynakları, tedarik, stok, ulaşım, finans gibi yük oluşturabilecek konularla 
ilgilenmeyecek, kendi uzmanlığına odaklanacaktır. Ayrıca otel işletmesi, iş ortaklığı yaptığı 
organizasyonu pazarlama silahı olarak kullanma şansına sahip olacaktır. Kendi alanında 
uzman bir işletme, otel işletmesi için kaldıraç etkisi yapabilecektir. Düğün organizasyonu 
yapan bir otel işletmesinin, organizatör, fotoğrafçı, müzik ekibi gibi dış kaynakların 
isimlerini/markalarını kendi hizmet satışında kullanması mümkündür. Finansal açıdan 
bakıldığında ise uzman işletmenin, uzman olmayan işletmeden daha yüksek gelir ve kârlılık 
elde edeceği açıktır. Dış kaynak kullanımı sayesinde ana işletme, işi kendisi yüklenmesi 
seçeneğinden daha yüksek gelir elde edebilme şansına sahiptir. Bir yandan da dış kaynaklar 
ile verilen hizmetin etkinliği, ana işletmenin verdiği diğer hizmetlere olan kalite algısını 
artıracaktır. Örneğin, bir şehir otelindeki organizasyondan memnun kalan bir müşteri, 
konaklama için de aynı oteli tercih edecek, hatta tanıdıklarına önerecektir. Tüm bunların 
yanında sezonluk ek hizmetler için personel temin etmek otel işletmesi için zor olabilecektir. 
Çalışanlar, sezonluk iş için otel işletmesini tercih etmektense yıl boyu çalışabilecekleri bir işte 
çalışmayı tercih ederler. Otel işletmesinin sezon dışındaki nadiren gerçekleşen yan hizmetler 
için personel bulundurması da kendisi için yük teşkil edecektir. 

Geleneksel yaklaşımda, dış kaynak seçimleri ekonomi odaklıdır (Espino-Rodrı́Guez ve 
Padrón-Robaina, 2005). Genellikle en iyi teklifi veren işletme tercih edilir. Ancak en iyi fiyat 
tercihi çoğu zaman problemleri de beraberinde getirmektedir. Yüklenici, iş ortağı veya dış 
kaynak seçiminde birden çok kriter, önem derecesine göre göz önüne alınmalıdır. 
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2. LİTERATÜR TARAMASI 
 
Web of Science üzerinde DEMATEL (The Decision Making Trial and Evaluation 
Laboratory) ve VIKOR (VIseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje) anahtar 
kelimeleri bir arada kullanarak yapılan taramada bugüne kadar toplamda 51 adet çalışma 
yapıldığı görülmektedir. Bu iki yöntemin bir arada kullanılmaya başlanması 2009 yılında 
Yang, Shieh ve Tzeng tarafından yapılan çalışma ile olmuştur. Bir sonraki çalışma ise 2010 
yılında Liou ve Chuang tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada DEMATEL yöntemi, kriterler 
arasındaki ilişkiyi belirlemekte kullanılmış olup, dış kaynak kullanımı için hibrit birçok 
kriterli karar verme modeli geliştirilmiştir. Aynı zamanda bu çalışma, her iki yöntemin de bir 
arada dış kaynak seçiminde kullanıldığı tek çalışmadır. Yine aynı yıl Tsai, Chou ve Lai 
tarafından yapılan Tayvan’daki milli parklara ait web sayfalarını analiz için yaptıkları 
çalışmada DEMATEL yöntemi kriterler arasındaki ilişkiyi belirlemekte kullanılmıştır. Sözü 
geçen her iki çalışmada da kriter ağırlıklarını belirlemek amacı ile ANP (Analitik Ağ Süreci) 
yöntemi kullanılmış ve alternatifler VIKOR yöntemi ile değerlendirilmiştir. Ho vd. (2011) 
Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli (CAPM) temelli portfolyo seçimi konusunda iki 
yöntemi bir arada kullanmıştır. 2012 yılında Wang ve Tzeng pazarlama konusunda yaptıkları 
çalışmada işletmeleri VIKOR yöntemi ile sıralarken, DEMATEL yöntemi ile kriterler 
arasındaki ilişkiye bakmışlardır. Hsu, Wang ve Tzeng (2012), tedarikçi seçimi kararında 
DANP (DEMATEL tabanlı ANP) yöntemini VIKOR yöntemi ile birlikte kullanmışlardır. 
Yang vd. 2013 yılında bu iki yöntemi kullanarak bilgi güvenliği risk kontrol değerlendirmesi 
için bir çalışma daha yayınlamışlardır. Son dönemde DEMATEL ve VIKOR yöntemleri ile 
yapılan çalışmalara göz atılacak olursa; bankacılık endüstrisindeki finansal performans 
gelişimini desteklemek amaçlı karar verme temelli kolay bir hesaplama çalışması (Shen ve 
Tzeng, 2015) yapılmıştır. Araç telematik sistemleri (VTS) ürünleri için müşteri öncelikleri 
üzerine, temel bileşen analizi (PCA) ve ANP yöntemleri de eklenerek, 4 çok kriterli karar 
verme yöntemi kullanılan yapılmış olan bir hibrit çalışma (Lin, 2015) ve tedarik zincirinin iç 
kontrolündeki anahtar faktörlerin araştırılması için yapılan hibrit dinamik çok kriterli karar 
verme çalışması (Chen, 2015) göze çarpmaktadır. Ayrıca Tadic, Zecevic ve Krstic (2014) 
tarafından yapılan şehir için ulaştırma konsepti seçimi üzerine yapılan çalışmada da bulanık 
DEMATEL ve bulanık VIKOR yöntemleri bir arada kullanılmıştır. 
 
Web of Science veri tabanında DEMATEL yöntemi ile yapılmış toplam 444 çalışma yer 
almaktadır. Bu yöntemin dış kaynak seçiminde, VIKOR yöntemi olmadan kullanıldığı 9 adet 
çalışmaya rastlanmaktadır (DEMATEL ve outsource anahtar kelimeleri kullanılarak yapılan 
aramada). Bu çalışmaların ilki Hsu vd. tarafından, yine 2009 yılında ulaşım konusunda dış 
kaynak kullanımı hakkında yapılmıştır. VIKOR yöntemi kullanılarak yapılan 398 adet 
çalışmadan ise 4 adedi, DEMATEL yöntemini içinde barındırmayan ve dış kaynak kullanımı 
hakkında olan çalışmalardır. Dış kaynak kullanımında çok kriterli karar verme yöntemleri ile 
yapılan çalışmalar ise 35 adet olup Şekil 1’de bu çalışmaların dağılımı gösterilmiştir. 
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       Şekil 1: Dış kaynak kullanımında ÇKKV yöntemleri kullanımı 

 
3. ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME 
Karar verme konusu, gerek süreci, gerek çeşitleri, gerekse şartları ve yöntemleri açısından her 
zaman araştırma konusu olmuştur (Eroğlu, 2014). Karar verme problemleri, doğası, karar 
vericinin politikası ve kararın amacı gereği, bir alternatifi seçmeyi, alternatifleri en iyiden en 
kötüye doğru sıralamayı veya önceden tanımlanmış homojen sınıflara ayırmayı gerektirir 
(Zopounidis, 2002). Kriter sayısının birden fazla olması durumunda ise çok kriterli karar 
verme yöntemleri kullanılmaya başlanmaktadır. Çok kriterli karar verme, en sık kullanılan 
karar verme dallarından birisidir. En temel haliyle, karar vericinin nitelikleri ve fonksiyon 
değerleri bilinen bir dizi alternatif arasından seçim yapmasına çok kriterli karar verme 
denilmektedir (Dyer, Fishburn, Steuer vd., 1992). Çok kriterli karar verme yöntemlerinin 
genel amacı, birden çok mevcut kriter arasından ve çeşitli kriter öncelikleriyle karar vericinin 
uygun alternatiflerden birisini seçmesine yardımcı olmaktır (Jankowski, 1995). Çok kriterli 
karar verme yöntemlerinde sonuçlar karar vericinin seçimlerine bağlı olduğundan dolayı 
birbirleri ile çelişkili olabilmektedir. (Pohekar ve Ramachandran, 2004). Bu yüzden farklı 
gruplardan ve çok sayıda karar verici kullanılması daha doğru ve uzlaşık sonuç alınmasını 
sağlayabilir. Çok kriterli karar verme, esas olarak kriterlerin değerlendirilmesi ve tercih 
yapısının belirlenmesi üzerine odaklanır (Yang, Chiu, Tzeng ve Yeh, 2008). Araştırmacılar, 
buna benzer durumlar için türlü yöntemler geliştirmişler ve çok kriterli problemlerde daha 
doğru kararlar almayı amaçlamışlardır. Bu yöntemler, konu üzerinde çalışan bilim insanları 
tarafından sıklıkla karşılaştırılmış, problemin içeriğine kapsamına göre en uygun karar verme 
yöntemi seçilmeye çalışılmıştır. 

3.1 DEMATEL 

DEMATEL, bir yapısal modeldeki karmaşık faktörler arasındaki nedensellik ilişkisini kuran 
ve analiz eden kapsamlı bir yöntemdir (Wu ve Lee, 2007) ve karmaşık dünya problemlerini 
analiz etmek için Cenova Battele Enstitüsü tarafından geliştirilmiştir (Huang, Shyu ve Tzeng, 
2007). DEMATEL yöntemi, uzlaşmacı sebep-sonuç modeli içeren dolaylı ilişkileri 
kapsamaktadır (Aksakal ve Dağdeviren, 2010). Bu yöntemde, yapısal bir modelin 
düzenlenmesi için uzmanların bilgisi kullanılır (Liou, Yen ve Tzeng, 2008). DEMATEL 
yöntemi sayesinde kriter ağırlıkları belirlenebilmekte, bu kriterler önem derecelerine göre 

9 1 4 

21 

Çok Kriterli Karar Verme (n=35) 

DEMATEL VIKOR 
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sıralanabilmektedir. Bunun yanında, bütün kriterlerin birbirleri ile ilişkili olduğu kabul edilen 
DEMATEL yöntemi ile kriterler arasındaki etki derecesi de ölçülebilmektedir. Sisteme 
yaptığı etki, diğer kriterlerden etkilenme derecesinden daha yüksek olanlara dağıtıcı adı 
verilirken, sistemden etkilenme derecesi sisteme yaptığı etkiden daha yüksek olanlara ise alıcı 
adı verilmektedir (Seyed-Hosseini, Safaei ve Asgharpour, 2006). DEMATEL, kriter 
ağırlıklarını belirleme konusunda başarılı bir yöntemdir ancak alternatifleri derecelendirmek 
için bir başka çok ölçütlü karar verme yöntemi ile beraber kullanılması gerekmektedir. 

3.1.1 DEMATEL yönteminde basamaklar sırası ile aşağıdaki adımları takip eder: 

Kriter ağırlıklarını belirlemek için uygulanacak olan DEMATEL yönteminde basamaklar 
sırası ile aşağıdaki adımları takip eder: 

1. Adım: Kriterler arasındaki ilişkiler, Tablo 1’deki ikili karşılaştırma ölçeği kullanılarak 
uzman grup tarafından belirlenmektedir. Puanlamalar 0-3 veya 0-4 aralığında yapılabilir. 
Sayısal değerler, bir kriterin diğerini hangi ölçüde etkilediğini göstermektedir. 

Tablo 1: İkili Karşılaştırma Ölçeği 
Sayısal Değer Tanım 

0 Etkisiz 
1 Düşük etki 
2 Orta derecede etki 
3 Yüksek derecede etki 
4 Çok yüksek derecede etki 

 

2. Adım: Kriterleri değerlendiren uzman sayısının birden fazla olması durumunda, verilen 
puanların aritmetik ortalaması alınır. Ardından bu değerler matrise yerleştirilir ve köşegenleri 
“0” olan asimetrik bir matris elde edilir. Bu elde ettiğimiz matrise direkt ilişki matrisi (X) adı 
verilir.  

𝑋 =
0 ⋯ 𝑋%&
⋮ ⋱ ⋮
𝑋&% ⋯ 0

 

3. Adım: Direkt ilişki matrisinin elde edilmesinden sonra eşitlik 1 gösterildiği üzere her bir 
satır ve sütun toplamının en büyüğü bulunur. 

𝑠 = max(max 𝑋./
&

/0%
, 𝑋./

&

.0%
)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (1) 

Ardından matrisin her bir elemanı “s” değerine bölünerek normalleştirilmiş direkt ilişki 
matrisi (C) oluşturulur. 

𝐶 =
𝑋
𝑠 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (2) 
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4. Adım: Eşitlik 3’te de görüldüğü üzere, C matrisi birim matristen çıkarılır, tersi alınır ve 
tekrar C matrisi ile çarpılır. 

lim
9→;

𝐶 + 𝐶= + 𝐶> +⋯+ 𝐶9 

𝐹 = 𝐶 + 𝐶= + 𝐶> +⋯+ 𝐶9 = 𝐶 𝐼 − 𝐶 B%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (3) 

Böylelikle toplam ilişki matrisi (F) elde edilir. 

5. Adım: Bu adımda etkileyen ve etkilenen faktör gruplarının belirlenmesi ve net etki 
derecelerinin hesaplanması için, toplam ilişki matrisi (F) belirlendikten sonra satır ve sütun 
toplamları bulunur (Çınar, 2013). Elde edilen bu değerler her bir kriter için: 

Her bir satır toplamı (Di), kriterin diğer kriterleri doğrudan veya dolaylı etkilemesini, 
Her bir sütun toplamı (Ri) ise kriterin diğer kriterlerden doğrudan veya dolaylı etkilenme 
toplamını belirtir. 
Her bir kriter için Di+Ri gönderilen ve alınan toplam etki değerini, 
Her bir kriter için Di-Ri ise kriterin sisteme yaptığı toplam etkiyi gösterir. 
Di+Ri kriterin sistem içindeki önemini belirtir. 
Di-Ri değeri pozitif ise etkileyen, negatif ise etkilenen olarak nitelendirilir. 

6. Adım: Bu aşamada matrisin eşik değeri belirlendikten sonra etki yönlü dağılım grafiği 
çizilir. Eşik değerin üzerindeki kriterler etkileyen olarak belirlenir ve diyagramda etki yönü ok 
ile belirtilir. Herhangi kriterin kendisini de etkilemesi durumu da diyagramda gösterilir. 
Oklar, etkileyenden etkilenene doğru oluşur. Eşik değer uzmanlar tarafından belirlenebilir. 
Bunun mümkün olmaması durumunda toplam ilişki matrisinin (F) ortalaması alınarak da 
belirlenebilir. 

7. Adım: Kriter ağırlıklarının elde edebilmek için, Di+Ri ‘nin karesi ile Di-Ri’nin karesinin 
toplamı kök içerisine alınır. 

𝑊.E = (𝐷. + 𝑅.)= + (𝐷. − 𝑅.)=	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (4) 

 

Ardından her bir ağırlık, ağırlıkların toplamına bölünür. 

𝑊. =
𝑊.E

𝑊.E
&
.0%

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (5) 

 

Böylelikle kriter ağırlıkları bulunmuş olur. 

 

 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	  
	  
	  
	  

	  
	  

15	  

3.2. VIKOR 

Sırpça “VIseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje” ifadesinin baş harflerinden 
oluşan VIKOR yöntemi çok kriterli optimizasyon ve uzlaşık çözüm anlamına gelmektedir 
(Dinçer ve Görener, 2011; Kuru ve Akın, 2012). Opricovic’e ait 1998 tarihli çalışmada ilk 
gerçek uygulama yapılmıştır. 2004 yılında Opricovic ve Tzeng’in yaptığı çalışma sayesinde 
uluslararası bilinirliğe ulaşmıştır. VIKOR yöntemi karmaşık sistemlerin çok kriterli 
optimizasyonu için geliştirilmiştir (Opricovic ve Tzeng, 2004). Yöntem temel olarak, 
alternatifler ışığında ve değerlendirme kriterleri kapsamında bir uzlaşık çözüm tespit etmeye 
çalışmaktadır (Görener, 2011).  

3.2.1 VIKOR yönteminde basamaklar sırası ile aşağıdaki adımları takip eder: 

Kriter ağırlıkları belirlendikten sonra alternatifleri değerlendirmek amacı ile uygulanan 
VIKOR yönteminde basamaklar sırası ile aşağıdaki adımları takip eder (Opricovic ve Tzeng, 
2007; Görener, 2011; Kuzu, 2014): 

1. Adım: Her bir kriter için en iyi 𝑓.∗
 ve en kötü 𝑓.B değerleri belirlenir ve 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛 

olarak tanımlıdır. Eğer 𝑖 kriteri bir fayda kriteri ise: 

𝑓.∗ = 𝑚𝑎𝑥/	  𝑓./         𝑓.B = 𝑚𝑖𝑛/	  𝑓./     (6) 

şeklinde ifade edilmektedir. 

2. Adım: Her bir alternatif için 𝑆/  ve 𝑅/  değerleri (𝑗 = 1,2,3, … , 𝐽) hesaplanır. 𝑤. kriter 
ağırlıklarını yani kriterlerin önemlerini göstermektedir. 

𝑆/ = 𝑤.(𝑓.∗ − 𝑓./)/(𝑓.∗ − 𝑓.B)&
.0% ,    (7) 

𝑅/ = 𝑚𝑎𝑥.[𝑤.(𝑓.∗ − 𝑓./)/(𝑓.∗ − 𝑓.B)],   (8) 

3. Adım: Bu aşamada her bir alternatif için 𝑄/ değerleri (𝑗 = 1,2,3, … , 𝐽) 

𝑆∗ = 𝑚𝑖𝑛/	  𝑆/, 𝑆B = 𝑚𝑎𝑥/	  𝑆/, 𝑅∗ = 𝑚𝑖𝑛/	  𝑅/, 𝑅B = 𝑚𝑎𝑥/	  𝑅/ iken; 

𝑄/ = 𝑣
(𝑆/ − 𝑆∗)
(𝑆B − 𝑆∗) + 1 − 𝑣

𝑅/ − 𝑅∗

(𝑅B − 𝑅∗)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (9) 

eşitliği ile hesaplanmaktadır. Eşitlikte kullanılan 𝑣 parametresi maksimum grup faydasını 
göstermekteyken, (1 − 𝑣) değeri ise karşıt görüşlerin minimum pişmanlığını ifade etmektedir. 

4. Adım: Alternatifler 𝑄, 𝑆 ve 𝑅 değerlerine göre büyükten küçüğe sıralanır. Bunun 
sonucunda 3 adet derecelendirme listesi edilmektedir.  
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5. Adım: Sıralama işleminin ardından, en küçük 𝑄 değerine sahip alternatifin (𝑎\), 
alternatifler arasındaki en iyisi olarak adlandırılabilmesi için aşağıda gösterilen iki koşulu 
taşıması gerekmektedir. 

Koşul 1: Kabul Edilebilir Avantaj: (𝑎\\) 4. adımda 𝑄 değerine göre gerçekleştirilen sıralama 
işlemindeki en iyi 2. alternatifi ifade eder. 𝐷𝑄 = 1/(𝑗 − 1) ile hesaplanmakta olup 𝑗 alternatif 
sayısını göstermekteyken kabul edilebilir avantaj, 

𝑄 𝑎\\ − 𝑄(𝑎\) ≥ 𝐷𝑄 

koşuluna bağlıdır. 

Koşul 2: Kabul Edilebilir İstikrar:	  (𝑎\) alternatifi 𝑆 ve/veya 𝑅 değerlerine göre de en iyi 
alternatif olmalıdır. Bu koşulun gerçekleşmesi durumunda karar verme sürecinde uzlaşık 
çözüm kümesi istikrarlıdır. 

Eğer koşullardan biri sağlanmıyorsa, aşağıda yazılanları içeren uzlaşık çözüm kümeleri 
önerilmektedir: 

2. koşul sağlanmadığı durumlarda (𝑎\) ve (𝑎′\) alternatifleri ortak çözüm olarak kabul edilir. 

1. koşul sağlanmıyor ise 𝑎\, 𝑎\\, … , 𝑎(_) alternatiflerinin tamamı ortak çözüm olarak kabul 
edilir. Buradaki 𝑎(_) alternatifi için üst sınır olan maksimum M, 𝑄 = 𝑎 _ − 𝑄 𝑎\ < 𝐷𝑄 
ilişkisi ile belirlenir. 

4. UYGULAMA 

Bu çalışmada Ankara’da yer alan ve şehir otelciliği yapan bir otel işletmesinin fotoğraf 
hizmetlerini dış kaynak olarak kullanımı ve hizmet sağlayıcı seçim problemi ele alınmıştır. 
Otel işletmesinin dış kaynak kullanımı yapacağına dair fotoğraf işletmelerine yaptığı duyuru 
ardından teklifler gelmiştir ve bu tekliflerden 5 adedi alternatif olarak görülerek dikkate 
alınmıştır. 5 alternatif 8 ana kriter üzerinden değerlendirilecek olup, bu kriterler daha önce 
yapılan çalışmalar göz önüne alınarak, otel işletmesindeki karar vericilerin fikirleri 
doğrultusunda kararlaştırılmıştır. Değerlendirmede kullanılan kriterler ve kısa açıklamaları 
yer Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2: Çalışmada Kullanılan Kriterler ve Kısa Açıklamaları 
Kriter Adı Açıklama 
Tecrübe İşletmenin sektörde olduğu süre. 
İmaj İşletmenin müşteriler tarafından nasıl bilindiği ve sosyal medya imajı. 
Büyüklük İşletmenin mali büyüklüğü. 
Hizmet Anlaşma teklifinde sundukları hizmet miktarı. 
Kazanç Otel işletmesine teklif edilen ödeme/kira miktarı. 
Maliyet İşletmenin müşterilere yansıtacağı ücretler. 
Teknoloji İşletmenin ekipmanlarının güncelliği ve çeşitliliği. 
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Personel İşletmenin personelinin sayısı ve düzeyi. 
 

Kriterler otel işletmesinde çalışan uzmanlar tarafından Tablo 1’deki ikili karşılaştırma ölçeği 
kullanılarak değerlendirilmiştir. Uzmanların değerlendirmeleri sonucunda Tablo 3’teki Direkt 
İlişki Matrisi (X) elde edilmiştir. Direkt İlişki Matrisi elde edilirken, değerlendiricilerin 
verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınmıştır. 

Tablo 3: Direkt İlişki Matrisi (X) 
 Tecrübe İmaj Büyük Hizmet Kazanç Maliyet Tekno. Pers. 

Tecrübe 0,000 3,000 1,667 1,000 1,000 2,000 1,667 2,667 
İmaj 1,333 0,000 1,333 1,667 2,333 2,667 0,667 1,667 

Büyüklük 2,333 2,667 0,000 2,667 2,667 2,333 0,667 3,333 
Hizmet 1,333 2,333 2,000 0,000 3,333 3,667 1,333 1,667 
Kazanç 1,333 1,000 1,333 2,333 0,000 2,667 1,667 2,667 
Maliyet 1,333 1,667 1,333 2,667 2,667 0,000 2,000 1,667 

Teknoloji 1,333 2,667 2,333 2,667 2,333 3,667 0,000 0,667 
Personel 1,000 2,667 2,667 3,000 2,333 3,333 0,667 0,000 

 

Direkt İlişki Matrisi’nin satır ve sütun toplamlarının en büyük en büyüğü olan 20,333 değeri 
“s değeri” olarak alınmıştır. Ardından matrisin her bir elemanı bu değere bölünerek Tablo 4’te 
görülen Normalleştirilmiş Direkt İlişki Matrisi (C) elde edilmiştir. 

Tablo 4: Normalleştirilmiş Direkt İlişki Matrisi (C) 
 Tecrübe İmaj Büyük Hizmet Kazanç Maliyet Tekno. Pers. 

Tecrübe 0,000 0,148 0,082 0,049 0,049 0,098 0,082 0,131 
İmaj 0,066 0,000 0,066 0,082 0,115 0,131 0,033 0,082 

Büyüklük 0,115 0,131 0,000 0,131 0,131 0,115 0,033 0,164 
Hizmet 0,066 0,115 0,098 0,000 0,164 0,180 0,066 0,082 
Kazanç 0,066 0,049 0,066 0,115 0,000 0,131 0,082 0,131 
Maliyet 0,066 0,082 0,066 0,131 0,131 0,000 0,098 0,082 

Teknoloji 0,066 0,131 0,115 0,131 0,115 0,180 0,000 0,033 
Personel 0,049 0,131 0,131 0,148 0,115 0,164 0,033 0,000 

 

Normalleştirilmiş Direkt İlişki Matrisi oluşturulduktan sonra Eşitlik 4’teki işlem yapılarak 
Tablo 5’te görülen Toplam İlişki Matrisi (F) elde edilir. 

Tablo 5: Toplam İlişki Matrisi (F) 
 Tecrübe İmaj Büyük Hizmet Kazanç Maliyet Tekno. Pers. 

Tecrübe 0,138 0,340 0,247 0,266 0,276 0,356 0,198 0,311 
İmaj 0,186 0,184 0,214 0,273 0,311 0,356 0,148 0,254 

Büyüklük 0,277 0,377 0,215 0,391 0,405 0,438 0,190 0,394 
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Hizmet 0,225 0,343 0,288 0,260 0,416 0,471 0,212 0,308 
Kazanç 0,201 0,259 0,237 0,328 0,235 0,390 0,204 0,314 
Maliyet 0,204 0,288 0,238 0,343 0,355 0,279 0,220 0,276 

Teknoloji 0,227 0,359 0,302 0,376 0,378 0,473 0,151 0,266 
Personel 0,214 0,361 0,318 0,392 0,381 0,461 0,183 0,236 

 

Toplam İlişki Matrisini elde ettikten sonra D, R, D+R ve D-R bulunmuş ve Tablo 6’da 
gösterilmiştir. Ayrıca Toplam İlişki Matrisi’nin ortalaması olan 0,292 eşik değeri olarak 
belirlenmiş ve Şekil 2’de görülen dağılım grafiği buna göre çizilmiştir. Dağılım grafiğinde 
etkileyen ve etkilenen kriterler oklarla gösterilmiş olup, kriterin sistem içindeki önemi 
düzlemdeki yerine göre anlaşılabilmektedir. 

         Tablo 6: Etkileyen ve Etkilenen Faktör Grupları 
 D R D+R D-R 

Tecrübe 2,132 1,672 3,804 0,460 
İmaj 1,926 2,512 4,438 -0,586 

Büyüklük 2,685 2,058 4,743 0,628 
Hizmet 2,523 2,630 5,153 -0,106 
Kazanç 2,170 2,757 4,927 -0,588 
Maliyet 2,203 3,224 5,427 -1,021 

Teknoloji 2,532 1,506 4,038 1,026 
Personel 2,545 2,358 4,904 0,187 
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Şekil 2: Dağılım Grafiği 

DEMATEL yönteminin son aşamasında kriter ağırlıkları bulunmuş ve kriterler öncelik 
derecesine göre sıralanmıştır. Tablo 7’de de görüleceği üzere maliyet sistem içerisindeki en 
önemli kriter olmuştur. En önemsiz kriter ise %10,1 ağırlığı ile tecrübe kriteridir sonucuna 
varılmıştır. Ardından elde edilen kriter ağırlıkları VIKOR yöntemi ile alternatiflerin seçilmesi 
aşamasında kullanılmıştır. 

     Tablo 7: Kriter Ağırlıkları ve Kriter Öncelikleri Tablosu 
 (𝑫 + 𝑹)𝟐 + (𝑫 − 𝑹)𝟐 Kriter Ağırlıkları 

(W) 
Kriter Öncelikleri 

Tecrübe 3,832 0,101 8 
İmaj 4,476 0,118 6 

Büyüklük 4,784 0,127 5 
Hizmet 5,154 0,136 2 
Kazanç 4,962 0,131 3 
Maliyet 5,522 0,146 1 

Teknoloji 4,166 0,110 7 
Personel 4,907 0,130 4 

 

DEMATEL yöntemi ile kriter ağırlıkları ve kriterler arası ilişkiler belirlendikten sonra 
VIKOR yöntemi adımlarını uygulamak için oluşturulan, kriterlerin ve alternatiflerin yer aldığı 
Karar Matrisi (Y) Tablo 8’de görülmektedir. Oluşturulan karar matrisinde kriterler ve kriter 
ağırlıkları, kriterin fayda/maliyet değeri (max. ve min. olarak gösterilmiştir), aralarından 
seçim yapılacak olan 5 adet alternatif (A1, A2,…, A5), her bir kriter için en iyi ve en kötü 
alternatif (𝑓.∗ ve 𝑓.B) yer almaktadır. Alternatiflere ait sayısal değerler DKK için toplanan 
tekliflerden elde edilmiştir. 

 

Tablo 8: Karar Matrisi (Y) 
WA Kriterler  A1 A2 A3 A4 A5 𝒇𝒊∗ 𝒇𝒊B 

0,101 Tecrübe max 7 20 5 3 7 20 3 
0,118 İmaj max 8 2 6 4 18 18 2 
0,127 Büyüklük max 10 22 4 20 12 22 4 
0,136 Hizmet max 9 4 4 6 5 9 4 
0,131 Kazanç max 50 120 40 150 100 150 40 
0,146 Maliyet min 100 250 150 200 350 100 350 
0,110 Teknoloji max 9 2 7 9 10 10 2 
0,130 Personel max 9 2 4 5 10 10 2 

 
Karar matrisinin elde edilmesinin ardından normalizasyon işlemi yapılmış ve Tablo 9’daki 
verilere ulaşılmıştır. 
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  Tablo 9: Normalize Edilmiş Karar Matrisi (R) 
   A1 A2 A3 A4 A5 

0,101 Tecrübe max 0,765 0,000 0,882 1,000 0,765 
0,118 İmaj max 0,625 1,000 0,750 0,875 0,000 
0,127 Büyüklük max 0,667 0,000 1,000 0,111 0,556 
0,136 Hizmet max 0,000 1,000 1,000 0,600 0,800 
0,131 Kazanç max 0,909 0,273 1,000 0,000 0,455 
0,146 Maliyet min 0,000 0,600 0,200 0,400 1,000 
0,110 Teknoloji max 0,125 1,000 0,375 0,125 0,000 
0,130 Personel max 0,125 1,000 0,750 0,625 0,000 

 
Normalize edilmiş karar matrisindeki (R) her bir alternatifin kriter değeri, DEMATEL 
yöntemi ile elde ettiğimiz kriter ağırlıkları ile çarpılarak Tablo 10’da görülen 
ağırlıklandırılmış normalize karar matrisi (V) elde edilmiştir.  

 

  Tablo 10: Ağırlıklandırılmış Normalize Karar Matrisi (V) 
   A1 A2 A3 A4 A5 

0,101 Tecrübe max 0,078 0,000 0,089 0,101 0,078 
0,118 İmaj max 0,074 0,118 0,089 0,104 0,000 
0,127 Büyüklük max 0,084 0,000 0,127 0,014 0,070 
0,136 Hizmet max 0,000 0,136 0,136 0,082 0,109 
0,131 Kazanç max 0,119 0,036 0,131 0,000 0,060 
0,146 Maliyet min 0,000 0,088 0,029 0,058 0,146 
0,110 Teknoloji max 0,014 0,110 0,041 0,014 0,000 
0,130 Personel max 0,016 0,130 0,097 0,081 0,000 

 

Eşitlik 7 ve Eşitlik 8 kullanılarak hesaplanan, her bir alternatif için ortalama ve en kötü grup 
skorlarını gösteren S ve R değerleri ile v = 0,5 alınarak hesaplanan Q değerleri Tablo 11’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 11: Hesaplanan S, R ve Q değerleri 
 A1 A2 A3 A4 A5 

Si 0,385 0,618 0,740 0,454 0,463 
Ri 0,119 0,136 0,136 0,104 0,146 
Qi 0,185 0,713 0,885 0,097 0,609 

 

S,R ve Q değerlerinin hesaplanmasının ardından alternatifler bu değerlere göre sıralanmıştır 
ve sıralama sonuçları aşağıda gösterilmiştir. Q değerlerine göre sıralanan alternatiflerden 
minimum değere sahip olanı seçilmektedir ve bu sıralamaya göre A4 alternatifi en iyi dış 
kaynak çözümü olarak bulunmuştur. 
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Tablo 12: Sıralama Sonuçları 
 A1 A2 A3 A4 A5 

S 1 4 5 2 3 
R 2 3 4 1 5 
Q 2 4 5 1 3 

 

Sıralama basamağının ardından koşulların denetlenmesi gerekmektedir. 5 alternatifli 
çalışmada 0,25 bulunan DQ değeri, Q değerine ilk iki sırada yer alan A1-A4 alternatiflerinin 
farkı olan 0,088’den küçük veya eşit olmadığı için kabul edilebilir avantaj koşulu geçerli 
değildir. 

A4 alternatifi R değerine göre de en iyi alternatif olduğu için kabul edilebilir istikrar koşulunu 
sağlamaktadır. 

Kabul edilebilir avantaj koşulu sağlanamadığı için en iyi alternatifin DQ değeri kadar büyük 
olmadığı tüm alternatifler ortak çözüm olarak kabul edilecektir. Tablo 11’deki Q değerlerine 
göre hesaplamalar yapıldığında yalnızca A1 alternatifinin ortak çözümde yer alacağını 
söylemek gerekmektedir. 

5. SONUÇ 

Yapılan bu çalışmada, fotoğraf hizmetlerini dış kaynak olarak kullanmak isteyen bir otel 
işletmesi için alternatifler arasından seçim yapmasında sayısal bir yöntem geliştirilmeye 
çalışılmıştır. Ayrıca DEMATEL yöntemi ile yapılan değerlendirmelerde dış kaynak olarak yer 
alacak fotoğraf işletmesinin, otel müşterilerine vereceği hizmetin maliyeti %14,6 ağırlık ile en 
önemli faktör olarak ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, işletmenin tecrübesi, değerlendirmeye 
alınan 8 faktör arasından ağırlığı %10,1 ile en düşük önem derecesine sahip faktör olarak 
bulunmuştur. Bu da bize aslında 8 faktörün de birbirine çok yakın önem derecelerine ve 
sistem içi ağırlıklara sahip olduğunu göstermiştir. VIKOR yöntemi işlem adımlarının 
uygulanmasının ardından ise A4 kodlu alternatif ile A1 kodlu alternatifler ortak çözüm olarak 
bulunmuş ve uygun seçenekler olarak belirlenmiştir. Dış kaynak seçimini yapan otel 
işletmesine, uygulama sonucunda bu iki alternatiften birisini seçmesinin uygun olacağı 
önerilmiştir. 

Önerilen model sayesinde işletmelerin dış kaynak seçiminde önemli olan faktörlerin 
belirlenmesi ve faktörlerin ağırlık derecelerine göre değerlendirmeye alınması sağlanmıştır. 
En iyi fiyat teklifini verenin kazandığı ihale süreçleri bir takım problemlere sahip 
olabilmektedir. Bu ve benzeri karar verme yöntemleri sayesinde işletmeler, hizmet 
sağlayıcılarını çok daha isabetli seçme şansına sahip olabileceklerdir. 

Alternatifleri değerlendirme aşamasında, teklif dosyaları incelenmiş ve işletmeler hakkında 
internet, özellikle sosyal medya üzerinden bilgi toplanmaya çalışılmıştır. Bazı verilerin 
değerlendirilebilmesi için uzman görüşlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu inceleme süreci, hızlı 
karar alması gereken işletmeler için zaman kaybı doğurabilecektir. Böyle durumlarda ise 
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incelenmesi çok zor olan veya mümkün olmayan faktörler için tahmini değerlendirme 
yapılabilir yahut belirtilen faktör değerlendirme dışı bırakılabilir. 
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HANYALI NÛRÎ OSMAN DİVANINDAN GİRİT’E DAİR YANSIMALAR* 

 
Abdullah AYDIN** 

 

ÖZ 

Girit, M. 1645–1913 yılları arasında iki yüz altmış sekiz yıl Osmanlı hâkimiyeti altında kalmıştır. Bu süre 
içerisinde kırk dört divan şairinin yetiştiği tespit edilmiştir. Hanyalı Nûrî Osman da Girit’te yetişen şairlerden 
biridir. Bu şairlere ait çok sayıda manzum ve mensur eser vardır. Bunlardan çok azı hakkında akademik 
çalışmalar yapılmıştır 

Girit’te siyasi hayatın yanı başında, ondan daha hızlı gelişerek yaygınlaşan beşerî ve edebî bir hayat daha 
vardır. Coğrafi özellikler, yetişen sebze ve meyveler, giyim tarzı, bayramlar, savaşlar, salgın hastalıklar, 
ekonomik hayat, farklı din ve milletlerden oluşan halkın birlikte yaşayabilme tecrübesi gibi Girit’e ait pek çok 
şey Nûrî Divanı’nda görülebilmektedir. Ayrıca Giritli şairler ve çevresinde yaşayan halk da değişik sebeplerle 
şiirlere konu olmuştur.  

Bu makalede Hanyalı Nûrî Osman kısaca tanıtılacak ve Divanı’ndaki Girit’e dair unsurlar paylaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Girit, Hanya, Nûrî, Divan, Sosyal Hayat. 

 

REFLECTIONS ABOUT GİRİT FROM HANYALI NURİ OSMAN’S DİVAN 

 

ABSTRACT 

Crete was under the thumb of Ottoman Empire between the years of 1645–1913 for 268 years. It is 
estimated that 44 divan poets were brought up during that period.  Hanyalı Osman Nuri is one of the poets who 
lived in Girit. There are a wide range of poetic and prose works belonging to these poets. Only a few of these 
works were studied academically. 

There is a humane and litaral life just beside the political life in Crete. Many things about Girit like 
geographical characteristics, the vegetables and fruits grown in the area, dressing style, fests, wars, epidemics, 
economic life and the experience of the people from different religions and nations who try to live together can 
be seen in Nuri’s Divans. Moreover the poets from Girit and the people inhabiting around Girit have been the 
subject matter of his poems. 

In this paper a brief information about Hanyalı Osman Nuri will be given and the elements about Girit in 
his Divan will be shared. 

Key Words: Creterete, Hania, Nuri, Divan, Social Life. 

 

Giriş 
Girit, Doğu Akdeniz’in Kıbrıs’tan sonra ikinci büyük adasıdır. M. 1645–1913 yılları 

arasında iki yüz altmış sekiz yıl Osmanlı hâkimiyeti altında kalan Girit’te şüphesiz çok sayıda 
mimarî eser yapılmıştır. Fakat bunların pek çoğu, zamanla tahrip olmuş ve kaybolmuştur. 
Osmanlı Devleti’nin Girit’teki varlığını belgeleyen en önemli kaynak ise orada yaşayan şairler 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Bu makale,  8-9 Mayıs 2014 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen Uluslararası Mübadele Sempozyumu’nda 
sunulan bildirinin gözden geçirilmiş hâlidir. 
**Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Bingöl/Türkiye, e-mail: 
divansiiri@hotmail.com 
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ve kaleme aldıkları eserlerdir. Girit’in Osmanlı hâkimiyetinde olduğu dönemde kırk dört 
divan şairinin yetiştiği tespit edilmiştir. Bu şairlere ait çok sayıda manzum ve mensur eser 
vardır. Bunlardan çok azı hakkında akademik çalışmalar yapılmıştır. Bu alanda yapılacak 
kitap, makale ve tez düzeyindeki çalışmalar, Girit’te bize ait olan maddî ve manevî daha pek 
çok kültür unsurunu ortaya çıkaracaktır. 

Girit’te siyasi hayatın yanı başında, ondan daha hızlı gelişerek yaygınlaşan beşerî ve 
edebî bir hayat daha vardır. Bu hayat, siyasi durumdan etkilenen fakat çoğu zaman da beşerî 
duygularla adadaki ilişkilerin iyi bir düzeyde korunmasını sağlayan sosyal ve edebî içerikli 
yönüyle dikkat çekmektedir. Sosyal hayat bazen siyasi hayatın aynen yansıması bazen de 
yumuşatılarak halka aksettirilmesi şeklinde görülmektedir. Adadaki divan şairleri, hem 
Rumlara hem de Rumcaya hoşgörü penceresinden bakarak, sosyal ve edebî olan bu hayata 
onları da dâhil etme gayretinde olmuşlardır. Bu amaçla Rumca-Türkçe sözlükler ve bu dillerin 
kullanıldığı mülemma şiirler yazmışlardır. Böylece Girit’teki halkı yakından ilgilendiren her 
şeyi şiirlerine konu etmişlerdir. 

Edebî eserler, meydana getirildiği toplumun maddî ve manevî kültür unsurlarından 
beslenir. Yazıldığı bölgenin sosyal yapısından izler taşır. Haluk İpekten, Divan Edebiyatında 
Edebî Muhitler adlı eserinin önsözünde; “Türk edebiyatının hangi şartlar altında gelişme 
imkânı bulduğunu araştırırken, sanatkârların bazı devirlerde ve bazı merkezlerde 
toplandıklarını görüyoruz. Bu topluluklar daima edebiyata ehemmiyet veren, cömertlikleri ile 
sanatkârları koruyan, kıymetli eserleri mükâfatlandıran şahsiyetlerin tesiriyle olmuştur. 
Böylece bu kümelenmelerden muhtelif devirlerde ve belirli şahsiyetlerin etrafında birer edebî 
muhit meydana gelmiştir.” (İpekten, 1966: 11) demektedir. Biyografi kaynaklarının 
taranmasıyla Girit’te de böyle bir edebî muhitin oluştuğu ve bu muhitin bir okul gibi çalıştığı 
görülmektedir. 

Girit’te yetişen şairler hakkında makale ve kitap düzeyinde çeşitli çalışmalar 
yapılmıştır. Bu çalışmaların hepsi tetkik edildiğinde Mustafa İsen’in 4 (İsen, 1997: 68), 
Ahmet Sevgi’nin 15 (Sevgi, 1994: 33-51), Filiz Kılıç’ın 21 (Kılıç, 2004: 275-294), Orhan 
Kurtoğlu’nun 20 (Kurtoğlu, 2006) şair tespit ettiği görülmektedir. Ayrıca bu kaynaklarda 
bahsedilmeyen fakat Hanyalı Nûrî’nin divanında isimlerine rastladığımız 8 şair daha vardır 
(Aydın, 2009b: 45-58). Bu çalışmalarda müşterek olan şairler dikkate alındığında Girit’te 
toplam 44 divan şairinin yetiştiğini görmekteyiz. Bu şairlerden Giritli Aşkî (Alper, 2005), 
Hanyalı Kâmî (Akyol, 2005), Hanyalı Nûrî (Aydın, 2009a), Sabrî (Uz, 2009) Hasan İlmî 
(Avcı, 2014) ve Salacıoğlu Mustafa (Kurnaz ve diğerleri, 2000) divanları üzerine akademik 
düzeyde çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca Salacıoğlu’nun Mesnevileri (Kurnaz ve diğerleri, 
2001) ile Hanyalı Nûrî’nin Tezkiresi (Kurtoğlu, 2006) de yayımlanmıştır. 

Bu yazıda Hanyalı Nûrî Osman hakkında bilgi verilecek, Girit’in coğrafî, iktisadî, 
sosyal hayat alanlarına yönelik olarak divanda verilen bilgiler paylaşılacaktır. 

 

A. Hanyalı Nûrî Osman 
Adı kaynaklarda Osman, Osman Nûrî, Nûrî Osman, Osman Emin, Nûrî olmak üzere beş 

farklı şekilde geçen şair, şiirlerinde Nûrî mahlasını kullanmaktadır (Aydın, 2009a: 4). Nûrî 
Osman, H. 1172/ M. 1758-1759 senesinde Girit adasının Hanya şehrinde doğmuştur 
(Barbaroszâde: 148b). Osmanlı Müellifleri’nde Girit’in Kandiye kasabasından olduğu 
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yazılmış, ama doğum yeri olup olmadığına değinilmemiştir (Bursalı, 2000: 462). 

Nûrî, doğum yerinin Hanya olduğunu eserlerinde kendisi de belirtmektedir: 
Eyledik biz dahi dîvân-ı Giridde Nûrî 

Gelmişiz Hanyaya düstûr-ı mükerremcesine (Nûrî, a: 195a) 
 

Hanyavî olduguma şâhiddir 
Zeylimin târîhidir nazm-ı Girid (Nûrî, d: 34b) 

Nûrî, elli sekiz yaşında, 18 Safer 1230/ 30 Ocak 1815 tarihinde Pazartesi günü 
Hanya’da vefat etmiştir. Vefatına Vehbî aşağıdaki tarihi düşmüştür:  

Seb‘a-i seyyâreveş geldi mücevher târîhi 
Lücce-i nûra garîk ola o rûh-ı enveri 

 Fî 17 Safer Sene 1230 (Yakıt, 2003: 239) 
Kaynaklarda Nûrî’nin ailesi hakkında detaylı bir bilgi yoktur. Sadece babasının 

Kolağası Ahmed Bey olduğu kaydedilmiştir (Tuman, 2001: 1110). Bilindiği üzere 
tezkirelerde şairlerin aileleri hakkında bilgi verilirken genellikle babaya dair bilgiler bulunur, 
bazen kardeş nadir olarak da anneye değinilir (Tolasa, 2002: 41; Kılıç, 1998: 127). Annesinin 
Nûrî’den iki sene sonra yani H. 1232/ M. 1817’de vefat ettiği belirtilmiştir (Barbaroszâde: 
150a). Babasının yetmiş yedi yaşında öldüğü ve annesinin de ondan kırk iki yıl sonra vefat 
ettiği düşünüldüğünde annesinin çok uzun süre yaşadığı söylenebilir. Bu sebeple 
Barbaroszâde’nin verdiği yukarıdaki bilginin doğruluğu kesin değildir. 

Nûrî’nin Emetullah, Hamide ve Ahmed Said Bey olmak üzere üç kardeşi vardır. Nûrî 
üçünün de vefatına tarih düşmüştür. Dolayısıyla hayatta olan ve Nûrî’den sonra vefat eden 
kardeşlerinin de olma ihtimali vardır. Yine kaynaklarda Nûrî’nin evlendiği ama hiç çocuğu 
olmadığı kaydedilmiştir. 

Nûrî hakkında yazılan iki terceme-i hâl de öğrenim durumu hakkında bilgi verirken 
onun çok iyi yetiştiğine değinmişlerdir. Kâmî Yahya Efendi, kaleme aldığı biyografide Nûrî 
ile babasının bilgi düzeyi arasında bağlantı kurmuştur (Kurtoğlu, 2006: 98; Kâmî: 237a- 
237b). Farsça, Arapça, Rumca mülemma şiirler ve Türkçe Rumca manzum bir lügat yazması 
onun ilmî yeterliliğini ortaya koymaktadır. Şair, ilmî seviyesini kendisi de dile getirmektedir: 

Dü nüsha-ı hatıdır Nûrîyi eden me’zûn 

Husûl-i ‘ilmine iki risâledir bâis (Nûrî, a: 124a) 
Nûrî’nin mesleği kaynaklarda yeniçeri kâtipliği olarak geçmektedir (Kurtoğlu, 2006, 16; 

İnal, 1988: 1244; Tuman, 2001: 1110; İntibah, 1881: 33). Aynı zamanda kendisine zeamet 
olarak verilen ve Kandiye’nin Moros köyünde bulunan çiftlikle de meşgul olmuştur (Kâmî: 
238a). 

Nûrî, Celvetiliğe Şeyh Salacızade Mustafa aracılığıyla intisap etmiş ve kendisinden 
hilafet almıştır (Kurnaz ve diğerleri, 2001: 9). Salacıoğlu, Nûrî’ye hitaben yazdığı 
“hilafetnâme” ve “vasiyetname” ile ona irşat vazifesi vermiştir (Kurnaz ve diğerleri, 2000: 68-
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70; 2001: 9). Nûrî, tarikate sadece intisap etmekle mi yetindi ya da intisap ettiği yolda bir 
görev aldı mı? Bu konuda herhangi bir bilgi mevcut değildir. Çünkü o, tasavvufî kişiliğini 
şiirine fazla yansıtmayan bir şairdir. 

Nûrî’nin “Divan (Aydın, 2015), Tezkîre-i Şu’arâ-yı Cezîre-i Girid (Kurtoğlu, 2006; 
Sariyannis, 2007: 79-99), Tuhfe-i Nûriyye (Nûrî, ç; Nûrî, b), Tezyîl-i Nûriyye (Nûrî, f; Nûrî, 
g), Tarîkü’l-ihtisâr (Nûrî, e: 36a- 36b), Târîh-i Girid (Nûrî, c) adlarında nüshaları tespit edilen 
altı eseri vardır. Nûrî’nin biyografisini yazan Barbaroszâde Şakir, “Dîvân-ı meşhûru ve sekiz 
cild kadar Mesnevî-i Şerîf Şerhi ve Kasîde-i Irakî Şerhi ile Târîh-i Giridi cem‘ ü te’lîfi ve 
tasnîf eyledigi Cografya ve nice Kelâm-ı Evliyâ’ullah Şerhi ile bunca lâyiha ve sânihaları 
kemâlât-ı hakîkiyyesine şühûd-ı ‘udûldür.” demektedir (Barbaroszâde: 148b). Bu kayıttan 
Nûrî’nin nüshaları tespit edilemeyen başka eserlerinin de olduğu anlaşılmaktadır. 

 
B. Nûrî Divanı’ndan Girit’e Dair Yansımalar 

1. Coğrafî Özellikler 
Akdeniz’de Kıbrıs’tan sonraki en büyük ada olan Girit, Batı dillerinde Krete, Creta 

şekillerinde yazılır. Araplar ise İkritiyye, Akritiş, İkritiş adlarını kullanmışlardır (Tukin, 1996: 
85). Nûrî de Girit’in ada olduğunu belirtmektedir: 

Dahı kundakdadır ol tıfl-ı Girid olmazsa 

Haylî kundak bırakır Kal‘a-yı Hanya tutuşur (Aydın, 2009a: 642) 
Tarıma elverişli toprağı az olan adada çok sayıda dağlık alan vardır (Ulum, 1286: 630). 

Üzerinde fazla bitki örtüsü bulunmayan bu dağlar aynı zamanda birer taşlık gibidir: 
Bu senglâh-ı Girid içre oldugum yegdir 

Zararsız eylesem iş‘âl nâr-ı sûzânı (Aydın, 2009a: 159) 
Dağlar adanın kuzey kesiminde kademeli olarak denize paralel bir şekilde 

uzanmaktadır. Güneyde ise denize dik durumdadır. Bu sebeple kuzeyin yani Hanya, Kandiye 
ve Resmo şehirlerinin bulunduğu tarafın iklimi güneye göre daha yağışlı ve güzeldir. Nûrî de 
Hanya ve Kandiye’de yaşadığı için Girit’in havasının, suyunun iyi olduğunu belirtmektedir: 

Mu‘tedil âb u hevâsı cennet-âsâdır Girid 

Rûm içinde ya‘nî bir iklîm-i ra‘nâdır Girid (Aydın, 2009a: 160) 
Her tarafı denizle çevrili bir adada yaşayan Nûrî şiirlerinde deniz hayvanları ve 

denizcilikle ilgili terimlere yer vermektedir: 
Bir çürük köhne köpek lâşesi kokmuş murdâr 

Ahtapot yüzlü uyuz mürde gibi pejmürde  
 

Hanyanın ez-cümle burc-ı fânûsu dîvârları 
Münhedim olmuş yıkılmışdı suya lenger gibi  (Aydın, 2009a: 183) 
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Muhît-i ‘ışka salarsan sefîne-i hûşu 

Gözet ki düşmen-i sevdâ ederse korsanlık (Aydın, 2009a: 754) 
Girit’in başlıca şehirleri arasında Kandiye (Heraklion), Hanya, Resmo (Retimnon), 

Esfakye ve Laşit’i sayabiliriz. Nûrî’nin çeşitli sebeplerle divanına aldığı başlıca şehirler, 
karyeler, nahiyeler aşağıdaki beyitlerde görülmektedir:  

Menba‘-ı zümre-i erbâb-ı suhendir Hanya 
‘Andelîb-i suhenin rûhuna tendir Hanya (Aydın, 2009a: 870) 

Giride mahz-ı hayr u meymenetdir şübhemiz yokdur 
Ki Konyadan şeref bulmuş serâyı şehr-i Kandyenin  

 
Türbetü’l-cinândır hâk-i mezâr-ı enveri 

Şehr-i Resmodur Giridde şübhesiz hayru’l-bikâ‘ 
 

Habbezâ cân-bahş imiş serv-âb-ı âb-ı Rafyolun 
Menzil-i zevke güşâde bâbı âb-ı Rafyolun (Aydın, 2009a: 160) 

Çekerim haylî ‘azâb Mornezde 
Ugradım çâre nedir bir köyle  
 

Nevâzişkâr idi divânegâna nânı meydânda 
Niçe yıllar Keyeso nâhiyesin tutdu in‘âmı (Aydın, 2009a: 161) 

Elli yıldan mütecâviz mi degil İzdin 
Hâne-i devleti mizyâf-ı garîbân her ân (Aydın, 2009a: 332) 

 
Nâhiye-i Aykoronda kocamış eski sefîh 

Hânedândan geçinir zannı ile lâ-teşbîh (Aydın, 2009a: 536) 
 

Bu gice karye-i Çömlekçide varıp yatalım 
Eşkıyâ mecma‘ına sonra gidip de çatalım (Aydın, 2009a: 538) 

Topçular toplar ile gitdi Kaliyos koyuna 
Muntazır emre ki varsınlar o nâ-kes kûyuna  

 
Yeniköy kurbuna vardıkda nüzûl etdi biraz 

Eşkıyâyı sorarak köylüye hem kıldı nemâz (Aydın, 2009a: 539) 
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Oradan nehzat edip sürdü dilîrâne  o at 

Kılaki karyesine etdi teveccüh bi’z-zât (Aydın, 2009a: 541) 
 

Hem Sarâylıya varıp yakdı iki hâneleri 
Karye-i Kanyaya ric‘at ederek geldi beri 

 
Geldi Fıstıklıya ammâ iki gün oldu çü kış 

‘Askere oldu yakîn yerlere varsın kış kış (Aydın, 2009a: 542) 
 

2. Yetişen Ürünler, Yiyecek ve İçecekler 
Halkıyla iç içe yaşayan, çiftliğinden gerekli verimi alamadığında şiirleriyle halkının 

durumuna tercüman olan Nûrî, Girit’te yetişen ürünleri de divanında zikretmektedir. Girit 
hakkında bilgi veren bir makalede “Girit’in başlıca hâsılât-ı arziyyesi şunlardır: Zeytin, ipek, 
şarap, kuru üzüm, yün, portakal, limon, bal, balmumu, badem. Pamuk ve keten dahi zer 
olunur.” (Ulum, 1286: 632) denilmektedir. Şemsettin Sami, ek olarak kahve, buğday, arpa, 
çavdar, yulaf, mandalina, fasülye, nohut, bakla, tütün, armut, ceviz, kiraz vd. ürünleri 
saymaktadır (Şemseddin Sâmî, 1896a: 3852). 

Halkın geçim kaynağı arasında, zaman zaman çıkan savaş ve isyanlarla sekteye 
uğrayan, zeytin yetiştiriciliği büyük öneme sahiptir. Zeytinyağı ve sabunu Osmanlı 
döneminde ihraç edilen ürünler arasındadır. Kâmusu’l-Alâm’da 1891 yılında Hanya’da yedi 
sabun fabrikası ve Kandiye’nin önemli ihracat maddeleri arasında zeytinyağı olduğu kayıtlıdır 
(Şemseddin Sâmî, 1891: 1919; 1896b: 3698). Bu kadar yaygın olmasa da zeytinyağı ve sabun 
üretiminin Nûrî zamanında da varlığı kesindir: 

Ebnâ-yı dehre söyleme esrâr-ı ‘ışkı kim 

Andıkları ya sâbûn veya dühn-i zeyt olur (Aydın, 2009a: 667) 
Şair, Târîh-i Girid adlı eserinde “Girid cezîresinin îrâd-ı ‘azîmi ve mahsûl-i cesîmi 

revgan zeyt oldugu …” şeklinde başlayan cümlesinde zeytinin revgan cinsinin daha yaygın ve 
meşhur olduğunu belirtmiş, divanında da bulunan aşağıdaki iki beyti iktibas ederek cümlesini 
tamamlamıştır (Nûrî, c: 10a). 

Revganlar erdi mertebe-i ‘ıtr-ı şâhîye 

Âmed-şüd-i sefâ’in-i tüccâra kim bakar 
 

İksîre hem-ser oldu Giridin lapantası 
Kîmyâ dahı olursa diger kâra kim bakar (Aydın, 2009a: 698) 

Aşağıdaki beyitlerde de Girit’te üretimi yapılan bal, kahve ve akik taşının meşhur 
olduğu ifade edilmektedir:  

Engübîn-i Giriddir sühanım 
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N’eyleyim kand ü sükker-i Şâmı (Aydın, 2009a: 906) 

 
Giridin ehl-i dili lây-ı bâde-i Resmî 

Degişmez a ‘aselin olsa da musaffâsı (Aydın, 2009a: 910) 
 

Bunda neş‘et eder ey sâkî ‘akîk-i seyyâl 
Kahve-i bâde-i gül-renge Yemendir Hanya (Aydın, 2009a: 870) 

Haste-i derd-i fikr-i fâsid içün 
Misli yok bir ‘ilâcdır kahve (Aydın, 2009a: 939) 

Girit’te tütün yetiştiriciliği de vardır. Özellikle “Resmo’nun tütünü mahallince 
makbuldür (Şemseddin Sâmî, 1896a: 3854).” Kendisi de tütün içtiğini söyleyen Nûrî, bir 
gazeline redif olarak tütünü seçmiştir: 

Dem-be-dem içse n’ola sâkî-i mestâne tütün 

Yakışır ‘asr-ı dil-ârâyîde hûbâna tütün (Aydın, 2009a: 164) 
Meyvelerden üzüm, kiraz, elma, şeftali, portakal; kuruyemişlerden fındık, badem ve 

ceviz Nûrî Divanı’nda isimleri sayılan diğer yiyeceklerdendir: 
Bir tâze kirâs-ı aldır ammâ leb-i Kanber 
Bir sîb-i sefîd ‘inebdir ol gabgab-ı Kanber (Aydın, 2009a: 174) 

Şifâdır Nûrî-i mahmûma hanım 
Müyesser olsa şeftâlû-yı Kanber (Aydın, 2009a: 706) 

 
Dil şerha şerhadır elem-i hecr-i yârdan 

‘Aynıyla portakal gibidir dilim dilim (Aydın, 2009a: 820) 
 

Fındıkcı olma bir ola yârin çü magz-ı levz 
Kalbinde verme yer ikiye sen ceviz gibi (Aydın, 2009a: 908) 

Nûrî Dîvânı’ndaki yiyecekler arasında daha çok meyveler bulunmaktadır. Bununla 
birlikte farklı gıdalarla da karşılaşmaktayız. Börülceye benzeyen bir fasülye türü olduğunu 
öğrendiğimiz mâş ve ekmek çeşidi olan sürencam bunlar arasındadır: 

Taş olur mi‘dede agrıdır mâş 

Hikmet ü tıbba mugâyirdir mâş  
 

Hacerü’l-esved-i hâlin o bütün öpdüm ben 
Agzıma çâşnî-i kurs-ı sürencân geldi  (Aydın, 2009a: 173) 
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3. Giyim Tarzı 

Çevresindeki hemen her konuyu şiir dünyasına taşıyan Nûrî, Girit’teki kılık kıyafetten, 
giyim tarzından da haber vermektedir. Bu beyitlerde şair Girit’te Türklere has yeşil kadife 
olduğunu, adadaki Ermeni veya ruhbanların mavi elbiseyle gezindiklerini söylemektedir: 

Sipihrin atlâs-ı mâ’îden ise câmeleri 

Bizim yerin de efendi yeşil katîfesi var (Aydın, 2009a: 689) 
 

Mâ’î ferâceyle her dem ‘âlemi gezmek neden 
Bilmezem ben Ermeni mi yohsa bir ruhbân mısın (Aydın, 2009a: 836) 

Yine Nûrî Dîvânî’nda perniyan, ipekli, harvanî, istüfa, gezî, istebrak, kar yağdısı gibi 
kumaş çeşitlerini görmekteyiz (Gürsu, 2002: 367- 370). 

Perniyân-ı ruhlarında sanma ol şûhun çiçek 
Bir musanna‘ kâse-i şâhânedir mercânlıdır (Aydın, 2009a: 169) 

Şu köylü dil-beri medh etme etme horyadlık 
Mülâyemetli bezin şehr-reh-i îpeklisidir 

 
Harvânî-i mutavvel-i nazmı yanında bu 
Bir muhtasarca ma‘nî-yi tenge kubûrdur 

 
Nûrî kumâş-ı şi‘rin ola sâde dâ’imâ 

İstüfa gibi ‘âlemi var mı tekellüfün (Aydın, 2009a: 170) 
 

Döndü gül-i sûrîye yüzüm ‘illet-i teb mi 
Yohsa sarı bir top gezî kâr-ı Hâleb mi (Aydın, 2009a: 425) 

 
Niçün kar yagdısı çiçekli giyer bu hevâlarda 

Şu Keşmirî binişler kızlara hep sıklet-efzâdır  (Aydın, 2009a: 690) 
Kâlâ-yı vuslat akmişenin dil-berisidir 

Sîm ü zer-i sirişk ile dil müşterîsidir (Aydın, 2009a: 171) 
Bazı kumaş çeşitleri ise hammaddesi veya dokuma şekliyle değil de üretildiği şehrin 

adıyla anılmaktadır: 
Bu nevin o reng unutdurdu kumâş-ı Şâmı 

Nûriyâ sen de bu kâleyle bezet endâmı (Aydın, 2009a: 395) 
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Bir degirmi basma Top-hâne işi kâfî ana 
Kîse-i ma‘hûdun eskitdi gâyet dibekligin (Aydın, 2009a: 767) 

 
Ruh-ı müceddidi gûyâ  Haleb çiçeklisidir 

Ya Hind kâlesinin penbe bir beneklisidir (Aydın, 2009a: 689) 
Kumaşın biçilip dikilmesiyle elde edilen kıyafetler de Nûrî Divanı’nda işlenmektedir. 

Kabâ, gömlek, fes, başlık, sebz-ser; kadınların başörtüsü olarak kullandığı dülbent, şal, 
bürüncek bunlardan birkaçıdır: 

O semen pîrehene uymuş o fetvâyî kabâ 
Şâh-ı hûbân-ı cihândır u ‘aleyhi’l-fetvâ (Aydın, 2009a: 130) 

 
Üstûfe-i visâli anın nîm-ten midir 

Endâmıma o kâle-i ser-â-ser midir ‘aceb 
 

Dalfes gerek o tâze kız oglan lâleveş 
Mânend-i lankoroz kocayanlar hotuzludur (Aydın, 2009a: 172) 
 

Mest-i müdâm olmada ol yâr-i sebz-ser 
Cevr eylemekde ‘âşıka gaddâr-ı sebz-ser (Aydın, 2009a: 685) 

Çatlak kenârlı bez o dülbend ile bir mi 
Şu mug-beçeden çevrelik al işte degirmi (Aydın, 2009a: 911) 

 
Ruhsârına bak hattı yeşil şâlına uymuş 

Şâlı dahı gül gibi ruh-ı âline uymuş (Aydın, 2009a: 732) 
 

Bir bürüncek penbedir yârin degişmem haddini 
Vâ‘izim vasfında itrâ etme istebrakları (Aydın, 2009a: 960) 

Nûrî’ye göre döneminin en kıymetli kıyafet ise kâkum adlı yırtıcı bir hayvanın 
derisinden yapılan kürktür: 

Subh u ikbâl ufuk-güstere benzer kâkum 
Çihre-i dil-beri etdikçe münevver kakım (Aydın, 2009a: 304) 
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4. Bayramlar 

Dinî veya millî açıdan özel önemi olan günlere bayram denilir. Bu bakımdan her 
milletin kendine has bayramları vardır. Bayram, Divan şiirinde Arapça karşılığı olan “îd” 
kelimesiyle yer almaktadır. Genellikle gerçek bayram olarak değil de aşığın sevgiliyi 
gördüğü, ona kavuştuğu gün olarak işlenmektedir. Bunun yanı sıra özellikle kasidelerde 
gerçek anlamıyla kullanıldığı yerler de vardır. Nûrî Divanı’nda başlığı “Îdiyye” olan bir 
kaside, bir tahmis, redifi “îd” olan iki gazel vardır.  

Bî-dâr olan gönülleredir inşirâh-ı ‘îd 
Gûyâ ki subh-ı rûz-ı kıyâmet sabâh-ı ‘îd (Aydın, 2009a: 624) 

 
Mâhlar içinde sa‘îd ü şeref-efzâdır ‘îd 

Zümre-i ehl-i dile mekremet-ârâdır ‘îd (Aydın, 2009a: 629) 
İslâmiyet’te Ramazan ve Kurban olmak üzere iki bayram vardır. Bayramlarda devlet 

büyüklerine sunulan kasideler dolayısıyla hediye alınır, gezintiye çıkan güzeller, sevgililer 
doya doya seyredilir.  Bu sebeple şaire veya aşığa iki kere bayram olur. İnsanların birbirlerine 
karşı hoşgörülü davranması, küskünlerin barışarak birbirlerini affetmesi, küçüklerin 
büyüklerin ellerinden öpmesi bayramın getirdiği güzellikler arasındadır: 

Mestâne revişlerle bu âsâr-ı nevînim 

 Nev-tarz u zemînim 
Be-cid ise de ‘afv eder evvelki nazarda 

 ‘Îd-ı ramazândır (Aydın, 2009a: 703) 
 

Edeble destin öpüp ol ferîd-i devrânın 
Kemîneden ede tebrîk-i mâh-ı ‘îd-i sa‘îd (Aydın, 2009a: 176) 

Yine baharın gelişini ifede eden Nevruz da halk arasında eğlencelerle kutlanmaktadır: 
Erdi yine nev-rûz ki ‘îd-ı dil ü cândır 

Ser-mâye-i cân zîver-i bâzâr-ı cinândır (Aydın, 2009a: 223) 
 

5. Seferler ve Savaş Sahneleri 
Nûrî Divanı’nda bu konuda fazla örnek bulunmamaktadır. Vezir Hacı Osman Paşa’nın 

Hanya’da nizamı sağlaması ve eşkıyayı cezalandırması hakkında bir mesnevi vardır. Nûrî, 
“Fatiha” okuyarak sefere çıkılması; eşkıyanın kaçması, takip edilmesi, yakalanması ve idamla 
cezalandırılması sahnelerini detaylı olarak anlatmaktadır:  

Eşkıyâ havfa düşüp taşra karâr eylediler 

Kimi gurbetde kimi kûyda karâr eylediler 
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Biri ammâ ki tutundu ramazânda nâ-gâh 

Vakt-i iftârda bir top ile olmuşdu tebâh (Aydın, 2009a: 535) 
 

Tutulup altı yedi zûrbâ eli baglı idi 
Kan u hırsızlık ile altısı da suçlu idi 

 
Vermedi rûy-ı emân cümleyi ber-dâr etdi 

Zeytûn agaçlarına asmalar izhâr etdi (Aydın, 2009a: 541) 
 

5. Salgın Hastalıklar ve Ölüm 
Nûrî’nin yaşadığı dönemde Girit’te salgın hastalıklar görülmektedir. Veba ve humma 

gibi salgınlar sebebiyle vefat edenler olmuştur. Nûrî’nin arkadaşı Kâmî de divanında Girit’te 
veba salgını olduğunu ve çokların bu salgından vefat ettiğini kaydetmektedir (Akyol, 2005: 
61). Bunlara ek olarak diğer hastalıklar da şiire konu olmuştur: 

Haylî telâş verdi vebânın sıkındısı 

Hayfâ cihâna toldu Giridin yıkındısı (Aydın, 2009a: 888) 
 
Hummâ-yı gamda kalmadı temmûz ‘ışk ile 

Pervâne gibi yanmada dil sûz-ı ‘ışk ile (Aydın, 2009a: 181) 
Hastalıklar haricinde de ölüm sebepleri vardır. Diğer divanlara göre biraz daha yakın 

döneme ait olan Nûrî Divanı’nda intihar ederek veya tüfekle vurularak gerçekleşen ölümler 
görülmektedir: 

Dâr-ı fenâda vüs‘at olmadıgını sezdi 
Bir iple sevb-i ‘ömrün bî-çâre vardı kasdı 

 
Târîh-i fevtin etdim bu mısrâ‘ ile i‘lân 

Bektaş Efendi nâ-geh eyvâh kendin asdı (Aydın, 2009a: 181) 
 

Cenk edip yolda gelir merhûm 
Oldu mecrûh-ı tüfeng-i a‘dâ (Aydın, 2009a: 182) 

 
6. Rüşvet ve Faizcilik 

Osmanlı Devleti’nin yıkılma sebepleri arasında hiç şüphesiz paranın önemli bir rolü 
vardır. Nûrî’nin parayla ilgili beyitlerinde; devlet adamlarının parası olanlara itibar göstermesi 
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ve devlet dairelerinde rüşvetin geçerli akçe olmasıyla karşılaşmaktayız. Nûrî, gerçi eskiden de 
rüşvet vardı fakat dürüst insanlar da vardı diyerek az sayıdaki iyi insanların da kalmadığından 
şikâyet etmektedir: 

Zekâtı çokça veren agniyâyı medh eyler 
Kalenderânadır ancak mezemmet-i vâ‘iz (Aydın, 2009a: 182) 

 
Gerçi sâbıkda irtişâ var idi 

Bulunurdu bir er velî çün kül 
Gidicek er kalıp tişâ lafzı 

Mâddesi yakdı halkı eyledi kül (Aydın, 2009a: 939) 
 

‘Âlem-i ma‘deleti tutdu fireng-i rüşvet 
Bu ‘asırlarda degil mey-kededen mahkeme kem (Aydın, 2009a: 810) 

Girit’te paraya dayalı bir diğer hastalık da faizciliktir. Faize bulaştığı için zorda olan 
şair, yoğurtun uyku getirici özelliğine değinerek, elli okka yoğurt içse yine de uykusunun 
gelmeyeceğini belirtmektedir: 

Mâ-melek gitdi fâ’ize eyvâh 
Ne cihet kaldı ne akar u ne yurt 

Uyanık oldu intibâha ne söz 
Uyku yok içsek elli kıyye yogurt (Aydın, 2009a: 1127) 

 
7. İslâmî Hayat ve Tarikat 

Hanyalı Nûrî, Salacıoğlu Mustafa’dan hilafet alarak Celvetiliğin Girit’teki temsilcisi 
olmuştur. Tasavvufî içerik az olmakla beraber bazı şiirlerinde İslâmiyet’e dair unsurlar 
işlenmekte, din büyüklerine methiyeler sıralanmaktadır. Özellikle 313 peygamberin isimlerini 
saydığı mesnevisi, Nûrî Dîvânı’nı içinde en fazla peygamber ismi tespit edilen divan 
konumuna getirmektedir (Aydın, 2009c: 183). 

Haklarında şiir yazılan din büyükleri arasında dört halife, Hz Hasan, Hz Hüseyin ve 
tarikat büyükleri gelmektedir. Hanyalı Nûrî, kendisi Celvetî olmakla beraber Bektaşîliğin 
kurucusu Hacı Bektaş Veli’ye ve Mevlevîliğin kurucusu Mevlânâ’ya da methiyeler yazmıştır: 

Merd-i merdân-ı Hudâdır Hâcî Bektaş Velî 
Reh-ber-i râh-ı hüdâdır Hâcî Bektaş Velî (Aydın, 2009a: 91) 

 
Hokkadır sırra femi Hazret-i Mevlânânın 

Lâyu‘addır hikemi Hazret-i Mevlânânın (Aydın, 2009a: 279) 
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8. Rum Halka Hoşgörü 
Şairlerin etrafında toplandığı Hanyalı Nûrî, halk nezdindeki yerini dikkate alarak -

kendisi de Celvetî halifesi olmakla beraber- Girit’teki tüm tarikatlara eşit mesafede 
durmuştur. Bu insana insan olduğu için değer veren hoşgörü ortamından Rumlar da istifade 
etmiştir.  

Girit’in Osmanlı tarafından fethedilmesiyle adada Türk nüfus artmaya başlamış, buraya 
yerleşenlerin çocukları, torunları zamanla Girit’i vatan olarak görmüşlerdir:  

Hod-be-hod fikr eylerim hâlim Giride ben garîb 

Kimse bilmez derdimi etdim vatanda igtirâb (Aydın, 2009a: 271) 
Girit’ten farklı bir coğrafyada yaşamak onlar için artık imkânsızdır: 

Giridden edemem gayrı bir mahalle sefer 
Beni şu silsile-i tâk ile ki bagladılar (Aydın, 2009a: 966) 

 “Türkler Girit’e girdikleri günden itibaren yerli halkın din ve mezhep işlerine 
karışmamış, ana dillerini kullanmalarına izin vermişlerdir. Ayrıca, ihtida eden Rum 
kadınlarıyla yapılan evlilikler sonrası doğan çocuklar, annelerinden dolayı Rumca eğitim ve 
terbiye aldıklarından adada konuşulan yaygın dil Türkçe değil Rumca olmuştur (Tukin 1945: 
196).”  Dolayısıyla şiirlerde Rumca kelimeler kullanılmış, Rumca öğrenmeye vesile olması 
için Rumca-Türkçe sözlükler yazılmıştır. Adada bir arada yaşamak beraberinde evlilikleri de 
getirmiştir. Aynı coğrafyada bulunmanın ve aynı denizi kullanmanın yanında akrabalık 
bağlarının da oluşması karşılıklı bir hoşgörünün oluşmasını sağlamıştır. Çünkü inanç ve 
kültür noktasında birbirlerinden farklı olsalar da Girit’te yaşanan salgın hastalık, doğal afet 
veya sosyal düzeni tehdit eden sıkıntılar herkesi etkilemiştir. 

Hanyalı Nûrî,  gerek sunduğu kasidelerdeki isteklerinde gerekse dua bölümlerinde 
Girit’te yaşayan herkesi bir bütün olarak görmüş, Müslüman olmayan halkı da dualarına dâhil 
etmiştir: 

Yâ Rab Giride bâ-husûs Hanya’ya verme hîç keder 
Cümle ahâlîsi ola lutfunla her dem şâd-kâm (Nûrî, b: 31a) 

Divan Şairleri, inanç noktasında gayr-ı Müslimleri tenkit edici herhangi bir konuya 
şiirlerinde yer vermemişlerdir. Hoşgörü diyebileceğimiz bu durumu en güzel şekilde yine 
Hanyalı Nûrî’nin divanında görmekteyiz. Şair, Rumlarla ortak paydada buluşmak gayretiyle 
Hz. İsa’nın annesi Hz. Meryem üzerine yemin etmektedir. Bilindiği gibi bir şeye yemin 
edileceği zaman üzerine yemin edilecek şeye ya da isme iki tarafın da değer vermesi 
gereklidir. Bu sebeple Müslümanlar tarafından yaygın olarak bilinen ekmek, Kur’an veya Hz. 
Muhammed’in annesi veya eşleri üzerine yapılan yeminler tercih edilmemiştir. Her iki 
toplumun da kutsal gördüğü Hz. Meryem ise doğru bir tercih olmuş, böylece Rum halk da 
anlatılanlara ortak edilmiştir:   

Rûh-ı revân-ı Meryem Anaya yemîn edem 

Kim ol bütün hulûs-veriyim bî-riyâsıyım (Aydın, 2009a: 793) 
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Rumlarla iç içe yaşamasının etkisiyle olsa gerek İlyas peygamber şiirde Batı 
kültüründeki ismiyle yani “İliya olarak geçmektedir. Şair, Hz. Ali’den bahsederken belki 
Rumların da tanımasını istediği için ona İliya diyerek hitap etmektedir: 

Yâ ‘Alî yâ İliya bâbü’l-hasen bâbü’t-türâb 
Yâ veliyy’ullâh yâ ‘allâme-i faslu’l-hitâb (Aydın, 2009a: 593) 

Şair, diğer taraftan Hanya fatihlerinin çocuklarından oluşan neslinin her ferdi gibi, 
Rumlardan ihtida eden, yani Müslümanlığa geçen kişiler olduğunda sevincini yine şiirlerle 
dile getirmektedir. Biat-ı Ahmed Efendi başlıklı tarih şiirinden bazı beyitler aşağıdadır: 

Hakka şükür ki Ahmedimiz müslümân olup 

Erbâb-ı vahdet ile ne hoş ülfet eyledi (Aydın, 2009a: 1005) 
Bu konu, Giritli diğer şairlerin eserlerinin de incelenmesiyle bir makalede incelenmiştir 

(Aydın, 2012: 865-882). 
 

9. Şairler 
Girit’te yetişen şairlere dair Tezkîre-i Şu’arâ-yı Cezîre-i Girid adlı eserinde yirmi şairin 

biyografisini kaleme alan Hanyalı Nûrî Dîvânı’nın önemli özelliklerinden biri de değişik 
sebeplerle doksan civarında şairin ismini içinde bulundurmasıdır. Bu şairlerden sekizi için 
bilgi edinilebilecek tek kaynak ise Hanyalı Nûrî Dîvânı’dır. Girit hakkında yapılan 
çalışmalarda tespit edilen Giritli şairler tablosu ise şöyledir: 

Tablo 1: Giritli Şairler Listesi 

    

Divan 
(Aydın, 
2009a) 

Tezkire 
(Kurtoğlu, 
2006) 

Giritli 
Divan 
Şairleri 
(Kılıç, 
2004) 

Giritli Şairler 
(Sevgi, 1994) 

1 Aşkî 
  

X 
 2 Aziz Ali Efendi X X X X 

3 Bedrî Ahmed Efendi 
 

X X X 
4 Besîm Efendi 

 
X 

 
X 

5 Cezbî Ahmed Efendi 
 

X X X 
6 Cürmî X 

   
7 

El-Hâc Hâfız 
Abdulhamid Efendi 

 
X 

 
X 

8 
El-Hâc Mehemmed 
Efendi-i Taşkendî 

 
X 

 
X 

9 Fâiz X 
   10 Fehim 

  
X 

 11 Fehmî 
  

X 
 12 Hafız Paşa X 

   13 Hâtem Efendi 
   

X 
14 Hıfzî İbrahim Efendi X X X X 
15 Hıfzî Paşa X 
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Girit sahası edebiyatına dair yapılacak yeni çalışmalarla bu sayı artacaktır. Hasan İlmî 
örneğinde olduğu gibi tablodaki kaynaklarda geçmeyen fakat hakkında bilgi tespit 
edilebilecek başka şairlerin de olacağı muhakkaktır (Avcı, 2014). 

 

10. Halktan İnsanlar 
Divan şiirinde ebced sistemiyle tarih düşürme çok yaygın olarak görülmektedir. Arap 

harflerinin alfabetik olarak değil de başka bir sıralamaya göre yan yana yazılmasıyla sekiz 
farklı kelime oluşturulmuş. Her harfe rakamsal bir değer verilmiş. Böylece herhangi bir ismin 
harflerinin rakamsal değerlerinin toplanmasıyla o ismin ebced değeri ortaya çıkmaktadır. 

Hanyalı Nûrî Divanı’nda ebced hesabının kullanılmasıyla oluşturulan tarih şiiri sayısı 
iki yüz seksendir. Bu şiirler; ölüm, doğum, düğün, teşrif, görevde yükselme, azledilme, 
sürgün, okuldan mezun olma, bir kitabın yazımının tamamlanışı, sakal bırakmak, liman veya 

16 
Hikmetî Ahmed 
Efendi X X X X 

17 İffet 
  

X 
 18 İzzet 

  
X 

 19 Kâmî Yahyâ Efendi X X X X 
20 Lebîb Efendi X X X X 

21 
Me’âbî Ahmed 
Efendi 

 
X X X 

22 Mîrî Emîn Bey 
 

X 
  23 Muhtar 

  
X 

 24 Mustafa 
  

X 
 25 Nahîfî 

 
X 

 
X 

26 Nakşî X 
   27 Nâmî X 
   28 Nâşid Beg Efendi 

 
X 

  29 Nûrî X X 
 

X 
30 Râcî 

  
X 

 31 Râcih Efendi 
   

X 
32 Râşid Efendi 

  
X X 

33 Resmî Ahmed Efendi 
  

X 
 34 Resmî Ali Efendi 

  
X 

 35 Salacızâde Mustafa X X X X 
36 Sâmî Ebubekir Paşa 

 
X 

  
37 

Seyyid Hasib Mustafa 
Paşa X 

   38 Sırrî Paşa 
  

X 
 39 Şefik Efendi 

   
X 

40 Şerîf Ağa X X 
  41 Şeyh Gâlib Efendi 

 
X 

  42 Vâcid Efendi 
 

X 
  43 Vehbî X 
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bina tamiri gibi değişik amaçlarla yazılmışlardır. Sosyal hayatı günümüze yansıtan ve tarihe 
tarihçi olmayanların gözüyle ışık tutan bu şiirler, Girit’te şairin çevresindeki yaklaşık 300 
insan hakkında geniş bilgiler vermektedir. Öyle ki tarih şiirlerinden hareketle Hanya’daki bazı 
ailelerin şeceresi bile çıkarılabilmektedir. Bu konuya açıklık getirmesi açısından tarih 
şiirlerinden hareketle Nûrî’nin soy ağacını şöyle tablolaştırabiliriz: 

Tablo 2: Hanyalı Nûrî’nin Aile Şeceresi (Aydın, 2009a: 17) 
Tablo	  2:	  Hanyalı	  Nûrî’nin	  Aile	  Şeceresi	  (Aydın,	  2009a:	  17)	  

 
  Babası Ahmed Bey ve Annesi 
 
Nûrî Osman   Emetullah     Hamide Ahmed Said Bey 
 
     Fatma         Hamide     Ahmed Cemâlî              Esmâ        Şâkire 
                      
                                              Osman Ahyed            Mehmed Enes 
                                                               Ali Sadeddin 

 
 

Yukarıdaki tablonun oluşturulmasında; babası, kardeşi Ahmed Said Bey, kız kardeşleri 
Emetullah ve Hamide,  yeğenleri Fatma, Hamide, Esmâ ve Şâkire haklarında yazdığı tarih 
şiirlerden faydalanılmıştır. Hep vefatları dolayısıyla yakınlarından söz eden Nûrî, yeğeni 
Ahmed Cemâlî’den ise farklı bir şekilde bahsetmektedir: Hanya Müftüsü Ömer Said 
Efendi’ye gönderdiği şiirle; yeğenini talebeliğe kabul etmesini rica etmektedir. 

Hanyalı Nûrî Dîvânı’nda bulunan 280 tarih şiiri detaylı olarak incelendiğinde; hem 
burada isimleri geçen 300’e yakın Giritli ve aile çevreleri hem de Girit’e dair daha başka 
unsurlar ortaya çıkacaktır. 

Makalenin uzunluğu dikkate alınarak, araştırmacıların istifadesine sunulmak amacıyla; 
Hanyalı Nûrî Dîvânı’nda adı geçenler alfabetik olarak aşağıya kaydedilmiştir. Haklarında 
tarih şiiri bulunan aile fertlerinin isimleri de altlarındadır: 

-A- 
Abdi Ağa Eşi Meryem 
Abdi Efendi 
Abdulkadir 
 Zevcesi Emetullah 
Abdullah Paşa 
Abdülaziz Bey 
Ağako Ahmed Ağa 
 Kızı Züleyha Naile 
Ağakozade Hasan Ağa 
 Eşi Atike 
Ağazade Hacı Hüseyin 
Ahmed Efendi 
Ahmed Paşa 
Ahmedzade Mehmed Ağa 

Ahu Baba Osman Ağa 
Ali Mustafa Ağa 
 Kızı Havva 
Ali Reiszade Hacı Mehmed Ağa 
Ali Usta 
Ali Zaki Hüseyin Ağa 
Ali Zaki Şerif Ağa 
 Kızı Hatice 
 Oğlu Seyid İbrahim Edhem 
Aşçı Hacı Musa Usta 
Attarzade Mehmed Ağa 
Ayişe Binti Hatice 
Azmoğlu Kethüdası Bektaş Efendi 
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-B- 
Bali Hacesi Ali 
Barbaroszade Ali Ağa 
 Oğlu İbrahim Edhem 

Berkevi Mehmed Efendi 
Boyacızade Mustafa Ağa 
Börklü Mehmed Efendi 

-Ç- 
Çavuşoğlu Mehmed Ağa 
Çorumoğlu Hacı Osman 
 Oğlu Ali 
 Oğlu Mehmed 
Çömlekçi İmamı Sururi Ahmed 

Çukadar Ali 
 Oğlu Eşi Meryem 
 Oğlu Mustafa Ağa 
 Torunu Ömer 
 

-D- 
Daussı Oğlu İbrahim Ağa 
 Kızı Rukiyye 
Derviş Abdullah Paşa 
Derviş Ağa 
 Eşi Asıme 

Derviş Mustafa Ağazade 
Derviş Efendi 
Derviş Süleyman Alikagiller 
 

-E- 
Ebu Bekir Efendi 
 Kızı (İsmi belirtilmemiş.) 
Efendizade Abdullatif Ağa 
El Hac Emin Efendi 
Emin Ağa 
 Kızı Hanife 

Edhem İbrahim Paşa 
Emir Osman 
 Oğlu Şerif Mustafa 
Esad Efendi 
Etmekçizade Molla Hasan 

-F- 
Felek Dede Ferhat Paşa 
 
-G- 
Gaziyan Ağası Hacı Ali Bey  
-H- 
Hace Hafız İbrahim Efendi 
Hace Oğlu 
 Kızı Âmine 
Hacı Ağakozade Hasan Ağa 
Hacı Ahmed Ağa Karalaki 
Hacı Ahmedzade Hacı İsmail 
Hacı Ali Ağa 
Hacı Çorbacı Ağa 
 Kızı Meryem 
Hacı Efendi 
 Eşi Hatice 
 Kızı Neciyye 
Hacı Emin Efendi 
 Eşi Fatıma  
Hacı Emin Mustafa 
Hacı Hasan Giritli 
 Oğlu Osman 
Hacı Hüseyin Ağa 
 Kızı Tûtî Molla Ayişe 
 Damadı Ahmed Bey 
 Oğlu İbrahim 
Hacı İbrahim Ağa 
 Eşi Meryem 
 Oğlu Osman Said Ağa 
 Oğlu Bekir Ağa 70 

Hacı Mustafa 
 Eşi Rukiyye 
Hacı Saka Molla Hasan 
Hacı Salih Efendi 
 Oğlu Fevzi Efendi 
Hacı Süleyman 
 Eşi Hatice 
Hacı Yahya Ağa 
 Vekil Harcı Mehmed Ağa 
 Kızı Hanife 
Hafız Mustafa Efendi 
Hafız Seyyid Mehmed Bey 
Hafız Süleyman Ağa 
 Eşi Zehra 
Hafızzaade 
Hafız Zevcesi Âmine 
Hakkî Hacı Mehmed Paşa 
Halil İbrahim 
Haracîzade Hacı Mustafa Ağa 
Hasan Ağazade Halil Ağa 
Hasan Ağa 
 Eşi Havva 
 Eşi Meryem 
 Kızı Eşi Rukiyye 
 Damadı Bağeminizade 
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 Oğlu Mehmed Emin 
Hacı İsmail Ağa 
 Kızı Ümmü Gülsüm 
Hacı Kanber 
Hacı Mehmed Ağa 
 Oğlu Ahmed Bey 
Hacı Mehmedzade Hayrullah 
Seyyid Ahmed 
Hacı Musa Ağazade Sağır Hasan 
Ağa 

Mustafa Ağa 
 Oğlu İbrahim 
Hasan Bey 
Hasan Kethuda İbrahim Ağa 
 Kızı Safiye 
Hattat Molla Ömer 
Hattat Yahya Kâmi Efendi 
Hıramizade Mustafa Ağa 
Hüseyin Ağa 
 Eşi Aynî 

-İ- 
İbrahim Ağa 
 Eşi Zahide 
 Kızı (ismi verilmemiş.) 
İbrahim Çavuş 
 Eşi Atike 
İbrahim Emin Bey 
İmam Mehmed Efendi 

İsmail Aga 
 Eşi Tûtî 
 Oğlu Ahmed Şükrü 
 Kızı Meryem 
İsmet Efendi 
 Oğlu Şefik 
İzzet El Hac Mehmed Paşa 

-K- 
Kadri Paşa 
Kâmî Yahya 
Kansu Paşa 
Kapı İmamı Ömer Efendi 
 Kızı Fatıma 
Karagöz Mehmed Ağa 
 Oğlu Mahmud 
Karunoğlu İsmail Ağa 
Kasım Ağa 

Kasımoğlu Mehmed Ağa 
 Oğlu Ahmed Bey 
 Oğlu Gümrük Emini Hasan 
Ağa 
Kâtib-i Resmo Abdi Efendi 
Kâtip Tahir 
Kauroğlu Memiş Ağa 
Kurd Ağazade Mehmed Ağa 
 Eşi Nahife Meryem 
Kurdoğlu Latif Ağa 

-M- 
Maraşî Ali Paşa 
Mehmed Ağa 
 Eşi Ayişe Sünbül 
Mehmed Ali Paşa 
 Oğlu Ahmed Paşa 
Mehmed Paşa 
Mehmed Efendi 
Mehmed Efendi İbni Hacı Bedi 
 Eşi Fatma 
Mehmet İzzet Paşa 
Molla Ali 
Molla Vehbi 

Meryem Kadın 
 Oğlu Küçük Ahmed  
 Torunu Fatıma 
Muannikzade Hacı Yusuf 
Musa Paşa 
Mustafa Ağa Kolan Oğlu 
 Bebeği Mehmed Tevfik 
Mustafa Hace Efendi 
 Eşi Saliha 
Müfti Ömer Said Efendi 
Müfti Efendizade Sufi Efendi 
 

-N- 
Naib Abdullatif Efendi 
Naib İbrahim Efendi 
 Oğlu Tahir 

Numan Ağa 
 Kızı Fatıma 
 

-O- 
Osman Efendi 
 Kayın Pederi Mehmed 
Ağa 
 Eşi (isim belirtilmemiş) 
 Oğlu Ali 
 Oğlu Ömer Efendi 
 Gelini Hatice 

Osman Ağazade Süleyman Ağa 
Osman Paşa 
 Oğlu İzzet Ahmed Bey 
 

-Ö- 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	  
	  
	  

	   43	  

Ömer Çavuş 
 Eşi Cennet 
 Kızı Hatice 

 

-P- 
Pişinzade Mustafa 
 Oğlu Hüseyin Ağa 
 Torunu Mustafa Ağa 
 Oğlu İbrahim Ağa 

 

-R- 
Roba İbrahim Ağa 
 Oğlu Mustafa 

Rokalızade Hacı Osman Ağa 
 Kızı Ayşe 

-S- 
Said Bey 
 Kızı Fatıma 
Salacızade Mustafa 
 Hizmetçisi Şeyh Ali 
 
Salih Efendi 
 Oğlu Derviş Efendi 
 Oğlu Hafız Mustafa 
Saraylızade 
 Oğlu Mustafa Ağa 
 Gelini Afife Fatma 
 Oğlu Abdullah Ağa 
Selim Ağa Kızı 
 Kızı Âmine 
 Damadı Kanberoğlu 
Ser-Cebe İbrahim Ağa 
Seydî Ağa 
 Eşi Âmine 

Seyyid Ali 
 Eşi Ayişe Siyavuş Paşa 
Sol Kol Ağası Mehmed Emin 
Subuncuzade 
 Oğlu Şerif Mehmed Ağa 
Suhte Ahmed Ağa 
 Damadı Yusuf Ağa 
 Biraderi Mustafa Ağa 
 Oğlu Derviş Mehmed Ağa 
 Oğlu Hüseyin Ağa 
 Torunu Ahmed Kadri 
 Torunu Mustafa 
 Oğlu İbrahim Ağa 
 Torunu İbrahim Edhem 
 Torunu Ahmed Ağa 
Süleyman Baba 

-Ş- 
Şair Alizade 
 Oğlu Mehmed Emin 
Şakir Süleyman 
Şerif Süleyman 
 Eşi Fatıma 
Şeyh Ahmed Karabaş Efendi 

Şerifzâde Cürmî 
 Oğlu Hasan 
 Oğlu Mehmed Raşid 
Şeyh İsmail Baba Halvetî 
Şeyh Mustafa Karabaş 

-T- 
Topçubaşı Ağa 
 Kızı Ayşe 

Tüccar Hacı Oğlu Hacı Hasan Ağa 
 

-U- 
Usta Mahmud 
 Oğlu Seyyid Hüseyin Molla 
Emin 

 

-V- 
Vani Mehmed Paşa 
Vasıf Ahmed Efendi 
Vekil Harcoğlu Molla Ali 

Vesveseli Hafız Mustafa Efendi 
Veys Ağazade Veys Ağa 
 Eşi Âmine 

-Y- 
Yahya Ağazade 
 Kızı Tûtî 
 Oğlu Ahmed 
Yeniçeri Hacı Ahmed 
Yerlüyan Ağası Müftizade İbrahim 

Yerlüyan Başçavuş Mustafa Ağa 
Yusuf Ağa 
 Eşi Aynî 
 Eşi Ümmü Gülsüm 
 Oğlu Ali 
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-Z- 
Zerko Mustafa Zühdî Şeyh Ali 

 

Sonuç 
Doğu Akdeniz’in Kıbrıs’tan sonra ikinci büyük adası olan Girit, M. 1645–1913 yılları 

arasında iki yüz altmış sekiz yıl Osmanlı hâkimiyeti altında kalmıştır. Bu süre içerisinde 44 
tane divan şairinin yetiştiği tespit edilmiştir. Bu şairlere ait çok sayıda manzum ve mensur 
eser vardır. Giritli şairlerden Giritli Aşkî, Hanyalı Kâmî, Hanyalı Nûrî, Sabrî ve Salacıoğlu 
Mustafa divanları üzerine akademik düzeyde çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca Salacıoğlu’nun 
Mesnevileri ile Hanyalı Nûrî’nin Tezkiresi de yayımlanmıştır. Diğer şairler hakkında 
yapılacak kitap, makale ve tez düzeyindeki çalışmalar, Girit’te bize ait olan daha pek çok 
kültür unsurunu ortaya çıkaracaktır, kanaatindeyiz. 

Siyasi hayatın yanı başında, ondan etkilenen fakat çoğu zaman da beşerî duygularla 
adadaki ilişkilerin iyi bir düzeyde korunmasına çalışan sosyal ve edebî bir hayat daha vardır. 
Adadaki divan şairleri, Girit’teki halkı yakından ilgilendiren kılık kıyafet, üretilen ürünler, 
savaşlar, salgın hastalıklar, bayramlar gibi pek çok konuyu şiirlerine taşımışlardır. 

Bu makalede Hanyalı Nûrî Osman kısaca tanıtılmış, Divanı’nda yer verdiği Girit’e dair 
unsurlar paylaşılmıştır. O dönemde değişik sebeplerle haklarında bilgi verdiği 300 civarında 
Giritli’nin isimleri alfabetik olarak verilmiştir.  
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ORHUN YAZITLARININ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA 
YER ALAN DEĞERLER ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ* 

 

Aydan USTAOĞLU ÇELİK** 

 

ÖZ 

Değerlerin oluşmasında ve gelecek nesillere aktarımında birtakım eserler önemli görevler 
üstlenmektedir. Bu bağlamda Türk tarihinin ve kültürünün en önemli eserlerinden biri olan Orhun 
Yazıtlarının gelecek nesillerin istenilen değerlere sahip bireyler olarak yetiştirilmeleri noktasında iyi bir 
kaynak niteliği taşıdığı düşünülmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın temel amacı; Orhun Yazıtlarında yer 
alan değerleri belirlemektir. Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği araştırmada doküman incelemesi 
tekniği kapsamında, Orhun Yazıtlarında yer alan ifadeler içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Araştırma 
sonucunda Orhun Yazıtlarında Sosyal bilgiler öğretim programında kazandırılmaya çalışılan -adil olma, aile 
birliğine önem verme, bağımsızlık/özgürlük, barış, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, 
estetik, hoşgörü, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik- yirmi değerin on yedisine yer 
verildiği görülmüştür. Sadece “misafirperverlik, sağlıklı olmaya önem verme ve temizlik” değerlerine 
rastlanmamıştır. Bu bulgulara dayalı olarak; Orhun Yazıtlarında yer alan değerlerin, Sosyal bilgiler öğretim 
programında yer alan ve kazandırılması istenilen birtakım değerlerle örtüştüğü sonucuna ulaşılmıştır. 
Araştırma sonuçlarına göre Sosyal bilgiler derslerinde değer eğitimi etkinliklerinde Orhun Yazıtlarından 
yararlanılabileceği söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: Orhun yazıtları, Sosyal bilgiler, Değer, Değer eğitimi 

 
 

THE EXAMINATION OF THE ORKHON INSCRIPTIONS ON THE BASIS OF VALUES IN SOCIAL 
STUDIES CURRICULUM 

 
ABSTRACT 

A number of artifacts is undertake important tasks for the formation of values and transmission to 
future generations. In this context, it is a good source of Turkish history and culture of one of the most 
important works of Orkhon Inscriptions point to educate the next generation of individuals with the desired 
value. Determination of the values in the Orkhon inscriptions there are notable in this respect. Accordingly, 
the main objective of the research is to determine to what extent the values Orkhon inscriptions overlaps with 
the ones that desired to be gained in Social Studies. Qualitative research approach adopted in the context of 
the research document analysis technique, expression contained in the Orkhon Inscriptions were analyzed 
through content analysis. Seventeen of the twenty values supposed to be taught in Social Studies Curriculum 
are in the Orkhon Inscriptions (to be fair, give importance to family unity, independence / freedom, peace, 
science, diligence, solidarity, sensitivity, integrity, aesthetics, tolerance, respect, love, responsibility, 
patriotism and charity). Only in the inscription "hospitality, Concern for a healthy and clean" values weren’t 
encountered. Based on these findings; Orhun Inscriptions on the values of the located and to gain social 
studies curricula have reached the conclusion that consistent with some desired value. Benefiting from 
Orkhon Inscriptions value education activities in this respect are recommended. 
Keywords: Orkhon inscriptions, Social studies, Value, Value education 
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1.  GİRİŞ 

Değerler, insanların hayatına yön veren, hayatın amacını ve ilkelerini belirleyen en 
temel unsurların başında yer almaktadır. İnsan hayatında bu kadar önemli bir yere sahip 
olan değerler eğitim-öğretim sürecinin de en önemli boyutlarından birisini oluşturmaktadır. 
Birçok ülke ve ülkelerin bir araya getirdiği birliklerin eğitim sistemlerinde olduğu gibi 
Türk milli eğitim sisteminin de en öncelikli hedefini genç kuşaklara milli, ahlaki, manevi, 
insani ve kültürel değerlerin kazandırılması oluşturmaktadır (Acun ve diğerleri, 2013:204). 
Çünkü her millet, kendi millî benliğini korumak, geleceği kendi inanç ve yaşama 
özellikleriyle karşılamak ister. Bu isteğin gerçekleşmesi ise, yaşayan neslin bir önceki 
nesilden devraldığı değerleri/binlerce yıllık millî mirası, yeni nesillere aktarması ve onların 
da bu değerleri geliştirerek çağa uygun işlevsellikte yaşatmasıyla mümkündür (Sever, 
2010:731). 

“Değerlerin hatırlanması, yeni içeriklerle zenginleşerek yeniden hayata aktarılması 
o millet için büyük bir güç kaynağı oluşturur. Bu yönüyle millet hafızasında saklanan, 
milleti millet yapan maddi ve manevi değerlerin sürekli tekrarlanarak gelecek nesillere 
aktarılması büyük önem taşımaktadır.” (Tekşan, 2012:1). Değerlerin sürekliliğinin 
sağlanması ve değer aktarımının gerçekleşmesi ise aileden sonra eğitim kurumlarının 
yürüttükleri eğitim-öğretim faaliyetleri ile mümkündür. Bu bağlamda okullarda 
gerçekleştirilecek değer eğitimi sürecinde birtakım derslere büyük misyonlar yüklenildiği 
görülmektedir. “Bu derslerden biri hiç şüphe yok ki Sosyal bilgiler dersidir.  Sosyal bilgiler 
dersi bu amaçla düzenlenmiş olan etkin faaliyetleri içeren derslerden biridir. Öyle ki değer 
eğitimi Sosyal bilgiler dersi içerisinde kendisine önemli bir yer edinmiştir.” (Mindivanlı ve 
diğerleri, 2012:99). Sosyal Bilgiler öğretiminde üzerinde ciddiyetle durulan değer 
aktarımının daha etkili, verimli ve kalıcı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ise bu kritik 
süreçte işe koşulacak materyallerin duyuşsal özellikleri geliştirici nitelikte seçilmesi ile 
mümkündür. “Bu noktada değerlerin kazandırılması sürecinde sözel ve sözel olmayan 
kültürel mirasın önemli bir rol üstlendiği ve özellikle yazılı kültür eserlerinin bu süreci 
daha kalıcı hale getirdiği bilinmektedir.” (Batur ve Yücel, 2012:1032). 

Milletimize ait ilk yazılı kaynaklardan olan Orhun Yazıtları da (Orhan ve diğerleri, 
2012:908) Türk milleti için bugün bile geçerli hassasiyetlere temas etmesi, milletimize 
bugün de ibret olabilecek nasihatlerle dolu bir hazine (Türkmen, 2013:38) niteliği 
taşımasından dolayı değer eğitimini gerçekleştirmek için kullanabilecek sayısız kültür 
eserlerinden birini oluşturmaktadır. “Orhun Yazıtları Türk milliyetçiliğinin, Türk milli 
kimliğinin belgesi konumundadır. Ayrıca bu yazıtlar Türk tarihi, kültürü, coğrafyası, siyasi 
yaşantısı, Türklerin birbirleriyle ve komşularıyla olan münasebetleri, milli birliğin 
sağlanması gibi birçok alanda başucu kaynağı olabilecek eserlerdir.” (Orhan ve diğerleri, 
2012:909). Kültigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk abidelerinden oluşan Türk milletinin askerî 
ve siyasî tarihi hakkında değerli bilgiler içeren Orhun Yazıtları, ayrıca Türk halkının VIII. 
yüzyıla kadar geliştirdiği değer sistemi konusunda günümüze önemli bilgiler taşımaktadır 
(Mert ve diğerleri, 2009:279). Türk kültür tarihinin hemen hemen bütün ilklerine mührünü 
vurmuş olan Orhun Yazıtları; Türk milletinin dil, duygu ve düşüncelerinin âdeta tercümanı 
olmuştur. Öyle ki, bu taşlar üzerine nakşedilen acı-tatlı yaşam tecrübeleri, her asırda 
yeniden şekillenmiş ve nesilden nesile, gerek dil gerek edebî eserler vasıtasıyla aktarılarak 
günümüze kadar gelmeyi başarmıştır (Şenocak, 2001:166). Göktürkler ile ilgili en önemli 
eserler olan bu abideler birer mezar taşı mahiyetinde dikilmiş olmalarına rağmen 
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(Kuljanova, 2010:664) Türk milletinin varlığını devam ettirebilmesinin yollarını gösteren 
düsturlarla doludur (Türkmen, 2013:31). Orhun kitabelerinin paha biçilmez mesajları Türk 
toplumu için kıymeti hiç değişmeyecek, adeta bütün çağlara hitap eden, zamanlar üstü 
evrensel bir beyanname niteliğindedir (Kuljanova, 2010:664). Eserin ifade edilen 
yönleriyle, geçmişin geleceğe taşınmasında ve toplumun ortak değerleri hakkında önemli 
bilgiler verdiği söylenebilir. Bu açıdan Orhun Yazıtlarında hangi değerlerin yer aldığının 
belirlenmesi ve bu değerlerin Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerlerle 
uyumunun ortaya konulması önemli görülmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın temel 
amacı; Orhun Yazıtlarında yer alan değerleri belirlemektir.  

 
2. YÖNTEM 

Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yaklaşımının 
benimsendiği araştırmada doküman incelemesi tekniği kapsamında, Orhun Yazıtlarında 
yer alan ifadeler içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Araştırmada doküman olarak Ergin 
(2003)’in “Orhun Abideleri” kitabı kullanılmıştır. Öncelikle analiz kapsamında Sosyal 
bilgiler öğretim programında yer alan değerler temel alınarak bir değerler listesi 
hazırlanmıştır. Ardından Orhun Abidelerinde benzer değerlere ait ifadeler belirlenerek 
listelenmiştir. Daha sonra değerlerin yer aldığı bu liste uzman görüşüne sunulmuştur. 
Alınan görüşler doğrultusunda araştırmaya son şekli verilmiştir.  

Araştırma bulguları sunulurken yazıtlardan değerlere ait doğrudan alıntılara yer 
verilmiştir. Alıntılarda “…” olan kısımlar yazıtlardaki eksik metinleri temsil ederken, 
“(…)” olan kısımlar araştırmacı alıntılarındaki metin içi kısaltmayı belirtmektedir. 
Bulgular kısmında alıntılar öncesinde yer verilen yazıtlara ilişkin kodlamalar Ergin 
(2003)’in kitabı referans alınarak belirlenmiştir.  

Örneğin; KT - G - 6  =  Kültiğin Yazıtı - Güney Yüzü – Altıncı Satır 
               KT - KD -1 = Kültiğin Yazıtı – Kuzeydoğu Yüzü – Birinci Satır 
               T1 -  K -  5  = Tonyukuk Yazıtı Birinci Taş –Kuzey Yüzü – Beşinci Satır 
         T2 -  D -  4  = Tonyukuk Yazıtı İkinci Taş – Doğu Yüzü – Dördüncü Satır 
         BK-  K - 8  = Bilge Kağan Yazıtı – Kuzey Yüzü – Sekizinci Satır 
                
 
3. BULGULAR 

Orhun Yazıtlarında Aile Birliğine Önem Verme Değeriyle İlgili Bulgular 

Orhun Yazıtlarında aile birliğine verilen önemi; aile bireylerini özellikle kadınları 
koruma ve aileden birinin vefatı durumunda hassasiyetle düzenlenen cenaze törenlerine 
ilişkin bilgilerde görmek mümkündür. Aile birliğine verilen önem yazıtlarda şu şekilde 
ifade edilmiştir; 

“ KT K 9 … Oğuz düşman, merkezi bastı. (…) Annem hatun ve analarım, 
ablalarım, gelinlerim, prenseslerim, bunca yaşayanlar cariye olacaktı, (…) Kül 
Tigin olmasa hep ölecektiniz. KT KD 1 Kül Tigin koyun yılında on yedinci günde 
uçtu. Dokuzuncu ay, yirmi yedinci günde yas töreni tertip ettik. …   BK G 9 Bu 
kadar kazanıp babam kağan köpek yılı, onuncu ay, yirmi altıda uçup gitti. Domuz 
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yılı, beşinci ay, yirmi yedide yas töreni yaptırdım. … T1 K 5-7 (…) Türgiş 
kağanından casus geldi. Sözü şöyle idi: Doğudan kağana karşı ordu yürütelim 
demiş.  (…) O sözü işitip kağanım ben eve ineyim dedi. Hatun yok olmuştu. Ona 
yas töreni yaptırayım dedi. (…).” 

Orhun Yazıtlarında Adil Olma Değeri İle İlgili Bulgular 

Orhun Abidelerinde töre; gelenek, örgütlenme düzeni, yazısız yasalar anlamında 
kullanılmaktadır (http,1). Yazıtlar incelendiğinde adaletin töre ile sağlandığı 
anlaşılmaktadır. Kağanların devleti kurup ardından hemen töreyi düzenlemeleri ve başa 
geçecek Kağan’ın seçilmesinde törenin belirleyici olması Orhun Yazıtlarında adil olma 
değerine verilen önemin göstergesidir. Bu öneme ilişkin yazıtlarda; 

“ KT D 3… Bilgili kağan imiş, cesur kağan imiş. … Onun için ülkeyi öylece 
sahiplenmiş elbette. (…) İli tutup töreyi düzenlemişler. KT D 1 (…) İnsanoğlunun 
üzerine ecdadım Bumin Kağan, İstemi Kağan oturmuş. Oturarak Türk milletinin 
ilini, töresini tutuvermiş, düzenleyivermiş. (…). BK D 11 (…) Yedi yüz er olup 
ilsizleşmiş, kağansızlaşmış milleti, cariye olmuş, kul olmuş milleti, Türk töresini 
bırakmış milleti, ecdadımın töresince yaratmış, yetiştirmiş. Tölis, Tarduş milletini 
orda tanzim etmiş. (…).  BK D 14 (…) Babam kağan uçtuğunda kendim sekiz 
yaşında kaldım. O töre üzerine amcam kağan oturdu. (…)“ ifadelerine yer 
verilmiştir.  

Orhun Yazıtlarında Bağımsızlık/Özgürlük Değeriyle İlgili Bulgular 

Orhun Yazıtlarında bağımsızlık/özgürlük değerine ilişkin olarak; Türk milletinin 
müstakil, hür bir devlet olmanın gerekliliğini farkında oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. 
Bunun yanında esaret altında bir millet olmanın sonuçlarının ne kadar onur kırıcı 
olduğu da yazıtlarda vurgulanan önemli noktalardan biridir. Yazıtlarda bağımsızlık 
değerine yönelik bazı örnekler şöyledir; 

“ KT D 11 (…) Tanrı Türk milleti yok olmasın diye, millet olsun diye babam 
İltiriş Kağanı, annem İlbilge Hatunu göğün tepesinde tutup yukarı kaldırmış 
olacak. (…). BK D 7 (…) Çin milletine beylik erkek evlâdını kul kıldı, hanımlık 
kız evlâdını cariye kıldı. Türk beyler Türk adını bıraktı. Çin adını tutarak, Çin 
kağanına itaat etmiş. (…).  BK D 8 … Türk halk kitlesi şöyle demiş: İlli millet 
idim, ilim şimdi hani, kime ili kazanıyorum der imiş. Kağanlı millet idim, 
kağanım hani, ne kağana işi, gücü veriyorum der imiş. Öyle deyip Çin kağanına 
düşman olmuş. (…).  T1 B 1-4  Ben Bilge Tonyukuk’um. Çin ülkesinde doğdum. 
Türk milleti Çin’de tutsak idi. Türk milleti hanını bulmayınca Çin’den ayrıldı, han 
sahibi oldu. Hanını bırakıp Çin’e tekrar tutsak oldu. Tanrı şöyle demiştir: Han 
verdim, hanını bırakıp teslim oldun. Teslim olduğun için Tanrı öldürmüştür. Türk 
milleti öldü, mahvoldu, yok oldu. Türk Sır milletinin yerinde boy kalmadı. KT G 
9 Türk milleti, tokluğun kıymetini bilmezsin. Açlık, tokluk düşünmezsin. Bir 
doysan açlığı düşünmezsin. Öyle olduğun için, beslemiş olan kağanının sözünü 
almadan her yere gittin. Hep orda mahvoldun, yok edildin. Orda, geri kalanınla 
her yere hep zayıflayarak, ölerek yürüyordun.” 
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Orhun Yazıtlarında Barış Değeriyle İlgili Bulgular 

Yazıtlarda barışın ne kadar önem verilen bir değer olduğunu; Kağanların Çin 
devleti ile ilişkilerini iyi tutmaları, hâkimiyeti altındaki halkı birbirlerine düşman edecek 
davranışlardan sakınmaları, düşmanlık yapan milletleri kendilerine tabi yaparak 
düşmanlıkları sonlandırma çabaları ve diğer kavimler içinde de barışı sağlama 
gayretlerinde görmek mümkündür. Barış değerine verilen önem yazıtlarda şu şekilde ifade 
edilmiştir; 

“ KT G 4-5 (…) Ötüken ormanından daha iyisi hiç yokmuş. İl tutacak yer Ötüken 
ormanı imiş. Bu yerde oturup Çin milleti ile anlaştım. Altını, gümüşü, ipeği, 
ipekliyi sıkıntısız öylece veriyor. KT D 27 (…)  Öyle kazanıp bütün milleti ateş, 
su kılmadım.  KT D 30 (…) Dört taraftaki milleti hep tâbî kıldım, düşmansız 
kıldım. (…).  KT D 21 Kögmenin yeri, suyu sahipsiz kalmasın diye Az, Kırgız 
kavmini düzene sokup geldik. Doğuda kadırkan ormanını aşarak milleti öyle 
kondurduk, öyle düzene soktuk.” 

Orhun Yazıtlarında Bilimsellik Değeriyle İlgili Bulgular 

Orhun Yazıtlarında bilimsellik değeri kapsamında; bilgisizliğin ve cahilliğin sebep 
olduğu kötü neticeler hakkında bilgiler mevcuttur. Bu bağlamda yazıtlarda kağanların ve 
yardımcılarının aldıkları kararlarda, verdikleri emirlerde ve türlü uygulamalarda bilgi 
temelli hareket etmelerinin önemi ve gerekliliğine ilişkin söylemler yer almaktadır. 
Yazıtlarda bu değerle ilgili şu ifadeler mevcuttur; 

“ T1 K 5 Kırgız’dan döndük Türgiş kağanından casus geldi. Sözü şöyle idi: 
Doğudan kağana karşı ordu yürütelim.  Yürütmezsek bizi, kağanı kahraman imiş, 
müşaviri-danışmanı bilici-bilgili imiş, ne zaman bir şey olsa bizi öldürecektir 
demiş. (…).  KT D 3 (…) Bilgili kağan imiş, cesur kağan imiş. Buyruğu yine bilgili 
imiş tabiî, cesur imiş tabiî. (…).  KT D 5 – 6  Bilgisiz kağan oturmuştur, kötü kağan 
oturmuştur. Buyruğu da bilgisizmiş tabiî, kötü imiş tabiî. Beyleri, milleti ahenksiz 
olduğu için, Çin milleti hilekâr ve sahtekâr olduğu için, aldatıcı olduğu için, küçük 
kardeş ve büyük kardeşi birbirine düşürdüğü için, bey ve milleti karşılıklı 
çekiştirdiği için, Türk milleti il yaptığı ilini elden çıkarmış, kağan yaptığı kağanını 
kaybedivermiş.” 

Orhun Yazıtlarında Çalışkanlık Değeriyle İlgili Bulgular  

Orhun Yazıtlarında üzerinde en çok durulan değerlerden biri çalışkanlık değeridir. 
Bunu Kağanların milletinin varlığı ve refahı için gösterdikleri gayreti, azmi işaret eden 
ifadelerde açıkça görmek mümkündür. 

“ BK K 6 (…) Tanrı buyurduğu için, kendim devletli olduğum için kağan oturdum. 
Kağan oturup aç, fakir milleti hep toplattım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti 
çok kıldım.  BK K 8 Babam kağan, amcam kağan oturduğunda dört taraftaki milleti 
nasıl düzene sokmuş ... Tanrı buyurduğu için kendim oturduğumda dört taraftaki 
milleti düzene soktum ve tertipledim ... kıldım.  T2 D 1-3  (…) Kapgan Kağan 
oturdu. Gece uyumadı, gündüz oturmadı. Kızıl kanımı dökerek, kara terimi 
koşturarak işi, gücü verdim hep (…). T1 G1 Geyik yiyerek, tavşan yiyerek 
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oturuyorduk. Milletin boğazı tok idi. (…).  KT D 16  (…) Amcam kağan oturarak 
Türk milletini tekrar tanzim etti, besledi. Fakiri zengin kıldı, azı çok kıldı.  KT G 10 
Tanrı buyurduğu için, kendim devletli olduğum için, kağan oturdum. Kağan oturup 
aç, fakir milleti hep toplattım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım.  
KT D 29 Tanrı bağışlasın, devletim var olduğu için, kısmetim var olduğu için, 
ölecek milleti diriltip besledim. Çıplak milleti elbiseli, fakir milleti zengin kıldım. 
Az milleti çok kıldım. Değerli illiden, değerli kağanlıdan daha iyi kıldım. “ 

Orhun Yazıtlarında Dayanışma Değeriyle İlgili Bulgular 

Orhun Yazıtlarında Bilge Kağan ve Kültiğin kardeşlerin Türk milletinin varlığının 
devamı için gösterdikleri ortak çabaya yönelik söylemler, dayanışma değerinin en kıymetli 
örneklerinden birini oluşturmaktadır. Yazıtlarda bu değere dönük bazı örnekler şöyledir; 

“ KT D 26 – 27 (…) Babamızın, amcamızın kazanmış olduğu milletin adı sanı yok 
olmasın diye, Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Küçük 
kardeşim Kül Tigin ile, iki şad ile öle yite kazandım (…).  BK D 21 Küçük 
kardeşim Kül Tigin, iki şad, küçük kardeşim Kül Tigin ile konuştuk. Babamızın, 
amcamızın kazanmış olduğu milletin adı sanı yok olmasın diye Türk milleti için 
gece uyumadım, gündüz oturmadım.“ 

Orhun Yazıtlarında Duyarlılık Değeriyle İlgili Bulgular 

Orhun Yazıtlarında millete duyulan derin bağlılığın ve koruma güdüsünün bir 
sonucu olarak, kağanların milletine karşı yoğun bir hassasiyete ve duyarlılığa sahip 
olduklarını işaret eden ifadelere rastlamak mümkündür. 

“ T1 D 5 Türgiş kağanı şöyle demiş: Benim milletim oradadır demiş, Türk (Kök 
Türk) boyu yine karışıklık içindedir, Oğuz’u yine dardadır demiş. Bu sözleri 
işitince gece yine uyuyasım gelmiyordu, gündüz yine oturasım gelmiyordu. (…).  
T1 G 2-5 Böyle otururken Oğuz’dan casus geldi. Casusun sözü şöyle idi: Dokuz 
Oğuz, milletinin üzerine kağan oturdu der; (…) Türk Sır boyunun yerinde hiç 
kimse kalmasın; mümkünse hepsini yok edelim, der. Bu haberi işitince gece 
uyuyasım gelmedi, gündüz oturasım gelmedi. Ondan sonra kağanıma arza ettim. 
(…).  KT K 11 (…) Müthiş düşünceye daldım. İki şadın ve küçük kardeş 
yeğenimin, oğlumun, beylerimin, milletimin gözü kaşı kötü olacak deyip düşünceye 
daldım.“ 

Orhun Yazıtlarında Dürüstlük Değeriyle İlgili Bulgular 

Orhun Yazıtlarında dürüstlük değerinden yoksun olarak tasvir edilen Çin’in Türk 
milletine verdiği büyük zarara ve kayıplara ilişkin çeşitli ifadelere yer verilmiştir. Ayrıca 
yazıtlarda devletin devamlılığı ve törenin varlığı, devletin en önemli unsuru olan milletin 
ve yöneticilerin doğruluk yani dürüstlük değerine sahip olmalarına dayandırılmıştır. Tüm 
bunlara ek olarak yazıtların hepsinde kağanın tüm yaşanılanları açık yüreklilikle, milletine 
hesap verircesine anlatmasının başlı başına dürüstlük değerinin göstergesi olduğu 
düşünülmektedir. Yazıtlarda dürüstlük değeri şu şekilde işlenmiştir;  
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“ KT G 5 - 7 Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Tatlı sözle, 
yumuşak ipek kumaşla aldatıp uzak milleti öylece yaklaştırırmış. Yaklaştırıp, 
konduktan sonra, kötü şeyleri o zaman düşünürmüş. İyi bilgili insanı, iyi cesur 
insanı yürütmezmiş. Bir insan yanılsa, kabilesi, milleti, akrabasına kadar 
barındırmazmış. Tatlı sözüne, yumuşak ipek kumaşına aldanıp çok çok, Türk 
milleti, öldün; Türk milleti, öleceksin! Güneyde Çogay ormanına, Tögültün ovasına 
konayım dersen, Türk milleti, öleceksin! Orda kötü kişi şöyle öğretiyormuş: Uzak 
ise kötü mal verir, yakın ise iyi mal verir deyip öyle öğretiyormuş. Bilgi bilmez kişi 
o sözü alıp, yakına gidip, çok insan, öldün!  KT D 3 (…) Beyleri de milleti de 
doğru imiş. Onun için ili öylece tutmuş tabiî. İli tutup töreyi düzenlemiş.  BK K 6 
(…) Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. Yoksa bu sözümde yalan 
var mı? “ 

Orhun Yazıtlarında Estetik Değeriyle İlgili Bulgular 

Orhun Yazıtlarında özel sanatkârlar davet edilerek ölen kişilerin ardından yaptırılan 
sanatsal anıt mezarların varlığına yönelik söylemler estetik değerine ilişkin bulguları 
oluşturmaktadır.  

“ KT G 11 – 12 Ben ebedî taş yontturdum .... Çin kağanından resimci getirdim, 
resimlettim. Benim sözümü kırmadı. Çin kağanının maiyetindeki resimciyi 
gönderdi. Ona bambaşka türbe yaptırdım. İçine dışına bambaşka resim vurdurdum. 
Taş yontturdum. Gönüldeki sözümü vurdurdum...  BK GB 1 Bilge Kağan kitabesini 
Yollug Tigin, yazdım. Bunca türbeyi, resmi, sanatı ... Kağanın yeğeni Yollug Tigin 
ben bir ay dört gün oturup yazdım, resimledim.  KT K 13 (…) Türbe yapıcı, resim 
yapan, kitabe taşı yapıcısı olarak Çin kağanının yeğeni Çang general geldi.  KT KD 
1 Kül Tigin koyun yılında on yedinci günde uçtu. Türbesini, resmini, kitabe taşını 
maymun yılında yedinci ay, yirmi yedinci günde hep bitirdik. “ 
Ayrıca yazıtlarda hitabet dili olarak sanatlı bir anlatımın tercih edilmiş olması da 

araştırmanın estetik değerine ilişkin bulgusunu desteklemektedir. Sanatlı dil kullanımına 
yönelik bazı ifadeler şöyledir; “ KT D 10 Türk milletini öldüreyim, kökünü kurutayım der 
imiş.  T1 K 3 Gündüz de gece de dörtnala koşturup gittik.   T1 K 4 Kırgız’ı uykuda bastık.” 

Orhun Yazıtlarında Hoşgörü Değeriyle İlgili Bulgular 

Yazıtlarda en az vurgulanan değer olan hoşgörüye yönelik olarak; “ BK K 10 Türk 
beylerini, milletini … besleyin, zahmet çektirmeyin, incitmeyin.“ bulgusuna ulaşılmıştır.  

Orhun Yazıtlarında Saygı Değeriyle İlgili Bulgular 

Orhun Yazıtlarında Kültiğin’in ölümü üzerine düzenlenen yas törenine devrin 
önemli devlet liderlerinin ve askerlerinin katılımı saygı değerinin varlığına ilişkin ipuçları 
sunmaktadır.  

“ KT D 4 Kendisi öylece vefat etmiş. Yasçı, ağlayıcı, doğuda gün doğusundan 
Bökli Çöllü halk, Çin, Tibet, Avar, Bizans, Kırgız, Üç Kurıkan, Otuz Tatar, Kıtay, 
Tatabı, bunca millet gelip ağlamış, yas tutmuş. Öyle ünlü kağan imiş.  KT K 12-
13 Yasçı, ağlayıcı olarak Kıtay, Tatabı milletinden başta Udar general geldi. Çin 
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kağanından İsiyi Likeng geldi. On binlik hazine, altın, gümüş fazla fazla getirdi. 
Tibet kağanından vezir geldi. Batıda gün batısındaki Soğd, İranlı, Buhara ülkesi 
halkından Enik General, Oğul Tarkan geldi.” 

Orhun Yazıtlarında Sevgi Değeriyle İlgili Bulgular 

Orhun Yazıtlarında kardeş sevgisinin ve baba sevgisinin en güzel ifadelerini 
görmek mümkündür. Bilge Kağan çok sevdiği kardeşi Kültiğin’in vefatı üzerine 
duygularını şöyle ifade etmiştir. 

“ KT K 10 – 11 Küçük kardeşim Kül Tigin vefat etti. Kendim düşünceye daldım 
(üzüldüm, mateme gark oldum). Görür gözüm görmez gibi, bilir aklım bilmez gibi 
oldu. Kendim düşünceye daldım. Zamanı Tanrı yaşar. İnsanoğlu hep ölmek için 
türemiş. Öyle düşünceye daldım. Gözden yaş gelse mani olarak, gönülden ağlamak 
gelse geri çevirerek düşünceye daldım. Müthiş düşünceye daldım.“ 

Bilge Kağan yazıtında ise; Bilge Kağan’ın ölümünün oğlunda yarattığı derin üzüntü 
ve baba sevgisi şu şekilde dile getirilmiştir. “ BK B 15  (...)  Bilge Kağan sonsuzluğa uçtu. 
Yaz olsa, üstte gök davulu gürler gibi, öylece ve dağda yabani geyik gürlese, öylece 
mateme gark oluyorum (…) “ 

Orhun Yazıtlarında Sorumluluk Değeriyle İlgili Bulgular 

Orhun Yazıtlarında üzerinde hassasiyetle durulan değerlerden biri de 
sorumluluktur. Yazıtlarda kağanın halkına yönelik sorumluluklarını farkında olduğu ve bu 
yönde çalışmalar yaptığına ilişkin bazı örnekler şöyledir. 

“ BK D 22 - 23 Ben kağan oturduğumdan her yere gitmiş olan millet yaya olarak, 
çıplak olarak, öle yite geri geldi. Milleti besleyeyim diye kuzeyde Oğuz kavmine 
doğru; doğuda Kıtay, Tatabı kavmine doğru; güneyde Çine doğru on iki defa ordu 
sevk ettim ... savaştım. (…).  BK D 36  Ben kendim kağan oturduğum için Türk 
milletini ... kılmadım. İli, töreyi çok iyi kazandım ... toplanıp ... orda savaştım. 
Askerini mızrakladım. … Türk milleti aç idi. O at sürüsünü alıp besledim.” 

Orhun Yazıtlarında Vatanseverlik Değeriyle İlgili Bulgular 

Orhun Yazıtlarında yüceltilen değerlerden biri de vatan sevgisidir. Kağanların 
ecdadın emaneti olan vatan toprağını korumak ve milletini yaşatmak adına gösterdikleri 
üstün gayretler kitabelerde şöyle anlam bulmaktadır. 

“ KT D 19 Ecdadımızın tutmuş olduğu yer, su sahipsiz olmasın diye Az milletini 
tanzim ve tertip edip ...   BK D 10 - 12 (…) Tanrı Türk milleti yok olmasın diye, 
millet olsun diye, babam İltiriş kağanı, annem İlbilge Hatun’u göğün tepesinden 
tutup yukarı kaldırmıştır. (…) Babam … ilsizleşmiş, kağansızlaşmış milleti, cariye 
olmuş, kul olmuş milleti, Türk töresini bırakmış milleti, ecdadımın töresince 
yaratmış, yetiştirmiş. (…).   BK G 7 - 8  Ben on dokuz yıl şad olarak oturdum, on 
dokuz yıl kağan olarak oturdum, il tuttum. … Türk’üm için, milletim için iyisini 
öylece kazanı verdim.  T2 D 4-6  … Tanrı korusun, bu Türk milletinin içinde silahlı 
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düşman dolaştırmadım, damgalı at koşturtmadım. İlteriş Kağan kazanmasaydı, 
onun ardından ben kazanmasaydım il yine, millet yine yok olacaktı.“ 

Orhun Yazıtlarında Yardımseverlik Değeriyle İlgili Bulgular 

Orhun Yazıtlarında kağanların milleti ve devrin diğer devletleri için yardımlaşma 
duygusuyla gerçekleştirmiş oldukları çalışmalara dönük şu ifade örneklerini görmek 
mümkündür. 

“ BK D 14 O töre üzerine amcam kağan oturdu. (…) fakiri zengin kıldı, azı çok 
kıldı.  KT D 21 Kögmenin yeri, suyu sahipsiz kalmasın diye Az, Kırgız kavmini 
düzene sokup geldik. Doğuda kadırgan ormanını asarak milleti öyle kondurduk, 
öyle düzene soktuk.” 
 
 
4. SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerler; adil olma, aile birliğine 
önem verme, bağımsızlık/özgürlük, barış, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, 
dürüstlük, estetik, hoşgörü, misafirperverlik, sağlıklı olmaya önem verme, saygı, sevgi, 
sorumluluk, temizlik, vatanseverlik ve yardımseverliktir (MEB, 2013). Araştırma 
sonucunda Orhun Yazıtlarında Sosyal bilgiler öğretim programında kazandırılmaya 
çalışılan -adil olma, aile birliğine önem verme, bağımsızlık/özgürlük, barış, bilimsellik, 
çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, estetik, hoşgörü, saygı, sevgi, sorumluluk, 
vatanseverlik ve yardımseverlik- yirmi değerin on yedisine yer verildiği görülmüştür. 
Yazıtlarda sadece “misafirperverlik, sağlıklı olmaya önem verme ve temizlik” değerlerine 
rastlanmamıştır. 

Araştırmada Orhun Yazıtlarında “aile birliğine önem verme” değeri kapsamında 
aile bireylerini özellikle kadınları koruma ve aileden birinin vefatı durumunda hassasiyetle 
düzenlenen cenaze törenlerine ilişkin alt temalarının bulunduğu sonucu elde edilmiştir. 
Köksel (2011) Orhun Yazıtları bağlamında o zamanki Türk toplumunda kadının konumunu 
belirlemeye dönük yaptığı çalışmasında; yazıtlarda aile ilişkilerinin önemli görüldüğünü, 
aile fertleri arasında sıkı bir bağ olduğunu, kararların müşavere ile alındığını ortaya 
koymuştur. Ayrıca aile içinde mücadeleye, çekişmeye rastlanmadığını, birlik ve beraberlik 
olduğunu, yenilgiler ve esaret durumunda kız kardeşlerin, gelinlerin cariye olarak kul 
olmalarından dolayı üzüntü ve endişe duyulduğunu vurgulamıştır. Aygün (1994)’de 
Kağan’ın eşi öldüğü sırada savaşmakta olan kavminin başına geçmeyerek eşinin cenaze 
törenine katılmasına ve yuğ törenine devlet işinden daha öncelikli önem gösterilmesine 
dikkat çekmektedir. Tüm bu araştırmaların sonuçları Orhun Yazıtlarında aile birliğine 
önem verildiğine ilişkin bulgularla paralellik taşımaktadır.  

Orhun Yazıtlarında “adil olma” değeri kapsamında; adaletin töre ile sağlandığı, 
Kağanların devleti kurup ardından hemen töreyi düzenledikleri ve başa geçecek Kağan’ın 
seçilmesinde törenin belirleyici olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Şenocak (2001:168) 
çalışmasında Orhun Yazıtlarında toplumdan kopmamış gelenek ve göreneklere bağlılığı ile 
halkını idare etmiş bir kağan ve töreye uyan bir millet görüldüğünü belirtmiştir. Pamir 
(2009) de yaptığı araştırmasında Orhun Yazıtlarında töresiz bir devlet düzeninin 
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düşünülemeyeceğinden söz edildiğini, töreye atfedilen önemin çok büyük olduğunu ve 
kağanların kendilerini her zaman halka karşı sorumlu hissettiklerine ilişkin tespitlerini 
ortaya koymuştur. Bu bağlamda araştırma da bulunan adil olma değerinin Şenocak (2001) 
ve Pamir (2009) tarafından yapılan çalışmalarla desteklendiği söylenebilir. 

Orhun Yazıtlarında “bağımsızlık” değeri ile ilgili olarak Türk milletinin bağımsız 
olmanın gerekliliğini farkında oldukları görülmüştür. Ayrıca Türk milletinin esaret altında 
olmasının yarattığı olumsuz etkiler ve esaretten kurtulma çabalarına ilişkin önemli bulgular 
elde edilmiştir. Orhan ve diğerleri (2012:914) tarafından gerçekleştirilen çalışmadaki 
“Orhun Yazıtlarında milletimizdeki bağımsızlık inancının ne kadar güçlü olduğu ve 
milletimizin bunun için neler feda ettiği ortadadır.” biçimindeki ifade ile “Orhun Abideleri 
Göktürk Devletinde istiklale verilen önemi gösteren en önemli vesikalardandır.” (http,2) 
ifadesi araştırmanın bağımsızlık değerine ilişkin bulguyu destekler niteliktedir. Ayrıca 
“Orhun yazıtlarında verilen mesajların özünde Türk Milleti'nin birlik ve bütünlüğü halinde 
her türlü zorluğa güçlüğe karşı koyabilecek manevi güce sahip olduğu, … gerçeği 
anlatılmak istenir.” (http,3) bulgusu ile ve Çakıcı’nın (2010) “Bilge Kağan 8. yüzyıldaki 
seslenişiyle en önemli değerlerimiz arasında yer alan bağımsız olma değerini 
bildirmektedir.” biçimindeki bulguları araştırmada elde edilen bağımsızlık değeri 
bulgularıyla örtüşmektedir. 

Orhun Yazıtlarında “barış” değeri kapsamında; diğer devletlerle iyi ilişkiler kurma, 
düşmanlıkları sonlandırma ve sadece kendi ülkelerinde değil, devrin diğer devletlerinde de 
barış ortamının olması yönünde çalışmalarına ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. Cihan (2012: 
62)’da çalışmasında barış gayesinin Göktürk devletinde var olduğunu ve gök ile yerde 
nasıl bir düzen varsa devlette de aynı şekilde düzen olmasını istediklerini belirtmiştir.  
Buna ek olarak Orhun Yazıtlarında diğer kavimleri de sulh ve düzene kavuşturmanın 
amaçlandığını onların da kargaşa içerisinde bulunmamalarına özen gösterildiğine dönük 
söylemlerin varlığına işaret etmiştir (http,4). 

Orhun Yazıtlarında “bilimsellik” değeri kapsamında; kağanın, yardımcılarının ve 
halkın bilge olmasının gerekliliğine ve önemine dönük sonuçlar yanında bilgisizliğin ve 
cahilliğin sebep olduğu kötü neticelere ilişkin bulgular elde edilmiştir. Cihan (2002:98) 
Orhun Yazıtlarında sıklıkla bahsedilen "bilge" kavramını; … içinde yaşadığı töre ve 
toplum ile uyumlu olan, doğru ile yanlışı ayırt eden, işini tam yapan, seçimini bilgiye göre 
belirleyen, görüş ve davranışında yanılmayan, gerektiğinde başkalarına danışan, … 
duygularına hâkim kişi olarak tanımlamıştır. Bu tanımın bilimsellik değerinin içeriğine 
uygun olduğu görülmektedir. Cihan (2002: 92-98) ayrıca Kağan’ın yanına yardımcı olarak 
seçtiği kimselerinde bilge olmalarına dikkat ettiğini söylemektedir. Kağanların bilge değil 
de bilgisiz olma durumlarında ise; yazıtlarda belirtildiği üzere hem devletin, hem de halkın 
felaketine sebep olunacağına dikkat çekmektedir. Tüm bu bulgular araştırmanın bilimsellik 
değerine yönelik bulgusunu destekler niteliktedir. 

Kağanların milletinin varlığı ve refahı için gösterdikleri gayreti, azmi işaret eden 
ifadeler Orhun Yazıtlarındaki “çalışkanlık” değerine ilişkin bulguları oluşturmaktadır. 
Araştırmanın bu bulgusu “Bilge Kağan dağılmış milletini toplamış, onu beslemiş, 
canlandırmıştır.“ (Enginün,  2010:345)  ve “Orhun Abidelerinde milli birliğin önemi 
üzerinde durulmuş ve bunun için çok çalışıldığı anlatılmıştır.” (Orhan ve diğerleri, 
2012:911) biçimindeki bulgularla örtüşür niteliktedir. 
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Orhun Yazıtlarında Bilge Kağan ve Kültiğin kardeşlerin, Türk milletinin varlığının 
devamı için gösterdikleri ortak çabaya yönelik söylemler, yazıtlarda “dayanışma” değerine 
yönelik bulguları oluşturmaktadır. Enginün (2010:345) “Bilge Kağan, kardeşi Kültiğin’in 
nasıl bir kahraman olduğunu sık sık anar. Onlar güçlerini birleştirmişler ve ortak düşmana 
karşı birlikte hareket etmişlerdir.” diyerek yazıtlardaki dayanışma değerine dikkat 
çekmiştir. Ayrıca “Bilge kağan, Türk ilini düzene koymak yolunda kardeşi Kültiğin ve 
kaynatası Tonyukuk ile ‘gece uymadan, gündüz durmadan’ çalıştı, büyük gayretler sarf 
etti.“ (http,5) biçimindeki bulgu ile de araştırma bulgusu desteklenmektedir. 

Orhun Yazıtlarında millete duyulan derin bağlılığın ve koruma güdüsünün bir 
sonucu olarak, Kağanların milletine karşı yoğun bir hassasiyete ve “duyarlılık” değerine 
sahip olduklarını işaret eden ifadelere rastlanmıştır. Durmuş (2007) Bilge’nin Kağan 
olduğunda ülke içinde birlik ve dirliği sağlamaya çalıştığı ve düşmanlarla mücadeleye 
devam ettiği yolunda kendi ağzından Orhun Yazıtlarında yazılanların dikkate değer 
olduğunu belirtmektedir. Çünkü “Orhun Yazıtları ön plandaki anlamıyla kağanın milletine 
hesap vermesi ve geçmişte yapılan hataların anlatılması suretiyle de bunlardan ders 
alınmasını içermektedir.” (Köksel, 2011:339). Bu bağlamda Durmuş (2007) ve Köksel 
(2011) tarafından dikkat çekilen nokta, kağanların milletine yönelik derin bir duyarlılığa 
sahip olduğu bilgisini desteklemektedir.  

Orhun Yazıtlarında tüm yaşanılanların samimiyetle, yalansız anlatılmasının başlı 
başına “dürüstlük” değerinin göstergesi olduğu bulgusu; Köksel (2011:333)’in devlet 
yöneticilerinin hesap vermesi niteliğinden dolayı yazıtların “tarafsız” bir bakış açısıyla 
yazılmış olduğunu belirttiği ifade ile örtüşmektedir. 

Orhun Yazıtlarında özel sanatkârlar davet edilerek ölen kişilerin ardından yaptırılan 
sanatsal anıt mezarların varlığına yönelik söylemler “estetik” değerine ilişkin bulguları 
oluşturmaktadır. Araştırmanın bu bulgusu; Kültiğin adına dikilecek abidenin inşası için 
Çin’den en iyi sanatçılar (ressam-heykeltıraş) ve ustalar getirtildiğine ve olağanüstü güzel 
bir türbe inşa ettirildiğine yönelik bulgu ile örtüşmektedir (http,2). Ergin (2003:7)’in 
Kültiğin Abidesi ve türbesinin inşasında Türk ve Çin sanatkârların beraber çalıştıklarını 
belirtmesi de araştırma bulgusunu destekler niteliktedir. Ayrıca yazıtlarda hitabet dili 
olarak sanatlı bir anlatımın tercih edilmiş olması da “estetik” değerine yönelik bir diğer 
bulgudur. Türkmen (2013:38) çalışmasında yazıtlarda etkiyi artırmak, milli hassasiyeti 
maksimum seviyeye çıkarmak için olayların ispatlı hale getirildiğini ve edebî sanatların 
kullanıldığı sonucuna ulaşmıştır. Batur ve Yıldırım (2013:315) da yazıtlardaki sanatlı 
anlatım, yinelemeler, benzetmeler, aktarmalar, renkler aracılığıyla yapılan somutlamalar, 
karşıt anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılmasıyla oluşturulan anlatım zenginlikleri, yer 
yer başvurulan atasözü ve deyimler, kalıplaşmış ifadelerin kullanılmasını 1300 yıl öncesine 
ait bir kitabe için oldukça yüksek bir edebi değer olarak nitelendirmişlerdir. Türkmen 
(2013) ve Batur ve Yıldırım (2013)’ın yazıtlardaki sanatlı dil kullanımına yönelik bulguları 
araştırmanın estetik değeri bulgusu ile benzer yöndedir.  

Orhun Yazıtlarında sadece Bilge Kağan yazıtında rastlanan ”hoşgörü” değerinin 
varlığına yönelik bulgu ise; Özcan (2002)’ın “Türklerin ilk yazılı eserleri olan Orhun 
Abidelerinde Türk beylerine hitaben söylenen ‘millete zahmet çektirmeyin, incitmeyin’ 
sözü anlayışlı ve hoşgörülü bakışı içeren ifadelerdendir.“ şeklindeki araştırma bulgusuyla 
paralel niteliktedir.  
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Orhun Yazıtlarında Kültiğin’in ölümü üzerine düzenlenen yas törenine devrin 
önemli devlet liderlerinin ve askeri sınıfının katılımına dönük ifadeler “saygı” değerinin 
varlığına ilişkin ipuçları sunmaktadır. Mandaloğlu (2012:229)’na göre; “Ölülerini belirli 
toplantı ve törenler düzenleyerek defneden Türklerde ölülere saygı duyulduğu 
görülmektedir.”  Alyap (2014)’a göre; Kültigin’in yaşadığı dönemde birçok ulusun saygı 
duyduğu değerli bir devlet adamı ve komutan olduğunun kendisi için düzenlenen cenaze 
merasiminden anlaşılmaktadır. Kurat (2002) ise; etraftaki devletlerin ve kavimlerin, 
Kültiğin’in ölümüne karşı yoğun ilgi göstermelerini saygının bir ifadesi olarak 
nitelendirmektedir. Tüm bu çalışmalar araştırmanın saygı değerine yönelik bulguları ile 
paralellik taşımaktadır. 

Orhun Yazıtlarında “sevgi” değeri kardeş sevgisi ve baba sevgisi olarak yer 
almaktadır. Araştırmanın kardeş sevgisine yönelik bulgusu; Köksel (2011:338)’in  
“Kardeşler arasındaki sevgi bağını gösteren en güzel örnek Kültiğin Abidesi’ndedir. Bilge 
Kağan, kardeşi Kültiğin’in ölümünden duyduğu üzüntüyü son derece derin bir teessürle 
anlatır.” biçimindeki bulgularıyla örtüşür niteliktedir. Araştırmanın baba sevgisine yönelik 
bulgusu ise;  

 “Bilge Kağan’ın ölümünden dolayı duyulan üzüntünün, yürekteki feryatların, 
tabiat unsurları ile aynîleştirilerek anlatıldığı açıkça görülür. Matem havası içinde 
bulunan kişinin(oğlunun) “gök davulu” benzetmesi ile bir parçalanmışlığı, korkuyu, 
üzüntüyü ve trajik yalnızlığı ifade ettiğini söyleyebiliriz. … Söz konusu ifadelerde 
“yabani geyiğin gürlemesi” de dikkat çekicidir. Yabani geyik, yalnızlığı 
hissettirmenin yanı sıra çıkardığı gürültülü ses ile de yas tutan, acı ile haykıran bir 
insana benzetilmiştir.” (Şenocak, 2001:173) ifadeleriyle desteklenmektedir. 
Orhun Yazıtlarında üzerinde hassasiyetle durulan değerlerden biri de 

“sorumluluktur”.  Yazıtlarda kağanın halkına yönelik sorumluluklarını farkında olduğu ve 
bu yönde çalışmalar yaptığına ilişkin bulgu; Sever (2010:731)’in “Bilge Kağan’ın 
milletine karşı görev ve sorumluluğunu yerine getirdiğini belirttiği sözleri, Göktürk 
kağanının millet sevgisinden kaynaklanan koruyuculuk, adalet ve eşitlik anlayışını 
gösterir.” bulgusuyla paralel niteliktedir.  

Orhun Yazıtlarında yüceltilen değerlerden biri de “vatan sevgisidir”. Göktürkler 
‘ıduk yer-sub’ (mukaddes yer-su) olarak ifade ettikleri vatanları için millî birlik 
duygusuyla mücadele etmişlerdir (Şenocak,2001). 

“Bağımsız olan her devletin varlığını sürdüreceği bir coğrafi mekâna sahip olması 
gerektiği herkesçe malumdur. Ancak, eski Türk ilinde bu coğrafi mekân… 
hükümdarın serbestçe kullanabildiği bir arazi parçası değil, korumakla vazifeli 
olduğu ata yadigarı idi. Bu durum ve vatan sevgisi, Orhun Abidelerinde gayet açık 
bir şekilde anlatılmıştır.”(http,2). 
Orhun Yazıtlarında kağanların “yardımseverlik” değerine sahip olduklarına ilişkin 

bulgu ise;  
“Göktürklerde toplumun bütün katmanlarında yardımlaşma duygusu, ihtiyaç 
sahiplerine ulaşma tutkusu devletin boynunun borcu kabul edilmiştir. Göktürk 
ülkesinde hiçbir zaman ihtiyaç sahibi insan eksik olmamış, boylar arası mücadele 
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son bulmamıştır ama esasen böyle bir mükemmellik de dünyanın hiçbir yerinde ve 
hiçbir devrinde gerçekleşmemiştir.“ (http,6) ifadeleriyle desteklenmektedir.  
Sonuç olarak Orhun Yazıtları bir milletin sarsılmaz inancının, duruşunun ve 

geçmişiyle muhasebesinin sembolü ayrıca milli ve manevi değerlerinin anıtı niteliğindedir. 
Bugün milletimize ait ortak değerlerin yaşatılmasını sağlamak ve gelecek nesillere bu 
değerleri aşılamak için 8. asırda yazılmış olmalarına rağmen 21. asırda dahi güncelliğini 
yitirmeyen Orhun Yazıtlarından Sosyal bilgiler derslerinde yararlanılması önemlidir. Bu 
açıdan değer eğitimi etkinliklerinde Orhun Yazıtlarından yararlanılması önerilmektedir.  
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AİLE KATILIM ÇALIŞMALARINA 
YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ* 

 
 

Öznur ATEŞ**    Nilgün CEVHER KALBURAN*** 
 

ÖZ 
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının aile katılımına yönelik öz-yeterlik düzeylerinin 

belirlenmesi ve öz-yeterlik düzeyine etki eden faktörlerin incelenmesidir. Bu araştırmada, nicel ve nitel araştırma 
yöntemlerinin birlikte uygulandığı karma yöntem tasarımlarından açıklayıcı tasarım modeli kullanılmıştır. 
Araştırmanın nicel kısmında 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi 
lisans programında öğrenim gören toplam 121 dördüncü sınıf öğretmen adayıyla çalışılmıştır. Araştırmanın nicel 
boyutunda veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Aile Katılım 
Etkinliklerine İlişkin Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda ise 10 
öğretmen adayıyla görüşmeler yapılmıştır. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Aile Katılımına İlişkin Öz-
Yeterlik İnanç Ölçeğinden elde edilen verilerin çözümlenmesinde, öğretmen adaylarının, ölçeğin geneli 
üzerinden aldıkları ortalama puanlar ve standart sapma dikkate alınarak öz-yeterlik düzeyleri düşük-orta-yüksek 
şeklinde gruplandırılmıştır. Nitel boyutta ise içerik analizi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda okul öncesi 
öğretmen adaylarının aile katılım çalışmalarına ilişkin öz-yeterliklerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. 
Ayrıca öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının aile, meslektaş ve idarecilere ilişkin özellikleri içeren dışsal 
faktörler ve lisans öğrenimi ile kişilik özelliklerini içeren kişisel faktörler olarak ayrıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, aile katılımı, öz-yeterlik, öğretmen öz-yeterliği, karma 
yöntem. 

 
EXAMINATION OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES’ SELF-EFFICACY BELIEFS 

REGARDING PARENTS PARTICIPATION 
 

ABSTRACT 
The aim of this study is to determine preschool teacher candidates' self-efficacy level regarding 

parents’ participation and to examine the factors affecting the self-efficacy level. In this study both qualitative 
and quantitative research methods were used. Totally 121 teacher candidates who are in fourth year in 
Pamukkale University Preschool Education Program in 2014-2015 academic year participated in the quantitative 
part of the study. Quantitative data of the study was collected by the researcher through "Preschool Teacher 
Candidates' Self-Efficacy Belief Scale Regarding Parents Participation Activities" developed by the researchers. 
As for the qualitative aspect of study, 10 teacher candidates were interviewed. Preschool Teacher Candidates' 
Self-Efficacy Belief Scale Regarding Parents Participation, teacher candidates' self-efficacy levels were grouped 
as low-medium and high considering their average scores for the overall scale and the standard deviation. As for 
the qualitative aspect, data were analyzed using content analysis method. At the end of the study, it was 
determined that pre-school teacher candidates' self-efficacy level regarding parents’ participation was medium. 
In addition, the conclusion was reached that the factors affecting teacher candidates' self-efficacy beliefs were 
divided as external factors including parents, colleagues and school principals and personal factors including 
university education and personality. 

Keywords: Pre-school education, parents’ participation, self-efficacy, teachers' self-efficacy, mixed 
methods. 
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1. GİRİŞ 
Aile çocuğun ilk öğretmenidir. Okul öncesi eğitimde ailenin eğitime dâhil olması, 

çocuğun çok yönlü gelişimine katkı sağlamaktadır. Okulda verilen eğitimin kalıcı davranışlar 
kazandırabilmesi, ancak okul dışında da benzer tutum içinde olmakla mümkündür. Ailenin 
ekonomik ve kültürel düzeyi, çocuk eğitimine bakış açısı ve çocuk yetiştirmedeki 
tutumlarının çocuğun gelecek yaşamında önemli etkilere neden olduğu bilinmektedir. Bu 
sebeple, anne babaların çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda eğitim yaşantısı geçirmeleri, 
çocukların daha iyi yetişmelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Ailenin, çocuğunun okulda 
neler yaptığını bizzat kendisinin görmesi, okula olan güveni artırdığı gibi, tutum ve 
davranışlarının ne yönde olması gerektiği ile ilgili de yol gösterici olmaktadır. 

Ayrıca ailelerin okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan programlara katılmaları 
aile, çocuk ve öğretmeni açısından olumlu sonuçlar doğurmakta, ailelerin çocuklarının 
gelişimleri ve eğitimleri, çocuklarına olan davranışları konusunda doğrudan eğitim 
alabilmelerini ve çocuklarının gereksinimleri konusunda bilgilenmelerini sağlamaktadır. Aile 
ve okulun çocuğun eğitiminde ortak hareket etmesi çocuğun öğrenmesinin en üst seviyede 
olmasına etki eder. Bununla birlikte aile, çocuğun özel yetenekleri ve ilgi alanlarını öğrenmek 
için de en iyi kaynaktır (Mendez, Westerberg ve Thibeault, 2013:66). 

Nitelikli öğretmenin mesleki yeterlikleri arasında yer alan aileyle iletişim ve ailenin 
eğitilmesi oldukça önemlidir. Bunun nedeni ailenin çocuğun gelişiminde kritik öneme sahip 
olmasıdır. Okul öncesi eğitimin amaçlarına ulaşabilmesi için aileyle etkili iletişim kurmak, 
işbirliği yapmak ve çocuğun gelişimini destekleyecek konularda onlara eğitim vermek 
gerekmektedir. Aileyle kurulan bu tür etkileşim için gerekli yeterlikler, beklenen öğretmen 
nitelikleri kapsamında ele alınmaktadır. Öğretmenin nitelikli olmasında hizmet öncesi eğitim 
büyük önem taşımaktadır. Hizmet öncesi eğitimde öğretmen adayları bir yandan mesleki bilgi 
ve becerileri edinirken diğer yandan mesleği sevme, kendine güven, kendini yeterli görme 
açısından da desteklenmelidir. Öğretmen adayının mesleği ile ilgili konularda kendini yeterli 
görmesi, gerçekten yeterli olması kadar önem taşımaktadır. Öğretmenler ebeveynlerle iş 
birliği içinde olmalı ve olumlu ilişkiler kurmalıdır. Öğretmen öz-yeterliği, ebeveynlerle 
iletişime geçmesi açısından oldukça önemli bir etmendir (Skaalvik ve Skaalvik, 2010:1061). 
Bu öz-yeterlik algısı, onun girişimlerde bulunması, yeni denemeler yapması, kendinin 
farkında olması, gelişmeye açık olması, zorluklarla baş edebilmesi ve dolayısıyla çocukların 
ve ailelerin eğitimi için farklı yöntemler kullanabilmesi için büyük önem taşımaktadır. 
Öğretmenin öz-yeterlik inancının yüksek olması sayesinde mesleğinden aldığı haz da artacak 
ve maksimum düzeyde performans gösterebilecektir. Yapılan araştırmalarda öğretmen öz-
yeterliğinin, öğretmenler arasındaki işbirliği, sınıftaki çocuk etkileşimi, çalıştıkları yerleşim 
yerinin özellikleri, deneyim, cinsiyet gibi çeşitli faktörlerden etkilendiği belirlenmiştir 
(Tschannen-Moran ve Woolfolk-Hoy, 2007; Knoblauch ve Woolfolk-Hoy, 2008; Guo, 
Justice, Sawyer, Tompkins, 2011; Yeşilyurt, 2013; Viel-Ruma, Houchins, Jolivette ve 
Benson, 2010). Bu nedenle bu araştırmada, öğretmen adaylarının aile katılım çalışmaları 
konusundaki öz-yeterliklerinin hangi düzeyde olduğu ve bu öz-yeterlik düzeylerini etkileyen 
faktörlerin neler olduğu araştırılmıştır. 

Ülkemizde okul öncesi öğretmenleri ve öğretmen adaylarıyla yapılan çalışmalar 
mevcuttur. Çetingöz ‘ün (2012) yaptığı çalışmada, öğretmen adaylarının yaratıcı drama 
yöntemini uygulama konusunda öz-yeterliklerini belirlemeyi amaçlamıştı. Bu amaçla 190 
öğretmen adayına Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeği 
uygulamıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğretmen adaylarının yaratıcı drama 
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yöntemini kullanmaya ilişkin öz-yeterlik düzeylerinin iyi olduğunu göstermiştir.  Kadim ( 
2012), öğretmenlerin oyun öğretimi öz-yeterliklerini belirlemek için bir çalışma yapmıştır. 
Araştırma sonucunda; okul öncesi öğretmenlerinin oyun etkinliklerini planlamaya ilişkin öz-
yeterliklerinde öğretmenlerin cinsiyetlerine, yaşlarına, öğrenim durumlarına, kadro 
durumlarına, kıdem yıllarına, eğitim verdikleri yaş grubu ve sınıf mevcutlarına göre anlamlı 
bir farklılık bulunmazken, öğretmenlerin görev yaptıkları okul yeri ve okul türü ile yardımcı 
personelinin olup olmamasına göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Gömleksiz ve 
Serhatoğlu (2013) tarafından okul öncesi öğretmenlerinin, öğretmen öz-yeterlik inançlarına 
ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmada, öğretmenlerin öz-yeterlik 
inançlarına ilişkin görüşlerinin ne olduğu ve bu görüşlerin cinsiyet, meslekteki hizmet süresi, 
görev yaptıkları kurum ve kurumun içinde bulunduğu sosyoekonomik düzey değişkenlerine 
göre değişip değişmediği araştırılmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin öz-
yeterlik inançlarını yüksek düzeyde gördükleri ve bu görüşlerin diğer değişkenlere göre 
farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Şenol (2012), yaptığı çalışmada okul öncesi 
öğretmen adaylarının ve okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik inançlarının düzeyini 
karşılaştırmayı amaçlamıştır. Çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik inancı aile 
katılım boyutu dışında daha yüksek çıkmıştır. Aile katılım boyunda ise öğretmen adaylarının 
öz-yeterliklerinin daha olumlu olduğu görülmüştür. Öz-yeterlik puanları göz önüne 
alındığında ise hem okul öncesi öğretmenlerinin hem de okul öncesi öğretmen adaylarının öz-
yeterliklerinin iyi seviyede olduğu araştırmada belirtilmiştir. Tepe (2011), yaptığı çalışmada 
okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik inançlarını belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir 
bir ölçek geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda 862 okul öncesi öğretmenine 
uygulama yapmıştır. Uygulama sonucunda okul öncesi öğretmenlerin öğrencilerinin sosyo-
ekonomik durumuna göre, okul öncesi öğretmenlerinin öğrencilerinin sosyo-ekonomik 
durumuna göre, öğretmenlerin eğitim durumlarına göre, öğretmenlerin mesleki 
deneyimlerinin durumuna göre, aile katılımı alt boyutundan aldıkları puanların ortalamaları 
arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Ekinci-Vural ve Hamurcu (2008), okul öncesi 
öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının incelenmesi amacıyla 
yaptığı çalışmada, birinci ve üçüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarıyla çalışmıştır. 
Çalışmanın sonucunda iki sınıfta da öğrenim görmekte olan okul öncesi öğretmeni adaylarının 
öz-yeterlik düzeyinin olumlu yönde olduğu belirtilmiştir., Bayrak ve Duruhan (2013) 
yaptıkları çalışmada okul öncesi öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme araç ve 
yöntemlerine ilişkin yeterlik algıları ve görüşlerini belirlemeyi amaçlamışlardır. Veri toplama 
tekniği olarak hem nitel hem de nicel boyutları kapsayan karma yöntem kullanılmıştır. Nicel 
boyutta 118 öğretmen adayıyla çalışılırken, nitel boyut için 20 öğretmen adayıyla görüşmeler 
yapılmıştır. Araştırma sonucunda okulöncesi öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme 
araç ve yönteme ilişkin yeterlilik algılarının düşük olduğu belirlenmiştir. 

Yurt dışında yapılan çalışmalarda da öğretmenler ve öğretmen adaylarıyla öz-yeterlik 
konusunda yapılan çalışmalar karşımıza çıkmaktadır. Billheimer ( 2006),  okul öncesi 
öğretmen adayları ve ilkokul öğretmen adaylarının öz-yeterliklerinin karşılaştırılması 
amacıyla bir çalışma yapmıştır. Çalışmaya 40 okul öncesi öğretmen adayı ve 48 ilkokul 
öğretmen adayı olmak üzere 88 kişi katılmıştır. Araştırma sonucunda genel olarak algılanan 
öz-yeterlik derecesinde anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bunun yanında üç alt boyutta 
okul öncesi öğretmen adaylarının öz-yeterlik algıları daha yüksek çıkmıştır. Bu alt boyutlar, 
karar verme, çocukların eğitimine aileleri dahil etme ve olumlu bir okul iklimi oluşturmadır. 
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Krizman (2013) tarafından yapılan bir çalışma sonucunda öğretmenler tarafından en sık 
kullanılan aile katılım uygulamalarının aile iletişim etkinlikleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Bu çalışmaya göre ailelerle iş birliği için, iletişim etkinliklerini kullanmanın en uygun strateji 
olduğunu düşünen öğretmenler, bu etkinlikler kapsamında en sık telefon görüşmeleri, 
elektronik haberleşme (e-posta, kısa mesaj, web siteleri ve elektronik medya), yazılı iletişim 
(notlar, haber mektupları vs.) ve yüz yüze iletişimi kullanmaktadır. Alan yazında okul öncesi 
öğretmenlerinin veya öğretmen adaylarının aile katılım çalışmalarına ilişkin öz-yeterlik 
inançlarını ve bu alandaki öz-yeterlik inancına etki eden faktörleri incelemeye yönelik bir 
çalışmaya rastlanılmamasına karşılık; okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının 
öz-yeterlik inancı düzeyiyle ilgili farklı bulgular elde edildiği görülmektedir. Öz-yeterliğin 
yüksek bulunduğu çalışmalar (Kesgin, 2006; Billheimer, 2006; Kaya; 2007; Ekinci-Vural ve 
Hamurcu, 2008; Garvis ve Pendergast, 2011; Şenol, 2012; Çetingöz, 2012; Gömleksiz ve 
Serhatoğlu, 2013, Krizman, 2013) alanyazında mevcuttur. Bununla birlikte; Kök, Çiftçi ve 
Ayık (2011) tarafından yapılan çalışmada okul öncesi öğretmen adaylarının mesleğe yönelik 
öz-yeterlik düzeylerinin düşük olduğu saptanmıştır.  

Bir öğretmenin başarılı bir şekilde mesleğini yürütebilmesi için nitelikli bir eğitim 
alması ve mesleğinin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirebileceğine yönelik yüksek öz-
yeterlik inancına sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin öz-yeterlik 
inançlarının düzeyinin mesleki eğitimlerine devam ederken belirlenmesi ve öğretmen 
yetiştirme programında yapılacak gerekli düzenlemeler yoluyla öğretmen adaylarının yüksek 
öz-yeterlik inancına sahip olarak mezun olmalarının sağlanması gerekmektedir. Öz-yeterliğin 
özel bir alanı olan aile katılımına yönelik öz-yeterlik inancı, öğretmen adaylarının aile iletişim 
ve eğitim etkinliklerini etkili ve verimli bir biçimde yapabileceklerine yönelik kendi 
yeterliklerine ilişkin yargılarıdır. Bu çalışmada okul öncesi öğretmen adaylarının aile 
katılımına yönelik öz-yeterlik düzeylerinin belirlenmesi ve öz-yeterlik düzeyine etki eden 
faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada elde edilen bulguların, bu konuda 
gerçekleştirilecek bilimsel araştırmalara ve öğretmen yetiştirme programlarında yapılacak 
düzenlemelere katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 
2. YÖNTEM 
Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemlerinden oluşan karma yöntem 

kullanılmıştır. Bir yöntem olarak karma yöntem, araştırma sürecinde nitel ve nicel 
yöntemlerin birlikte kullanıldığı bir yaklaşımdır. Karma yöntem tek bir araştırmada hem nitel 
hem de nicel verilerin toplanması, analizi ve birlikte kullanımına odaklanır. Karma yöntem 
araştırmasının temel dayanağı, nitel ve nicel yöntemlerin birlikte kullanılmasıyla araştırma 
probleminin çözümünde nicel ya da nitel yöntemin tek başına kullanılmasından daha anlaşılır 
bilgiler sağlamasıdır (Creswell ve Plano-Clark, 2007:5) 

2.1.  Çalışma Grubu  
Araştırmanın nicel kısmı 2014-2015 eğitim–öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi programında öğrenim gören 121 okul öncesi öğretmen 
adayından oluşmuştur. Araştırmanın nicel boyutuna dâhil edilen öğretmen adaylarının % 92,6 
sı kız, % 7,4’ü erkektir. Nitel verilere ulaşmak için ise 10 okul öncesi öğretmen adayıyla 
görüşülmüştür; katılımcılar 4 erkek ve 6 kız öğretmen adayından oluşmuştur. Araştırmaya 
katılan öğretmen adayları seçilirken gönüllülük esas alınmıştır. 
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2.2.  Nicel Verilerin Elde Edilmesi  
Ölçeğin ilk aşamasında öz-yeterlik ve ölçeklere ilişkin geniş bir alan yazın taraması 

yapılmıştır. MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programında aile katılımı kapsamında yapılan 
çalışmalar taranarak oluşturulan madde havuzu ölçülmek istenen özellikler açısından geniş 
tutulmuştur. Ölçme aracının kapsam geçerliğinin belirlenmesi amacıyla Okul Öncesi Eğitimi 
alan uzmanı 3, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alan uzmanı 2, Eğitimde Ölçme ve 
Değerlendirme alan uzmanı 1 olmak üzere toplam 6 öğretim elemanına ulaşılmıştır. Uzman 
görüşleri sonucunda 4 madde ölçekten çıkarılmış ve uzman görüşleri dikkate alınarak bazı 
maddelerde düzeltmeler yapılmıştır. Bu aşamada uzman görüşleri doğrultusunda düzeltilen ve 
son şekli verilen ölçme aracı pilot uygulamaya sunulmuştur. 

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Aile Katılımına İlişkin Öz-Yeterlik İnanç 
Ölçeği’nin geçerlik güvenirlik çalışmaları amacıyla 2013-2014 eğitim öğretim yılında yaz 
döneminde öğrenim gören 151 öğretmen adayına uygulama yapılmıştır. Pilot uygulamaya 
sunulan ölçek 38 maddeden oluşmuştur. Toplanan verilerin analizi sonucunda güvenilir 
sonuçlar elde edilemediğinden ölçek maddeleri yeniden değerlendirilerek 21 soruluk bir ölçek 
oluşturulmuştur. Maddeler için hazırlanan cevaplama sistemi her ifade için (1) “çok az yeterli 
hissediyorum” ve (7) “çok yeterli hissediyorum” olarak 7’li derecelendirme şeklinde 
değiştirilmiştir. Yeniden düzenlenen ölçek 2 uzmanın görüşüne sunulmuştur. Uzmanlardan 
alınan geribildirimlerden sonra bu ölçek için bir pilot uygulama yapılmış ve 2014-2015 
eğitim-öğretim yılında güz döneminde Pamukkale Üniversitesi’nde öğrenim gören 63 
öğretmen adayına ulaşılmıştır. Formun geçerlik ve güvenirlik çalışması için ikinci pilot 
uygulama ile elde edilen veriler üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

 “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Aile Katılım Etkinliklerine İlişkin Öz-Yeterlik 
İnanç Ölçeği”nin güvenirliğini belirlemek için madde-toplam (item-total) korelasyonu ve iki 
yarı test güvenirliği (split-half) analizleri yapılmıştır. 

 
Tablo 1. “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Aile Katılım Etkinliklerine İlişkin Öz-Yeterlik İnanç 

Ölçeği ”nin Maddelerinin Ortalaması, Standart Sapması, Madde-Toplam Korelasyonu 

Maddeler Ortalama Standart 
Sapma 

Düzeltilmiş 
Madde 
Toplam 

Korelasyonu 

Madde 
çıkarılırsa 

Alfa Değeri 

Madde 
düzeyinde iç 

tutarlılık 
() 

s1 4.54 1.54 .522 .948 

.948 

s2 4.60 1.46 .736 .945 
s3 4.84 1.66 .760 .944 
s4 4.19 1.78 .523 .948 
s5 4.68 1.58 .632 .946 
s6 4.92 1.56 .626 .946 
s7 5.11 1.42 .621 .946 
s8 4.62 1.57 .610 .947 
s9 4.73 1.58 .648 .946 
s10 4.78 1.43 .706 .945 
s11 4.35 1.56 .709 .945 
s12 4.62 1.73 .502 .949 
s13 4.90 1.58 .799 .944 
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s14 4.86 1.48 .699 .945 
s15 4.78 1.45 .664 .946 
s16 4.60 1.55 .676 .946 
s17 4.38 1.49 .807 .944 
s18 4.32 1.49 .681 .946 
s19 4.44 1.31 .661 .946 
s20 4.70 1.45 .721 .945 
s21 4.94 1.43 .736 .945 

 
Tablo 1’de verilen “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Aile Katılım Etkinliklerine 

İlişkin Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği”ne ait güvenirlik analizi sonuçlarından görüldüğü gibi, 
düzeltilmiş madde toplam korelasyonları .502 ile .807 arasında değişmektedir. Genel olarak, 
madde toplam korelasyonu .30 ve daha yüksek olan maddelerin bireyleri iyi derecede ayırt 
ettiği, .20 - .30 arasında kalan maddelerin zorunlu görülmesi durumunda teste alınabileceği ve 
ya maddenin düzeltilmesi gerektiği, .20’den daha düşük maddelerin ise teste alınmaması 
gerektiği söylenebilir (Büyüköztürk, 2012:171). Buna göre, ölçek içindeki her maddenin aile 
katılımı çalışmalarına yönelik öz-yeterlik inancını ölçüp ölçmediğini ayırt etmek için madde 
toplam korelasyonlarının oldukça yeterli düzeyde olduğu sonucu çıkarılabilir. Tablo 1’de 
görüldüğü gibi 21 madde üzerinde yapılan iç tutarlılık güvenirliği analizinde ölçeğin 
Cronbach Alpha () değeri .948 olarak bulunmuştur. 

Ayrıca ölçeğin iki yarı test güvenirliğine ilişkin elde edilen bulgular testin ilk yarısına 
ait güvenirlik katsayısının .904; ikinci yarısına ait katsayının .921; iki yarı arasındaki 
Spearman Brown korelasyon katsayısının .894 ve Guttman Split-Half güvenirlik katsayısının 
ise .892 olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar testin her iki yarısının da aynı özelliği ölçtüğünü 
göstermektedir.  

Yapılan faktör analizi sonucunda ise toplam varyansın %50,31’ini ifade eden 10,56 öz 
değerli (eigenvalue) bir temel faktör bulunmuştur. Faktörde yer alan maddelerin faktör 
yüklerinin ise 0.545 ile 0.842 arasında değiştiği saptanmıştır. 

 
2.3. Nitel Verilerin Elde Edilmesi 
Araştırmanın nitel verileri öğretmen adaylarına yönelik hazırlanan yarı yapılandırılmış 

görüşme yolu ile elde edilmiştir. Nitel boyutta kullanılacak olan görüşme soruları araştırmacı 
tarafından hazırlanmıştır. Araştırmada iç geçerliği sağlamak için, hazırlanan yarı 
yapılandırılmış görüşme sorularından oluşan form 2 okul öncesi eğitim alan uzmanının 
görüşüne sunulmuştur. Oluşturulan 5 soruluk formda, uzmanlardan alınan dönütler ışığında 
değişiklik ve düzenlemeler yapılmış ve formun son hali oluşturulmuştur. 

Öncelikle, çalışma grubuna dâhil edilen katılımcılar dışında iki okul öncesi öğretmen 
adayı ile pilot görüşmeler yapılmış, daha sonra bu görüşmelerin ses kayıtları yazıya 
dökülmüştür. Bir alan uzmanı görüşmelerden elde edilen dökümleri soruların açık ve anlaşılır 
olup olmadığı, konuyu kapsayıp kapsamadığı ve gerekli olan bilgileri sağlayıp sağlamadığı 
konularında incelemiştir. Gerekli inceleme ve kontroller sonucunda herhangi bir sorun 
olmadığı görülmüş ve görüşme formu son halini almıştır.  

Araştırmacı, nicel araştırmanın uygulandığı öğretmen adaylarından gönüllülük esasına 
göre seçilen 10 öğretmen adayıyla tek tek görüşmüş ve görüşmeleri ses kayıt cihazıyla kayıt 
altına almıştır. Her bir görüşme Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde, katılımcılarla 
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daha önceden belirlenen saatte, sessiz bir ortamda gerçekleşmiştir. Görüşmeye başlarken 
araştırmacı kendini tanıtmış, araştırmanın amacını anlatmış, katılımcı bilgilerinin ve yapılacak 
görüşmenin gizli kalacağını taahhüt etmiştir. Görüşmeler ortalama 45 dakika sürmüştür. 

Araştırmanın nitel verilerinin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları için uzman incelemesi 
yöntemi seçilmiştir. Lincoln ve Guba (1985), nitel araştırmanın niteliğini artırabilecek 
birtakım stratejiler önermişlerdir (akt. Yıldırım ve Şimşek, 2013:298). Uzman incelemesi bu 
stratejilerden birisidir. Araştırma konusu hakkında genel bilgiye sahip ve nitel araştırma 
yöntemleri konusunda uzmanlaşmış kişilerden, yapılan araştırmayı çeşitli boyutlarıyla 
incelemesi konusunda yardım istenir. Bu incelemede uzman araştırma deseninden toplanan 
verilere, bunların analizine ve sonuçların yazımına kadar olan süreçleri eleştirel bakış açısıyla 
inceler ve araştırmacıya geri bildirimde bulunur. Burada amaç araştırmacının yaklaşımının 
geçerliğini değerlendirmek, bir başka bakış açısı ile geri bildirimde bulunmak ve araştırma 
deseni, veri toplama ve analiz, sonuçlara ulaşma ve yorum aşamalarının geçerli ve tutarlı 
olmasını sağlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013:302). Bu bağlamda bu araştırmada da 
araştırmacı tüm nitel araştırma sürecinin tamamını danışmanı paylaşmış ve geri bildirimler 
sonucunda veriler düzenlenmiştir. 

 
3. BULGULAR 
3.1. Nicel Boyuta İlişkin Bulgular 
Okul öncesi öğretmen adaylarının Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Aile Katılımına 

İlişkin Öz-Yeterlik İnanç Ölçeğinden aldıkları en düşük puan 2.05 ve en yüksek puan 7’dir. 
Ölçeğe ait aritmetik ortalama değeri X =5 ve standart sapma (ss) değeri 1.12 olarak 
bulunmuştur. Ayrıca öğretmen adaylarının aile katılımına ilişkin öz-yeterlik düzeylerini 
belirlemek amacıyla, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak düşük, orta 
ve yüksek düzeylerde gruplandırılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Aile Katılımına İlişkin Öz-Yeterlik Puan Aralığı, 
Frekans ve Yüzdeleri  

Grup Adı Öz-Yeterlik Puan Aralığı f % 
Alt 
Orta 
Üst 

2.05<X≤3.88 
3.88<X≤6.12 

6.12<X≤7 

22 
77 
22 

18.18 
63.63 
18.18 

 
Tablo 2 incelendiğinde; araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %18,18’i alt, 

%63,63’ü orta ve %18,18’i ise üst öz-yeterlik puan aralığında yer almıştır. Bu sonuçlara göre 
öğretmen adaylarının aile katılımına ilişkin öz-yeterlik inanç düzeyinin çoğunlukla orta 
düzeyde toplanmış olduğu görülmektedir. 

3.2. Nitel Boyuta İlişkin Bulgular 
Araştırmada toplam 10 öğretmen adayı ile yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmeler sonunda 
elde edilen verilerin içerik analizi yöntemi ile analiz edilmesi sonucunda, öğretmen 
adaylarının aile katılım etkinliklerini uygulamaya ilişkin öz-yeterlik inançlarına yönelik 
öncelikle iki ana kategori belirlenmiştir: (1) Dışsal faktörlere ilişkin inanç, (2) Kişisel 
faktörlere ilişkin inanç. Daha sonra alt kategoriler oluşturulmuştur. Elde edilen kategori ve alt 
kategoriler Şekil 1’de sunulmuştur. 
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Şekil 1.Öğretmen Adaylarının Aile Katılımına İlişkin Öz-yeterlik İnançlarına Etki Eden Faktörler 
 

3.2.1. Öğretmen Adaylarının Aile Katılımına İlişkin Öz-Yeterlik İnançlarını 
Etkileyen Dışsal Faktörler: 

Öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmelerde, adayların (a) ailelere ilişkin, (b) 
meslektaşlarına ilişkin, (c) idarecilere ilişkin faktörlerin öz-yeterlik inançlarını 
etkileyebileceği belirlenmiştir. 
 
(a) Aile: 

Öğretmen adaylarının aileye ilişkin olarak ekonomik durum, kültür, dil, öğrenim düzeyi 
faktörlerine ve ailenin tutumlarına ilişkin unsurları dile getirdikleri görülmüştür. Öncelikle 
öğretmen adayları çocukların davranışlarını anlayabilmek için ailenin yakından tanınması 
gerektiğini belirtmektedirler. Örnek olarak, bir öğretmen adayı ailenin tanınmasının önemini 
şu şekilde açıklamıştır: Ö.A.3: “Her çocuğun belirli bir karakteri ve belirli davranışları var. 
İstenen ve ya istenmeyen davranışlar oluşturuyor çocuğun hareketlerini. Bunların 
oluşmasında aile büyük bir önem taşıyor, bu yüzden aileyi de tanımak çok önemli. Aile katılım 
çalışmalarından önce aslında aileyle iletişim kurmak, onların ne durumda olduğunu 
araştırmak önemli. Sonrasında katılım çalışmaları olması gerektiğini düşünüyorum.” 
Öğretmen adayları gittikleri uygulamalarda aile katılımıyla ilgili gördükleri eksiklikleri dile 
getirmişler ve kendileri mezun olduklarında daha fazlasını yapmak istediklerini 
belirtmişlerdir. Ö.A.5 bu konuda “Uygulama dersi için staja gidiyoruz. Orada gördüğüm 
şeyler oluyor. Ve yeterli çalışmalar yapılmadığını görüyorum. Daha fazlası yapılmalı diye 
düşünüyorum. Henüz mesleğe başlamadığım için bilmiyorum ne derece olur. Ama daha 
fazlasını yapmak isteyerek mezun olacağım tabii ki şu an yeterli görmüyorum kendimi.” 
şeklinde düşüncelerini dile getirmiştir. Bununla birlikte bazı öğretmen adayları aileleri 
eğitime dahil edebileceklerini, bunu için de çaba göstereceklerini söylemişlerdir. Örnek olarak 
bir öğretmen adayı göstereceği çabayı şu şekilde belirtmiştir: Ö.A. 8: “Ailelerin katılım için 
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çok da istekli olmadığı durumlar beni yıldırmaz. Belki daha çok çabalayabilirim bu konuda. 
Toplantı olabilir, ev görüşmesi olabilir. Bu konuyla ilgili görüşmeler yapabilirim aile 
katılımının önemli olduğuna dair. Çocuklar okulu sevseler de sevmeseler de ailelerinin kendi 
yanlarında olmasını bir şekilde istiyorlar. Ailenin de eğitimde desteği olsun, çocuklarının ne 
yaptıklarını bilsinler…O yüzden daha çok çabalayacağımı düşünüyorum.” 
 
Ekonomik Durum 

Öğretmen adayları öz-yeterlik inançlarını etkileyen aileye ilişkin faktörlerden 
ekonomik durum ile ilgili olarak farklı ifadeler kullanmıştır. Yüksek gelir düzeyindeki 
ailelerle çalışmakta daha çok zorlanacağını ifade eden öğretmen adayları bunun nedeni olarak, 
ailelerin öğretmenin eğitimle ilgili kararlarına fazla müdahaleci olmasını göstermiştir. Bu 
nedenle ekonomik düzeyi düşük olan yerde çalışmanın kendilerini daha çok motive edeceğini 
de belirtmişlerdir. Bu konuyla ilgili olarak Ö.A.6: “Üst ekonomik düzeye sahip ailelerin 
eğitim etkinliklerine daha çok müdahale edeceğini düşünüyorum. Bu yüzden üst ekonomik 
düzey ailelerle çalışmak konusunda yeterli olmadığımı düşünüyorum. Alt ekonomik düzey 
aileye bir şeyler anlattığında bir kerede anlamazsa ikincide anlamak için çaba gösterir. 
Yaptığım çalışmaların etkisini görmezsem hevesim kırılmaz, aksine bu beni gaza getirir… 
İnatçı yapıya da sahibim, o işi yapmam lazım mutlaka.” ifadelerini kullanmıştır. Araştırma 
kapsamında görüşülen öğretmen adayları çoğunlukla düşük ekonomik düzey ailelerin, aile 
katılım çalışmaları konusunda daha çekimser kalabileceklerini ya da kendilerine güven 
duymayabileceklerini dile getirmişlerdir. Bir öğretmen adayı düşük ekonomik düzeye sahip 
ailelerle ilgili aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır: Ö.A. 3: “Ekonomik düzeyi düşük olan aileler 
kendilerine güvenmeyip çekimser davranabilirler, katılmak istemeyebilirler. Onları 
cesaretlendirebilirim ve eğitime katılmalarının ne kadar önemli olduğundan bahseder, bir 
şekilde onları ikna ederim. Bu konuda yeterli olduğumu düşünüyorum.” Öğretmen adayları 
ailelerin ekonomik durumunun bilinmesinin ve bu duruma göre etkinlikler yapılmasının 
öneminden bahsetmişlerdir. Genel olarak aile profilinin belirlenip orta yol bulunması taraftarı 
olduklarını dile getirmişlerdir. Bir öğretmen adayı ailelerin ekonomik durum açıdan 
tanınmasının önemine değinmiş ve şu ifadeleri kullanmıştır: Ö.A.5: “Ailelerin ekonomik 
durumu bir etken ama önemli bir etken değil bence. Beni çok fazla etkileyeceğini 
düşünmüyorum. Herkesin durumunu bilip, öğretmenin de çocukların ailesini iyi tanıması 
gerekiyor. Ona göre etkinlikler yapmalı. Arada uçurum olmamalı.” Öğretmen adayları ayrıca 
ailelerle yapılacak etkinliklerde ailelerin çalışma koşullarına da değinmiş bunun yanında aile 
eğitiminin maddi güç gerektirmediğini bu sebeple ailelerin kaçmasına ya da kendisini kötü 
hissetmesine sebep olmadan bu çalışmaları yapabileceğini belirtmiş ve ortak paydada 
buluşmanın önemine değinmiştir. Ö.A.8: “ Ailelerin düzeyine göre bir aile katılımı 
düzenlenmeli. Belki ekonomik durumu iyi olabilir, belki çalışıyor olabilir ve katılamayabilir 
aileler. Ya da o konuda yetersiz olabilirler. Onların düzeyine inerek, belki onlara daha çok 
yardımcı olarak bunu yapabilirim. Aile eğitiminde maddi açıdan pek fazla bir şey yok. 
Ailelerin benden kaçmasına bir şekilde izin vermem. Kendilerini geri çekmelerini ya da kötü 
hissetmelerini asla istemem. Bu yüzden bir şekilde orta yolu bulup onlara aile eğitimi 
konusunda yardımcı olabileceğimi düşünüyorum.” Öte yandan, sınıftaki ailelerin ekonomik 
düzeyleri arasında çok fark varsa orta yol bulmanın zor olacağı da yine öğretmen adayları 
tarafından dile getirilmiştir. Bir öğretmen adayı bu konuyla ilgili düşüncelerini şu şekilde dile 
getirmiştir: Ö.A. 10: “Biraz zorlanacağımı düşünüyorum. Çünkü biz aile katılımını genel 
anlamda öğrendiğimiz için anne baba eğitimi dersinde, ekonomik düzeyi düşük olanda nasıl, 
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yüksek olanda nasıl davranmalıyız biraz daha yaşayarak öğreneceğimizi sanıyorum ve 
yaşayarak deneyim kazanacağımıza inanıyorum. Mezun olduktan sonra daha yeterli 
olacağımı düşünüyorum. Eğer sınıf içinde ekonomik durum açıdan uçurumlar yoksa sınıfın 
genel durumu ortalama olarak birbirine yakın bir seviyedeyse beni etkilemez. Ama sınıf içinde 
uçurumlar varsa o durumda iletişim konusunda neler yapabilirim noktasında pek yeterli 
olduğumu düşünmüyorum. Çünkü bu zor bir durum. Ailelerle bizim aramızda da sıkıntılar 
çıkabilir. Birinin hemen kalkıp ben bunu alırım demesiyle birinin ben bunu alamam dediği bir 
sınıfta ortak bir şey oluşturmak biraz zor olacaktır.” Bununla birlikte öğretmen adayları, 
ekonomik düzeyi düşük yere atanırlarsa bazı aile katılım çalışmalarını yapamayabileceklerini, 
ailelerin yapılacak aile katılım çalışmaları için gönüllü olması durumunda farklı katılım 
türlerini sürece dâhil edebileceklerini ve daha rahat aile katılım çalışmaları yapabileceklerini 
belirtmişlerdir. Öte yandan ailenin isteksiz olması durumunda bundan etkileneceklerini 
söylemişlerdir. Bu durumla ilgili bir öğretmen adayı şunları belirtmiştir: Ö.A.9: “Ekonomik 
düzeyi düşük ailelerin olduğu yerlerde çalışırsam telefon, e-posta gibi yolları kullanamam. Bu 
durumlarda da bireysel görüşmeler daha önemli oluyor. Geliş-gidiş zamanlarını iletişim 
amaçlı kullanırım. Yine veli toplantılarıyla bu açığı kapatabileceğimi düşünüyorum. Önce 
ailelerin sosyoekonomik düzeyleri ve çocuklarıyla ilgili düşünceleri önemli. Çocukla ilgili ne 
düşünüyorlar, ne bekliyorlar? Onun haricide aileler de gönüllü olursa konferans düzenlenip 
aileler bilgilendirilebilir. Yeterli olacağımı düşünüyorum. Aileler gönüllü olmazsa biraz 
şevkim kırılabilir ama kırılmaması gerekiyor. Çünkü bunları yapmalıyız.” Tüm bunların 
yanında öğretmen adaylarının çoğu ekonomik düzeyle ilgili belirttikleri düşünceleri ne derece 
faaliyete geçireceklerini öğretmen olunca göreceklerini söylemişlerdir. Bu konuyla ilgili 
olarak Ö.A.4: “Ben küçük bir yerde yaşadım. Küçük yerde yaşayan insanların konuşma tarzı, 
duruşu, kültürel yapısı benzerdir ve sosyo ekonomik olarak geridedir. Ben onlarla nasıl 
konuşacağımı biliyorum. Üniversite eğitimim sayesinde üst sosyoekonomik düzeye sahip 
ailelerle de konuşabilirim. Her ailenin sınıfa gelip çocuklara katabileceği bir şeyler mutlaka 
vardır. Fakir ya da zengin fark etmez. Ben bu etkinlikleri gerçekleştirme konusunda kendime 
güveniyorum ama kesinlikle yaparım dersem yalan söylemiş olurum. Okulun ekonomik düzeyi 
de önemli tabi. Şu ana kadar ekonomik düzeyi düşük bir okul görmedim. Öğretmen olunca 
göreceğim.” şeklinde düşüncesini ifade etmiştir. 
 
Dil Faktörü 

Elde edilen verilere göre, dil faktörü öğretmen adaylarının büyük kısmı tarafından aile 
katılım çalışmalarını yürütmek açısından problem olarak algılanmaktadır. Öğretmen 
adaylarının çoğu farklı dil konuşulan yerde çalışmanın kendileri için sorun olabileceğini ve bu 
konuda kendilerini yetersiz hissettiklerini belirtmişlerdir. 

Dil faktörünün önemli bir problem olduğunu belirten bir öğretmen adayı, çalıştığı 
yerdeki kişilerin Türkçeyi konuşabilmeleri için bazı çalışmalar yapabileceğini belirtmiş ve bu 
konuda şöyle demiştir: Ö.A. 1: “Bu çok sıkıntılı bir konu. Türkçeyi düzgün konuşmak okul 
öncesi eğitimin amaçlarından birisidir. Yani benim çalıştığım yerin dilini öğrenmemden 
ziyade, onların Türkçeyi öğrenmesi gerektiği inancındayım. İki dili de tam olarak bilen 
birisinden yardım alırım öncelikle. Benim aktaracağım şeyleri onların anlaması gerekiyor ve 
benim de onların ihtiyaçlarını bilmem gerekiyor. Hafta sonları ailelere Türkçe dersleri bile 
verebilirim. Zamanım onların olsun, yeter ki çocuklar belli bir seviyeye gelebilsin.” 

İki öğretmen adayı böyle bir durumu daha önce tecrübe etmediklerinden sıkıntı 
yaşayabileceklerini ve bu konuda korkuları olduğunu dile getirmişlerdir. Yine de çözüm 
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bulmaya yönelik fikirler belirtmişlerdir. Ö.A.2: “Dil konusu en büyük korkum. Gideceğim 
yerin dilini bilen öğretmenlerden ve okul müdüründen yardım isterim. ‘Kendim baştan bir dil 
öğrenemem, dilini bilmediğim yerde öğretmenlik yapamam’ gibi bir korkum yok ama 
tecrübesiz olacağım için sıkıntı çıkabilir.” Ö.A.8: “Farklı dil konuşan ailelerle çalışmaktan 
biraz korkuyorum açıkçası. Daha atanmadım ama ne yapmam gerektiği konusunda biraz 
bocalıyorum. Acaba öğretmen olarak başladığım ilk günden bir görüşme yapıp (benim) 
istediklerimi, onların istediklerini öğrenip ona göre bir bilgilendirme yapabilirim diye 
düşünüyorum. Ama tabi ki daha önce hiç karşılaşmadığım bir durum. O yüzden ne 
yapacağımı bilmiyorum.” Öğretmen adaylarından bir tanesi aile katılım çalışmaları 
konusunda yeterlik inancı üzerine dil faktörünün etkisi olacağını ve bu konuda kendisinin de 
üniversitenin de yetersiz kaldığını belirtmiştir. Ö.A. 7: “Dil konusunun yeterlik inancım 
üzerine etkisi olur. Anlaşma nasıl sağlanacak, nasıl olacak bilmiyorum. Bu konuyu hiç 
düşünmedim. Zaten bu konuda ben okulun da yetersiz kaldığını düşünüyorum. Bir hocamda 
zaten bununla ilgili seminer vereceklerini söyledi bana. Ben de böyle etkinliklere katılmayı 
düşünüyorum, çünkü ne yapacağımı bilemiyorum. Elim kolum bağlı bu konuda.” Bunun 
yanında iki öğretmen adayı ise farklı dil konuşulan bölgede çalışmanın kendileri için sorun 
olmadığını belirtmiştir. Dil sorununu aşmak için değişik çözüm önerilerini dile getirmişlerdir. 
Bu öğretmen adaylarından bir tanesi, iki dili de bilen kişilerden yardım alabileceğini 
belirtmiştir. Ö.A.9: “Farklı dil konuşulan yerlerde Türkçe bilen kişilerle iletişim kurar ve 
onlardan tercüman olarak faydalanırım.” Dilin kendisi için engel teşkil etmeyeceğini belirten 
diğer öğretmen adayı ise, çalıştığı bölgede insanların konuştuğu dili öğreneceğini ifade 
etmiştir. Ö.A.4: “Dili farklı bir yere atanırsam ilk işim onların dilini öğrenmek olur. Onları 
gözlemlerim, onların yaşayışlarından yararlanırım. Uygulama kısmında jest ve mimiklerimi 
de devreye sokarım. Onlarla anlaşmaya çalışırım. Bu tarz farklılıklar beni korkutmuyor.” 
 
Öğrenim Düzeyi  

İki öğretmen adayı öğrenim düzeyi yüksek olan ebeveynlerle aile katılım çalışmaları 
yürütmenin daha rahat olacağını belirtmişlerdir. Öte yandan öğrenim düzeyi geride olan 
ailelerle çalışmanın da yapacakları çalışmaları etkilemeyeceğini dile getirmişlerdir. Bununla 
ilgili olarak Ö.A. 1 düşüncelerini “Ailenin eğitim düzeyi ne olursa olsun ben yapacağımı 
yaparım. Sadece eğitim açısından iyi olan ailelere bir şeyler aktarmam daha kolay olurken, 
eğitim seviyesi geride olan ailelere bir şeyler aktarmak biraz zorlayabilir ve yorucu olabilir. 
Ama bunlar benim yapacaklarımı etkilemez.” biçiminde dile getirmiştir. Benzer şekilde Ö.A. 
9 “Eğitim görmüş ailelerle aile katılım etkinliklerinin daha kolay olabileceğine inanıyorum. 
Marmara, Ege’ye atanmak var. Güneydoğu ya da Doğu Anadolu’ya gitmek var. Sorunla 
karşılaşacağımı düşünüyorum, ama bunun üstesinden gelebileceğime de inanıyorum. 
”demiştir. Bir öğretmen adayı öğrenim düzeyi geride olan ailelerle konuşurken daha anlaşılır 
bir dil kullanmak gerektiğini yoksa yapılan katılım çalışmalarının tepkiyle 
sonuçlanabileceğini belirtmiştir. Aynı öğretmen adayı aileleri ikna etmek için çabalayacağını, 
ailede olumlu etki görünceye kadar da aile katılım çalışmalarını ısrarla yapacağını belirtmiştir. 
Bu konuyla ilgili olarak, Ö.A.6: “Aileyi başta tanırsak eğer biraz bilinçli bir aileyle daha 
rahat konuşulur. Ama eğitim seviyesi alt seviyede olan veliye daha onun anlayacağı şekilde 
konuşulmalı. Yoksa karşısında seni suçlar. Ben kaç tane çocuk büyüttüm tepkisini verebilir. 
Bu tarz bir tepkiyle karşılaşırsam belki şu an çok idealist düşünüyorum ama peşini bırakmam. 
Bir şekilde onu inandırmaya çalışırım. Yoksa çocuğa yararım olmaz. Çocuğa faydam olup 
olmadığının dönütünü bana aile yapmalı. Okulda verilen eğitim evde devam ettirilmiyorsa 
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aileye konunun önemini daha ayrıntılı anlatırım… Yine etkisini görmezsem, bu da beni 
yıldırmaz. İlla ki bir yöntem vardır aileyi ikna etmek için.” cümlelerini kullanmıştır. Benzer 
şekilde, öğretmen adaylarından bir tanesi de ailelerin öğrenim düzeyi ne olursa olsun, eğitim 
adına katkı sağlayabilecek bir yönlerinin mutlaka bulunabileceğine dikkat çekmiştir. Ö.A. 10 
ailelerin eğitim seviyesiyle ilgili olarak düşündüklerini “Velilerin eğitim düzeyine göre 
düşünürsek, her velinin yapabildiği bir şey vardır. Velilerin yaptıkları mesleklere göre katılım 
çalışmalarından yararlanabilirim. Bu sayede onlar da kendilerini yetersiz 
hissetmeyeceklerdir.” diyerek ifade etmiştir. 
 
Ailelerin Tutumları  

Ailelerin, çocuklara karşı, okula karşı, öğretmene karşı tutumlarının öğretmen 
adaylarından bazıları tarafından aile katılım çalışmalarında etkileyici faktör olabileceği dile 
getirilmiştir. Bir erkek öğretmen adayı cinsiyetinden dolayı ev ziyaretleri yapma konusunda 
sıkıntı yaşayabileceğini söylemiştir. Ö.A. 9:“Ev ziyaretleri gibi konularda okul yönetimi ve 
meslektaşlardan çok ailenin tutumu önemli. Mesela ev ziyaretine sıcak bakmayabilirler. Erkek 
okul öncesi öğretmeni olduğumdan bu konuda daha çok sıkıntı yaşayabileceğimi 
düşünüyorum. Diğer eğitim çalışmalarını yaparım ve okul yönetimini umursamam. Sanırım 
bir çocuğun yetersiz kaldığı, geliştirilmesi gereken yönleriyle ilgili sosyo-ekonomik düzeyi 
düşük olan ailelerle görüştüğümde reddedebilir. Bu konuda sıkıntı yaşayabilirim. Bir de 
genellikle babaların benimle iletişim kuracağını düşünüyorum. Onların da çalışmadıkları 
zamanlarda ayarlanmalı. Eğer sürekli çalışıyorsa baba o konuda sıkıntı yaşayacağımı 
düşünüyorum. Küçük çevrelerde annelerle görüşmem istenmez diye düşünüyorum.” Aile 
katılım çalışmalarının yapılmasında ailelerin ön yargılarına dikkat çeken bir öğretmen adayı, 
özellikle sosyo-kültürel olarak geride olan bölgelerde ailelerin çocuk büyütme konusundaki 
yargılarının problem teşkil edebileceğine değinmiştir. Aynı öğretmen adayı bu konuda 
kendini yetersiz hissettiğini ve deneyimle bu problemi çözebileceğine inandığını belirtmiştir. 
Ö.A.10 düşündüklerini şu şekilde ifade etmiştir: “Aileyle ilişkilerde ailelerin tutumları da 
ailelerin bize yaklaşımı da önemli. Aileler ön yargılı olursa iletişimde kopukluklar olur. Ama 
yine de yeterli olacağımı düşünüyorum. Sosyo-ekonomik düzeyi genel anlamda yeterli 
olmayan bölgelerde; velilerin kültürü açısından okul öncesi eğitime baktıkları şekil, okul 
öncesi eğitimin önemine olan inanç ya da toplantılara katılmak konusunda bir ön yargıları 
varsa zorlanırım. Yine ailedeki büyüklerin etkisiyle ‘biz böyle mi büyüdük sanki’ algısı varsa 
bu durumda aileye ulaşmanın biraz zor olacağını düşünüyorum. Aileyi eğitime dâhil etmek 
biraz zaman alacaktır. Biraz daha deneyimle yeterli hale gelebileceğimi, teorik anlamda da 
yeterli olmadığımı düşünüyorum.” 
 
Kültür  

Öğretmen adayından bazıları çalıştıkları yerdeki kültürel farklılıkların kendilerini 
zorlayabileceğini hatta zaman zaman yılma noktasına gelebileceklerini belirtmişlerdir. 
Öğretmen adaylarından Ö.A. 3: “Birkaç velinin farklı olması beni zorlamaz, onlara özel 
çalışmalar yaparım. Ama tamamen farklı bir kültürün içinde görev yapıyorsam zaman zaman 
yılma noktasına gelebilirim.” demiştir. Kültürel farklılıkların önemine dikkat çeken bir 
öğretmen adayı ise bu konuyla ilgili şunları dile getirmiştir: Ö.A.8:“Aynı şehirde bile çok 
büyük kültürel farklılıklar oluyor. Bazı aileler eğitim faaliyetlerine katılmasının çocuğu için 
çok faydalı olacağını düşünebilir. Ya da bunun farkında olmayan aileler olabilir. Kültürel 
farklılık çok önemli. Aslında her şeyi halledebiliriz gibi düşünüyoruz ama belki de bu konuda 
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bizim daha çok fedakarlık yapmamız gerekebilir. Bu konu beni biraz korkutuyor.” Öğretmen 
adaylarından bir tanesi, farklı kültürde insanları tanımak konusunda üniversitenin 
katkılarından bahsetmiştir. Ö.A.2: “Kültürel farklılıklar açısından üniversitenin bize çok 
katkısı var. Her kesimden insan tanıyoruz burada. Başlangıçta her kültüre hitap 
edemeyebilirim. Ama çok uç seviyelerde veliler olmadığı sürece sıkıntı olmaz.” 
 
(b) Meslektaşlar 

Öğretmen adayları, aile katılım çalışmalarını etkili şekilde yürütebilmek için genel 
olarak meslektaşlarla iş birliği yapmanın önemi üzerinde durmuşlardır. Öğretmen adayları 
ailelerin öğretmenler arasında kıyaslamalar yapmasının zaman zaman motivasyon düşmesine 
neden olacağını belirtmişlerdir. Görüşme yapılan bütün öğretmen adayları, iş birliğine 
yanaşmayan ya da engelleyici bir tutum içine giren meslektaşların kendilerini 
etkilemeyeceğini belirtmişlerdir. Bir öğretmen adayı, meslektaşıyla yapacağı işbirliğinin 
öğrencilere de örnek olacağını belirtmiştir. Meslektaşıyla iş birliği yapmak amacıyla gerekli 
çalışmaları yapacağını ancak ondan ya da onlardan dönüt alamaması ya da engellenmeye 
çalışılması durumunda ilişkiyi keseceğini belirtmiştir. Ö.A.1:“Okul öncesi eğitim kurumu, 
anne babalar kendilerine zaman ayırabilsin diye çocukların avutulduğu yerler değildir. Yani 
bizler bakıcı değiliz. Bunun yanında öğretmenlik de (belli) bir seviyeye gelinince yeterli 
olunacak bir meslek değil. Meslektaşlarla iş birliği yapmak çok önemli. Öğretmenler 
çocuklara model olmalı. Biz onlara işbirliğinin önemini öğretiyorsak, biz de iş birliği 
yapabilmeliyiz. Benim yeterli olmadığım bir durumda meslektaşımın deneyimlerinden 
yararlanmak isterim. Onların ihtiyacı olan konularda da ben destek olabilirim. İş birliği 
yapabilmek adına meslektaşıma gerekli çabayı gösteririm ama bir şekilde dönüt 
alabilmeliyim. Alamazsam sabırlı olamayabilirim. İş arkadaşlarım yapacağım etkinliklerde 
bana engeller çıkarmaya çalışırsa ona uygun bir dille anlatırım. …. Veliler, aile katılımı 
adına her şeyi yapmama rağmen beni diğer meslektaşımla kıyaslarlarsa motivasyonum 
düşebilir, üzülürüm ama pes etmem. Yaptığım şeylerde abartı var mı diye düşünürüm ve önce 
kendimi eleştiririm.” Erkek öğretmen adaylarından ikisi cinsiyet faktörünün meslektaşlar ile 
işbirliği yapma konusunda sorun olabileceğini belirtmişlerdir. Konuyla ilgili olarak Ö.A.6: 
“Meslektaş konusu benim kafamı çok karıştırıyor açıkçası. Atandığım okulda 4-5 tane okul 
öncesi öğretmeni olsa büyük ihtimalle ben tek erkek öğretmen olacağım. Onlar bayanlar arası 
dayanışma yapıp beni dışlar mı acaba diye aklıma gelmiyor değil. Ezilir miyim bilmiyorum. 
Ama çocuklara daha fazla şey yaptırmak için çaba harcarım, bu da benim hırslanmamı 
sağlar.” demiştir. Cinsiyetin meslektaşlarıyla sıkıntı yaşamasına sebep olabileceğinden endişe 
duyan Ö.A.9 “Erkek okul öncesi öğretmeni olacağım için meslektaşlarla ilişkiler biraz sıkıntı 
yaratabilir… Ben de bayan olsam meslektaşımla iletişimim kolay olur ama bu konu beni biraz 
korkutuyor.” demiştir. Ö.A.9 ayrıca okuldaki deneyimli meslektaşları ve idarenin boş 
vermişliklerinin de kendisi için moral bozucu olabileceğine değinmiş ve bu konuda 
çabalayacağını şu şekilde ifade etmiştir: “Çalıştığım yer ekonomik olarak düşük seviyedeyse 
meslektaşlarım ve idare de boş vermiş durumda olabilir. Onları ikna ederim inandığım şeye. 
Ya da ben bir şeyler yapıp faydasını gördükçe onların da düşünceleri değişir diye 
düşünüyorum. Deneyimli öğretmenlerin boş vermişlikleri moral bozucu olur benim için. 
Başlamak bitirmenin yarısıdır. Etkinliklerime başlarım ve onların da etkisini görmesini 
sağlarım, etkili olmazsa başka yollar denerim.” 

Öğretmen adaylarından bazıları çocukların gelişimlerine uygun etkinlikler yapmayan 
meslektaşlarını bu konuda uyaracaklarını, kendi yaptıkları çalışmaların onlara örnek olması 
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için çabalayacaklarını, hala tavır değişikliği yok ise meslektaşlara karşı tutumun değişeceğini 
belirtmişlerdir. Örnek olarak iki öğretmen adayı düşüncelerini şu şekilde ifade etmişlerdir: 
Ö.A.2: “Okulda benimle birlikte çalışan meslektaşlarıma önyargılı yaklaşmam. Çocukların 
gelişimi konusunda olumlu iletişim kurmak isterim. O çocuklara bir şeyler vermek istemiyorsa 
uyarırım. Kendi yaptıklarım iyi sonuçlar veriyorsa onları görmesini sağlarım. Hal olumsuz 
bir tavır içerisindeyse meslektaşa karşı şevkim kırılır ve ona karşı tutumum değişir.” 
Ö.A.8:“Meslektaşlar iş birliğine ikna edilebilir tabi ki ama öğretmenin bakış açısına bağlı. 
Eğer karşımdaki öğretmen sabit fikirliyse o konuda biraz yetersiz olabilirim. Günümüzde 
deneyimli öğretmen ‘her şeyi ben bilirim, benim uygulamamda hiç problem yok’ diyebiliyor. 
O konuda biraz zorlanabileceğimi düşünüyorum.” 

Bir öğretmen adayı da kendisinin meslektaşına örnek olarak onu/onları aile katılımı 
konusunda ikna etmeye çalışacağını belirterek meslektaşın engelleme yoluna gitmesi 
durumunda ise daha üst makamlara şikayette bulunacağını belirtmiştir. Ö.A.7: 
“Meslektaşımla ortak olmak istiyorsam ve o istemiyorsa kesinlikle önce zorlamam. Kendim 
bir şeyler planlarım. Verimli olduğunu gördükten sonra, ona aile katılım çalışmaları 
yapmadan önce ve yaptıktan sonraki değişikliklerden bahsederim. Birlikte daha iyi şeyler 
yapabiliriz diyerek genelde nasıl iyileştiğini, çocuklar üzerinde etkili olduğunu gösteririm. 
Aile katılım çalışmalarını yapmamız gerekiyor zaten yasal olarak. Meslektaşım beni 
engellemeye çalışıyorsa bir üste çıkarım o zaman; il milli eğitim, ilçe milli eğitim. Şikâyete 
kadar gider herhalde. Çünkü aldığım maaşı hak etmem gerekiyorsa benim ev ziyareti de 
yapmam gerekiyor, velileri de işin içine katmam gerekiyor. Bu onların bize verdiği plan-
programda da var zaten.” 
 
(c) İdareci 

Görüşmeye katılan öğretmen adayları idarecinin destekleyici ve engelleyici tutumuna 
değinmişlerdir. Gittikleri uygulamalardan bazı örnekler vermişler ve idarecilerin 
desteklemenin yanı sıra teşvik etme ve yönlendirme yapmaları gerektiğine de değinmişlerdir. 
Örnek olarak Ö.A. 3 şu cümleleri kullanmıştır: “Staja gittiğim okullarda okul yönetiminin 
hayır dediği bir durumla hiç karşılaşmadım. Ama tabi ki okul yönetimi hiçbir zaman 
öğretmenlere ailelere eğitim yapın şeklinde bir öneride bulunmuyor. Belki de okul yönetimleri 
öğretmenleri biraz teşvik edebilir diye düşünüyorum.” Yine Ö.A. 3 idarecilerin öğretmenleri 
aile katılımı konusunda teşvik etmesinin okullardaki aile katılımı çalışmalarını artıracağını ve 
öğretmene kolaylık sağlayacağını “Okul yönetimleri öğretmenlere şu konuda bu ay bir 
etkinlik düzenleyelim şeklinde öneride bulunabilir. Böylece her öğretmene kolaylık 
sağlayacağını düşünüyorum. Tek başına bir eğitim düzenlemektense pek çok meslektaşıyla bir 
araya gelip bir konuyu çalışması daha etkili olur.” cümlelerini kullanarak ifade etmiştir. 
Ö.A.3 idarecinin engelleyici tutumu olması durumunda çeşitli çözüm önerilerini de şu şekilde 
açıklamıştır: “İdarecinin engelleyici tutumu olursa, mesela okul bir eğitim semineri şeklinde 
bir şey düzenlememe izin vermezse her ay belirli bir konu hakkında küçük bilgilendirici 
mektuplar hazırlarım. Görsel olarak resimlerle donatılmış ve kısa öz yazılarda oluşan afişler 
ya da mektuplar hazırlarım. Bu şekilde uygularım. Tabi bu süreç içerisinde de okul yönetimini 
de bilgilendiririm. Onları seminer, konferans konusuna ikna etmeye çalışırım. İlk anda üstüne 
gitmem, başka bir çözüm bulurum. Öğretmen adaylarının çoğu idarecinin kendilerini 
desteklemesinin, onların kendilerine olan güvenlerini artıracağını belirtmişlerdir. Örnek 
olarak Ö.A. 10 şu cümleleri kullanmıştır: Ö.A. 10: “Eğer okul sürekli arkamda olur ve beni 
desteklerse daha çok motive olurum ve kendimi bir şeyler yapmak konusunda daha güçlü 
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hissederim. Ama ben ilerlemeye çalıştıkça idareden bir engel gelirse yıldıracaktır tabi. Ama 
vazgeçme noktasına gelmem. Motivasyon düşmesi ve isteksizlik oluşturur. Bu konuda biraz 
sıkıntı yaşayacağımı düşünüyorum.”  

İki öğretmen adayı idarecinin engelleyici bir tavır içerisine girmesi durumunda daha üst 
makamlara şikâyet edebileceklerini belirtmişlerdir. Ö.A.1: “idareci benim yapacağım 
çalışmalara karşı çıkacak olursa daha üst makamlara çıkarım. Yanlış bir şeyi savunursa buna 
sırf idareci diye göz yummam. Sonuçta okul öncesi eğitimi alan benim o değil. O düzeni 
sağlamak için orada. Bir öğretmen adayı ise idarenin engellemelerine karşın, idarecinin 
gözünün önündeyken onun istediklerini yapacağını ama gerçekte kendi bildiğinden 
şaşmayacağını belirtmiştir. Ö.A.6:“Diğer meslektaşlarla sıkıntı olur mu olmaz mı bilmiyorum 
ama tek erkek öğretmen olmam konusunda ön yargılarım var. Alanımızla ilgili çok fazla bilgi 
sahibi olan idareci yok. Bizim işimize karışırsa bile müdür de olsa karışmasına izin vermem. 
Çocukların yararına olacak çalışmaları bir şekilde yaparım- … İdareci benim yapacağım 
etkinlikleri engelleme yoluna gidiyorsa onun yanında gösteriş yaparım. Onun dediklerini 
yapıyormuşum gibi yapıp kendi bildiğim gibi etkinlikleri düzenlerim. Zaten o gelip en fazla 
beni gözlemler. O geldiğinde onun istediği gibi davranabilirim. … ‘Sonuçta sınıf benim, 
öğrenciler benim. Ama beni anlayabilecek bir müdürse işime karışmamasını isterim. Ama 
hevesim kırılmaz aksine hırslanırım.” Genel olarak bakıldığında idarecilerden gelen desteğin 
öğretmen adaylarının kendilerini güçlü hissetmelerini sağladığı, engellemelerin ise onları 
yıldırmayacağı söylenebilir. Örnek olarak Ö.A.2 “İdareci aile katılım çalışmaları konusunda 
bana engel koymaya çalışırsa ona bu çalışmaların önemini anlatırım. Aile katılım 
çalışmalarının çocuğun gelişimine olan katkısını anlatmaya çalışırım. Hala anlamıyorsa ve 
engellemeye devam ediyorsa zorlanırım ama pes etmem.“demiştir. Benzer şekilde Ö.A. 8 
idareden kaynaklı engellerin kendisini ancak kısa bir süreliğine yıldırabileceğini ”İdarenin 
sürekli engel çıkardığı durumlarda belki ilk başta istemeyebilirsiniz. Diğerleri nasıl yapıyorsa 
ben de öyle yapayım diyebilirsiniz. Ama daha sonra öyle olacağını düşünmüyorum. Çünkü 
bizim bölümümüz hiç de sıkıcı olmayan bir bölüm. Her gün farklı şeyler yapılabilen, 
çocukların her gün farklı bir şeyle geldiği bir bölüm. Bu yüzden sıkılmak istemiyorum. Eğer 
rutin olursa sıkılırım bu konuda zaten toparlanırım. Endişelerim var. Rutine girmemeli benim 
işim. Kısa süreli bu durum beni yıldırır ama çabuk toparlanırım.” cümlelerini kullanarak 
açıklamıştır. Konuyla ilgili olarak Ö.A. 10 idarenin engellemesine karşı farklı çözüm önerileri 
sunmuş ve düşüncelerini şu şekilde dile getirmiştir: “Okul öncesi dönemde çocukların 
gelişimleri açısından ailelerle sürekli iş birliği içinde olmamız gerekiyor. Bir şekilde iletişim 
kurmamız gerekiyor.” Ö.A.10 idareciden gelebileceğini düşündüğü engel durumlara örnekler 
vermiş ve kullanabileceği çözümleri ifade etmiştir: “Mesela aileler telefon görüşmelerinden 
rahatsız oluyorsa telefon görüşmelerini daha kısa tutarak aileleri bire bir görüşmeye 
çağırabiliriz. Duyuru panolarında mesela daha çok rahatsızlık yaşıyorlarsa çocuklara 
akşamları giderken mektuplar verebiliriz. Duyuru panolarını biraz daha anlaşılmaz olarak 
algılayabilirler. Ayrıca anlayamayıp önemsemeyebilirler de. O yüzden haber mektupları ve 
birebir görüşmelerle devam ederim bir süre daha. Onun dışında idare neye göre engellemeye 
çalışıyor, ne amaçla engellemeye çalışıyor ona göre önlemler almaya çalışırım biraz daha.” 

 
3.2.2. Öğretmen Adaylarının Aile Katılımına İlişkin Öz-Yeterlik İnançlarını 

Etkileyen Kişisel Faktörler: 
Öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmelerde, adayların (a) lisans öğrenimine ilişkin, (b) 

kişilik özelliklerine ilişkin faktörlerin öz-yeterlik inançlarını etkileyebileceği belirlenmiştir. 
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(a) Lisans öğrenimi 
Çalışmaya katılan öğretmen adaylarından bazıları aile katılımı konusunda lisans 

öğrenimlerinde gördükleri bazı eksiklikleri dile getirmişler ve yetersiz gördükleri konulara 
değinmişlerdir. Bazı öğretmen adayları ise eksiklikler olmasına rağmen aile katılımı 
konusunda lisans öğrenimlerinin kendilerini yeteri kadar desteklediğini belirtmişlerdir. 
Öğretmen adayları aynı zamanda aile katılımı konusunda üniversite bünyesinde yapılması 
gerektiğini düşündükleri bazı çalışmalarla ilgili öneriler de sunmuşlardır. Öğretmen 
adaylarından bir tanesi üniversite bünyesinde bir uygulama sınıfı açmanın faydalı olacağını 
belirtmiştir. Gözlem sınıflarında öğretmen adaylarının ailelerle yapılan çalışmaları 
gözlemlenmesinin mesleki anlamda katkısı olacağını belirtmiştir. Bu konuyla ilgili olarak 
Ö.A.5 düşüncelerini şu cümlelerle ifade etmiştir: “Üniversite bünyesinde bir uygulama sınıfı 
olabilir bence. 3-4-5 yaşı kapsayan, ailelerin eğitime dâhil edildiği ve istediğimiz zaman 
gözlem yapabileceğimiz bir ortam olabilmeli bence.” Görüşme yapılan öğretmen adayları, 
okul öncesi öğretmenliği eğitiminde uygulamaya daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini 
söylemişlerdir. Özellikle Anne-Baba Eğitimi dersinin daha fazla uygulama yoluyla yapılması 
gerektiğini düşündüklerini belirtmişlerdir. Örnek olarak Ö.A.1, ”Lisans eğitiminde aldığımız 
Anne-Baba Eğitimi dersinin teorik olmasından yana değilim. Bu ders uygulamalı olmalı. 
Teoride öğrendiğimiz birçok şey teoride uygulanamıyor. Derste anlatılanlar bazen çok ütopik 
kalabiliyor. Aileler beklenmedik tepkiler gösterebiliyor, bu noktada teoriler çürüyor.” diyerek 
okulda öğrenilenlerle gerçek yaşam arasındaki kopukluğu dile getirmiştir. Uygulamaya daha 
çok önem verilmesi gerektiğinden bahseden Ö.A. 6, teorik bilgilerin çok da önemli 
olmadığını şu cümlelerle dile getirmiştir. ”Lisans eğitimi beni aile katılımı konusunda 
yeterince desteklemedi. Lisans eğitiminde aile katılımına daha çok yer verilmeli, daha çok 
uygulamaya yer verilmeli. 14 haftalık anne-baba eğitimi dersi yeterli değil bu konuda bence. 
Literatür kısmı çok önemli değil. En son görüş kiminse eğitimde o kabul ediliyor. Bence 
uygulama konusunda bir şeyler yapılmalı.”  

Öğretmen adaylarından bir tanesi yaparak-yaşayarak öğrenmenin önemine değinmiş ve 
aşağıdaki cümleleri kurmuştur: Ö.A.7: “Bir okulla anlaşılabilir. Bu sadece stajla ilgili de 
değil. Bir okula gidip haber mektupları, panolar vs. biz düzenleyebilirdik. Daha somut 
yaşantılar olmalı, her şey kitapta kalmamalıydı.” Öğretmen adayları Anne-Baba Eğitimi 
dersinin örnek uygulamaların paylaşımı ve sınıfta rol oynama tekniği gibi teknikler 
kullanılarak yapılmasını istediklerini belirtmişlerdir. Bu sayede dersi veren hocanın yapılan 
yanlışlar konusunda birebir uyarmasına imkân sunulmuş olacağını ve neler yapılması 
gerektiği konusunda önerilerde bulunabileceğini bunun da öğretmen adaylarının kendilerine 
olan güvenini besleyeceğine inandıklarını belirtmişlerdir. Ö.A.7: “Lisans eğitimi beni aile 
katılımı konusunda yeterince desteklemedi. Her şey kitapta kaldı diye düşünüyorum. Mesela 
derste konu haber mektubunda haftaya bize haber mektubu getirdi öğretmenimiz. Tamam, 
iyiydi ama yine de askıda kaldı. Bunu gerçek hayata geçirme konusunda, sadece aile katılımı 
değil bence bütün dersler için, haftada bir staj da yetmedi …Ben yeterli bulmuyorum. Daha 
somut veriler olmalı. Tamam, biz haber mektubu yazdık. Şimdi bunu sınıfta tiyatro şeklinde 
yapabiliriz ya da bir problem durumu verir. Sınıfta herkes bir rol alır. Öğretmen-veli roller 
paylaşılır… Orada hatamız olduğunda hoca düzeltir. Geri bildirim alırız. Böylece askıda 
kalmayacak şeyler, daha yaşantıya dökebileceğimiz şeyler.” Lisans eğitimi kapsamında 
derslerin gerçek dünyadan kopukluğundan bahseden öğretmen adayları, mesleğe 
başladıklarında bu durumun zaman zaman sorun oluşturabileceğini belirtmişlerdir. Öğretmen 
adayları verilen eğitimin genellikle üst sosyo-kültürel düzeye sahip ailelere yönelik olduğunu 
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söylemişlerdir. Ö.A.8: “Anne-Baba Eğitimi dersini şu an alıyorum, iyi olduğunu 
düşünüyorum. Ama gerçekleri görünce ütopya gibi geliyor bazen. Staj yapmak için okula 
gidiyorum gözleme. Gözlem yaptığım yerdeki gerçek yaşantı ile burada anlatılanlar arasında 
oldukça fark var. Aldığımız eğitim ve gerçek yaşantı arasında dengesizlik var. Bu dengeyi 
nasıl kurarım onu hiç bilmiyorum.”  
 
(b) Kişisel Özellikler 

Görüşmeye katılan öğretmen adaylarının genellikle araştırma ve kendilerini 
geliştirmeden yana oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adayları genel olarak engellerle 
başa çıkabilmek için farklı çözümler bulabileceklerini belirtmişler, engeller karşısında 
dirençli olacaklarını söylemişlerdir. İletişim becerileri kullanılarak engellerin kolaylıkla 
aşılabileceği de öğretmen adayları tarafından dile getirilmiştir. Öğretmenlik mesleğinin 
sürekli olarak kendini geliştirmeyi gerektirdiğini belirten Ö.A.1 karşısına çıkan engellerin 
kendisini yıldırmayacağını da şu cümlelerle açıklamıştır: “Kişilik olarak yılmayı seven birisi 
değilim. Ne kadar fazla engel çıkarsa o kadar çok yapılması gereken şey olduğunu 
düşünüyorum. Aileden bana dönüt olmasa da umursamam. İlla ki yetersizliklerim olduğunu 
biliyorum. Ama 10 senelik bir öğretmen olsam da tam anlamıyla yeterliyim diyemem.” 
Araştırmacı ve kendini geliştirmeden yana olduğunu belirten Ö.A. 6 bu konudaki 
düşüncelerini açıklarken“Bizim alanımız uygulamalı bir alan. İşin içine girmeden bazı 
şeylerin öğrenilmesinin zor olduğunu düşünüyorum. İşin içine girince kendimi 2-3 ay içinde 
geliştirebilirim. Mezun olduktan sonra bir yaz tatilini aile katılım çalışmalarıyla ilgili 
araştırma yapmaya ayırmayı düşünüyorum. Yaşanan ya da yaşanabilecek olumsuzluklar 
hevesimi kırmaz, aksine beni gaza getirir. Eğer sorunun kaynağı bensem bu konuda daha 
uzman olan birisini getiririm. Okuldan bir akademisyen olur, bu işi senelerdir yapan birisi 
olabilir ya da okul müdürü olabilir. Bu konuyla ilgili zaten internette videolar var. Onları da 
izletme yolunu seçebilirim. Hevesim kırılmaz yani. İnatçı yapıya da sahibim, o işi yapmam 
lazım mutlaka.” cümlelerini kullanmıştır. Benzer şekilde kendini geliştirmeye açık olan ve 
araştırmayı sevdiğini söyleyen Ö.A.7 düşüncelerini şu şekilde açıklamıştır: ”Ben öncelikle 
kendi yapımda değişik haberleri okumayı severim. Özellikle çocuklarla ilgili şeyler okul 
öncesiyle ilgiliyse daha bir dikkatimi çeker. Yabancı sitelerde de mesela fotoğraflarına bakıp 
çıkarmaya çalışırım. Yanı onları hem ben eğitimde kendi bilgilerimi kullanırım hem de aile 
çocuğun eğitiminde önemli olduğu için aileye bu bilgileri aktarmaya çalışırım. Kendimi 
geliştirmeye çalışırım. Bir yere kadar evet öz-güvenim var ama tamamen süperim yaparım 
diyemem.” 

 
4. TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
Okul öncesi öğretmen adaylarının aile katılım çalışmalarına ilişkin öz-yeterlik inanç 

puanları incelendiğinde, öz-yeterlik inanç düzeyinin orta düzeyde olduğu görülmektedir. 
Öğretmenlerin yeterlik durumlarına ilişkin inançları, kişisel gelişimlerinin yanında eğitim 
süreçlerine yönelik anlatımları dâhil olmak üzere diğer mesleki çalışmalarını da 
etkilemektedir. Öz yeterlik inancı düşük olan öğretmenler ne çocukların performansında 
olumlu etkileri olacağına ne de eğitim yönünden etkili bir ebeveyn iletişimi kurabileceklerine 
inanırlar (Ajanga, 2011). Öz-yeterliğin; bireyin harekete geçmesinde ve bireyin aktif olmasını 
sağlayan davranışlarının kalitesine ve düzeyine katkıları gibi noktalar göz önüne alındığında 
öğretmen öz-yeterliklerinin yüksek düzeyde çıkması daha olumlu bir sonuç olarak görülebilir 
(Bandura, 1997). Algılanan öz-yeterlik düzeyi yüksek olan öğretmenler, kendi kişisel ve 
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mesleki becerileri ile öğrencilerinin performansına olumlu etki edebilir ve hatta olumsuz 
çevresel etkilerin aşılmasında da etkili olabilir (Coladarci ve Breton, 1997). Eğer bir öğretmen 
aile katılımı konusunda güçlü bir öz-yeterliğe sahipse aile katılım çalışmalarını sıklıkla 
uygulaması daha olasıdır. Daha yüksek öz-yeterliğe sahip öğretmenler, eğitim çalışmalarında 
aile katılım uygulamalarına daha sık yer verirler (Krizman, 2013). Öte yandan bir öğretmen 
aile katılımı konusunda zayıf bir öz-yeterliğe sahipse, aile katılım çalışması yapmaktan 
kaçınacak ya da uygulamalarında aile katılımına daha az yer verecektir (Garvis ve Pendergast, 
2011). Fritz, Miller, Kreutzer ve MacPhee’e (1995) göre yüksek öz-yeterlilik inancına sahip 
olan bir öğretmen öğrencilerinin ve ailelerin gereksinimlerine daha üst düzeyde yanıt verir ve 
olumlu bir sınıf atmosferi yaratmaya daha meyillidir. Bu bağlamda öğretmen öz-yeterlik 
inancının yüksek düzeyde çıkması olumlu bir durum olarak kabul edilir. Bu çalışmada 
öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının orta düzeyde çıkması tamamen negatif bir 
durum olmasa da yine de istenen bir sonuç değildir. Araştırmada elde edilen bu bulgunun 
olası bir nedeni olarak, öğretmen adayları henüz mesleğe başlamamış olmaları, bu nedenle 
aile katılımı konusunda neler yapabileceklerini henüz keşfetmemiş olmaları gösterilebilir. 
Henüz mesleki deneyime sahip olmayan öğretmen adaylarının bilgilerinin sadece teorikte 
kalması da bu sonuca etki etmiş olabilir. Eğer öğretmen adayları aile katılım çalışmaları 
konusunda kendilerini hazır hissederlerse ve aile katılımının önemi ve faydasını anlarlarsa ve 
ebeveynlerle çalışmak için etkili stratejilerle donanımlı hale gelirlerse büyük ihtimalle aile 
katılımı konusunda daha etkili olacaklardır (Tichenor, 1998).  

Kesgin (2006), öz-yeterlik ve problem çözme becerisi arasındaki ilişkiyi belirlemek 
amacıyla yaptığı çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik düzeylerinin ortalamanın 
üstünde olduğu sonucuna ulaşmıştır. Kaya (2007) yaptığı çalışmada öz-yeterlik düzeyi yüksek 
olan okul öncesi öğretmenlerinin aile katılımı ve öğretme öz-yeterliğinin daha yüksek olduğu 
sonucuna ulaşmıştır. Ekinci-Vural ve Hamurcu (2008), okul öncesi öğretmen adaylarının fen 
öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının incelenmesi amacıyla yaptığı çalışmada, birinci ve 
üçüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarıyla çalışmıştır. Araştırma sonucunda her iki 
sınıfta öğrenim görmekte olan okul öncesi öğretmeni adaylarının öz-yeterlik düzeyinin 
olumlu yönde olduğu belirtilmiştir. Şenol (2012), yaptığı çalışmada okul öncesi öğretmen 
adaylarının ve okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik inançlarının düzeyini karşılaştırmayı 
amaçlamıştır. Çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik inancı aile katılım boyutu 
dışında daha yüksek çıkmıştır. Aile katılım boyunda ise öğretmen adaylarının öz-
yeterliklerinin daha olumlu olduğu görülmüştür. Öz-yeterlik puanları göz önüne alındığında 
ise hem okul öncesi öğretmenlerinin hem de okul öncesi öğretmen adaylarının öz-
yeterliklerinin iyi seviyede olduğu araştırmada belirtilmiştir. Çetingöz’ün (2012) yaptığı 
çalışmanın amacı okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini 
kullanmaya yönelik öz-yeterlik düzeylerini ve bu düzeylerle çeşitli değişkenler arasındaki 
ilişkiyi incelemektir. Bu amaçlara 190 öğretmen adayına Yaratıcı Drama Yöntemini 
Kullanmaya Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara 
göre öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya ilişkin öz-yeterlik 
düzeylerinin iyi olduğunu göstermiştir. Gömleksiz ve Serhatoğlu (2013) yaptıkları çalışmada 
okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik inançlarına ilişkin görüşleri ortaya konmaya 
çalışılmıştır. Bu amaçla 98 okul öncesi öğretmeninin görüşüne başvurmuştur. Araştırma 
sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin öğretme-öğrenme sürecine, iletişim becerilerine, aile 
katılımına, planlamaya, öğrenme ortamlarının düzenlenmesine ve sınıf yönetimine ilişkin öz-
yeterlik inançlarını yüksek düzeyde gördükleri belirlenmiştir. 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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 
 
 

 80 

Okul öncesi öğretmen adaylarının aile katılım çalışmalarına ilişkin öz-yeterlik 
inançlarına etki eden faktörler incelendiğinde, iki temel faktör karşımıza çıkmaktadır. Bu 
faktörler; dışsal ve içsel faktörlerdir. Dışsal faktörler, aile, meslektaşlar ve idareciler olarak üç 
kategoriye ayrılırken, içsel faktörler ise lisans eğitimi ve kişisel özellikler olmak üzere iki 
başlıkta toplanmıştır. 

Okul öncesi öğretmen adayları aile etkeninde en çok ekonomik durum, dil etkeni, 
öğrenim durumu, kültürel özellikler ve ailenin tutumları üzerinde durmuşlardır. Araştırmanın 
bu boyutunda elde edilen bulgular alan yazın incelendiğinde yapılan araştırmalarla tutarlılık 
göstermektedir (Ensari ve Zembat, 1999; Waanders vd, 2007; Cevher-Kalburan, 2014). 

Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmen adayları çalışan ebeveynlerin katılım 
gösterebilmesi için, bu ailelerin mesai saatlerine göre etkinlikler düzenlenebileceği bazı 
öğretmen adayları tarafından dile getirilmiştir. Çalışan ebeveynin daha az katılım gösterdiğini 
belirten araştırmalara alan yazında rastlamak mümkündür (La-Paro ve diğ., 2003; Fantuzzo, 
Perry ve Childs, 2006; Fantuzzo ve Gadsden, Li, Sproul, McDermott, Hightower ve Minney, 
2013). La Paro vd. (2003), bir proje kapsamında kreşten anaokuluna geçiş sürecine kadar 
aileleri ve çocukları takip etmiş ve öğretmenlerden de bildirimler almıştır. Bu süreçte çalışan 
ailelerin aile katılım etkinliklerine daha az katılım gösterdikleri sonucuna ulaşmışlardır. 
Fantuzzo ve diğ. (2013), yaptıkları çalışmada düşük gelir grubuna mensup kişilerin, işlerini 
kaybetmemek için daha fazla çalışıyor olabileceklerini, bu yüzden de aile katılım 
etkinliklerine katılma şanslarının azalmış olabileceğini belirtmişlerdir. Ailenin ekonomik 
durumunun öğretmen öz-yeterliğine etki etmeyeceği sonucuna ulaşan çalışmalar mevcuttur 
(Kesgin, 2006; Gömleksiz ve Serhatoğlu, 2013; Kadim, 2012). Bununla birlikte bu çalışma 
ekonomik durumun öğretmen öz-yeterliğine etkisi olduğunu belirleyen araştırmalar da 
bulunmaktadır(Tepe, 2011; Salıcı-Ahioğlu, 2006; Gençtürk, 2008; Knoblauch ve Woolfork-
Hoy, 2008). Bu araştırmadan elde edilen genel sonuç, çalışmaya katılan öğretmen adaylarının 
öz-yeterlik inançlarının ailelerin ekonomik durumundan etkilenmeyeceği yönündedir. 

Çocuğun ailesinden aldığı temel eğitim ve ailenin ekonomik durumu çocuğun okul 
başarısında önemli belirleyicilerden birisidir. Okul başarısı düşük olan çocuklar genelde okul 
aktiviteleri ve okulun amaçlarına ilgi duymayan ailelerden gelmektedir. Ailelerin eğitim-
öğretim sürecine etkili şekilde katılmalarının önemli ve temel gereklerinden birisi, anne ve 
babaların çocuklarıyla en yoğun iletişim içinde olan bireyler olmalarıdır (Oğuz, 2010). Bu 
nedenle, okul öncesi öğretmenlerin aile katılım çalışmalarını planlarken ailelerin ekonomik 
durumlarını göz önünde bulundurarak, farklı ailelerle iletişim ve işbirliği oluşturmanın çeşitli 
yollarını uygulamaları gerekmektedir. Araştırma sonucunda öğretmen adayları farklı bir dilin 
ağırlıklı olarak konuşulduğu bir bölgeye atandıklarında ailelerle iletişim konusunda problem 
yaşayacaklarını ve bu durumun öz-yeterlik inançlarına etki edebileceğini dile getirmişlerdir. 
Dil faktörü ile ilgili ülkemizde yapılan çok fazla çalışma olmamakla birlikte Taşkaya vd.’nin 
(2015) kırsal bölgede görev yapan sınıf öğretmenlerinin sorunlarını araştırdıkları, çalışmada 
Ağrı ilinde görev yapan 25 öğretmenle görüşülerek, öğretmenler tarafından n sık dile getirilen 
problemler belirlenmiştir. Bu problemler dil, barınma, ısınma, öğrenci ve ailelerin eğitime 
olan ilgisizlikleridir. Ülkelerin eğitim dili olarak da kabul edilen resmi bir dil vardır ve her 
ülkenin eğitim öğretim sistemleri bu resmi dil üzerine yapılanmıştır (Yazıcı ve Genç-İlter, 
2008). Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevlerinden bir tanesi de çocukların Türkçeyi doğru 
ve güzel konuşmalarını sağlamaktır (MEB, 2013). Bununla birlikte dil çeşitliliği, bir 
toplumun ifade şeklindeki zenginlik ve kültürel miras bakımından oldukça önemlidir (Kaya, 
2013). Türkiye genelinde var olan bu kültürel çeşitlilik sebebiyle hem öğretmenler için hem 
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de öğrenciler için dil faktörü sorun olabilmektedir. Türkçe dışında başka dili anlama 
konusunda öğretmen adaylarının endişeleri olduğundan, bu endişe aile ile ilişkilere de 
yansıyacaktır. Öğretmen adayları ailelerin ihtiyaçlarını anlayamayacakları için, yeterli 
düzeyde aile katılım çalışmaları yapamayacaklarını düşündüklerinden bu sonuç ortaya çıkmış 
olabilir.  

Çalışmaya katılan öğretmen adayları genel olarak ailelerin öğrenim düzeyi yükseldikçe 
aile katılım çalışmalarına daha rahat yer verebileceğini belirtmişlerdir. Bazı öğretmen adayları 
ise öğrenim düzeyi yükseldikçe ailelerin kendilerine müdahalesinin artacağını düşündüklerini 
söylemişlerdir. Alanyazın incelendiğinde ailelerin öğrenim düzeyinin, aile katılım 
çalışmalarına etki ettiği çalışmalara rastlamak mümkündür (Sucuoğlu, 1996; Waanders ve 
diğ,, 2007; Kotaman, 2008; Abbak, 2008; Gürşimşek, 2010; Erdoğan ve Demirkasımoğlu, 
2010 ). Öte yandan bazı çalışmalarda ebeveynlerin öğrenim düzeyinin eğitime katılımı 
etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır (Balli, Demo, ve Wedman, 1998; Gürşimşek, 2003; 
Gürşimşek, Kefi ve Girgin, 2007; Çatıkkaş, 2008; Öncül, 2011). Balli ve diğ., (1998) bir 
ortaokulda ev ödevlerinde aile katılımını artırmak amacıyla yaptıkları deneysel bir araştırma 
sonucunda, farklı eğitim düzeylerine sahip ebeveynlerin çocuklarının eğitimine katılma 
oranları arasında bir farklılık bulamamışlardır. Benzer şekilde, Gürşimşek ve diğ. (2007), 
yaptıkları çalışmada okulöncesi eğitime babaların katılım düzeyi ile ilişkili değişkenleri 
incelemeyi amaçlamışlardır. Bu değişkenlerden birisi olan babaların öğrenim durumu ile 
babanın katılım düzeyi arasında bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Coleman ve 
Karraker (2000) öğrenim düzeyi yüksek annelerin ebeveynlik yeterlilik algısının da yüksek 
olduğunu vurgulamaktadır. Demirel, Üner ve Kırımi’ ye (2001) göre annenin eğitimsizliği, 
annenin çocuğa ayırdığı süreyi ve ilgiyi azaltmaktadır. Annelerin öğrenim düzeylerinin düşük 
olması onların çocuklarına gerek ev ortamında çeşitli becerileri kazandırmalarına gerekse 
okuldan beklenen akademik katkılara yeterince cevap verememelerine neden olmaktadır 
(Oğuz, 2010). Bu açıdan, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının, çocukların gelişimi ve 
eğitimini destekleme konusunda öğrenim düzeyi yüksek olan ailelerle daha fazla işbirliği 
yapabileceklerini düşündükleri söylenebilir.  

Öğretmen adayları kültürel özelliklerin çoğunlukla aile katılım çalışmalarını 
etkileyebileceğini dile getirmişlerdir. Bu sonuç alanyazında yer alan bazı çalışmalarla (Kaya, 
2013;Gürşimşek, 2010, Mendez ve diğ.,, 2013) tutarlı olmakla birlikte, Erdoğan ve 
Demirkasımoğlu’nun (2010) çalışmasında elde edilen sonuç ile çelişmektedir.  

Erdoğan ve Demirkasımoğlu’nun (2010) okul yöneticileri ve öğretmenlerle 
gerçekleştirdiği çalışmada okul yöneticileri ve öğretmenlerin kültürel farklılıkların katılımın 
önünde bir engel teşkil etmediğini belirtmişlerdir. Kültürel farklılıkların en çok doğu ve kırsal 
alanlardan gelen ailelerde karşılaşıldığını ve ancak bu oranın çok düşük olduğunu da 
belirtmişlerdir. Türk Dil Kurumu’nun tanımına göre kültür; “tarihsel, toplumsal gelişme 
süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki 
nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü 
gösteren araçların bütünüdür”. Bu çalışmada öğretmen adaylarının atandıkları yerin 
kültüründen kastettikleri, atandıklarında gidecekleri coğrafyada yaşayan insanların yaşam 
şekilleri ve değerleridir. Araştırmada elde edilen bu bulgu, öğretmen adaylarının lisans 
öğrenimleri sırasında, farklı sosyo-kültürel özelliklere sahip ailelerle gerçekleştirilen katılım 
çalışmalarını gözlemleme ve deneyimleme gereksinimlerinden kaynaklanıyor olabilir. 
Ailelerin öğretmenlere güven duyması ve saygı göstermesi öğretmenlerin öz-yeterlik inancına 
etki etmektedir. Cheung’in (2008) ve Erdoğan ve Demirkasımoğlu’nun (2010) yaptıkları 
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çalışmayla bu çalışma tutarlılık göstermektedir. Ailelerin çocuğun eğitimini yalnızca okula 
bırakma, çocuğun eğitimine katılıma ihtiyacı duymama gibi tutum ve tavırları ailenin eğitim 
sürecine katılımının önündeki önemli engellerdendir. Ailelerin, eğitimi sadece okulun işi 
olarak görmeleri eğitimcilerin ailelere karşı olumsuz tavır takınmalarına neden olabilmektedir 
(Erdoğan ve Demirkasımoğlu, 2010). Bu nedenle, öğretmen adaylarının okula ve öğretmene 
karşı farklı tutumlara sahip ailelerle çalışma konusunda bilgi ve becerilerinin desteklenmeye 
gereksinimleri olduğu düşünülebilir. 

Okul iklimi öğretmenlerin yaptıkları çalışmalara etki eden bir faktördür. Bu iklim 
kavramı içerisinde meslektaşlar önemli bir unsur oluşturmaktadır. Meslektaşların ve 
meslektaşlar arasındaki iş birliğinin önemine ve öğretmenlere olan etkilerine değinen 
araştırmalar alanyazında mevcuttur (Henson, 2001; Erdem ve diğ., 2005; Viel-Ruma vd., 
2010; Guo vd. 2011). Meslektaşlarıyla işbirliği yapan öğretmenler, mesleki deneyimleri ile 
ilgili diğer öğretmenlerle konuşma fırsatına sahip olurlar (Guo ve diğ., 2011). Henson’a 
(2001) göre, öğretmenler iş birliği yapmadıklarında, doğal olarak diğer öğretmenlerden gelen 
geri bildirimler etkisiz kalacaktır. 

Bunun yanı sıra, okuldaki idari destek öğretmenlerin çalışma azmini 
güçlendireceğinden, öz-yeterliği de perçinleyecektir. İdarecinin kullandığı liderlik stili aile 
katılımını önemli ölçüde etkilemektedir (Zembat ve Unutkan, 1999). İdarecinin tutumunun 
öğretmenlerin kaygılarını, yeterlik inançlarını ve çalışma azimleri konusundaki etkilerini 
belirleyen çalışmalar mevcuttur (Coladarci, 1992; Skaalvik ve Skaalvik, 2010; Koyuncu, 
2011; Cevher-Kalburan, 2014). Destekleyen idareci okulda öğretmenler tarafından yapılan 
çalışmaların amacına hizmet etmesini sağlayarak çalışmalara değer katar. Aynı amaç 
doğrultusunda çalışan, aynı norm ve değerleri takip eden, amaçlanan kazanımlara ulaşmak 
için gerekli olan davranış biçimlerini gösterebilen öğretmenlerin sergiledikleri öğretmenlik 
yeteneğine olan inançları yükselebilir (Skaalvik ve Skaalvik, 2010).  

Öğretmen adaylarının bazıları aile katılımı ile ilgili bilgi ve beceri edinme konusunda 
lisans eğitimini yeterli görürken, çoğunluğu lisans eğitiminin yeterli olabilmesi için bazı 
önerilerde bulunmuştur. Özellikle öğretmenlik uygulamasının öneminden bahseden öğretmen 
adayları, gittikleri okullarda yaşadıkları deneyimler, gördükleri iyi örnekler ve eksiklikler 
üzerinden değerlendirme yapmışlar, ancak çoğunlukla ne kadar yeterli olduklarını atandıkları 
zaman göreceklerini söylemişlerdir. Öğretmen adaylarının mezun olmadan önce daha fazla 
deneyim edinmeleri gerektiğini söyleyen pek çok çalışma bulunmaktadır (Baum ve 
McMurray-Swarz, 2004; Tschannen-Moran ve Woolfolk-Hoy, 2007; Işıkoğlu, İvrendi ve 
Şahin, 2007; Uludağ, 2008; Fry, 2009; Walker ve Dotger, 2012; Cevher-Kalbuan, 2014; 
Pechackova vd. 2015). Öğretmen adaylarına verilen eğitimde genellikle çocuk gelişimi, 
program ve öğretim, rehberlik ve davranış yönetimi üzerinde durulmaktadır. Öğretmen 
adayları çocukların neleri bildiğini ve neleri yapabileceğini öğrenmektedir. Ancak 
öğretmenlerin ailelerle başarılı bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli bilgi ve 
düzenlemelerin gelişiminde eksiklikler var (Pedro, Miller ve Bray, 2012). Ailelerle iletişim 
öğretmenlik mesleğinin merkezinde yer alır. Bu sebeple öğretmenlik eğitimi veren kurumlar 
öğretmen adaylarına okul-aile işbirliği konusunda bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmeleri 
için yardımcı olmalıdır (Walker ve Dotger, 2012). Öğretmen eğitim programları, öğretmen 
adaylarının aile iletişimi, çocukların özel ihtiyaçlarına cevap verme ve uygulamalı eğitim 
programları gibi ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmelidir. Öğretmen adaylarının aile ile 
ilgili kaygı duymalarına sebep olmamak için daha fazla uygulama yapma gereksinimleri 
bulunmaktadır (Cevher-Kalburan, 2014). Öğretmen yetiştirme programlarında, öğrencilerin 
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aile katılımı konusunda olumlu tutum geliştirmeleri için öğretim programı ve aile katılım 
etkinlikleri farklı derslere entegre edilebilir ve öğretmen adaylarına ailelerle çalışma ile 
sınıftaki eğitimi birleştirme fırsatları sunulabilir. Bu yolla öğretmen adayları mesleğe 
girdiklerinde aile katılımını uygulama eğiliminde olurlar. Bu nedenle öğretmen adayları 
göreve başlamadan mümkün olduğunca erken şekilde alanda deneyim sahibi olabilmeleri için 
öğretmen adaylarının gerçek ebeveynlere yönelik gözlem yapmak ve ebeveyn katılım 
etkinliklerini kolaylaştırmak için daha fazla fırsatlar sunulmalıdır (Uludağ, 2008).  

Aile katılım etkinliklerinin nasıl gerçekleştirileceği konusunda öğretmen adaylarına 
yönelik etkin bir aile katılımı eğitiminin; özellikle ebeveynlik ve toplum ile işbirliği 
konularında, hem öğretmenler ve ebeveynler hem de çocuklar için çok yararlı olacağı 
görülmektedir. Aile katılımı uygulamalarının arttırılması, ebeveynleri içeren yeni fikirler ve 
kaynakların öğretmenlere sağlanması, muhtemelen çocukların eğitimine oldukça olumlu 
şekilde etki edecektir (Krizman, 2013). Öğretmen adaylarının mesleki gelişimin ilk basamağı 
olan lisans eğitiminin, aile katılımı konusunda onlara yol gösterici olması gerektiğini 
düşünmeleri bu sonucun çıkmasında etkili olmuş olabilir. Öğretmen öz-yeterliği iş yerinin 
özelliklerine ek olarak öğretmenin kişisel özelliklerinden de etkilenir (Krizman, 2013). 
Güçlüklerin üstesinden gelebilme yeteneğine sahip ve ısrarcı davranabilen öğretmenlerin 
meslekte kalma oranları daha yüksektir. Bu özelliklere sahip öğretmenler, güçlükleri 
yenebilirler, morallerini çabuk bozmazlar ve sorunlarla yüzleşebilirler (Yost, 2006). 
Görüldüğü gibi kişilik özellikleri öğretmenlerin hem mesleğe yönelik algılarını hem de öz-
yeterliklerini etkileyen bir faktördür. Öğretmen adaylarının araştırmacı, inatçı ve yılmayan 
yapıda olmaları öz-yeterlik inançlarını olumlu yönde etkilerken, çabuk pes eden, sabırsız 
kişiliğe sahip olmaları öz-yeterlik inançlarının daha düşük olmasına neden olabilir. 

Öğretmen adayları üniversitenin bulunduğu şehir merkezi dışında da uygulamalar 
yaparak farklı sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklere sahip bölgelerde de aile katılımı 
çalışmalarını gözlemleme ve deneyimleme fırsatı elde edebilirler. Ayrıca, öğretmen yetiştirme 
programında yer alan Anne-Baba Eğitimi dersinin saatinin arttırılması ve dersin uygulamalı 
hale getirilmesinin öğretmen adayları açısından daha faydalı olacağı düşünülmektedir. Ek 
olarak, ailelerle daha etkili şekilde iletişim kurma, farklı aile yapılarının ve dinamiklerinin 
farkında olma ve ailelerin gereksinimlerine uygun eğitim ve iletişim etkinlikleri 
gerçekleştirme konularında öğretmen adaylarının anlayış ve becerilerini geliştirmeye yönelik 
daha fazla dersin öğretmen yetiştirme programına dâhil edilmesi gerektiği düşünülmektedir. 
Öğretmen adaylarının ailelerle iletişim ve eğitim çabalarında öz-yeterlik inançlarını 
etkileyebilecek olan öğrenim düzeyi, ekonomik düzey, dil ve kültürel farklılıklar gibi 
konularda karşılaşabilecekleri sorunlar için alternatif çözüm yolları bulmaları konusunda 
hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerle desteklenmeleri etkili olacaktır. 

Bunların yanı sıra, lisans eğitimleri sırasında öğretmen adaylarının kurs, seminer, 
konferans gibi akademik etkinliklere katılmaları teşvik edilebilir; bu etkinliklerde farklı 
bölgelerde görev yapan okul öncesi öğretmenleri, okul yöneticileri, farklı şehirlerde öğrenim 
gören öğretmen adayları, çeşitli meslek gruplarından kişiler ve ailelerle etkileşim kurmaları 
desteklenebilir. Böylece okul öncesi öğretmen adayları, meslekleri ile ilgili bilgi, beceri ve 
anlayışlarını güçlendirmenin yanında; farklı bakış açılarının, uygulamaların ve çözüm 
yollarının farkına vararak ailelerle etkili şekilde çalışma konusunda kendilerini geliştirme 
fırsatları elde edebileceklerdir. 
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YETERLİLİK ALGILARININ 
İNCELENMESİ (BAŞAKŞEHİR İLÇESİ ÖRNEĞİ) 

 
Güler KANBAY AK*  Bilal YILDIRIM**  Hatice KADIOĞLU ATEŞ*** 

 
Öz:  
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin mesleki yeterlilik algılarını belirlemektir. Çalışmada 

fenomenoloji yöntemi kullanılmıştır. Araştırma yöntemi içerisinde amaçlı örnekleme yapılmıştır.  Araştırmanın 
çalışma grubu 2014-2015 eğitim öğretim yılında, İstanbul ili Başakşehir ilçesine bağlı anaokullarında görev 
yapan okul öncesi öğretmenleri arasından gönüllülük esasına uygun olarak oluşturulmuştur. Belirlenen okullarda 
görev yapan 15 okul öncesi öğretmenine araştırma kapsamında görüşme formu uygulanmıştır. Araştırmaya 
katılan öğretmenler Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5,……., Ö15 kodları ile kodlanmıştır. Öğretmenlerden beşinin kıdemi 8-
10 yıl arasında, altısının kıdemi 13-15 yıl arasında iken dört öğretmenin kıdemi ise 16-18 yıl arasındadır. Okul 
öncesi öğretmenlerince mesleki yeterliliğin mesleki yönden yeterli teorik bilgi ve uygulama becerisine sahip 
olma anlamı taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Öğretmenliği, Mesleki Yeterlilik, Algı, Öğretmenlik Mesleği. 
 

THE INVESTIGATION OF PRE-SCHOOL TEACHER PERCEPTIONS OF THE VOCATIONAL 
QUALIFICATIONS (BAŞAKŞEHİR DISTRICT SAMPLE) 

 
Abstract:  
The purpose of this study is preschool teachers' perceptions of professional competence to determine. The 

phenomenology method was used to study. Research was conducted in the method of purposive sampling. In this 
context, the study group in the 2014-2015 academic years, depending on the district of İstanbul Başakşehir 
voluntary pre-school teachers working in kindergartens has created. Pre-school teachers working in the schools, 
15 were applied to the scope of the research interview. Teachers who participate in the interview in the 
framework of research ethics Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, ......., are coded with the code Ö15. 8-10 years of seniority of 
five teachers, four of six were between 13-15 years of seniority if the teacher's seniority is between 16-18 years. 
Professional aspects of professional competence by teachers from preschool sufficient theoretical knowledge and 
practical skills have reached the conclusion that meaning. 
Keywords: pre-school teacher, vocational qualifications, perception, teaching job. 
 

GİRİŞ 
Sürekli ilerleyen bilim ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak, eğitim seviyesini 

yükseltmek ve eğitim kurumlarında kaliteli bir eğitim öğretim sağlama konusunda 
öğretmenlerin yeterlilikleri büyük önem taşımaktadır. Eğitim, insanları belli amaçlara göre 
yetiştirme sürecidir. Bu süreçten geçen insanın kişiliği farklılaşır. Bu farklılaşma eğitim 
sürecinde kazanılan bilgi, beceri, tutum ve değerler yoluyla gerçekleşir. Bir başka deyişle 
eğitim, kişide istendik yönde davranış değiştirme veya geliştirme sürecidir. Yani kişi 
kendisinde olmayan bir davranışı isteyerek kazanmaya çalışacak veya var olan ama 
değişmesini istediği davranışını yine çabalarıyla isteyerek değiştirecektir (Senemoğlu, 2001). 
Okul öncesi eğitim ise örgün eğitim sürecinin ilk basamağıdır.  

Okul öncesi eğitimin kalitesi, içinde bulunulan eğitim koşullarından etkilenir. Okul 
öncesi eğitimde kaliteyi arttırıcı etkenler arasında, kurumdaki yetişkin-çocuk oranı, araç-gereç 
ve kaynaklar, öğretmen ve diğer personel gibi etkenler bulunur. Çocukluk döneminin en kritik 
ve en üzerinde durulması gereken bu döneminin kalite açısından incelenmesi önemlidir. Okul 
öncesi kurumları kalite açısından incelenirken; aile katılımı, okul öncesi kurumsal özellikler; 
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eğitim ortamları, program, personel (öğretmen-yönetici), eğitimin değerlendirilmesi boyutları 
ile ele alınmalı ve belli standartlara dikkat edilerek her boyut tek tek analiz edilmelidir (MEB, 
2006). 

Eğitim sürecinde amaçların en üst düzeyde gerçekleştirilmesi, eğitimin etkili 
olabilmesi öğretmenlere bağlıdır. Öğretmenlik mesleği eğitim ile ilgili sosyo kültürel, 
ekonomik, bilimsel ve teknolojik açıdan bilgiye sahip, alanı ile ilgili iyi bir eğitim almış 
olmasını gerekir. Kuşkusuz öğretmen, bir toplumun gereksinim duyduğu her meslekten 
bireyler yetiştiren ve ulusun geleceğini şekillendirme gibi kutsal bir görevi üstlenmiş bir 
meslek adamıdır. Öğretmenlik mesleğinin gelecek nesillerin yetişmesinde kritik bir öneme 
sahip olması, öğretmenlerin eğitimine özen gösterilmesini gerektirmektedir. Bir kişiye, 
görevinin gerektirdiği belirli bir rolü oynayabilme gücü kazandıran özellikler olarak 
tanımlanan yeterlik tüm meslekler için söz konusudur. Çünkü mesleklerin gelişip, kendini 
yenilemelerinde yeterlik önemli bir unsurdur (Kuran, 2002).  

Çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin öğrenmesi gereken şeyler, değişen 
iş dünyasına girme, rekabet etme ve ilerlemelerini sağlayacak bilgi, beceri ve tutumlardır. 
Gerekli olan bu yeterlilikleri öğrenciler ancak öğretmenlik mesleğinde örnek becerilere 
(öğrencilerin, yargı, düşünme, mantık, yürütme, yaratıcılık, iletişim, motor becerileri, tutum 
ve kavrama gibi davranışlarında istenilen uygun ve kalıcı değişiklikleri gerçekleştirecek 
becerilere) sahip öğretmenlerle kazanabilirler (Özdemir ve Yalın, 2000). 

Ataünal (2003), öğretmenlerin niteliklerini artırmanın yollarını söyle sıralamaktadır: 
Öğretmen yetiştirmede uluslararası ölçütler esas alınmalı ve sürekli geliştirilmelidir. 
Huzurlu, demokratik ve sağlıklı bir eğitim-öğretim ortamı için öğretmen yetiştirilen 
kurumlarda etkili bir rehberlik servisi kurulmalıdır. Eğitim binaları, barınma ve beslenme 
yerleri, kitaplıklar ve oturma salonları ile spor alanları gibi öğretmen adaylarının 
davranışlarını, sosyal ilişkilerini ve ilgilerini doğrudan doğruya etkileyen maddi koşulların 
iyileştirilmesi yoluna gidilmelidir. 

Öğretmenlerin alanda yeterlilik ve belirli kişilik özelliklerine sahip olmalarının 
yanında öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutum geliştirmiş olmaları da gerekmektedir. 
Öğretmenlik mesleğine ve öğrencilerine karsı olumsuz tutum içinde olan öğretmenler, sınıf 
içinde bu olumsuzluklarını öğrencilerine yansıtmaktadırlar (Kılıç, 1997). Öğretmen ne kadar 
yeterli ise öğrenciler de verimi artacaktır. Öğretmen yeterliliklerinin düzeyi öğrencinin 
öğrenmesini etkileyecektir. Okul öncesi dönemdeki çocuk, çevresindeki yetişkinlerden olan 
öğretmenlerinin davranışlarını taklit etmektedir. Bu dönemde özellikle günün büyük bir 
kısmını okulda geçiren çocuk için okulöncesi eğitimi öğretmeni önemli bir modeldir. Çünkü 
öğretmenini örnek alıp, onu taklit ederek onun kişiliğini benimseyen çocuk için 
öğretmeninin davranışları çok önemlidir (Argun ve İkiz 2004). 

 
Okul Öncesi Eğitimin Tanımı 
Şahin (2005)’e göre okul öncesi eğitim 0–72 ay grubundaki çocukların gelişim 

düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre imkânları sağlayan, onların 
bedensel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini destekleyen, kendilerini toplumun kültürel 
değerleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren ve ilkokula hazırlayan temel eğitim 
bütünlüğü içerisinde yer alan bir eğitim sürecidir. 

Son düzenleme ile birlikte okul öncesi eğitim, 0-66 aylık yaş grubu çocuklarına, 
gelişimlerine bağlı olarak yoğun bir uyarıcı çevre imkânı sunan, yaratıcılık yeteneğini 
geliştiren ve tüm gelişimini destekleyen, çocuğun yaşadığı toplumda kazandığı sosyo-kültürel 
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değerler ile mevcut evrensel değerleri birbiriyle tezat oluşturmayacak şekilde öğrenciye 
kazandırmayı amaçlayan, katılımın isteğe bağlı olduğu, planlanmış bir eğitim sürecidir. 
Çocuğun gelişiminin en hızlı şekilde yaşandığı dönem okul öncesi dönemdir. Bu dönemde 
çocuğun doğumundan bu yana toplumla etkileşimi sonucu öğrendikleri biçimlendirilerek 
gelecekte, yetişkinlik döneminde sahip olacağı kişiliğe yönelik temellerin atıldığı dönemdir 
(Turan, 2004 ). 

“Erken Çocukluk Eğitimi” olarak da adlandırılan okul öncesi eğitim, çocuğun 
doğumundan, ilkokula başladığı güne kadar geçirdiği 0-6 yaşları kapsamına alan ve 
çocukların tüm gelişimlerini, toplumun kültürel değerleri doğrultusunda gerçekleştirmeye 
çalışan, duyguların gelişimini ve algılama gücünü artırarak akıl yürütme sürecinde çocuklara 
yardımcı olan ve yaratıcılığını geliştiren; çocukların milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani 
değerlere bağlılığını sağlayan; kendini ifade etmesine, öz denetimlerini sağlayabilmesine ve 
bağımsızlık kazanmasına olanak sağlayan, sistemli bir eğitim sürecidir (Yılmaz, 2003). 

 
Okul Öncesi Eğitim Kurumları 
Okul öncesi eğitim kurumları; ailelere gerekli desteği sağlayan, yol gösteren, 

sorumluluklarını belirli düzeyde azaltabilecek temel kuruluşlardır. Giderek gelişmekte olan 
okul öncesi eğitim kurumları çocuğun sağlıklı bakımı, beslenmesi, kendine güven kazanması, 
kişiliğinin gelişmesi, iyi alışkanlıklar kazanabilmesi, sosyal gelişimi gerçekleştirerek bir 
arkadaş ortamı yaratılmasının yanı sıra onun fiziksel olarak gelişebilmesi için gerekli hareket 
ve oyun ortamı sağlayan aileye çocuğun bakımı ve eğitimi konusunda destek olan ve 
çocukları ilköğretime hazırlayan kurumlar olarak varlıklarını sürdürmektedirler (Cinkılıç, 
2009). 

Okulöncesi eğitim kurumları; kreş, çocuk yuvaları, anaokulları ve anasınıflarıdır.  
 Okul öncesi eğitim, 0–72 ay çocukların;  
• Tüm gelişimlerini, toplumun kültürel değerleri doğrultusunda yönlendiren,  
• Duygularının gelişimini ve algılama gücünü artırarak akıl yürütme sürecinde ona 

yardımcı olan ve yaratıcılığını geliştiren,  
• Kendini ifade etmesini ve özdenetimlerini kazanmasını sağlayan sistemli bir eğitim 

sürecidir (Sevinç, 2005). 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan okul öncesi eğitim kurumları şu şekilde belirlenmiştir:  
Anaokulu: 3–6 yaş çocukları eğitmek hedefiyle açılan kurumlardır.  
Ana Sınıfı: İlköğretim okullarının bünyesinde 4–6 yaş çocukların eğitimi amacıyla açılan 
sınıflardır.  
Uygulama Sınıfı: Kız Meslek Liseleri bünyesinde 3–6 yaş çocukların eğitimleri amacıyla 
açılan sınıflardır.  
Özel Türk Anaokulu: Açılan 3–6 yaş çocuklara eğitim veren, 625 Sayılı Özel Öğretim 
Kurumlan Kanunu'na göre açılan kurumlardır.  
Özel Yabancı Anaokulu: 3–6 yaş çocuklara eğitim veren, 625 Sayılı Özel Öğretim 
Kurumları Kanunu'na göre yabancı uyruklular tarafından açılan kurumlardır.  
Özel Azınlık Anaokulu: Azınlık vatandaşlarının 3–6 yaş çocukları için eğitim veren, 625 
Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre açılabilen kurumlardır (Başal, 2005). 
 

Okul Öncesi Eğitimin Amaç ve İlkeleri 
Okulöncesi eğitimin amacı; çocukların ilkokula hazırlanmasını, koşulları elverişsiz 

çevrelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratılmasını, Türkçe’nin doğru ve 
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güzel konuşulmasını, çocukların bedensel, zihinsel, duygusal gelişimini ve iyi alışkanlıklar 
kazanmasını sağlamaktır (Erçetin, 2004). 

Okul öncesi eğitimin bazı temel ilkeleri Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği 
(MEB, 2004)’nde yer almaktadır. Bu ilkeleri sıralayacak olursak:  

•   Bedensel, duygusal, bilişsel, sosyal, kültürel, dil ve hareket gibi çocukların her yönden 
gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamı hazırlanır.  

•   Çocukların yaşları, gelişim özellikleri, öğrenim hızları, gereksinimleri, ilgileri ile 
okulun ve çevrenin imkânları eğitim etkinlikleri hazırlanırken dikkate alınır. 

•   Çocukların; beslenme, uyku, öz bakım becerileri, doğru ve sağlıklı temel alışkanlıklar 
kazanmalarının yanında doğa sevgisiyle çevreye duyarlı olmaları sağlanır. 

•   Çocukların, saygı, sevgi, iş birliği, sorumluluk, katılımcılık, yardımlaşma ve paylaşma 
duygularını geliştirici nitelikte eğitim etkinlikleri hazırlanır. 

•   Eğitim, sevgi ve şefkat anlayışına dayalı olarak çocuklara eşit davranılarak ve bireysel 
özellikler göz önünde bulundurularak yürütülür. Öz güven kazanılması adına baskı ve 
ceza uygulanılmaz, kısıtlama yapılmaz. 

•   Belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek amacıyla eğitim etkinliklerinin 
değerlendirmesi yapılır ve bu tespitlere bağlı olarak planlama yapılır. 

•   Çocukların kendini yeteri kadar ifade edecek duruma gelmesine ve bu esnada 
Türkçeyi etkili kullanmasına özen gösterilir. 

•   İmkânları kısıtlı, şartları elverişsiz çevreye ve aileye sahip olan çocukların ortamları 
iyileştirilerek ortak bir yaşam alanı oluşturulur. 

•   Çocuklar için en uygun öğrenme yöntemi, oyundur. 
•   Eğitim programının hazırlanmasında ailelerin etkin katılımı sağlanır ve çocukların 

içinde bulunduğu çevre düzeyi dikkate alınır. 
•   Okul öncesi eğitim programı ve çocuğun gelişimi sürekli ve düzenli olarak 

değerlendirmeye tabi tutulur. 
 

Mesleki Yeterlilik 
Yeterlilik, kişinin çevresindeki belli bir durumda, gerekli bir işi, gerekli olduğu 

zamanda doğru şekilde yapabilmesidir. Yeterlilik alanı bir kişinin belli pozisyonun görevlerini 
yerine getirebilmesi için sahip olması gereken yeterlilikleri kapsayan alanlardır (Altaş ve 
Doğan, 2002). Yeterlilik kavramı üzerine yapılan diğer farklı tanımlar ise; bir işi yapma gücü 
sağlayan kifayet, ehliyet ve özel bilgidir. Bir kişinin o işi yapabilme kabiliyeti açısından 
belirli bir meslek dalında istenilen düzeye ulaşmasıdır (TDK, 2005). Yeterlilik, bir rolü 
yapabilmek için gerekli beceri, bilgi ve tutumlara sahip olma seviyesidir (Balcı, 2005). Bir 
başka tanımda yeterlik kavramı, görevin gerektirdiği sorumlulukların üstesinden gelmek için 
ihtiyaç duyulan yetenek, bir görevi icra etmek, bilgi ve becerileri ifade eden bir kavramdır. Bu 
kavram belirli bir görevi ya da rolü kabul edilebilir bir düzeyde yerine getirmek için 
bulunması gereken kapasiteyi vurgular (Akar, 2007).  

Yeterlik kavramı, öğretmen açısından değerlendirildiğinde, öğretmenliğin gerektirdiği 
görev ve sorumlulukları gerçekleştirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, anlayış, beceri 
ve tutumları ifade etmektedir. Öğretme yeterlikleri; farklı öğretme ortamlarında etkili bir 
performans için gerekli olan bilgiler, beceriler, tutumlar ve kişilik özelliklerinin bir bütünü 
olarak tanımlanabilir. Diğer yandan yeterlikler, mesleki performans göstergeleri olarak 
önemsenmekte ve bir iş ya da meslek alanını tam olarak tanımlamak için karşılanması 
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gereken minimum standartlar olarak düşünülmektedir. Bir mesleğe ilişkin olarak belirlenmiş 
yeterlik ifadeleri temele alınarak, meslek üyelerinin etkililiği analiz edilebilir ve 
değerlendirilebilir. Yeterlik temelli pek çok yönetsel eylem, iş görenlerin performansını 
artırmayı amaçlar. Yeterlikler is görenlerin ise ilişkin özellikleri hakkında daha doğru bilgiler 
elde etmenin, daha doğru değerlendirmeler yapmanın, geri bildirimde bulunmanın, 
geliştirmenin ve ödüllendirmenin etkili bir aracı olarak da düşünülmektedir (Şahin, 2004). 
Öğretmenlik mesleğinin icrası sırasında öğretmenin iki temel niteliği ortaya çıkar; kişilik 
nitelikleri ve mesleki nitelikleri. Öğretmen sınıf ortamında çok farklı insan tipiyle, dolayısıyla 
da çok farklı sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bu sorunların üstesinden gelebilmesi içinde 
mesleki bilgilerin yanı sıra bazı kişisel niteliklere sahip olması gerekir. Öğretmenin kişisel 
özellikleri öğrencinin derse ve okula karşı tutumunu etkilemektedir. Olumsuz kişiliklere sahip 
bir öğretmen, öğrencinin okuldan soğumasına ve başarısız olmasına neden olabilir. Çoğu 
zaman öğrenci öğretmenin anlattıklarından çok konuya yaklaşımından etkilenmektedir 
(Başaran, 2004). 

Özden (2000)’e göre, öğretmen adayının mezun olmadan önce alan, öğretmenlik 
mesleği ve eğitim politikaları ve eğitim sistemi hakkında yeterli bilgi donanımına sahip 
olması gerekmektedir.  

Öğretmenlik mesleği yeterlikleri hakkında ilgili kaynaklar incelendiğinde mesleki 
yeterlilik özelliklerinin genellikle üç çatı altında toplandığı görülmektedir. Bunlar; 
öğretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültürdür. Gündüz (2003), bu üç çatıya bağlı 
olarak öğretmen yeterliliklerin beş grupta toplanabileceğini söylemektedir. 
Öğretmenlerin Sahip Olması Gereken Kişisel Nitelikleri  

•   Kabul edilebilir bir kişilik, sağlıklı olma, açık fikirlilik, kendine güven, mesleki ve 
demokratik ideallere bağlılık, liderlik, sürekli öğrenme ve gelişmeye açıklık, yaratıcı 
düşünme, normalin üzerinde zihinsel yetenek, iyi ahlak, geleceğe ümitle bakma, 
iletişim, sevgi, sabır ve hoşgörü, geçerlilik, esprili, adaletli ve tarafsız davranma, 
başkalarının yetişmesine katkıda bulunma arzusu 

Öğrencilere İlişkin Sahip Olması Gereken Nitelikler  
•   Öğrencilerin sosyal, ekonomik, psikolojik sorunları, davranışları, tutumları, zihinsel, 

toplumsal ve fiziksel gelişimi ilkelerinde yeterlik, öğrencilerin gelişim ve öğrenme 
düzeyleriyle ilgili öğretim teknolojisi ve uygulamalar hakkında bilgi ve beceri, çeşitli 
ön gelişimli ve farklı yaşantılara sahip öğrencilerin bireysel ve grupsal durumlarda 
etkili yönlendirilmesinde bilgili ve becerili  

Topluma Yönelik Sahip Olması Gereken Nitelikler  
•   Saygı duyulan, sorumlu bir vatandaş, toplumsal düzeni, içinde yaşadığı kültürü anlama 

ve değerlendirme, kapsamlı ve çağdaş bir dünya görüşüne sahip olma, uluslararası 
kültürleri anlama ve değerlendirme, toplumsal etkinliklere katılma ve liderlik rolü 
üstlenebilme 

Eğitim Süreç ve Hizmet Alanlarına İlişkin Nitelikler  
Süreçlere İlişkin Yeterlikler  

•   Eğitim etkinliklerini planlama, düzenleme, yürütme, değerlendirme, içerik, davranış 
ve görev analizleri yapma, düzenleme, uygulama ve geliştirme, öğrenci 
gereksinimlerini tanımlama ve uygun yaşantılar sağlama, öğretim teknolojilerini etkili 
bir biçimde işe koşma, klinik bireysel ve bağımsız grup çalışmalarını başarılı bir 
biçimde yürütme  

Hizmet Alanına İlişkin Yeterlikler  
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•   Eğitim ve öğretimle ilgili araştırmalar yapabilme, eğitim ve öğretimle ilgili 
planlanama yapabilme, eğitim ve öğretim programları hazırlayabilme ve 
geliştirebilme, eğitim teknolojileri geliştirebilme, rehberlik ve danışmanlık 
hizmetlerine katılım, etkili sınıf yönetimi bilgi, beceri ve tutumuna sahip olma  

Mesleğe İlişkin Nitelikler  
•   Eğitim ve öğretmenlik mesleğinin insan yaşamındaki ve toplumdaki yerini, işlevini ve 

önemini anlama, eğitim ve meslekle ilgili yasa ve yönetmelikleri bilme ve bunlara 
uygun davranma, mesleki inanç ve bağlılık duygusuna sahip olma, mesleğin değer ve 
normlarına uygun davranma, mesleki kuruluşları tanıma ve destek olma, mesleğin 
toplumsal statüsünü yükseltmeye katkıda bulunma, eğitim personeli, öğrenci, veli ve iş 
çevreleriyle uyum içinde çalışma (Gündüz, 2003).  

Öğretmen yeterlilikleri hakkında ayrıntılı şekilde açıklama yaptıktan sonra eğitimcilere 
göre öğretmen niteliğinin özelliklerini ve boyutlarını şöyle ifade edilebilir:  
Oğuzkan (1990)’ a göre, öğretmenlerin temel nitelikleri:  

1)   Öğretmen öncelikle mesleğinin toplum içindeki etkisini ve yerini bilmelidir. 
2)   Öğretmen bu mesleğin önemi doğrultusunda, öğretmenliğe karşı içten bir bağlılığa ve 

kuvvetli bir inanca sahip olmalıdır. 
3)   Öğretmen başkalarıyla uyumlu bir biçimde çalışmayı sevmeli, iş birliğine önem 

vermelidir. 
4)   Öğretmen, değerlendirme sürecini kullanarak öğrenmeyi özendirmeli, 

değerlendirmenin seçici yöneltici ve güç verici işlevinden yararlanmasını bilmelidir. 
5)   Öğretmen, öğrenme sürecinde öğrenciye rehberlik etmelidir. 
6)   Öğretmen sempatik ve anlayış içinde olmalıdır. 
7)   Öğretmen dünya ve ülke sorunları konusunda bilgili ve farkında bulunmalıdır. 
Öğretmen yeterlilikleri hakkında Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B., 2006)’nın, Temel 

Eğitime Destek Projesi Kapsamında yürütülen proje çalışmalarıyla ve 1739 sayılı Milli Eğitim 
Temel Kanununun 45.’inci maddesi hükümleri kapsamında yaptığı çalışmalarla sağlanan 
birikimler doğrultusunda elde edilen sonuçlara göre Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri, 
6 ana yeterlilik, 31 alt yeterlilik ve 233 performans göstergesinden oluşmuştur. Belirlenen 6 
ana yeterlilik ve ilgili 31 alt yeterlilikler: 
Kişisel ve Mesleki Değerler- Mesleki Gelişim  

Öğrencilere değer verme, saygı gösterme ve anlama,  
Öğrencilerin, başarabileceğine ve öğrenebileceğine inanma,  
Evrensel ve ulusal değerlere önem verme,  
Öz değerlendirme yapma,  
Kişisel gelişimi sağlama,  
Mesleki gelişmeleri sürekli izleme ve sürekli katkı sağlama,  
Okulun geliştirilmesine ve bu doğrultuda iyileştirilmesine katkı sağlama,  
Mesleki görev ve sorumlulukları bilme ve yasalara bağlı olma.  

Öğrenciyi Tanıma  
Gelişim özelliklerini tanıma,  
İlgi ve ihtiyaçları dikkate alma,  
Öğrenciye değer verme,  
Öğrenciye rehberlik etme.  

Öğretme ve Öğrenme Süreci  
Dersi doğru şekilde planlama,  
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Uygun materyal hazırlama,  
Ders dışı etkinlikler düzenleme,  
Bireysel farklılıkları dikkate alarak öğretimi çeşitlendirme,  
Zamanı doğru yönetme,  
Davranışı doğru yönetme. 

Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme  
Ölçme ve değerlendirme için uygun teknik ve yöntemleri belirleme,  
Öğrencilerin öğrenmelerini değişik ölçme teknikleri kullanarak ölçme,  
Verilerin iyi analiz edilmesi sonucunda öğrencinin gelişimi ve öğrenmesi hakkında 
geri bildirim sağlama,  
Öğretme- öğrenme sürecini elde edilen sonuçlara göre gözden geçirme.  

Okul, Aile ve Toplum İlişkileri 
Çevreyi iyi tanıma,  
Çevre olanaklarından gerektiği kadar yararlanma,  
Okulu kültür merkezi haline getirme,  
Ailelerle ilişkilerde tarafsızlık sağlama, aileyi iyi tanıma.  

Program ve İçerik Bilgisi  
Türk Milli Eğitimi’nin ilkeleri ve amaçları,  
Özel alan öğretim programı bilgisi ve bu programı uygulama becerisi,  
Özel alan öğretim programının aksaklıklarını belirleyerek geliştirme, izleme ve 
değerlendirmedir (M.E.B.,2006).  
 Öğretmen yeterlilikleri ile ilgili Millî Eğitimi Geliştirme Projesine (MEGEP) bağlı 

olarak, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurumu-Milli 
Eğitim Bakanlığı ve EARGED tarafından hazırlanan çalışmalarda öğretmenlik mesleği genel 
yeterliliklerinin,  
• Ana yeterlilik alanları  
• Ana yeterliliklere ait alt yeterlilikler  
• Alt yeterliliklere ait performans göstergeleri 
şeklinde belirlenmesinin en uygun yöntem olacağı kararı alınmıştır. Öğretmen yeterliliklerinin 
bilginin yanı sıra beceri ve tutumları da kapsaması gerektiği önceki çalışmalardan farklı 
olarak kabul edilmiştir (MEB, 2007).  

Okul Öncesi Eğitimde Mesleki Yeterlilik 
Okul öncesi programı, öğretmenlerin yaratıcılıklarını ve mesleki yeterliliklerini 

kullanmalarına imkân tanıyan, sınırlamalara yer olmayan, belirli sınırlamalardan uzak bir 
programdır. Programın öğretmene verdiği özgürlük sayesinde öğretmen, kazanımları yerine 
getirebilmek için kendine özgü etkinlikler düzenleyebilir, istediği eğitim ortamını oluşturmak 
adına iç ve dış imkânlardan faydalanabilir. 

Okul öncesi eğitim programının hazırlanması sürecinde öğretmenin planlı ve titiz 
olması gerekir. Öğretmenin yıllık ve günlük planlar hazırlayarak eğitimin planlı ve programlı 
işleyişine uyum sağlaması gerekir. Planlama sürecinde öğretmen, öğrencinin gelişimini göz 
önünde bulundurmalı, etkinlikleri de bu doğrultuda oluşturmalı ve kazanımları gelişim 
alanlarına uygun şekilde buluşturmalıdır. 

Öğretmen bir yıllık eğitim – öğretim dönemini verimli geçirebilmek için:  
a) Yıllık plan içerisinde hangi alanlardan hangi kazanımlara yer verildiği ve bu 

kazanımların ne kadar sıklıkla kullanıldığı ifade edilmelidir.  
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b) Etkinlikleri hangi ortamlarda planladığını değerlendirebilmek için yıllık plan 
hazırlamalıdır.  

c) Çizelgeler halinde yıllık planlar hazırlamalıdır.  
d) Kazanımlar ve amaçlar numaralandırılmış ifadelerle açık ve anlaşılır olarak 

yazılmalıdır.  
e) Çizelge veya metin halinde günlük planlar hazırlanmalıdır. Amaç ve kazanımların 

yazılmasında programda yer verilen numaralandırmalar korunmalıdır (MEB,2006). 
Bunun yanında değerlendirme süreci program içerisinde çok yönlü olarak uygulanır. 

Okul öncesi eğitimde süreç sonuçtan daha önemli olduğu için sürecin çok yönlü olarak 
değerlendirilmesi yaklaşımı göz önünde bulundurulmalıdır (Gürkan, 2007). 

Etkili bir öğretmende bulunması gereken özellikler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır 
(Çelikten, Şanal ve Yeni; 2005); 

1)   Farklı görüş, inanç ve gruplara karşı uzlaştırıcı ve saygılıdır.  
2)   Temizlik ve düzene, kılık ve kıyafete özen gösterir.  
3)   Eleştirilmeye ve kendini geliştirmeye açıktır.  
4)   Okulu ve sınıfı kişisel sorunları ile oyalamaz.  
5)   Öğrencileri güdülemeye yönelik özellikler taşır.  
6)   Öğrenciyi destekleyici, onlardan yüksek başarı beklentisi içinde ve başarı odaklıdır.  
7)   Düşünce ve davranışlarıyla öğrenciler için iyi bir modeldir.  
8)   Öğrencilere karşı davranışlarında hoşgörülü, güler yüzlü ve sevecendir.  
9)   Öğrencilere karşı güvenilir, objektif, sırdaş, dürüst ve dosttur.  
10)  Sınıfta yapıcı eğitsel ve yapıcı bir disiplin sistemi oluşturur.  
11)  Lider özellikleri taşır.  
12)  Öğrencileri, velileri ve çevresini başarılı bir şekilde etkiler.  
13)  Hakemlik, objektiflik, arabuluculuk özelliklerine sahiptir.  
14)  Cesaretlendirici ve destekleyicidir.  
15)  Sevecen, esprili ve anlayışlıdır.  
16)  Sorunlardan yakınmakla zaman kaybetmez bunun yerine çözüm bulmak için gayret 

gösterir.  
17)  Sınıfta sağladığı otorite doğrultusunda, ceza verme durumunda sınıfı grup olarak 

cezalandırmaz, bunun yerine cezaları bireysel olarak verir.  
18)  Verdiği ödevleri kontrol ve sürekli eder.  
19)  Eğitim bilimlerine yönelik temel kavramları bilir ve bu sayede öğrenmeyi 

kolaylaştırır. 
20)  Kendini sürekli yenileme gayreti içinde olan iyi bir gözlemcidir. 
Okul öncesi eğitimi mesleğini icra eden öğretmenlerin, milli eğitim bakanlığı tarafından 

belirlenen okul öncesi eğitimi programının hedefleri doğrultusunda bireyler yetiştirebilmek 
için detaylı olarak bahsettiğimiz okul öncesi öğretmenliği mesleki yeterliliklerine mutlaka 
sahip olması gerekir. 

İlgili Araştırmalar 
Üstünoğlu (1990), çalışmasında okul öncesi öğretmeninin sahip olması gereken 

nitelikleri belirlemiştir. Tespit ettiği niteliklerin bir kısmını, öğretmenin sahip olduğu kişilik 
özellikleri ile ilgili diğer kısmını ise, öğretmen adayının mesleki formasyonu ile ilgili sahip 
olduğu akademik nitelikleri olarak ifade etmiştir. Bu araştırmada okul öncesi öğretmenliğinin 
sahip olunması gereken belirli yetenekler var olması nedeniyle, özel yetenek gerektiren bir 
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meslek olması gerektiği ve okul öncesi öğretmenlerin lisans eğitiminden alınmadan önce 
kişiliklerinde belirli özelliklerin bulunması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Senemoğlu (2001) "Öğrenci Görüşlerine Göre Öğretmen Yeterlilikleri" araştırması, 
Türk ve Amerikalı öğrencilerin görüşlerinin kıyaslanması doğrultusunda ve öğretmenlerin de 
"deneyimli ve başarılı öğretmen", "yeni ve başarılı olabilecek öğretmen adayı", "deneyimli 
öğretmen", "alanında uzman fakat öğretmenlik formasyonu ve deneyimi olmayan kişi" 
şeklinde gruplara ayrıldığı bir çalışmadır. Çalışmada öğretmenlerin yeterlilikleri, öğrenci 
görüşleri alınarak; öğrencinin öğrenmesi, güdülenmesi, öğretmenin sınıfta adaleti ve sınıf 
yönetimini sağlaması gibi kategorilere bağlı olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, Türk 
ve Amerikalı öğrencilerin öğretmen yeterlilikleri konusunda benzer fikirler ortaya koyduğu ve 
başarılı bir öğretmende bulunması gereken özelliklere yönelik birbirine benzer düşüncelere 
sahip oldukları sonucu ortaya çıkmıştır. 

Karakaş (2002) yaptığı araştırmada, Adana ili Seyhan ilçesinde görev yapan 100 okul 
öncesi öğretmenine Öğretmen Yeterlik Ölçeği uygulamıştır. Araştırmada okul öncesi 
öğretmenlerinde bulunması gereken mesleki yeterliliklere ne kadar sahip olduklarını ve bu 
yeterliliklerin belirli kriterlere göre ne düzeyde değişiklik gösterdiği belirlenmeye 
çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, okul öncesi öğretmenlerinin; öğretim 
yöntemleri, okul aile işbirliği, sınıf içi iletişim ve kişisel değerlere yeteri kadar sahip oldukları 
anlaşılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin öğretim programını geliştirme ve değerlendirme 
konusunda ise yetersiz oldukları ortaya çıkmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin en düşük 
yeterlilik alanının ise teknolojik araç gereç kullanımı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bir diğer çalışmada ise okul öncesi öğretmenlerine, okul öncesi eğitim kurumlarının 
sahip olması gereken özellikler sorulmuştur. Okul öncesi öğretmenlerinin en fazla 
bulunmasını belirttiği özellik fiziksel şartların uygunluğu olarak belirlenmiştir. Belirtilen 
diğer özellikler ise yeterli araç ve gerece sahip olması, gerektiği sayıda eğitilmiş yardımcı 
personel bulunmasıdır. Araştırmada Van, İstanbul ve Diyarbakır illerinde görev yapan 144 
öğretmen araştırmaya dâhil edilmiştir. (Aksu vd., 2002). 

Çakır, Kan ve Sünbül (2006)’e ait olan bir makale çalışmasında, tezsiz yüksek lisans 
öğrencilerinin ve öğretmenlik meslek bilgisi programları öğrencilerinin öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutum ve yeterlilikleri karşılaştırılmıştır. Uygulanan tutum ölçeği sayesinde 
elde edilen verilere yönelik yapılan analizde; tezsiz yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerin 
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile öğretmenlik bilgisi programları öğrencilerinin 
tutumları arasında tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin lehinde anlamlı bir farklılık ortaya 
çıkmıştır. 

Bir başka araştırma ile okul öncesi öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin 
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ele alınmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen 
adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının olumlu olduğu ortaya çıkmıştır. 
Cinsiyet farklılıkları dikkate alındığında kız öğrencilerin mesleğe yönelik tutumlarının erkek 
öğrencilere oranla daha olumlu olduğu sonucu elde edilmiştir (Akman, Erkan ve Üstün, 
2008).  

Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli 
kriterlere bağlı olarak değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan bir makalede elde edilen 
sonuçlar doğrultusunda, öğretmen adaylarının mesleki benlik saygısı ile öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutumları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu, öz yetkinlik puanı ile 
öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin uyumu arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki 
olduğu ve değer öz yetkinlik ölçeğinin değerlendirme boyutu ile öğretmenlik mesleğine 
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yönelik tutum ölçeğinin uyum ve değer boyutları arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki 
olduğu anlaşılmıştır (Girgin v.d, 2010). 
 
AMAÇ  

Son yıllarda hem öğrenci başarısı, hem eğitimcilerin performansı açısından eğitimde 
mesleki yeterliliğin önemi daha da fazla anlaşılmıştır. Bu araştırmada eğitimin her açıdan 
kaliteli olmasında büyük önem taşıyan mesleki yeterliliğin önemi ortaya koyulmaya 
çalışılmıştır.  Bu araştırmada, öncelikle okul öncesi öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerine 
yönelik algıları tespit edilmiş ve sonrasında mesleki yeterliliğin mesleğe yönelik tutumlarına 
etkisi belirlenmiştir. Bu çalışma gelecek yıllarda benzer konularda yapılacak çalışmalara 
kaynak olmasıyla, aynı zamanda araştırmacılara konu ile ilgili fikir vermesi açısından 
literatüre önemli bir katkı sağlayacaktır. Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki yeterlilik 
algılarına yönelik olarak farklı kişisel özelliklere sahip okul öncesi öğretmenlerinin mesleki 
yeterlilik algılarının çeşitli değişkenlere bağlı olarak belirlenmesi amacıyla çalışma 
yapılmıştır. Bu araştırmanın amacı; okul öncesi öğretmenlerinin mesleki yeterlilik algılarını 
belirleyebilmektir. Bu genel amaç doğrultusunda şu alt amaçlar incelenecektir 
1.Öğretmenlerin öğrencileri tanıma konusunda yeterlilik düzeyi nedir? 
2.Öğretmenlerin öğretim sürecini planlama konusunda yeterlilik düzeyi nedir? 
3. Öğretmenlerin öğrenci gelişimini izleme ve değerlendirme konusunda yeterlilik düzeyi 
nedir? 
4. Öğretmenlerin okul, aile ve toplum ilişkileri konusunda yeterlilik düzeyi nedir? 
7. Öğretmenlerin program ve içerik bilgisi konusunda yeterlilik düzeyi nedir? 
8.Öğretmenlerin mesleğe yönelik düşünceleri nelerdir? 
 

YÖNTEM 
Bu bölümde çalışma grubu, veri toplama aracının hazırlanması ve uygulanması, veri 

toplama aracı yoluyla elde edilen verilerin analizine ilişkin bilgilere yer verilecektir. Bu 
araştırma nitel araştırma yöntemi ile yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemi, doğal ortamda 
yapıldığı için yaşantıları anlama, anlamlı hale getirme ve daha sağlıklı yorum yapmaya 
elverişli bir yöntem türüdür. Mesleki yeterlilik gibi olguları araştırmak isteyenler gözlem ve 
mülakat gibi niteliksel yöntemler kullanarak, görüneni değil olgunun altında yatan durumu 
daha sağlıklı ortaya çıkarabilirler. Nitel araştırmanın doğası gereği, bu araştırma sonuçları 
genellenememekte, mesleki yeterliliğe ilişkin derinlemesine veriler sunmaktadır. 

Araştırmada, katılımcıların mesleki yeterliliklerine yönelik algılarının ortaya 
konulması hedeflenmiştir. Belirlenen araştırma konusuna uygun olarak betimsel tarama 
yöntemi seçilmiştir. 

 
Evren ve Örneklem 
Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında, İstanbul ili 

Başakşehir ilçesine bağlı anaokullarında görev yapan 15 okul öncesi öğretmeni 
oluşturmuştur. Belirlenen okullarda görev yapan 15 okul öncesi öğretmenine araştırma 
kapsamında görüşme formu uygulanmıştır. Mülakata katılan öğretmenler araştırma etiği 
çerçevesinde Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5,……., Ö15 kodları ile kodlanmıştır. 
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Verilerin Toplanması 
 
Tablo 1. Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri  
 
 
 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 80’i kadın, % 20’si erkektir. Araştırmaya katılan 
öğretmenlerin % 33,3’ü 20-30 yaş arası, % 40’ı 31-40 yaş arası, % 26,7’si ise 41 yaş ve 
üstüdür.  
Öğretmenlerin % 86,7’si devlet okullarında, % 13,3’ü özel kurumlarda görev yapmaktadır. 
Öğretmenlerin % 33,3’ünün mesleki kıdemi 1-5 yıl arasında, % 40’ının mesleki kıdemi 6-10 
yıl arasında, % 20’sinin kıdemi 11-15 yıl arasında, % 6,7’sinin kıdemi 16 yıl ve üzerindedir.  

Görüşmeler açık uçlu görüşme sorularıyla, okul öncesi öğretmenlerinin mesleki 
yeterlilik algılarının tespitini belirlemeye yönelik sorular temel alınarak bu merkezde 
yürütülmüştür. Katılımcılarla yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Araştırmacılar 
tarafından verilen cevaplar formlara not edilmiş, ayrıca kamera kaydı kullanılmıştır.  

Verilerin Analizi 
Analiz sürecinde betimleyici (fenomenolojik) metodunun analiz yöntemi takip 

edilmiştir.  Veriler okunmuştur. Bu sayede bütünsel bir algıya ulaşılmıştır. Görüşme 
formlarının tamamı bütüncül olarak birkaç defa daha okunarak araştırma fenomenine dair 
genel bir algı elde edilmiştir. Daha sonra katılımcıların açıklamaları tekrarlı okumalar sonrası 
anlamlı birimlere bölünmüştür. Katılımcıların açıklamaları sınıflandırılmıştır. Tablolar 
görüşlerin sınıflandırılmasından elde edilmiştir. Daha sonra anlamlı birimler dönüştürülerek, 
tecrübeleri göz önünde bulundurarak psikolojik anlamına ulaşılmaya çalışılmış ve her 

Değişkenler 
 

N (%) 

Cinsiyet 
Kadın 12 80 

Erkek 3 20 

Yaş 

20-30 yaş 5 33,3 

31-40 yaş 6 40 

41 yaş ve üzeri 4 26,7 

Görev Yapılan Okul 
Devlet okulu 13 86,7 

Özel kurum 2 13,3 

Öğretmenlik Kıdemi 

1-5 yıl 5 33,3 

6-10 yıl 6 40 

11-15 yıl 3 20 

16 yıl ve üzeri 1 6,7 

Toplam 15 100 
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katılımcı için bir profil ortaya çıkarılmıştır. Ardından dönüştürülen anlamlı birimler 
sentezlenerek fenomenin yapısı oluşturulmuştur ve bu doğrultuda fenomenin yapısı bulgular 
kısmında açıklanmıştır. 

 
BULGULAR VE YORUMLAR 
Bu bölümde İstanbul ili Başakşehir ilçesinde bulunan anaokullarında görev yapan 

toplam 15 okul öncesi öğretmenine yöneltilen görüşme soruları sonucunda elde edilen 
bulgular tablo halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. 

Okul Öncesi Öğretmenlerine Göre Mesleki Yeterliliğin Tanımı 
Okul öncesi öğretmenlerine göre mesleki yeterliliğin tanımını belirlemeye yönelik 

olarak yöneltilen soruya verilen cevaplar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır. 
 
Tablo 2. Mesleki Yeterliliğin Tanımı 
Mesleki Yeterliliğin Tanımı Frekans (f) Yüzde 

(%) 

Mesleki yönden yeterli teorik bilgi ve uygulama becerisine sahip 
olmak 

5 33,3 

Öğrenci ve veli ile güçlü iletişim yeteneğine sahip olmak 4 26,6 
Akademik ve mesleki olarak kendini geliştirmek 3 20,0 
Gerekli donanıma sahip olmak, öğrenciyi anlamak, seviyesine 
inebilmek 

1 6,6 

Öğretmenin sahip olduğu tüm nitelikler 1 6,6 
Öğrenciye iyi bir model olmak 1 6,6 

 
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin çoğunluğu (5/15) mesleki yeterliliği, 

mesleki yönden yeterli teorik bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak olarak tanımlamıştır. 
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinden Ö10 kodlu öğretmen bu durumla ilgili 
“Bana göre mesleki yeterlilik öğretmenin sahip olduğu teorik bilginin derinliği ve sahip 
olduğu teorik bilgiyi nasıl uygulamaya döktüğüdür.” şeklinde görüş bildirmiştir. 

Bazı katılımcılar % 20’ si (4/15) ise mesleki yeterliliği, öğrenci ve veli ile güçlü 
iletişim yeteneğine sahip olmak olarak tanımlamışlardır.  Öğretmenlerden üçü de (% 20) 
mesleki yeterliliği akademik ve mesleki olarak kendini geliştirmiş olmak olarak tanımlamıştır. 
Belirtilen mesleki yeterlilik tanımları gerekli donanıma sahip olmak, öğrenciyi anlamak, 
seviyesine inebilmek (% 6,6), öğretmenin sahip olduğu tüm nitelikler (% 6,6), öğrenciye iyi 
bir model olmak   (% 6,6) şeklindedir.   

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Kişisel ve Mesleki Değerleri 
Okul öncesi öğretmenlerinin sahip oldukları kişisel ve mesleki değerleri belirlemeye 

yönelik olarak görüşmede yöneltilen soruya verilen cevaplar aşağıdaki şekilde 
gruplandırılmıştır. 
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Tablo 3. Kişisel ve Mesleki Değerler 
Kişisel Değerler 

Frekans (f) Yüzde (%) 

Özgüven 3  20 
Dürüstlük-Şeffaflık 3  20 
İnsanlara Değer Verme 3  20 
Başarı 2  13,3 
Sevgi-Saygı 2  13,3 
Adil olma 2  13,3 
Mesleki Değerler Frekans (f)  
Alanındaki Gelişmeleri Takip 4  26,6 
Mesleği Sevmek ve İşine Bağlı Olmak 3  20 
Bilgi Birikimi ve Donanım 3 20 
Mesleki Disiplin 2  13,3 
Araştırma Yapmak 2  13,3 
Ulusal Değerler 1  6,6 
 

Kişisel Değerler 
 Araştırmamıza katılan okul öncesi öğretmenlerinin görüşme sorularına verdikleri 
cevaplar analiz edildiğinde okul öncesi öğretmenlerinin en çok üzerinde durduğu kişisel 
değerlerin özgüven, dürüstlük-şeffaflık ve insanlara değer verme (%20) olduğu tespit 
edilmiştir (Bak. Tablo 3). 

Okul öncesi öğretmenlerinden Ö1 kodlu katılımcı “Sahip olduğumu düşündüğüm en 
önemli kişisel değerim özgüvendir. Bana göre özgüven olmadığı sürece mesleki yönden yeterli 
sayılmazsınız.” şeklinde sahip olduğu kişisel değerden bahsetmiştir. 

Katılımcıların %20’si dürüstlük ve şeffaflığı en önemli kişisel değerleri olarak ifade 
etmiştir. Ö12 kodlu öğretmen “Bana göre dürüstlük ve şeffaflık her şeyden önce gelir. Bu 
değer hayatın her alanında olduğu gibi meslek hayatında da oldukça önemlidir.” şeklinde 
görüş bildirmiştir. 

Öğretmenlerin %20^si insanlara değer vermenin en önemli kişisel değerleri olduğunu 
savunmuştur. Başarıyı,  sevgi-saygıyı, adil olmayı kişisel değerleri olarak vurgulayan 
öğretmen sayıları eşit olup oranı % 13,3’!tür.  

Mesleki Değerler 
Görüşme sorularına verilen cevaplara göre okul öncesi öğretmenlerinden 

çoğunluğunun  (% 26,6) mesleki değerinin, alanındaki gelişmeleri takip etmek olduğu 
görülmüştür (Bak. Tablo 3). Bu mesleki değeri dört okul öncesi öğretmeni ifade etmiştir. Bu 
dört katılımcıdan Ö3 kodlu öğretmenin ilgili soruya karşılık verdiği cevap “Benim en önemli 
mesleki değerim alanımla ilgili gelişmeleri takip etmektir. Bana göre sadece branşımızdaki 
öğretmenler değil, tüm öğretmenlerin alanlarındaki her türlü çalışmayı, değişimi yakından 
takip etmesi gerekir. Bu sayede herkes bilgilerini güncelleyebildiği gibi mesleğini daha iyi 
icra edecektir.” şeklindedir. 

Katılımcılardan % 20’si ise sahip olduğu mesleki değerin mesleğini sevmek ve işine 
bağlı olmak olduğunu ifade etmiştir. Ö11 kodlu öğretmenin bu konu hakkında cevabı şu 
şekildedir; “Sevgi hayatımızın en önemli değeridir. Sevmeden hiçbir şeyi yapamazsınız. O 
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yüzden benim en önemli mesleki değerim, mesleğime olan sevgimdir. Mesleğime karşı bu 
tutumum işime bağlı olmamı da sağlıyor.” 

Üç öğretmen ise (katılımcıların %20’si) sahip olduğu mesleki değerin “bilgi birikimi 
ve donanım sahibi olmak” olduğunu ifade etmiştir. Öğretmenlerden %13,3’ü mesleki disiplin 
ve araştırma yapmanın mesleki değeri olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmenlerden sadece bir 
tanesi (%6,6’sı) mesleki değerinin ulusal değerler olduğunu vurgulamıştır. 

 
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlilik Alanları 
Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki yeterlilik alanlarına yönelik algılarını belirlemek 

amacıyla mülakatta yöneltilen sorulara verilen cevaplar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır. 
 

Tablo 4. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlilik Alanları 
Mesleki Yeterlilik Alanları Frekans  

(f) Yüzde (%) 

Öğrenciyi Tanıma 

Objektif Değerlendirme 5  33,3 
Doğru Yönlendirme 4  26,6 
Uygun Planlama Yapılması 3 20,0 
Gelişimi Destekleme 1  6,6 
Bireysel Farklılıkları Dikkate 
Alma 1  6,6 

Davranış Değişikliği 
Kolaylığı 1 6,6 

 
Öğretim Sürecini Planlama 

Öğrenci Seviyesine Uygun 5 33,3 
Hedefe Yönelik 3 20,0 
Bireysel Farklılıklar 3 20,0 
Esnek ve Uygulanabilir 2 13,3 
İhtiyaca Yönelik 2  13,3 

Öğrenci Gelişimini İzleme ve 
Değerlendirme 

Sürekli Gözlem 6  40,0 
Gelişim Formları 4 26,6 
Yapılan Etkinlikler 3 20,0 
Aile ve Çevre Şartları 2  13,3 

Okul Aile ve Toplum 
İlişkileri 

Velilerin Etkinliklere Aktif 
Katılımı 5  33,3 

İletişimi Ortamı Oluşturma 4  26,6 
Okul Aile İşbirliği 3 20,0 
Sürekli İletişim 2  13,3 
Velilere Eşit Davranma 1  6,6 

Program ve İçerik  
Bilgisi 

Plan Hazırlamada Kolaylık 4  26,6 
Değerlendirmede Kolaylık 4  26,6 
Özgüven ve Verimlilik 3  20,0 
Hedefe Kolay Ulaşma 2  13,3 
Sınıf Yönetiminde Kolaylık 2 13,3 
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Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin beş tanesi (%33,3), mesleki yeterlilik 
alanlarından öğrenciyi tanımanın objektif değerlendirme imkânı sağladığını vurgulamıştır. Bu 
konu hakkında Ö7 kodlu öğretmen “Bana göre öğrenciyi ne kadar iyi tanıyorsanız 
değerlendirmeyi de o kadar doğru yaparsınız. O yüzden öğrenciyi tanıma mesleki yeterlilik 
alanının, değerlendirme sürecinde oldukça büyük katkısı olduğunu düşünüyorum” şeklinde 
görüş bildirmiştir. Katılımcılardan %26,6’sı ise öğrenciyi tanıma yeterliliğinin öğrenciyi 
doğru yönlendirmeye imkân tanıdığını ifade etmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin %20’si 
öğrenciyi tanımanın uygun planlamaya katkı sağladığını ifade etmiştir. Öğrenciyi tanımanın 
gelişimi destekleme, bireysel farklılıkları dikkate alma, davranış değişikliği kolaylığı 
sağladığı şeklinde görüş belirten öğretmen sayıları eşittir (% 6,6).  

Mesleki yeterlilik alanlarından öğretim sürecini planlamaya ilişkin olarak 
öğretmenlerin % 33,3’ü öğrenci seviyesine uygun planlama yapılması gerektiğini belirtmiştir. 
Okul öncesi öğretmenlerinin % 20’si öğretim süreci planlamasının hedeflere uygun şekilde 
yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Bu durumla ilgili Ö11 kodlu katılımcı “Öğretim sürecini 
planlamak önemli bir mesleki yeterlilik alanıdır. Bu süreç planlanırken ulaşılması beklenen 
hedefler göz önünde bulundurulmalıdır.” şeklinde düşüncesini ifade etmiştir. Öğretmenlerin 
(3/15)’i ise öğretim sürecini planlarken bireysel farklılıklara özen göstermek gerektiğini ifade 
etmişlerdir. 

Planlama yapılırken esnek ve uygulanabilir olması ile ihtiyaca yönelik olması 
düşüncesini belirtenlerin oranı eşittir ( % 13,3).  

Mesleki yeterlilik alanlarından öğrenci gelişimini izleme ve değerlendirme üzerine 
katılımcıların görüşleri şu şekildedir. Öğretmenlerin % 40 (6/15)‘ ı, öğrenci gelişimini izleme 
ve değerlendirme konusunda sürekli gözlem yapmanın önemine değinmiştir. Bu durumla ilgili 
Ö1 kodlu katılımcı “Öğrenci gelişimini izleme ve değerlendirme aşamasında ölçme 
değerlendirme araçlarından elde edilen sonuçlardan çok süreç içerisinde sürekli gözlem 
yapmak gerekir. Bu sayede öğrencinin değerlendirmesi daha anlamlı olacaktır 
düşüncesindeyim ” şeklinde görüş bildirmiştir. Öğretmenlerin % 26,6‘sı (4/15), öğrenci 
gelişimini izleme ve değerlendirme konusunda gözlem formlarının öneminden bahsetmiştir. 
Öğretmenlerin % 20’si yapılan etkinliklerin önemine değinmiştir. Katılımcıların % 13,3’ü aile 
ve çevre şartlarının önemini belirtmişlerdir. 

Okul aile ve toplum ilişkileri ile ilgili mesleki yeterlilik konusunda öğretmenlerin % 
33,3’ü  (5/15), velilerin etkinliklere aktif katılımının sağlanması gerektiğini ifade etmiştir. Bu 
konuda Ö2 kodlu öğretmen “Veliler ile sadece telefonda ya da yazılı olarak görüşmek yerine 
öğrencilerle yapılan her türlü etkinliklere aktif katılımının sağlanması gerekir. Bu sayede 
ilişkilerin daha yapıcı ve güçlü olacağını düşünüyorum. Bu sayede dış destekte sağlanmış 
olur.” şeklinde konuyla ilgili düşüncesini ifade etmiştir. Dört öğretmen ise (% 26,6)  okul 
öncesi öğretmenlerinin toplum ile iletişim ortamı oluşturması gerektiğini vurgulamışlardır. Üç 
öğretmen (%20) okul ve aileler arasında iş birliği yapılması gerektiğini savunmuştur. İki 
öğretmen (%13,3) sürekli iletişim, bir öğretmen de (%6,6) velilere eşit davranma şeklinde 
görüş bildirmişlerdir. 

Program ve içerik bilgisi yeterlilik alanı hakkında öğretmenlerin % 26,6’sı (4/15), bu 
yeterliliğe sahip olan öğretmenlerin plan hazırlamada zorlanmayacaklarını ifade etmiştir. Bu 
beş öğretmenden Ö6 kodlu katılımcı; “Programa ve içeriğe hâkim olan öğretmen süreç 
içerisinde hangi konunun hangi zamanda işlenmesi gerektiğini daha iyi bilir. Bu sayede daha 
verimli bir planı kolayca hazırlayabilir.” şeklinde düşüncesini ifade etmiştir. Dört öğretmen 
(% 26,6) program ve içerik bilgisi yeterliliğine sahip öğretmenin daha değerlendirme de 
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kolaylık yaşayacağını belirtirken, üç öğretmen (%20) bu mesleki yeterlilik alanının özgüven 
ve verimlilik sağlayacağını savunmuştur. Öğretmen görüşlerine göre % 13,3 oranında 
program ve içerik bilgisi yeterliliği hedefe kolay ulaşma ve sınıf yönetiminde kolaylık 
sağlamaktadır. 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Düşünceleri 
Okul öncesi öğretmenlerinin mesleğe yönelik düşüncelerini belirlemeye yönelik olarak 

mülakatta yöneltilen soruya verilen cevaplar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır. 
 

Tablo 5. Mesleğe Yönelik Düşünceleri 
Düşünceler Frekans (f) Yüzde (%) 
 
Geleceği inşa eden kutsal bir meslek 5  33,3 

Çocukları sevmeyi ve başarılı olmayı gerektiren bir 
meslek 3  20 

Eğitimin ilk ve en önemli adımında olan sürekli 
gelişim gösterilmesi gereken bir meslek 3  20 

Yenilikleri takip etmeyi ve uyum sağlamayı 
gerektiren bir meslek 2  13,3 

Özveri ile severek icra edilmesi gereken bir meslek 
 2  13,3 

 
Okul öncesi öğretmenlerinin mesleklerine yönelik sahip oldukları görüşlerin başında 

“geleceği inşa eden kutsal bir meslek” görüşü gelmektedir. Bu görüşü beş öğretmen (%33,3) 
savunmuştur. Diğer bir görüş ise % 20’lik pay ile “Çocukları sevmeyi ve başarılı olmayı 
gerektiren bir meslek” şeklindedir. Ö11 kodlu katılımcı “Bu mesleği çocukları sevmeyenler 
yapamaz. Bu meslekte ancak sevgi başarıyı getirebilir.” şeklinde görüşünü bildirmiştir. 
Katılımcı öğretmenlerin  % 20’si “Eğitimin ilk ve en önemli adımında olan sürekli gelişim 
gösterilmesi gereken bir meslek” şeklinde mesleklerine yönelik tutumlarını ifade etmiştir. 
Öğretmenlerin % 13,3’ü “Yenilikleri takip etmeyi ve uyum sağlamayı gerektiren bir meslek” 
olarak mesleklerini ifade etmişlerdir. İki öğretmen (% 13,3)  mesleklerine yönelik tutumlarını 
“Özveri ile severek icra edilmesi gereken bir meslek” olarak ifade etmişlerdir.  

 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerince mesleki yeterliliğin mesleki yönden 

yeterli teorik bilgi ve uygulama becerisine sahip olma anlamı taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Mesleki yeterlilik birçok öğretmen tarafından ise öğrenci ve veli ile güçlü iletişim yeteneği 
olarak algılanmaktadır. Mesleki yeterlilik üzerine öğretmenlerde ortaya çıkan bir diğer algıda 
akademik ve mesleki olarak kendini geliştirme olarak tespit edilmiştir. 

Okul öncesi öğretmenlerin sahip olduklarını düşündükleri kişisel değerler içerisinde 
özgüven, dürüstlük ve insanlara değer verme öne çıkmıştır. Başarı, sevgi-saygı, adil olma gibi 
kişisel değerlerde öğretmenlerin sahip oldukları diğer değerlerdir. Özgüvene sahip olduğunu 
düşünen öğretmenlerin kendisine ait olduğunu düşündüğü mesleki değerlerden en çok ön 
plana çıkan ise alanındaki gelişmeleri takip etmektir. Öğretmenlerin genelinin mesleğini 
sevdiği ve işine bağlı olduğu anlaşılmıştır. 
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Yapılan araştırma sonucunda öğretmenlerin çoğunluğunun mesleki yeterlilik 
konusunda kendilerini yeterli gördüğü ve gelişime açık oldukları ortaya çıkmıştır. Bu 
doğrultuda; okul öncesi öğretmenlerine göre mesleki yeterlilik alanlarından öğrenciyi 
tanımanın en önemli yönü objektif değerlendirme imkanı sağlamasıdır. Yine öğrenciyi 
tanımanın bir diğer faydası ise öğrenciyi doğru yönlendirme fırsatı vermesi olarak tespit 
edilmiştir. Ayrıca öğrenciyi doğru tanıma sayesinde daha uygun bir planlama yapılabileceği 
ve öğrencinin gelişiminin desteklenebileceği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Mesleki yeterlilik alanlarından öğretim sürecini planlama ile ilgili öğrenci seviyesine 
uygun bir planlamanın yapılabilmesi en çok ifade edilen mesleki yeterlilik davranışı olmuştur. 
Hedefe yönelik olarak sürecin planlanabilmesi ve bireysel farklılıkların dikkate alınması da 
öğretmenler tarafından vurgulanan mesleki yeterliliği gösterir davranışlar olarak belirtilmiştir. 

Öğrenci gelişimini izleme ve değerlendirme yeterliliğine yönelik olarak öğretmenlerin 
çoğunluğu sürekli gözlem açısından önemini vurgulamıştır. Ayrıca öğretmenlere göre bu 
yeterliliğin oluşmasında en önemli araç gelişim formları olarak görülmektedir. Öğretmenler 
tarafından yapılan etkinlikler bu yeterliliğe sahip olmakta önemli bir faktör olarak 
algılanmaktadır. 

Değerlendirme süreci ancak eğitim sürecinin devamlı etkileşim halinde olan iki ana 
boyutunu oluşturan öğrenme ve öğretme boyutlarını içermesi durumunda bir anlam ve 
bütünlük kazanacaktır. Öğrenmenin değerlendirilmesinin sistemin ana öğesi ve konusu olan 
öğrenciye ve onu çevreleyen koşullara yönelik, öğretimin değerlendirilmesinin de yine 
sistemin vazgeçilmez öğesi olan ve ona işlerlik kazandıran öğretmene ve onu çevreleyen 
koşullara yöneliktir. (Kayabaşı, 2007). 

Okul, aile ve toplum ilişkileri yeterliliğini oluşturma da velilerin etkinliklere aktif 
katılımının sağlanması gerektiği öğretmenlerin en belirgin görüşüdür. Öğretmenler tarafından 
bu yeterliliğin iletişim ortamı oluşturma ve okul aile iş birliğinin sağlanmasıyla elde 
edilebileceği düşünülmektedir. 

Celep (2004), öğretmen rollerini, temsilcilik, liderlik, bilgi kaynaklığı, arabuluculuk, 
hakemlik, yargıçlık, eğiticilik/disiplincilik, ana-babalık, rehberlik/sırdaşlık, danışmanlık, 
yöneticilik, öğreticilik, araştırma uzmanlığı, girişimcilik, toplumsal davranış becerileri, 
işbirliği, yönetim, toplumda yeni görüşlerin öncüsü olma, toplumun/ çevrenin kalkınmasında 
lider olma, toplumun kültürünü koruyucu ve geliştirici olma şeklinde sıralamıştır. 

Öğretmenlere göre program ve içerik bilgisine yönelik mesleki yeterliliğin plan 
hazırlanmasında ve değerlendirmede kolaylık sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 
öğretmenler bu yeterliliğe sahip olmanın özgüven ve verimlilik sağlayacağını 
düşünmektedirler. 

Araştırmada ortaya çıkan bulgular doğrultusunda şu öneriler geliştirilmiştir:  
Yapılan araştırma sonucunda öğretmenlerin çoğunluğunun mesleki yeterlilik 

konusunda kendilerini yeterli gördüklerini, gelişim ve yeterliliklerini artırma isteğinde 
oldukları sonucu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, atanan okul öncesi öğretmenlerin mesleki 
yeterliliklerinin arttırılmasına yönelik olarak; hizmet içi eğitim, kurs, belli periyotlarda 
seminerler düzenleme gibi çalışmaların yürütülmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.  

Öğretmenlik uzmanlık gerektiren bir meslektir ve ne branşta olursa olsun öğretmen 
yetiştirmek Eğitim Fakültelerinin sorumluluğunda olmalıdır. Öğretmen adaylarına iyi 
öğretmenlik becerilerinin kazandırılması ne kadar önemli ise branşlarındaki uzmanlığı 
kazandırabilmek de o kadar önemlidir. Her öğretmen adayı kendi branşıyla alakalı bilgi ve 
becerilere sahip olarak yetiştirilmeli ve çalışmaya başladığında da kendi branşıyla ilgili 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	  
	  
	  

	   106	  

eğitim-öğretim sorumluluğu taşımalıdır. Özellikle okul öncesi öğretmenliği bu konuda ayrı bir 
önem taşımaktadır. Çünkü çocukların eğitim-öğretimleri ile ilgili temellerin atıldığı, en temel 
bilgi ve becerilerin kazandırıldığı, sonraki eğitim hayatlarının şekillendiği dönem okul öncesi 
eğitim dönemidir. Bu dönemde; bilinçli, sağlıklı, mesleki yeterliliği iyi olan bir okul öncesi 
öğretmeninin yetiştirdiği öğrenciler ile hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik becerileri ile 
ilgili yeterliliği az olan bir okul öncesi öğretmenin yetiştirdiği öğrenciler arasında ciddi 
farklılıklar olacağı beklenen bir durumdur. Bu bağlamda, konunun önemini ilgili kurumlara 
aktarmak amacıyla bilgilendirme adına çeşitli çalışmalar yapılmalıdır.  

Okul öncesi öğretmenlerinin lisans eğitimiyle ve sahip oldukları kişisel, mesleki 
değerler ölçüsünde oluşmuş olan mesleki yeterliliklerini daha üst noktalara taşımak ve sürekli 
gelişim sağlamak amacıyla, okul öncesi öğretmenleri lisansüstü eğitime yönlendirilmeli ve bu 
eğitim çalıştıkları kurumlar tarafından desteklenmelidir.  
 Göreve yeni başlayan okul öncesi öğretmenleri ile kıdemli meslektaşlarının 
paylaşımda bulunup, fikir alışverişi yapabileceği ortamlar, imkânlar sağlanabilir. Bu sayede 
kıdemli öğretmenler tecrübelerini yeni göreve başlayan öğretmenlere aktarabilir. Belirli 
periyotlarda tekrarlanan sosyal faaliyetler ile bu tür paylaşımların sürekliliği sağlanabilir. 
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AVRUPA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ENDEKSİ MODELİ: MARMARA 
BÖLGESİ’NDE BİR LÜKS OTOMOBİL MARKASININ SATIŞ SONRASI 

HİZMETLERİNİN BULGULARI  
 

Selim TÜZÜNTÜRK*  İsmail DÜLGEROĞLU**  Şeref GÖNÜLLER*** 

Öz 

Bu çalışmanın amacı Marmara Bölgesi’nde bir lüks otomobil markasının satış sonrası hizmetlerinde 
Avrupa Müşteri Memnuniyeti Endeksi Modelinin çalışma şeklinin ortaya konulması ve aynı zamanda mevcut 
örneklem çerçevesinde varsa orijinal modelden farklı yapıların varlığını bularak bu yapıların geçerliliğinin 
incelenmesidir. Bu amaçla, Marmara Bölgesi’nde Bursa ilinde faaliyet gösteren bir lüks otomobil markasının 
bakım servisinin müşterilerinden anket yolu ile veri toplanmıştır. Daha sonra elde edilen veriler ile Avrupa 
Müşteri Memnuniyeti Endeksi Modeli Yapısal Eşitlik Modellemesi metodolojisi kullanılarak tahmin edilmiştir. 
Tahmin sonuçları (i) imajın müşteri beklentileri, algılanan kalite ve müşteri memnuniyeti üzerinde etkisi 
olduğunu, (ii) müşteri beklentilerinin algılanan kalite üzerinde etkisinin olduğunu, (iii) algılanan kalitenin 
algılanan değer ve müşteri memnuniyeti üzerinde etkisi olduğunu, (iv) algılanan değerin müşteri memnuniyeti ve 
müşteri sadakati üzerinde etkisi olduğunu (Araştırmanın bu çıktısı Avrupa Müşteri Memnuniyeti Endeksi Modeli 
açısından orijinaldir. Çünkü orijinal modelde algılanan değer ve müşteri sadakati arasında doğrudan ilişki 
bulunmamaktadır.) ve (v) müşteri memnuniyetinin müşteri sadakati üzerinde etkisi olduğunu göstermektedir. 
Ayrıca, mevcut örneklem çerçevesinde algılanan kalitenin ve imajın sadakat açısından en önemli gizil 
değişkenler olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Avrupa Müşteri Memnuniyeti Endeksi Modeli, İmaj, Müşteri Memnuniyeti, Müşteri 
Sadakati, Yapısal Eşitlik Modellemesi. 
 
 

EUROPEAN CUSTOMER SATISFACTION INDEX MODEL: FINDINGS OF THE AFTER SALE 
SERVICES OF A LUXURY CAR BRANDS’ IN MARMARA REGION 

 

Abstract 

The aim of this study is to state how the European Customer Satisfaction Index Model works at a luxury 
car brands’ after sale services in Marmara Region and also is to examine the validity of the structures by 
identifying existence of the structure that is different from the original model in the context of the present 
sample. For this purpose, data was gathered via questionnaire from the customers of the luxury car brand’s care 
service that operates at Bursa province of Marmara Region. Then the European Customer Satisfaction Index 
Model was estimated by using Structural Equation Modeling methodology with the gathered data. Estimation 
results show that (i) image has effect on customer expectations, perceived quality and customer satisfaction, (ii) 
customer expectations have effect on perceived quality, (iii) perceived quality has effect on perceived value and 
customer satisfaction, (iv) perceived value has effect on customer satisfaction and loyalty (This output of the 
research is original with regard to the European Customer Satisfaction Index Model. Hence there exist no direct 
relation between perceived value and customer loyalty in the original model.), and (v) customer satisfaction has 
effect on customer loyalty. Moreover, perceived quality and image were determined to be the most important 
latent variables with regard to loyalty in the context of the present sample. 

Keywords: European Customer Satisfaction Index Model, Image, Customer Satisfaction, Customer Loyalty, 
Structural Equation Modeling. 
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1. Giriş 
Günümüz rekabetçi piyasa koşullarında müşteri memnuniyeti işletmelerin başarılarının 

belirlenmesinde önemli bir unsur olarak görülmektedir ve müşteri memnuniyeti genellikle 
müşteri sadakatinin bir öncülü olarak ölçülerek analiz edilmektedir (Grigaliunaite ve 
Pileliene, 2013: 75). Müşteri memnuniyetinin oluşması ve müşterilerin elde tutulması ile 
müşteri sadakatinin sağlanması günümüz rekabetçi piyasa koşullarında işletmeler için anahtar 
konulardır (Ferreira ve diğerleri, 2010: 1383). Bununla beraber işletmelerin uzun dönem 
başarısı, müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına ve tercihlerine hızlı bir biçimde cevap verme 
yeteneklerine bağlıdır (Bayraktar ve diğerleri, 2012: 99).  

Müşteri memnuniyeti, işletmelerin ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri ve müşteri 
sadakatini sağlamaları için harcadıkları çaba büyük önem arz etmektedir (O’Loughlin ve 
Coenders, 2004: 1231; Türkyılmaz ve diğerleri, 2013: 932). Sadakat, müşterilerin yeniden 
satın alma davranışında bulunmalarına, daha fazla para harcamalarına ve işletmenin karının 
sürekliliğinin sağlanmasına zemin hazırlar (Shirin ve Puth, 2011: 11899). Müşteri 
memnuniyetinin ve müşteri sadakatinin önemli bir role sahip olması, araştırmacılara bu 
değişkenler arasındaki ilişkilerin analiz edilmesinin gerekli olduğunu işaret eder (Aydın ve 
Özer, 2005: 487). Bu çerçevede, dünyada çeşitli ülkelerde araştırmacılar müşteri 
memnuniyetinin ölçülebilmesi için müşteri memnuniyeti endeksi modelleri geliştirmiştir. 
Geliştirilen endeks modellerinden bir tanesi de bu çalışmada kullanılan Avrupa Müşteri 
Memnuniyeti Endeksi Modelidir.    

 Bu çalışmanın amacı Marmara Bölgesi’nde bir lüks otomobil markasının satış sonrası 
hizmetlerinde Avrupa Müşteri Memnuniyeti Endeksi Modelinin çalışma şeklinin ortaya 
konulması ve örneklem çerçevesinde varsa orijinal modelden farklı yapıların varlığını bularak 
geçerliliğinin incelenmesidir.  Bu amaçla, Marmara Bölgesi’nde Bursa ilinde faaliyet gösteren 
bir lüks otomobil bakım servisi müşterilerinden anket yolu ile veri toplanmıştır. Elde edilen 
veriler ile Avrupa Müşteri Memnuniyeti Endeksi Modeli Yapısal Eşitlik Modellemesi 
metodolojisi kullanılarak tahmin edilmiştir. Böylece, belirlenen örneklem için modelde yer 
alan değişkenler arası ilişkiler analiz edilmiş ve örneklem verilerine göre elde edilen tahmin 
sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışmanın takip eden ikinci bölümünde ilgili literatür taraması, 
üçüncü bölümde Avrupa Müşteri Memnuniyeti Endeksi Modeli, dördüncü bölümde Yapısal 
Eşitlik Modellemesi metodolojisi, beşinci bölümde uygulama ve son bölümde sonuç ve 
değerlendirmeler yer almaktadır.  

2. Literatür Taraması 
Dünyada birçok ülkede müşteri memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla çeşitli ölçüm 

araçlarının geliştirildiği görülmektedir. Bu ölçüm araçlarından bazıları şöyledir: 1989’da 
İsveç Müşteri Memnuniyet Barometresi (Swedish Customer Satisfaction Barometer-SCSB), 
1992’de Alman Müşteri Barometresi (Deutsche Kunden Barometer-DK), 1994’te Amerikan 
Müşteri Memnuniyeti Endeksi (American Customer Satisfaction Index-ACSI),  1996’da 
Norveç Müşteri Memnuniyeti Barometresi (Norwegian Barometer of Customer Satisfaction-
NCSB), 1998’de İsviçre Müşteri Memnuniyeti Endeksi (Swiss Index of Customer 
Satisfaction-SWICS), 1998’de Hong Kong Tüketici Memnuniyeti Endeksi  (Hong Kong 
Consumer Satisfaction Index-HKCSI), 1999’da Malezya Müşteri Memnuniyeti Endeksi 
(Malaysian Customer Satisfaction Index-MCSI) ve 1999’da Avrupa Müşteri Memnuniyeti 
Endeksidir (European Customer Satisfaction Index-ECSI). Martensen ve diğerleri (2000), 
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Aydın ve Özer (2005), Chitty ve diğerleri (2007), Mutua ve diğerleri (2012), Bayraktar ve 
diğerleri (2012), Grigaliunaite ve Pileliene (2013) ve diğer birçok yazarın müşteri 
memnuniyeti ölçüm araçları arasından üç tane ölçüm aracından çokça söz ettiği görülmüştür. 
Bunlardan birincisi 1989 yılında geliştirilmiş İsveç Müşteri Memnuniyet Barometresidir 
(Swedish Customer Satisfaction Barometer-SCSB) (Aydın ve Özer, 2005: 487). Bu endeks, 
farklı ülkelerde ulusal endekslerin hazırlanmasına ve geliştirilmesine temel oluşturan ilk 
ulusal endekstir (Grigaliunaite ve Pileliene, 2013: 76; Eurico ve diğerleri, 2013: 37).  İkincisi 
1994 yılında geliştirilmiş Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksidir (American Customer 
Satisfaction Index-ACSI). Üçüncüsü ise 1999 yılında geliştirilmiş olan ve İsveç ile Amerikan 
müşteri memnuniyeti endekslerinden esinlenerek türetilmiş olan Avrupa Müşteri 
Memnuniyeti Endeksidir (European Customer Satisfaction Index-ECSI) (Coelho ve Esteves, 
2007: 317); Chitty ve diğerleri, 2007: 564; Ferreira ve diğerleri, 2010: 1386).  

Son yıllarda Avrupa Müşteri Memnuniyeti Endeksi Modeli Yapısal Eşitlik Modellemesi 
metodolojisine dayalı bir yaklaşım olarak müşteri memnuniyetinin belirlenmesinde popüler 
bir yol olarak kabul görülmekte (Ferreira ve diğerleri, 2010: 1383) ve önemi bir ölçüm aracı 
olarak değerlendirilmektedir. Pek çok Avrupa ülkesinde çeşitli sektörlerde Avrupa Müşteri 
Memnuniyeti Endeksi Modelinin geçerliliği doğrulanmıştır (Ball ve diğerleri, 2004: 1273). 
Bu sektörler arasında bireysel bankacılık, kablolu TV, sabit telefon hatları, cep telefonları, 
süper marketler, sigortacılık, et kesimi, posta hizmetleri, gazlı alkolsüz içecekler, yiyecek 
ürünleri, kamu taşımacılığı ve kamu hizmetleri alanları bulunmaktadır. 

Literatürde Avrupa Müşteri Memnuniyeti Endeksi Modelini kullanılarak çeşitli ülke ve 
sektörlerde uygulamalı çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Örneğin; Martensen ve diğerleri 
(2000) Danimarka’da 8 ayrı sektörde, Cassel ve Eklöf (2001) 11 ülke verisi ile telefon, süper 
market ve bankada, Wong ve Kanji (2001) Hon Kong’da bireysel bankacılıkta, Vilares ve 
Coelho (2003) Portekiz’de süper markette, O’Loughlin ve Coenders (2004) İngiltere ve 
İrlanda arasındaki Man Adası’nda posta hizmetlerinde, Ball ve diğerleri (2004) Portekiz’de 
bankada, Aydın ve Özer (2005) Türkiye’de cep telefonunda, Chitty ve diğerleri (2007) 
Avustralya’da turizmde, Ciavolino ve Dahlgaard (2007) İsveç’te otomotiv ve diğer 
endüstrilerde, Coelho ve Esteves (2007) Portekiz’de cep telefonunda, Ferreira ve diğerleri 
(2010) Portekiz’de enjeksiyon ve kalıp sektöründe, Shirin ve Puth (2011) Güney Afrika’da 
taşıt sektöründe, Coelho ve Henseler (2012) bir Batı Avrupa ülkesinde banka ve 
telekomünikasyon sektöründe, Mutua ve diğerleri (2012) Kenya’da enerji sektöründe, 
Bayraktar ve diğerleri (2012) Türkiye’de cep telefonu, Pileliene ve Grigaliunaite (2013) 
Litvanya’da süper markette, Grigaliunaite ve Pileliene (2013) Litvanya’da yiyecek 
hizmetinde, Eurico ve diğerleri (2013) Portekiz’de yüksek öğrenimde, Gijon ve diğerleri 
(2013) İspanya’da cep telefonunda, Wang ve diğerleri (2013) Taiwan’da sağlık hizmetlerinde, 
Türkyılmaz ve diğerleri (2013) Türkiye’de telekomünikasyon sektöründe, Dutta ve Singh 
(2014) Hindistan’da perakendecilik sektöründe, Esmaeili ve Horri (2014) İran’da internet 
bankacılığında, Shin (2014a, 2014b) Kore’de akıllı telefonda, Askariazad ve  Babakhani 
(2015) İran’da kurumlar arasında ve  Eurico ve diğerleri (2015) Portekiz’de yüksek 
öğrenimde ampirik çalışmalar yapmıştır. 

3. Avrupa Müşteri Memnuniyet Endeksi Modeli 
Müşteri memnuniyeti endeksi, müşteri memnuniyetini ölçen bir iktisadi göstergedir 

(Mutua ve diğerleri, 2012: 703). Avrupa Müşteri Memnuniyeti Endeksi Modeli altı gizil 
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değişkenden oluşan, müşteri memnuniyeti ve sadakatini ölçmeye ve açıklamaya yönelik bir 
modeldir (Eurico ve diğerleri, 2013: 37). Avrupa Müşteri Memnuniyeti Endeksi Modeli 
müşteri memnuniyeti ile müşteri memnuniyetinin belirleyici faktörlerini (algılanan firma 
imajı, müşteri beklentileri, algılanan kalite ve algılanan değer) ve müşteri memnuniyetinin 
çıktısı olan müşteri sadakatini birbirine bağlayan bir modeldir (Martensen ve diğerleri, 2000: 
545; Coelho ve Esteves, 2007: 317). Yapısal eşitlik modelleme teorisi ile desteklenen bu 
modelde gizil yapılar olarak müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakatinin ölçülmesi ve 
açıklanması amaçlanmaktadır (Ferreira ve diğerleri, 2010: 1386). Tam doymuş Avrupa 
Müşteri Memnuniyeti Endeksi Modeli literatürde teorik olarak ileri sürülen bütün ilişkilerin 
gösterildiği orijinal model aşağıdaki şekildeki biçimde gösterilir: 

 
Şekil 1. Tam Doymuş Avrupa Müşteri Memnuniyeti Endeksi Modeli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: (Cassel ve Eklöf, 2001:837) 

 

Tam doymuş Avrupa Müşteri Memnuniyeti Endeksi Modeli tüm mümkün bağlantılara 
sahip gözlenemeyen gizil değişkenlerden oluşan bir yapısal eşitlik modelidir. Müşteri 
memnuniyeti öncül değişkenlerin ve sonucun tam ortasında yer alarak Avrupa Müşteri 
Memnuniyeti Endeksi Modelinin çekirdeğini temsil etmektedir (Ciavolino ve Dahlgaard, 
2007: 546). Avrupa Müşteri Memnuniyeti Endeksi Modelini oluşturan altı gizil değişken ve 
gizil değişkenlerin gözlenen göstergeleri aşağıdaki tablodaki biçimdedir: 

 
Tablo 1. Avrupa Müşteri Memnuniyeti Endeksi Modelinin Gizil Değişkenleri ve Gizil Değişkenlerin Gözlenen 

Göstergeleri 
Gizil Değişkenler Gözlenen (gösterge) değişkenler 
İmaj 
 
 
 
 
 
Beklentiler 
 
 
 

IM1: güvenilir olma 
IM2: profesyonel olma 
IM3: topluma sosyal katkı 
IM4: müşteri ilişkileri 
IM5: yenilikçi ve ileri görüşlülük 
IM6: kullanıcıya değer (saygınlık) katma 
BEK1: kişisel isteklerin yerine getirilme beklentisi 
BEK2: genel kalite beklentisi 
BEK3: ürün kalitesi beklentisi 
BEK4: hizmet kalitesi beklentisi 

İmaj 

Müşteri 
Beklentileri 

Algılanan 
Ürün Kalitesi 

 
Algılanan 

Servis Kalitesi 

Algılanan 
Değer 

Müşteri 
Memnuniyeti 

Endeksi 

Sadakat  
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Algılanan Kalite 
 
 
 
 
Algılanan Değer 
 
Müşteri Memnuniyeti Endeksi 
 
 
Müşteri Sadakati 

K1: genel kalite 
K2: ürün kalitesi (teknik) 
K3: servis kalitesi 
K4: müşteri hizmetleri 
K5: kullanma niyeti uygunluğu 
D1: fiyat/performans oranı 
D2: performans/fiyat oranı 
MM1: genel memnuniyet 
MM2: beklentilerin yerine getirilmesi 
MM3: ideal ile karşılaştırma 
MS1: yeniden satın alma davranışı 
MS2: başkalarına önerme 
MS3: fiyat toleransı 

Kaynak: Türkyılmaz ve diğerleri (2013: 938). 

Bu çerçevede, müşteri memnuniyeti, müşteri memnuniyetinin belirleyici faktörleri ve 
müşteri memnuniyetinin çıktısı şöyle tanımlanabilir: 

i) Müşteri Memnuniyeti  
Müşteri memnuniyeti müşterilerin ne kadar memnun olduğunun ve onların 

beklentilerinin ne kadar karşılandığının göstergesidir(Bayraktar ve diğerleri, 2012: 100). 
Müşteri memnuniyeti hizmet performansının veya kullanımının genel bir değerlendirilmesi 
olarak tanımlanabilir (Ciavolino ve Dahlgaard, 2007: 546).  Müşteri memnuniyeti bir ürün 
veya hizmet değerlendirildiği zaman tüketimle alakalı bir memnuniyet düzeyi deneyimi 
sonucunda meydana gelen müşteri tepkisidir (Chitty ve diğerleri, 2007: 567). Memnuniyet bir 
ürünün veya hizmetin ihtiyaçları veya beklentileri karşılama seviyesine göre müşterinin bir 
ürünü veya hizmeti değerlendirmesidir (Mutua ve diğerleri, 2012: 703). Müşteri memnuniyeti 
ile yeniden satın alma davranışı ilişkilidir. Gelecekteki satın alma eğilimleri üzerinde önemli 
bir etkisi vardır. Mevcut müşterinin elde tutulması ve kalıcı hale getirilmesi maliyeti yeni 
müşterinin edinme maliyetinden daha azdır(Chitty ve diğerleri, 2007: 567). 

 

ii) Müşteri Memnuniyetinin Belirleyici Faktörleri: İmaj, Müşteri Beklentileri, Algılanan 
Kalite ve Algılanan Değer 

İmaj müşterilerin üründen, markadan, işletmeden aldıkları çağrışımlara ve marka adına 
işaret etmektedir (O’Loughlin ve Coenders, 2004: 1235; Bayraktar ve diğerleri, 2012: 100). 
İmaj bir marka hakkında müşterilerin inançlarına dayanır (Chitty ve diğerleri, 2007: 564). 
İmaj güvenilir, profesyonel ve yenilikçi olmanın ve topluma katkılarının olmasının ve 
kullanıcılarına saygınlık kazandırmanın sonucudur (Bayraktar ve diğerleri, 2012: 100). İmajın 
müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu beklenmektedir 
(O’Loughlin ve Coenders, 2004: 1235; Chitty ve diğerleri, 2007: 565). İlave olarak imajın 
algılanan değer üzerinde doğrudan bir etkisi vardır (O’Loughlin ve Coenders, 2004: 1235). 

Müşteri beklentileri işletmenin ürünleri ile ilgili önceki deneyimlerin sonucudur 
(Bayraktar ve diğerleri, 2012: 100). Müşteri beklentileri ürün ve servis kalitesi, kişisel 
isteklerin yerine getirilmesi ve müşterinin toplam kalite beklentilerinin değerlendirilmesidir. 
Müşteri beklentilerinin müşteri memnuniyeti ile doğrudan ve pozitif bir ilişkiye sahip olması 
beklenir (Bayraktar ve diğerleri, 2012: 100).  
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Algılanan kalite pazarda sunulan hizmetten doğani en son tüketim deneyiminin 
değerlendirilmesidir (Bayraktar ve diğerleri, 2012: 100). Algılanan kalite beklentiden büyükse 
hizmetin kaliteli olduğu, aksi halde hizmetin kalitesiz olduğu düşünülür. Algılanan kalite 
kavramsal olarak ürün ve hizmet kalitesi olarak ikiye ayrılmıştır(Martensen ve diğerleri, 
2000: 545; O’Loughlin ve Coenders, 2004: 1235). Ürün kalitesi ürün özelliklerinin 
kalitesinden meydana gelmektedir(Martensen ve diğerleri, 2000: 545). Algılanan ürün kalitesi 
müşterinin yakın zamandaki ürün tüketimi deneyimini değerlendirmesidir (O’Loughlin ve 
Coenders, 2004: 1235).  Hizmet kalitesi ise müşterinin hizmette etkileşimde bulunduğu 
davranışlardan ve hizmet ortamının atmosferinden oluşmaktadır(Martensen ve diğerleri, 2000: 
545). Algılanan hizmet kalitesi müşterinin yakın zamandaki müşteri servisi, ürün teşhir 
koşulları ve hizmet ve ürün yelpazesi gibi hizmetlerle ilgili tüketim deneyimini 
değerlendirmesidir. Her iki kalite öğesinin beraber müşteri memnuniyeti üzerinde etkisinin 
olduğu beklenmektedir(O’Loughlin ve Coenders, 2004: 1235). Algılanan kalitenin müşteri 
memnuniyeti üzerinde pozitif etkisinin olması beklenmektedir(Bayraktar ve diğerleri, 2012: 
100). 

Algılanan değer neyin ne kadara alındığına ilişkin müşterinin algılarına dayalı olarak bir 
hizmetin yararlılığının genel değerlendirilmesidir(Chitty ve diğerleri, 2007: 566). Algılanan 
değer ödenen fiyata göre algılanan ürün kalitesinin düzeyidir(O’Loughlin ve Coenders, 2004: 
1235; Ciavolino ve Dahlgaard, 2007: 546) veya müşteri deneyiminin parasal değerdeki 
karşılığıdır(Ciavolino ve Dahlgaard, 2007: 546).  Algılanan değer tüketim ile alakalı 
maliyetlere karşı müşterinin kendine sağladığına inandığı faydadır (Chitty ve diğerleri, 2007: 
566). Algılanan değerin müşteri memnuniyeti üzerinde doğrudan (pozitif) bir etkisinin olduğu 
beklenmektedir(O’Loughlin ve Coenders, 2004: 1235; Bayraktar ve diğerleri, 2012: 100). 

iii) Müşteri Memnuniyetinin Çıktısı: Müşteri Sadakati 
Müşteri Sadakati Avrupa Müşteri Memnuniyeti Endeksi Modelinde nihai 

unsurdur(Bayraktar ve diğerleri, 2012: 101). Müşteri sadakati satınalma davranışının 
tekrarlanmasına dayanır(Chitty ve diğerleri, 2007: 567). Müşteri sadakati bir karlılık ölçüsü 
olarak da görülebilir(Ciavolino ve Dahlgaard, 2007: 546). Daha iyi imaj ve daha yüksek 
müşteri memnuniyetinin müşteri sadakatini arttırması beklenir(O’Loughlin ve Coenders, 
2004: 1235; Bayraktar ve diğerleri, 2012: 101). Genel olarak, daha yüksek bir müşteri 
memnuniyeti düzeyinin yüksek bir sadakat düzeyi ile ilişkili olduğu öngörülür (Ball ve 
diğerleri, 2004: 1275). 

4. YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ METODOLOJİSİ 
Yapısal Eşitlik Modellemesinin farklı yazarlar tarafından çeşitli tanımları yapılmıştır. 

Hox ve Bechger (1998: 354) Yapısal Eşitlik Modellemesini çok genel bir istatistiksel 
modelleme tekniği olarak tanımlamıştır. Lei ve Wu (2007: 33) Yapısal Eşitlik Modellemesi 
önemli teorilerin ampirik veriler ile geçerliliğinin test edilmesinde kullanılan çok sayıda 
istatistiksel modeli tanımlayan genel bir terim olarak tanımlamıştır. 

Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM), iki bileşenden meydana gelir (Skrondal ve Rabe-
Hesketh, 2005: 1; Lee, 2007: 2): Birinci bileşen gizil değişkenler (latent variables) ile onların 
gözlenen değişkenlerini (manifest variables) veya göstergelerini (indicators) ilişkilendiren ve 
ölçüm hatalarını hesaba katan doğrulayıcı faktör analiz modelidir (ölçüm modeli 
(measurement model)). İkinci bileşen endojen (bağımlı) gizil değişkenleri bazı endojen ve 
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ekzojen (bağımsız) gizil değişkenlerin doğrusal terimleri ile regres eden bir regresyon 
türündeki yapısal denklemdir (yapısal model (structural model)). Yapısal Eşitlik 
Modellemesinde amaç, teoriyi göstermek için varsayılan teorik modelin toplanan veri ile 
tutarlı olup olmadığının belirlenmesidir(Lei ve Wu, 2007: 34). Bu tür analizler, özellikle 
kuramsal bir temeli olan nedensel modellerin sınanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır 
(Sümer, 2000: 50).  

Gözlenen değişkenler, gelir, test sonuçları, kan basıncı, ağırlık ve kalp atış hızı (Lee, 
2007: 2) gibi veya yaş, cinsiyet, sınav sonuçları (Bayram, 2010: 2) gibi doğrudan ölçülebilen 
değişkenlerdir. Gizil değişkenler ise, zekâ, kişilik, sayısal yetenek, endişe, satın alma 
davranışı (Lee, 2007: 2) gibi veya müzik yeteneği, iş tatmini, çevreye karşı tutum (Bayram, 
2010: 2)  gibi gözlenemeyen veya doğrudan ölçülemeyen değişkenlerdir. Uygulamada, bir 
gizil değişkenin nitelikleri birkaç gözlenen değişkenin doğrusal bir kombinasyonu ile bir 
ölçüde ölçülür (Lee, 2007: 2).   

YEM için diyagramlar önemlidir, çünkü diyagramlar araştırmacılara hipotezleri kurulan 
ilişkiler setinin bir diyagram ile gösterilmesine olanak tanır (Ullman, 2006: 36). Diyagramlar 
değişkenler arasındaki ilişkiler hakkında araştırmacının düşüncelerinin açıklığa 
kavuşturulmasında yardımcıdır (Ullman, 2006: 36). YEM’de gözlenen değişkenler kare ya da 
dikdörtgenler içinde, gözlenen değişkenlere ait ölçüm hataları ve gizil değişkenler elipsler 
veya ovaller içinde gösterilir (Sümer, 2000: 55; Ullman, 2006: 36; Bayram, 2010:3). Ayrıca, 
tek yönlü oklara sahip çizgiler doğrudan ilişkileri, iki yönlü oklara sahip çizgiler 
kovaryansları veya korelasyonları gösterir. Gizil değişkenler ile gözlenen değişkenler 
arasındaki ilişkileri temsil eden ölçüm modelinden ve gizil değişkenler arasındaki ilişkileri 
temsil eden yapısal modelden oluşan YEM’in diyagram ile gösterimi aşağıdaki gibidir 
(Nachtigall ve diğerleri, 2003: 5):          
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Şekil 2. Yapısal Eşitlik Modellemesinin Bileşenleri: Ölçüm Modeli ve Yapısal Model1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yukarıdaki şekilde A, B ve C gizil değişkenlerin sırasıyla iki, üç ve üç adet gözlenen 
değişken ile ilişkilerini gösteren üç ayrı ölçüm modeli görülmektedir. Bu üç gizil değişkenin 
birbiri arasındaki ilişkilerin ise yapısal model temsil edildiği görülmektedir. 

YEM analizi Mplus, EQS, Mx, EzPath, AUFIT ve LINCS programları yanında AMOS 
ve LISREL gibi bilgisayar programları aracılığı ile yapılabilmektedir (Bollen, 2007: 46). 
YEM analizinde şu sırasıyla adımlar izlenir(Lei ve Wu, 2007: 34): 

 
1. Model spesifikasyonunun belirlenmesi 
2. Verilerin toplanması 
3. Modelin tahmin edilmesi 
4. Modelin değerlendirilmesi 
5. Modelin modifikasyonu 

 

En popüler tahmin yöntemi çok değişkenli normal dağılım varsayımına dayalı veya bir 
başka ifade ile çok değişkenli normal dağılan sürekli değişkenler gerektiren ve çok küçük bir 

                                                           

1 Şekilde Yapısal Eşitlik Modellemesinin bileşenleri olan A, B ve C ölçüm modelleri ile yapısal model 
görülmektedir. Bu bileşenleri meydana getiren öğelerin açıkça görülmesi için ilgili bileşenler kesikli çizgiler 
içinde gösterilmiştir. Örneğin; Ölçüm Modeli A’da A gizil değişken elips içinde ve ona ilişkin iki gözlenen 
değişken dikdörtgenler içinde gösterilmiştir. 

Ölçüm modeli A 

Ölçüm modeli B 

Ölçüm modeli C 

Yapısal model 

A 
B 

C 
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örneklem hacmi olmaması (en az 200 ) varsayımına dayalı  (Boomsma, 2000: 471; Nachtigall 
ve diğerleri, 2003: 7; Lei ve Wu, 2007: 36; Mueller ve Hancock, 2008: 490)) Maksimum 
Olabilirlik Yöntemidir (Maximum Likelihood-MLO). Veriler normal olduğu zaman en doğru 
(en küçük varyanslı) tahminleri Maksimum Olabilirlik Yöntemi verir (Ullman, 2006: 42). 
LISREL programı normal dağılım varsayımına uymayan veya normal dağılmayan verilerden 
kaynaklanan durumun üstesinden gelinmesi için analizden önce değişkenlerin normal 
dağılmasına olanak tanıyan bir seçenek sağlamaktadır. Diğer bir tahmin yöntemi de normallik 
varsayımı altında Maksimum Olabilirlik Yöntemi ile aynı optimal özelliklere sahip olan 
Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (Generalized Least Square-GLS) yöntemidir (Ullman, 
2006: 42). Verilerin dağılımı ile ilgili bir varsayıma dayalı olmayan tahmin yöntemi 
Asimptotik Dağılımdan Bağımsız (Asymptotically Distribution Free-ADF) yöntemidir. Bu 
yöntemin zayıf yönü çok büyük bir örneklem gerektirmesi ve çok sayıda değişken ile 
kullanışlı olmamasıdır. LISREL programında bu yöntem Ağırlıklandırılmış En Küçük Kareler 
(Weighted Least Squares-WLS) olarak adlandırılmaktadır (Hox ve Bechger, 1998: 361; 
Boomsma, 2000: 471).  

 YEM sonuçları standardize edilmiş ve standardize edilmemiş tahminler olarak iki 
şekilde verilebilir. Değişkenlerin ölçü birimleri anlaşılabilir ise katsayıların yorumlanması 
için standardize edilmemiş tahminler tercih edilir. Buna karşın, değişkenlerin ölçü birimleri 
anlaşılabilir değilse katsayıların yorumlanması için standardize edilmiş tahminlerin 
kullanılması tercih edilir. Standardize edilmiş tahminler bütün değişkenlerin birbiri ile 
karşılaştırılabilmesi için ölçüler üretir, böylece hangi değişkenin daha fazla etkisinin olduğu 
açıkça görülür (Jackson ve diğerleri, 2005: 5).  

YEM’de ele alınan esas konu gözlenen veriler ve varsayılan teorik model arasındaki 
uyumun belirlenmesidir (Mueller ve Hancock, 2008: 490). Temelde yatan teoriyi yansıtan 
veriyi en iyi gösteren modelin nasıl olacağı konusu model uyumu (model fit) olarak 
bilinmektedir (Hooper ve diğerleri, 2008: 53). Veri ile modelin uyumunun belirlenmesinde 
kullanılan çok sayıda ölçü bulunmaktadır. Bu ölçülerin alacağı değerler ile ilgili Hox ve 
Bechger (1998), Sümer (2000), Jackson ve diğerleri (2005), Lei ve Wu (2007), Hooper ve 
diğerleri (2008),  Bayram’dan (2010) yapılan derlemeler şöyledir: 

 
1. Ki-kare (Chi-Square): Hesaplanan Ki-kare değeri serbestlik derecesine 

bölündüğünde (Ki-kare/sd) elde edilen değer 2’den küçük ise iyi uyum, 
3’ten küçük ise kabul edilebilir uyum ve 5’ten büyük ise kabul edilemez 
uyum söz konusudur. 

2. Yaklaşık Hataların Ortalama Kare Kökü (Root Mean Square Error of 
Approximation-RMSEA): RMSEA’nın değerinin 0,08’e eşit veya küçük 
olması kabul edilebilir uyuma, 0,05 civarında veya 0,05’ten az olması iyi 
uyuma işaret eder. Lei ve Wu (2007 :37) RMSEA’nın değerinin 0,06’ya 
eşit veya küçük olması iyi uyuma işaret ettiğini belirtmiştir. 

3. Normlu Uyum Endeksi (Normed Fit Index-NFI): 0-1 arasında değer alır. 
“0” uyumun olmadığına, “1” ise mükemmel uyuma işaret eder. NFI’nin 
değerinin 0,90’dan büyük olması iyi uyuma işaret eder. 

4. Normsuz Uyum Endeksi (NonNormed Fit Index-NNFI): 0-1 arasında 
değer alır. “0” uyumun olmadığına, “1” ise mükemmel uyuma işaret 
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eder. NNFI’nın değerinin 0,90’dan büyük olması iyi uyuma, 0,95’ten 
büyük olması mükemmel uyuma işaret eder. 

5. Karşılaştırmalı Uyum Endeksi (Comparative Fit Index-CFI): 0-1 
arasında değer alır. “0” uyumun olmadığına, “1” ise mükemmel uyuma 
işaret eder. CFI’nın değerinin 0,90’dan büyük olması iyi uyuma işaret 
eder. 

6. Artan Uyum Endeksi (Incremental Fit Index-IFI): IFI’nın 0,95’ten büyük 
olması iyi uyuma işaret eder. 

7. Göreli Uyum Endeksi (Relative Fit Index-RFI): 0-1 arasında değer alır. 
“0” uyumun olmadığına, “1” ise mükemmel uyuma işaret eder. 

8. Uyum İyiliği Endeksi (Goodness of Fit Index-GFI): 0-1 arasında değer 
alır. “0” uyumun olmadığına, “1” ise mükemmel uyuma işaret eder. GFI 
değerinin 0,90’dan büyük olması iyi uyuma, 0,95’ten büyük olması 
mükemmel uyuma işaret eder. 

9. Düzeltilmiş Uyum İyiliği Endeksi (Adjusted Goodness of Fit Index-
AGFI): 0-1 arasında değer alır. “0” uyumun olmadığına, “1” ise 
mükemmel uyuma işaret eder. AGFI değerinin 0,90’dan büyük olması iyi 
uyuma, 0,95’ten büyük olması mükemmel uyuma işaret eder. 

10. Standardize Edilmiş Kalıntıların Ortalama Karekökü (Standardized Root 
Mean Square Residual-SRMR): SRMR’nin değerinin 0,08’e eşit veya 
küçük olması iyi uyuma işaret eder. SRMR’nin değerinin “0” olması 
mükemmel uyuma işaret eder. 

11. Tucker-Lewis Endeksi (Tucker-Lewis Index-TLI): TLI’nın değerinin 
0,90’dan büyük olması iyi uyuma, 0,95’ten büyük olması mükemmel 
uyuma işaret eder. 

12. Göreli Merkezilik Dışı Endeks (Relative Noncentrality Index-RNI): 
RNI’nın değerinin 0,90’dan büyük olması iyi uyuma, 0,95’ten büyük 
olması mükemmel uyuma işaret eder. 

13. Tutumlu Uyum İyiliği Endeksi (Parsimony Goodness of Fit Index-PGFI): 
0,90’dan büyük olması iyi uyuma işaret eder. 

14. Tutumlu Normlu Uyum Endeksi (Parsimonious Normed Fit Index-PNFI): 
0,90’dan büyük olması iyi uyuma işaret eder. 

15. Akaike Bilgi Kriteri (Akaike Information Criteria-AIC): AIC’nin küçük 
değerleri iyi uyuma, büyük değerleri kötü uyuma işaret eder. 

16. Tutarlı Akaike Bilgi Kriteri (Consistent Akaike Information Criteria-
CAIC): CAIC’nin küçük değerleri iyi uyuma, büyük değerleri kötü 
uyuma işaret eder. 

17. Bayes Bilgi Kriteri (Bayes Information Criteria-BIC): BIC’nin küçük 
değerleri iyi uyuma, büyük değerleri kötü uyuma işaret eder. 

Bütün model uyumu değerlendirildiği zaman genellikle önerilen birden çok ölçünün 
aynı anda değerlendirilmesidir(Lei ve Wu, 2007: 37). Eğer bir model veriye iyi uyum sağlarsa 
ve çözüm tahmini uygun görülürse, parametre tahminleri yorumlanabilir ve istatistiksel 
anlamlılıkları sınanabilir (Lei ve Wu, 2007: 37).  
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5. UYGULAMA 
Avrupa Müşteri Memnuniyeti Endeksi Modelinin tahmin edilmesi için öncelikle 

endeksi oluşturan maddeler belirlenmiştir. Daha önce Tablo 1’de 23 madde ile belirtilen ölçek 
aşağıdaki Tablo 2’de gösterildiği biçimde 21 maddeye düşürülmüştür. Ölçeğin otomotiv satış 
sonrası hizmet sektörüne uyarlanmasında algılanan kalite başlığı altında yer alan bir soru 
(Tablo 1’deki K5) ölçekten çıkartılmıştır, iki soru (Tablo 1’deki K2 ile K3) ise 
birleştirilmiştir. K5 alınan hizmetin kullanım amacına uygunluğunun değerlendirilmesi ile 
ilgilidir. Müşteriler satış sonrası hizmetin doğası gereği, bu hizmeti almak için servise 
gelmektedirler. Dolayısıyla kullanım amacına uygunluktan bahsedilemeyeceği sonucu ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenle K5 analiz dışı bırakılmıştır. K2 alınan hizmetin ürün kalitesinin 
(teknik özellikleri göz önüne alınarak) değerlendirilmesi ile ilgilidir. K3 ise alınan hizmetin 
kalitesinin değerlendirilmesi ile ilgilidir. Müşterinin aldığı bakım ve tamirat hizmetleri 
düşünüldüğünde teknik özelliklerden veya teknik servis kalitesinden bahsetmek mümkün 
değildir. Bu nedenle K2 ile K3 birleştirilerek “Aldığınız hizmetin teknik açıdan hatasızlığını 
değerlendiriniz” biçimindeki tek bir soru kullanılmıştır. 21 sorudan oluşan nihai ölçek 
aşağıdaki Tablo 2’deki biçimdedir.  
 

Tablo 2. Müşteri Memnuniyeti Endeksi Modeli Maddeleri2 
Kurumsal İmaj 
IMAJ1 İlgili işletmeyi güvenilir buluyor musunuz? 
IMAJ2 İlgili işletmenin satış sonrasında verdiği hizmetleri ne kadar profesyonel buluyorsunuz? 
IMAJ3 İlgili işletmenin sanat, eğitim ve sponsorluk gibi alanlarda topluma olan sosyal katkılarını 
değerlendiriniz. 
IMAJ4 İlgili işletmenin satış sonrası hizmetler bölümünün müşterileriyle ilişkileri ve ilgilenme konusundaki 
yeterliliğini değerlendiriniz. 
IMAJ5 İlgili işletmenin sunduğu hizmetlerdeki yenilikçiliğini değerlendiriniz.  
IMAJ6 İlgili işletmeden hizmet almayı prestijli bir işlem olarak değerlendirir misiniz? 
Müşteri Beklentileri 
BEKL1 İlgili işletmeden alacağınız servis hizmetinin genel kalitesiyle ilgili beklentilerinizi değerlendiriniz. 
BEKL2 İlgili işletmeden alacağınız servis hizmetinin kişisel ihtiyaçlarınızı karşılaması ile ilgili 
beklentilerinizi değerlendiriniz. 
BEKL3 İlgili işletmeden alacağınız servis hizmetinden teknik kalite olarak beklentilerinizi değerlendiriniz. 
BEKL4 Hizmet kalitesiyle ilgili beklentilerinizi teknik özelliklerini göz önünde bulundurarak 
değerlendiriniz. 
Algılanan Ürün ve Hizmet Kalitesi 
KALITE1 Aldığınız hizmetin kalite seviyesini genel olarak değerlendiriniz. 
KALITE2 Aldığınız hizmetin teknik açıdan hatasızlığını değerlendiriniz. 
KALITE3 Hizmet alma veya kullanım sürecinde ilgili işletmenin size sunduğu müşteri hizmetleri kalitesini 
değerlendiriniz. 
Algılanan Değer 
DEGER1 Aldığınız hizmet ödediğiniz ücrete değer mi? 
DEGER2 Ödediğiniz ücret karşılığında aldığınız hizmet tatmin edici mi? 
Müşteri Memnuniyeti 
MEM1 İlgili işletmeden aldığınız hizmetle ilgili genel memnuniyet derecenizi belirtiniz. 
MEM2 İlgili işletmeden aldığınız hizmet beklentilerinizi ne derece karşıladı? 
MEM3 İdealinizdeki otomobil servisini düşünün. İlgili işletmeyi idealinizdeki şirkete ne kadar yakın 
buluyorsunuz? 
Müşteri Sadakati 

                                                           
2 İşletmenin adı “ilgili işletme” olarak ifade edilmiştir. Arzu eden araştırmacılar makale yazarları ile iletişime 
geçip işletmenin adını öğrenebilirler.  
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SADAKAT1 Şu an aracınız için bir servis hizmeti gerekli olsa yine ilgili işletmeyi tercih eder miydiniz? 
SADAKAT2 İlgili işletmeyi başkasına tavsiye eder misiniz? 
SADAKAT3 Başka bir firma aynı kalitede hizmeti biraz daha düşük bir fiyata satsa, ilgili işletmeyi yine 
tercih eder miydiniz? 

Not: Bütün maddeler 5’li ölçek üzerinden yanıtlanmıştır. Bu ölçek 1 (çok düşük) ile 5 (çok yüksek) arasında 
değişmektedir. 

 

Ölçeği oluşturan maddeler belirlendikten sonra 2015 yılının Nisan ayında otomobil 
şirketinin müşterilerine telefon açılarak veriler elde edilmiştir. Bu süreçte toplam 342 müşteri 
ankete yanıt vermiştir. Elde edilen verilerin bilgisayara veri girişi yapılmıştır, verilerin 
analizinde SPSS 21 ve LISREL 8.71 programları kullanılmıştır. Veri girişi yapıldıktan sonra 
uygulamada izlenen adımlar sırasıyla şöyledir: (1) Elde edilen verilerin betimsel istatistikleri 
oluşturulmuştur. (2) Ölçeğin Cronbach’s Alpha değerleri hesaplanmıştır. (3) Doğrulayıcı 
Faktör Analizi yapılmıştır. (4) Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Avrupa Müşteri Memnuniyeti 
Endeksi Model tahminleri yapılmıştır ve nihai model elde edilmiştir. 

Ankete katılan toplam 342 müşterinin 308’i (%90,1) erkek, 34’ü (%9,9) kadındır. 
Müşterilerin yaşları 18 ile 80 yaş arasında geniş bir aralıkta dağılmaktadır. Ankete katılan 
toplam 342 müşterinin yaşlarının ortalaması 46’dır. Müşterilerin 42’si (%12,3) İlköğretim, 
108’i (%31,6) Ortaöğretim, 22’si (%6,4) Yüksekokul, 135’i (%39,5) Üniversite ve 35’i 
(%10,2) Lisansüstü eğitim düzeyine sahiptir. Müşterilerin 4’ü (%1,2) memur, 6’sı (%1,8) işçi, 
75’i (%21,9) serbest meslek sahibi, 2’si (0,6) öğrenci, 12’si (%3,5) yönetici ve 243’ü (%71,1) 
diğer mesleklere sahiptir. Ankete katılan toplam 342 müşterinin 207’sinin (%60,5) aracı 
garantiye sahip, 135’inin (%39,5) ise aracı garantiye sahip değildir. Müşterilerin sahip 
oldukları araçların modellerine ilişkin dağılım aşağıdaki tablodaki gibidir: 
 

Tablo 3. Araçların Modellerinin Dağılımı 
Model Sayı Yüzde 
A Serisi 61 17,8 
B Serisi 18 5,3 
C Serisi 139 40,6 
CLA 8 2,3 
CLK 1 0,3 
CLS 5 1,5 
E 90 26,3 
GLA 1 0,3 
GLK 6 1,8 
ML 9 2,6 
S 4 1,2 
Toplam 342 100 
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Tablo 2’deki ölçeğe ilişkin Cronbach’s Alpha değerleri aşağıdaki tablodaki gibidir  
 

Tablo 4. Cronbach’s Alpha Değerleri 

Faktörler Madde Sayısı Cronbach’s Alpha Değeri 

Kurumsal İmaj 6 0,78 
Müşteri Beklentileri 4 0,95 
Algılanan Ürün ve Hizmet Kalitesi 3 0,91 
Algılanan Değer 2 0,94 
Müşteri Memnuniyeti 3 0,71 
Müşteri Sadakati 3 0,88 
Bütün Ölçek 21 0,95 

 

Tablodaki tüm Cronbach’s Alpha3 değerleri içsel tutarlılıkların iyi olduğunu 
göstermektedir. İçsel tutarlılıkları iyi olan faktör gruplarının geçerli olup olmadığını 
belirlemek için Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır. Doğrulayıcı Faktör Analizine 
ilişkin sonuçlar şöyledir: 
 

                                                           

3 Cronbach’s Alpha ölçeğin güvenilirlik ölçüsüdür. Cronbach’s Alpha ölçeği oluşturan maddelerin bir grup 
olarak ne kadar yakın ilişkili olduğunu gösteren bir içsel tutarlılık ölçüsüdür. 0,70 ve 0,70’den daha büyük bir 
Cronbach’s Alpha kabul edilebilir bir güvenilirliğe işaret eder. Cronbach’s Alpha bir güvenilirlik veya tutarlılık 
katsayısıdır. Standardize edilmiş Cronbach’s Alpha formülü şöyledir: 𝛼 =

𝑁 𝑐̅

�̅�+(𝑁−1)𝑐
 ̅. Burada N madde sayısını, 𝑐̅ 

maddeler arasındaki maddeler içi kovaryans ortalamasını ve �̅� ise ortalama varyansı göstermektedir. 
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Şekil 3. Doğrulayıcı Faktör Analizi t-değerleri

 
 

Doğrulayıcı Faktör Analizine ilişkin sonuçlar incelendiğinde4, gizil değişkenlerden 
onlara ilişkin maddelere (gözlenen değişkenlere) yönelen çizgiler üzerinde görülen 21 adet t 
değerinin 2’den büyük olduğu görülmektedir5. Bu sonuçlar her bir katsayının istatistiksel 
olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

4  Kalite 1 ile kalite 3 değişkenleri arasında yüksek ilişki olduğundan ve bu ilişki modelin toplam ki-kare 
değerini yükselterek geçerlilik seviyesini azalttığından ilgili değişkenlerin hata kovaryansları serbest 
bırakılmıştır. 
5 30 ve 30’dan fazla gözlem için hesaplanan t değeri ile 2 karşılaştırılır ve hesaplanan t değeri 2’ye eşit veya 2 
den büyük ise katsayının istatistiksel olarak sıfıra eşit olduğunu veya istatistiksel olarak anlamsız olduğunu 
gösteren boş hipotez ret edilir. 
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Şekil 4. Doğrulayıcı Faktör Analizi Standardize Edilmiş Tahminler 

 
 

Ki-kare/serbestlik derecesi 2,17’dir. 3’ten küçük olan bu değer verilerin varsayılan 
teorik modele iyi uyum sağladığını veya diğer bir deyişle modelin geçerli olduğunu 
göstermektedir. Diğer uyum iyiliği istatistikleri aşağıdaki tablodaki gibi elde edilmiştir: 

 
Tablo 5. Uyum İyiliği İstatistikleri 

Uyum İstatistikler İstatistik Değeri Kriter Uyum 
RMSEA 0,059  0,08 İyi 
NFI 0,99  0,90 İyi 
NNFI 0,99  0,95 Mükemmel 
CFI 0,99  0,90 İyi 
IFI 0,99  0,95 İyi 
RFI 0,98  0,95 İyi 
GFI 0,91  0,90 İyi 

 

Tablo incelendiğinde bütün uyum iyiliği istatistikleri verilerin varsayılan teorik modele 
iyi uyum sağladığını göstermektedir. 

Sonuç olarak, Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçları faktör gruplarının geçerli olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bu aşamada gizil değişkenler arasında var olduğu ileri sürülen ilişkilerin 
test edilmesine geçilmiştir. Örneklem verileri kullanılarak tam doymuş Avrupa Müşteri 
Memnuniyeti Endeksi Model’indeki gizil değişkenler arasındaki tüm mümkün bağlantılar 
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arasındaki ilişkiler test edilmiştir. Sonuç olarak, örneklem verilerine dayalı aşağıdaki nihai 
Yapısal Eşitlik Modeline ilişkin sonuçlar elde edilmiştir:  

 
Şekil 5. Yapısal Eşitlik Modeli t-değerleri 

 

 
Yapısal Eşitlik Modeline ilişkin sonuçlar incelendiğinde, gizil değişkenlerden onlara 

ilişkin maddelere (gözlenen değişkenlere) yönelen çizgiler üzerinde ve gizil değişkenler 
arasında birbirine yönelen çizgiler üzerinde görülen t değerinin tümü 2’den büyüktür. t 
değerinin mutlak olarak 1,96 değerinden büyük olduğu ilişkiler anlamlıdırlar. Bu sonuçlar 
bütün katsayıların istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Yapısal Eşitlik 
Modeline ilişkin ekzojen değişkenlerin endojen değişkenler üzerindeki etkilerinin 
tahminlerini gösteren yapısal denklem tahminleri aşağıdaki gibi elde edilmiştir: 

 
Tablo 6. Ekzojen Değişkenlerin Endojen Değişkenler Üzerindeki Etkilerinin Standardize Edilmiş 

Tahminleri 
Denklem No Yapısal Denklemler 𝑹𝟐 

1 
 

BEK = 0,88 IMAJ 
 sh.       (0,051) 
 t.        17,35 

0,78 

 
 
2 

 
KAL = 0,61 BEK + 0,40 IMAJ 
sh.       (0,072)         (0,072) 
t.           8,42             5,48 

0,95 

 
 

 
DEGER = 0,77 KAL 0,59 
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3 sh.             (0,047)   
t.               16,20  

 
 
4 

 
MEM = 0,52 KAL + 0,18 DEGER + 0,32 IMAJ 
sh.        (0,10)          (0,037)               (0,097) 
t.           5,04             4,77                    3,27        

0,94 

 
 
5 

 
SADAKAT = 0,12 DEGER + 0,82 MEM 
sh.                  (0,053)              (0,057) 
t.                      2,34                14,28    

0,85 

Yapısal denklem tahminleri incelendiğinde, toplam 5 denklemdeki bütün t değerlerinin 
2’den büyük olduğu ve böylece bütün katsayıların istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
görülmektedir. Ayrıca, belirlilik katsayılarının (R2’lerin) tümü yüksek değerler almıştır. Her 
bir regresyon denkleminde ilgili ekzojen değişken(ler) endojen değişkendeki değişimin büyük 
bir yüzdesini açıklamıştır.  

Birinci yapısal denklemde örneklem verilerine dayanarak kurumsal imaj ile müşteri 
beklentileri arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Kurumsal imajın 1 birim artması 
müşteri beklentilerinin 0,88 birim artmasına sebep olur.  

İkinci yapısal denklemde örneklem verilerine dayanarak müşteri beklentileri ile 
algılanan ürün ve hizmet kalitesi arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Müşteri 
beklentilerinin 1 birim artması algılanan ürün ve hizmet kalitesinin 0,61 birim artmasına 
sebep olur. Ayrıca, kurumsal imaj ile algılanan ürün ve hizmet kalitesi arasında anlamlı bir 
ilişki olduğu görülmektedir. Kurumsal imajın 1 birim artması algılanan ürün ve hizmet 
kalitesinin 0,40 birim artmasına sebep olur. Böylece, müşteri beklentilerinin kurumsal imaja 
göre algılanan ürün ve hizmet kalitesi üzerinde daha fazla etkisinin olduğu görülmektedir. 

Üçüncü yapısal denklemde örneklem verilerine dayanarak algılanan ürün ve hizmet 
kalitesi ile algılanan değer arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Algılanan ürün ve 
hizmet kalitesinin 1 birim artması algılanan değerin 0,77 birim artmasına sebep olur. 

Dördüncü yapısal denklemde örneklem verilerine dayanarak algılanan ürün ve hizmet 
kalitesi ile müşteri memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki olduğu, algılanan değer ile müşteri 
memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve kurumsal imaj ile müşteri memnuniyeti 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Algılanan ürün ve hizmet kalitesinin 1 birim 
artması müşteri memnuniyetinin 0,52 birim artmasına sebep olur. Algılanan değerin 1 birim 
artması müşteri memnuniyetinin 0,18 birim artmasına sebep olur. Kurumsal imajın 1 birim 
artması müşteri memnuniyetinin 0,32 birim artmasına sebep olur. Böylece, algılanan ürün ve 
hizmet kalitesinin algılanan değer ve kurumsal imaja göre müşteri memnuniyeti üzerinde daha 
fazla etkisinin olduğu görülmektedir. 

Beşinci yapısal denklemde örneklem verilerine dayanarak algılanan değer ile müşteri 
sadakati arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve müşteri memnuniyeti ile müşteri sadakati 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Algılanan değerin 1 birim artması müşteri 
sadakatinin 0,12 birim artmasına sebep olur. Müşteri memnuniyetinin 1 birim artması müşteri 
sadakatinin 0,82 birim artmasına sebep olur. Böylece, müşteri memnuniyetinin algılanan 
değere göre müşteri sadakati üzerinde daha fazla etkisinin olduğu görülmektedir. 
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Şekil 6. Yapısal Eşitlik Modeli Standardize Edilmiş Tahminler 
 

 
 

Ki-kare/serbestlik derecesi 2,21’dir. 3’ten küçük olan bu değer verilerin varsayılan 
teorik modele iyi uyum sağladığını göstermektedir. Diğer uyum iyiliği istatistikleri şöyledir: 

 
Tablo 7. Uyum İyiliği İstatistikleri 

Uyum 
İstatistikler 

İstatistik 
Değeri 

Kriter Uyum 

RMSEA  0,06  0,08 İyi 
NFI 0,99  0,90 İyi 
NNFI 0,99  0,95 Mükemmel 
CFI 0,99  0,90 İyi 
IFI 0,99  0,95 İyi 
RFI 0,98  0,95 İyi 
GFI 0,90  0,90 İyi 

 

Tablo incelendiğinde bütün uyum iyiliği istatistikleri verilerin varsayılan teorik modele 
iyi uyum sağladığını göstermektedir. 
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6. Sonuç ve Değerlendirmeler 
Bu çalışmada Bursa ilinde bir lüks otomobil yetkili bayisi olan ve satış sonrası 

hizmetleri sunan bir işletmenin Avrupa Müşteri Memnuniyeti Endeksi ile kurumsal imajdan 
müşteri sadakatine giden ilişkiler modeli incelenmiştir. Böylece, fiyatı daha yüksek olan 
otomobillerin satış sonrası hizmetler yönünden nasıl algılandıkları açıklanmıştır. Bu 
çerçevede lüks otomobillerin satış sonrasında hizmetlerinde farklı yönler ve farklı müşteri 
algıları ortaya çıkmıştır.  

Nihai modeldeki değişkenler arası ilişkiler değerlendirildiğinde, kurumsal imajın hem 
müşteri beklentilerini, hem algılanan kaliteyi ve hem de müşteri memnuniyetini etkilediği 
görülmüştür. Özellikle, özellikli ürün olan lüks otomobillerin satış sonrası hizmetlerinde 
müşteri memnuniyetlerinin oluşum sürecinde imajın yerinin kuvveti kendini göstermektedir. 
Yine modelde müşteri beklentilerinin yüksek bir seviyede algılanan kaliteyi (hizmet ve ürün 
kalitesi algısını) arttırdığı görülmüştür. Algılanan ürün ve hizmet kalitesinin ise hem algılanan 
değeri hem de müşteri memnuniyetini doğrudan yüksek düzeyde etkilediği ortaya çıkmıştır. 
Bu bulgu, örneklem verilerine göre lüks otomobil satış sonrası hizmetlerinde imajın ve 
kalitenin memnuniyet ve sadakat oluşumunda en etkin gizil değişkenler olduğunu 
göstermektedir. Algılanan değer ise imaj ve memnuniyetin aksine yüksek bir etki gücüne 
sahip değildir. Öyle ki algılanan değer her ne kadar memnuniyeti ve sadakati etkiliyor olsa da 
bu etkinin seviyesi düşüktür. Bu bulgu, lüks marka araç kullanan bir kişi için servis 
ücretlerinin öneminin düşük olduğu anlamına gelmektedir. Ayrıca her ne kadar algılanan 
değerin müşteri sadakatine etkisi 0,12 gibi küçük bir katsayı ile ortaya konulmuş olsa da 
araştırmanın bu çıktısı Avrupa Müşteri Memnuniyeti Endeksi Modeli açısından orijinaldir. 
Çünkü temel modelde algılanan değer ve müşteri sadakati arasında doğrudan ilişki 
bulunmamaktadır. Oysaki örneklem çerçevesinde güvenilir ve geçerli yeni bir yol (path) 
bulunmuştur. Bu yol da algılanan değer ve müşteri sadakati arasında ilgili örneklemde yeni 
bir yapıyı ifade etmektedir.  

Nihai model genel olarak değerlendirildiğinde, bir lüks otomobil markası satış sonrası 
hizmetlerinde sadakatin oluşmasında en etkin gizil değişkenlerin kalite ve imaj olduğu 
görülmüştür. Bu nedenle, her ne olursa olsun kalite ve imaj algıları asla düşürülmemelidir. 
Ayrıca izlenecek stratejik politikalar dâhilinde kalite ve imaj algılarının arttırılması çabalarına 
yer verilmelidir. Tüm modeldeki ilişkilerin kuvvetini arttıracak ve modelin gelişimini 
sağlayabilecek diğer bir unsur da algılanan değerin artırma çalışmaları olmalıdır. Algılanan 
değer yükseldiğinde yani tüketiciler ödedikleri hizmet bedellerinin yüksek olmadığını 
düşünmeye başladıklarında, şiddetli bir biçimde hem memnuniyetin ve hem de sadakatin de 
arttığı gelecekte görülebilir. Bu çalışmada analiz edilen yetkili bayinin sadakati oluşturan 
süreçte ilgili sektöre ışık tutabilecek bir örnekleme sahip olduğu söylenebilir. Bu nedenle, 
sektörde yer alan benzer işletmelerin kalite ve imaj çalışmalarından vazgeçmeden algılanan 
değeri yükseltme çabaları sonucunda sadakati arttırabileceklerine yönelik bir çıkarım 
yapılması yanlış olmayacaktır. 

Araştırmaya göre lüks araç kullanan tüketicilerin satış sonrası hizmetlerden 
memnuniyetlerini ödedikleri bedelden ziyade aldıkları hizmetin kalitesi, beklentileri ve 
kurumun imajı etkilemektedir. Bu durum özellikli ürün kullanan tüketicilerin fiyat odaklı 
olmadıklarını; satış sonrası hizmetlerden beklentilerinin öncelikle kalite olduğunu 
göstermektedir. Kalite memnuniyet ilişkisinin bu denli yüksek olması, özellikli ürün kullanan 
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lüks otomobil tüketicisinin temel isteğinin aracının sorunsuz ve konforlu bir biçimde ulaşım 
ihtiyacını sağlamasını isteği olarak algılanabilir. Dolayısıyla lüks araç servis hizmeti veren 
işletmelerin, araçlar tamir edildikten sonra hatalı onarım sonucu tekrar servise dönmesini 
engelleyecek şekilde bir kalite kontrol sistemi oluşturmaları ve algılanan kaliteyi sürekli 
artıracak çalışmalar yapması gerekmektedir. 

Kurum imajının da müşteri memnuniyeti ve diğer faktörler üzerindeki yüksek etkisi 
tüketicinin güven duyduğu, topluma katkı sağlayan işletmeleri tercih etme eğiliminin yüksek 
olduğu anlamına geldiği söylenebilir. Lüks araç servis hizmeti veren işletmelerin 
müşterilerine yönelik kurum imajını artırıcı konumlandırma çalışması yapmaları, bu tür 
işletmelerin tüketicileriyle daha uzun süreli ilişki kurmasını sağlayabilir. 
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BİR SÜRGÜNÜN ANATOMİSİ: AHISKA TÜRKLERİNDEN “BEKİR MAMOYEV” 
İLE SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI 

 

Davut Gürbüz*    Mehmet Kul** 

Öz 
Bugün Gürcistan sınır bölgesinde yaşayan Ahıska (Meskheti) Türkleri (Türkiye sınırına 15 kilometre 
uzaklıktadır), Sovyet Birliği döneminde 1944 yılında sürgün edildi. Onlar kendi elleriyle Kazakistan, Özbekistan 
ve Kırgızistan demiryolu hattını tamir ettiler ve onlar kapalı yük vagonları ile taşındılar. Sürgünde ve sonrasında 
Ahıskalı Türkler zorluklar yaşamışlardır. Bu yaşanmış zorlukların sadece yazılı kaynaklardan değil, aynı 
zamanda “sözlü tarih” olarak tanımlanan bireysel deneyimlerin mikro tarihinden de ortaya çıkarılması oldukça 
önemlidir. Bu makalede, Ahıskalı bir Türk olan, ailesiyle birlikte ülkesinden binlerce kilometre uzaklıktaki 
Kazakistan’a yedi yaşındayken sürgün edilen Bekir Mamoyev’in mikro tarihine odaklanılmıştır. Öznel algılar 
nesnel sonuçlar veya göstergeler içerdiği için, Bekir Momayev’in öznel hayatından o günün nesnel koşullarına 
ilişkin önemli bilgiler elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sovyetler Birliği, Ahıska Türkleri, Sürgün, Bekir Mamoyev, Sözlü Tarih 

ANATOMY OF AN EXILE: AN ORAL HISTORY STUDY WITH MESKHETIAN TURKS 
“BEKİR MAMOYEV” 

 
Abstract 
Ahista (Meskheti) Turks, who are living in Georgia border area today (It is located 15 kilometers from the 
Turkish border), were exiled in 1944 during the Soviet Union. They fix with his own hands the roadbed of 
Kazakhstan, Uzbekistan and Kyrgyzstan and they were transported with in closed freight train wagons. They 
were living difficulties during and after the deportation.  It is so important to uncover the difficulties experienced 
from not only the written sources, but also a micro history of the individual experiences, which is described as an 
“oral history”.  This article focuses on one of the Ahista Turk’s Bekir Mamoyev’s micro history, who is exiled 
with his family to Kazakhstan, thousands of miles away from his own country, when he was 7 years old. 
Because of subjective perceptions contains objects results or indicators, important information on the objective 
conditions of the day were obtained Momayev the subjective life.  

Key Words: The Soviet Union, The Ahıska Turks, Deportation, Bekir Mamoyev, Oral History 
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Giriş 
Ahıska, Gürcistan’ın güneybatısında, Türkiye’nin kuzeydoğusunda Ardahan ilimize sınır 
teşkil eden, Türkiye sınırına (Türkgözü sınır kapısına)15 km., Ardahan’a 60 km. mesafede 
bulunan dağlık bir bölgedir. 

Ahıska bölgesi, bugünkü Türkiye – Ermenistan sınırının birleştiği yerin kuzeyinde, Acaristan 
Özerk Cumhuriyeti’nin (Batum) doğusunda ve 
Tiflis’in güneyinde, Gürcistan sınırı dahilindedir 
(Avşar, 2004; Saygılı, 2004; Şahin, 2014). Bu 
bölge, kuzeyde Borjoma, güneyde Çıldır düzlüğüne, 
doğuda Borçalı’ya, batıda Acar topraklarına 
dayanır. Ahıska, Adigön,  Aspinza, Ahılkelek ve 
Bağdonoka gibi önemli yerleşim birimleri ile 
220’den fazla köyün merkezi olan Ahıska’nın yüz 
ölçümü, 6260 km2 büyüklüğündedir. Bu topraklar 
tarıma ve hayvancılığa çok elverişlidir (Agara, 
2002:3). Posof Çayının iki yakasında yer alan şehir, 
karayolu ile Tiflis, Batum ve Türkiye’ye bağlıdır. 
Ayrıca Türk sınırının çok yakınına kadar uzanan bir 
demiryolu, Ahıska’yı Tiflis’e bağlar (Bayramov, 
2006:3). Ahıska Türklerine “Mesket Türkleri” de 
denilmektedir, çünkü bu bölgede Mesket sıradağları 
bulunmaktadır (Bayraktar, 1999:8, Sürmeli, 
2010:99). 

 

 

Ahıska, Dede Korkut Kitabı'nda Ak-Sıka/Ak-Kale; 481 yılında Akesga adıyla anılan Eski 
Oğuzlar beldesidir. Elde edilen bulgular, bölgenin, Milattan önce de önemli bir yerleşim 
bölgesi olduğunu göstermektedir (Kırzıoğlu, 1970:203). Evliya Çelebi, 17. yüzyılda 
Ahıska'ya gittiğinde bölgede taş bir kale, kale içinde bin tane ev, eski cami, pek çok han, 
hamam ve medrese bulunduğunu tespit etmiştir. Ama bu eserlerden hiçbiri günümüze intikal 
etmemiştir (Avşar,2004:1; Bayramov, 2006:5).Bölgeye, 1068'de Selçuklular, 1268'de 
Moğollar hâkim olmuş, kısa süren Moğol hâkimiyetinden sonra, kendi halkından olan 
Derebeyleri yönetimi ele almışlardır. Yarı bağımsız olarak; İlhanlı, Karakoyunlu ve 
Akkoyunlu devletlerine bağlı kalan Ahıska Bölgesi, 1578 yılında Osmanlı Devleti'nin 
yönetimine geçerek eyalet merkezi hâline gelmiştir. Ahıska’da, 1595 yılında sayım yapılarak 
Osmanlı Kanunnamesi yürürlüğe konmuştur (Zeyrek, 2001; Şahin, 2014).  

Ahıska’ya Ruslar sürekli saldırı düzenlemiş ancak bir türlü amacına ulaşamamıştır. Ancak 7 
Temmuz 1828 tarihinde işgal edilen Kars, 15’inde Ruslara teslim olmuş ve bunun üzerine 
Ruslar doğrudan Ahıska’ya yönelmişlerdir. 5 Ağustos 1828 günü, yerli halkın koruduğu 
Ahılkelek Kalesi, toplarla düşürülerek kaybedilmiştir (Zeyrek, 2001). Şehir yağmalanmış, 
kütüphaneler Petersburg'daki imparatorluk kütüphanesine taşınmıştır. Bu kanlı savaşta 
Gürcüler de aktif olarak Rusların safında yer almıştır (Bayramova, 2006). 14 Eylül 1829 

 

 Kaynak: www.bilinmeyenturktarihi.com/ahiska-

turkleri.html 
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tarihinde Ruslarla imzalanan Edirne Antlaşması gereğince -savaş tazminatı yerine- Ahıska ve 
Ahılkelek Ruslara verilmiş; Kars ve Ardahan'dan itibaren diğer topraklar Osmanlılara 
bırakılmıştır. Böylece Ahıska'nın karanlık devri de başlamıştır (Yahya, 2003; Sürmeli, 2010; 
Şahin, 2014). Ahıska ve çevresinin Çarlık Rusya'sı elinde geçen doksan yıllık hayatı, 
zulümlerle doludur. Halkın bir kısmı Türkiye'ye göç etmiş, Erzurum, Ağrı, Muş, Çorum, 
Hatay ve Bursa yörelerinde yerleşmiştir (Bostan, 1988). Onların yerlerine ise Rus, Gürcü, 
Ermeni ve Yahudiler iskân edilmiştir. Orada kalanlar, Rus mezâlimi altında yaşamaya devam 
etmişlerdir (Zeyrek, 2001). 

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya’da Çarlık devri bitmiş, Komünist Sovyet dönemi 
başlamıştı. Temel düşünce, Rusya İmparatorluğu içerisinde yer alan Türklerin, imparatorluk 
dışına çıkarılması olmuş, ancak bu başarılamamıştır. Bunun üzerine asimile ve çeşitli 
sindirme politikaları devreye girmiştir. Gürcü şovenistlerin devreye girmesi ile mezalim çift 
yönlü olarak devam etmiş, hem Ruslar hem de Gürcüler Ahıska Türklerine baskı ve sindirme 
politikası izlemiştir. Hatta kendisi de Gürcü olan Stalin, Ahıska Türklerinin önde gelen 
liderlerinden Ömer Faik Bey’e milliyetini değiştirmesini istemiş ve böylece kendi halkına 
örnek olabileceğini düşünmüştür. Yine bir başka sindirme yöntem olarak dil değişikliğinde 
olmuştur. 1935-36 öğrenim yılında okul dili Azerbaycan Türkçesine çevrilmiş, sonra Arap, 
Latin ve ardından da Kiril alfabeleriyle okutulmaya başlanmıştır. 1940'tan itibaren de okullara 
Gürcü dili ve alfabesi getirilmiştir (Bayramova, 2006). Bölgenin etnik ve kültürel 
asimilasyonunun nedeni, Ahıskalı Türklerin Gürcüleştirilmesi politikasının bir sonucudur 
(Aslan, 1995; Sürmeli, 2010; Şahin, 2014). 

Aynı yıl Ahıska ve çevresine “sınır koruması” adı altında on binlerce asker yerleştirilmiştir, 
askere alınmayan Ahıska Türklerinden 40.000 civarında kişi, “Almanlarla savaşılacak 
bahanesiyle” silâhaltına alınarak cepheye gönderilmiştir. Sovyetlerin, Türkiye üzerine 
yapmayı düşündüğü bir saldırıda, stratejik önemi olan bu bölgeyi Türk unsurundan 
temizleyerek 7.000 Gürcü hanenin iskan edilmesi amacı güdülmüştür (Yunusov, 2002; 
Avşar,2004; Öztürk, 2004; Sürmeli, 2010).Geride kalanları da (kadınlar ve yaşlılar), Ahıska-
Borcom demiryolu inşaatında çalıştırılmışlar, bu hat 1944 Ekiminde tamamlanmış ve sürgün 
de Kasımın ayında başlamıştır. Ahıskalılar, bindirilecekleri hayvan vagonlarının demiryolunu 
kendi elleriyle yaptıklarından haberdar değillerdir (Zeyrek, 2001) ve tarihler 14 Kasım 1944’ü 
gösterdiğinde bilinmeyene doğru bir sürgün başlamıştır. 2. Dünya savaşı sonrasında askerden 
dönen Ahıskalı erkekler ailelerini, evlerini bulamamış ve onlar da başka yerlere sürgüne 
gönderilmişlerdir (Saygılı, 2004; Devrisheva, 2010). Ahıska Türklerinin sürgünleri 47 yıl 
boyunca gizlenmiş (Avşar, 2004:4) ve SSCB Yüksek Prezidyumu'nun 30 Mayıs 1968 tarihli 
kararnamesinde bu sürgünden bahsedilmesiyle duyulmuştur. Ahıskalıların yurtlarına tekrar 
dönmek için çok çaba sarf etmişlerdir (Halidov, 2011) ve Gorbaçov döneminde (1989) tekrar 
Ahıskalıların durumu gündeme gelmiş, ancak Özbekistan’da Fergana olayları bahane edilerek 
Ahıskalılar bir kez daha sürgüne tabi tutulmuşlardır (Sargın, 2006:47). 

Bu çalışmada; Ahıska Türklerinden, 1937 yılında Ahıska’da doğan ve Ruslar tarafından yedi 
yaşında ülkesinden sürgün edilen, sürgünü bir çocuk olarak yaşayan, Azerbaycan Emniyet 
Eski Genel Müdürlüğü görevini yapmış ve Bekir Mamoyev’in yaşadıkları, mücadelesi, 
zorlukları ve hayatındaki değişimin boyutu bir araştırma tekniği olan “sözlü tarih” yöntemiyle 
incelenmiştir. Böylece sürgüne tabi tutulan Ahıska Türklerinin, yaşadığı travma, bizzat sürgün 
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edilen Bekir Mamoyev’in öznel gerçekliğinden ortaya konulmaya ve bu yaşananların gelecek 
nesillere aktarılmasına çalışılmıştır. 

   

   

Sözlü Tarih Tekniği İle Mikro Tarihe Odaklanmak 
Tarihsel bellek, sadece yazılı hafızada değil, aynı zamanda bireylerin kişisel biyografisinde 
istiflenmiş yaşanmışlıklardan da oluşmaktadır. Klasik tarih yaklaşımlarının makro bakış 
açıları yanında, tarihsel belleği oluşturan mikro tarihsel biyografilerin anlaşılması 
gerekliliğinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Çünkü küreselleşme ideolojisi yerele 
ait tüm kültürel değerleri yok etmekte ve yerel sözlü aktarımı, egemen küresel tarihi söylem 
karşısında adeta toz buz olmaktadır. Sözlü tarih çalışmaları araştırmacılara yok olmaya 
mahkûm edilen bu yaşanmışlıkları gün yüzüne çıkarma imkânı sunmaktadır. Oluşturulmuş 
veya egemen tarihsel söylemden öte, sıradan insanların, yani tarihi olmayanların tarihi, 
yapılan söyleşilerle ortaya koyma çabası geçmişte yaşanmışlıkları anlamayı daha mümkün 
hale getirebilmektedir. Sözlü tarih araştırma tekniğinin “Nitel Araştırma Tipi” özelliği 
taşıması, nitel araştırmaların sahip olduğu tüm sınırlılıkları içermektedir. Yani görüşmelerden 
elde edilen bilgiler sadece görüşülen kişiyle sınırlıdır genellenemez. Ancak özneden 
hareketle, nesnel gerçekliğin anlaşılması adına önemli bir yöntem olduğu da inkar 
edilmemelidir (Kul ve Parin, 2014).  

Sözlü tarih belli bir döneme ait kişisel tanıklık ve/veya yaşantıların belleğin derinliklerinden 
çıkarılıp değerlendirilmesi yoluyla toplumların tarihlerinin inşasına katkıda bulunmaktadır. 
Yazılı tarihle saptanamayacak nitelikteki bilgilere ulaşılmayı sağlamaktadır (Danacı, 
2001:133).  Sözlü tarih özelde insan, genelde ise toplumun hafızasıyla ilgilidir. Yaşayan 
her bireyin hayatında, deneyimleri ve tanıklıkları vardır ve böylece geçmiş bugüne taşınmış 
olmaktadır. Kişiler canlı olarak yaşayan kişilerin tarihsel birikimlerini öğrenirler. Buradan 
hareketle o toplumun yapısı, değişimi ve gelecek için önemli ipuçları yakalanmaya çalışılır 
(Everett, 1992:5). 

Kaynak: http:www.bulutali.com/2014/11/17/ 
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Disiplinler arası bir çalışma alanı ve araştırma tekniği olan sözlü tarih;tarih başta olmak üzere 
özellikle sosyoloji, antropoloji, etnoloji, folklor, psikoloji, sosyal psikoloji, coğrafya gibi 
beşeri bilimlerin tüm imkânlarından yararlanmaktadır (Metin, 2002:288). Klasik tarih 
yöntemleri daha çok üst sınıfların belirlediği tarihi saptamaktadır. Buna karşılık sözlü tarih 
daha çok alt sınıfların tarihini oluşturmada kullanılan bir tekniktir (TUSTAV, 2002).Gould 
(1995) sözlü tarihle ilgili amacını, “Tarihin krallar, kraliçeler, antlaşmalar, görüşmeler, 
büyük savaşlar ve Sezar, Napolyon, Pontius Pilate, Kolomb gibi mühim zevattan oluştuğunu 
sanıyoruz, ama bu sadece yüzeysel tarihtir ve büyük ölçüde yanlıştır. Sözlü tarihle, tarihi 
aşağılara indirecek, yukarılara inşa edilen tarih yerine kısa gömleklilerin, yani halkın işleri, 
aşkları, üzüntüleri, yaşam deneyimleri hakkında söylediklerini, bu merasimsiz tarihi 
koyacağım” (akt. Danacı, 2001:130-131) sözleriyle ifade etmiştir. 

Sözlü tarih, yazılı tarihe katkıda bulunabilecek ve bu tarihi denetleyebilecek önemli bir 
kaynaktır.Özellikle yazılı kültürün gelişmediği toplumlarda bizzat tarih yazma işini 
üstlenmiştir. Öyküler, masallar, türküler, maniler ve ağıtlar gibi sözel kaynaklar bir derecede 
önemli tarihsel ve sosyolojik kaynaklardır (Dansuk, 2001:22). Diğer bir ifadeyle sözlü tarih, 
bir yandan yazılı kaynaklarda bulunamayan farklı bilgilere ulaşmanın bir yoluyken, diğer 
yandan da yazılı kaynakların iktidarının ötesindeki bilgileri elde etme potansiyeli 
barındırmaktadır (Öztürkmen, 2001:115).Sözlü tarih ile biyografik yaşam öyküsü veya sözlü 
tarihle “röportaj” arasında da çok önemli farklılıklar vardır (Hall ve Hall, 1996). Burada esas 
olan, anlatıcıyı yönlendirmemek, anlatılacak hikayelerin seçimini ve kurgusunu kendisine 
bırakmak ve bilimsel bir metodolojinin rehberliğinde bu süreci yönetmektir (Öztürkmen, 
2002:116-117). Sözlü kaynağın, belli bir yaştaki insanlar olması sebebiyle, bu insanların 
ölümü ile bir dönemin zengin bilgi birikimi de yok olmaktadır. Bu da sözlü tarih çalışmalarına 
ayrı bir önem kazandırmaktadır (Metin, 2002:295). 

Birey içinde bulunduğu, -sevinçlerini, tasalarını, heyecanlarını, umut ve neşesini paylaştığı-  
toplumun en iyi yansımasıdır. Kişilerin tüm yaşam boyu duyumsadıkları “sadece dost 
meclislerinde” anlatılanlarla kalmakta, bazen de “ölümüyle kıymeti” anlaşılmakta ve “keşke 
anlattıkları yazılsaydı” denilmektedir. Yapılan bu çalışmada, sosyolojinin son zamanlarda ilgi 
alanına giren sözlü tarih çalışması “Bekir Mamoyev” örneğinde ele alınmıştır. 

Görüşmenin ayarlanması, -görüşülecek olan kişinin yurt dışına çıkacak olması sebebiyle- çok 
kısa sürede gerçekleştirilmiş, bu sebeple görüşmeci, görüşeceği kişi hakkında, önceden çok 
ayrıntılı bilgi toplama imkânı bulamamıştır. Çalışmada, görüşülen kişi tarafından kullanılan 
bazı kavramların, Türkiye’deki karşılığının tam olarak bulunmasında zaman zaman güçlük 
çekilmiş, bu da anlamayı güçleştirici bir etken olmuştur. Yine görüşülen kişinin günümüz 
Türkçesini tam olarak bilmemesi sebebiyle, rahat konuşabilmesi açısından, istediği dilde 
konuşabileceği kendisine söylenmiş, genelde Türkçe konuşulmasına rağmen, zaman zaman 
Rusça da konuşulmuş, bu ifadeler tercüman aracılığı ile Türkçe ’ye anında çevrilmiştir. Bu da 
yine görüşmenin daha fazla derinleştirilmesinde engelleyici bir faktör olmuştur. Görüşme 
boyunca Rusça, Azerice ve Türkçe bilen bir tercüman hazır bulundurulmuş ve Bekir 
Mamoyev’le 2,5 saat süren bir sözlü tarih görüşmesi gerçekleştirilmiştir.  
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Sözlü Tarih Tekniği İle Bekir Mamoyev’in Mikro Tarihine Bir Bakış 

Yedi Yaşında Bir Sürgün Bekir Mamoyev 
1944 Ekiminden önce, Ahıska bölgesine on binlerce Rus askeri yerleştirilmiş, o güne kadar 
askere alınmayan Ahıska’lı erkekler askere alınmış ve geri kalan halka ise “Komünist 
İmecesi” adı altında yollar, köprüler ve demiryolları tamir ettirilmişti. 14 Kasım 1944 günü 
gece yarısından sonra, sınıra yerleştirilen Rus askerleri Ahıskalı Türklerin evlerini bastılar ve 
dört saat içinde kamyona doldurularak istasyona getirdiler. Ahıskalılar, kış günü, kapıları 
dışarıdan kilitlenen yük ve hayvan vagonlarına en az 10 aile bindirilerek amansız bir 
yolculuğa çıkarıldılar (Aydıngün, 1999; Agara, 2002; Bayramova, 2006; Sürmeli, 2010; 
Devrisheva, 2010; Ağaoğlu, 2011, Şakirova, 2014; Şahin, 2014). 

Aspinzarayonı ilçesinin Niyala köyünde doğan Bekir Mamoyev de henüz yedi yaşındayken 
sürgün yaşayan Ahıskalılardandır. Bekir Mamoyev, o günlerde yaşadıklarını şu ifadeleriyle 
paylaşmıştır: 

“Siz biliyorsunuz ki, Ahıska Bölgesini 1828 de Ruslar aldı. Ondan önce Ahıska Paşalığı 
vardı. Ondan önce de beş rayon (ilçe) vardı. Bu beş rayonu, Ruslar işgal etti. 1828 yılında da 
anlaşma ile bu beş rayonu kendine aldı. İşte, ben 1937 yılında Gürcistan’ın, Aspinzarayoni 
ilçesinin, Niyala köyünde doğdum. O dönemde Sovyetler Birliği vardı. Babam, annem orada 
doğmuşlar ve 1944’e kadar orada yaşamışlar. 1944 yılının kasım ayında bizi sürgün ettiler. 
Bizi sürgün ettiklerinde ben yedi yaşındaydım. Benim babam başka bir köyde muhtarlık 
yapıyordu. Evde yoktu. Gece saat ikiydi. Bütün köyü kuşattılar ve kimse bir yere gidemez 
dediler. Bize iki saat zaman verdiler ve ‘siz buradan göç edeceksiniz’ dediler. Bunu yapanlar 
Rus askerleriydi. Hiçbir şeyimizi yanımıza almamıza müsaade etmediler. Bizim evimizde 
Gürcü bir kiracı oturuyordu. Kira vermiyordu ama orada yaşıyordu. Giderken annem evimizin 
anahtarını o kadına vererek dedi ki, ‘biz gelene kadar hayvanlarımıza bakarsın, bizde birkaç 
güne kadar döneriz’. Öylece her şeyimizi bıraktık. Bu sırada babam yanımızda yoktu. Rus 
askerleri onu da at ile getirdiler. Babam gelip eve girdiğinde annem ağlıyordu. Biz küçüktük, 
bir kardeşim vardı dört yaşında, bir de ablam vardı on yaşında, birde ben vardım. Toplam üç 
kardeşiz. Herkes ağlıyor ve gitmek istemiyordu. Bizi Amerika’dan gelen kamyonlara 
doldurdular. Kamyonlara bindirirken, ‘Sizi Alman tehlikesinden korumak için başka yerlere 
geçici olarak göç ettiriyoruz, en kısa zamanda topraklarınıza geri döneceksiniz’ diyorlardı. 
Bizi Borjom dediğimiz bir ilçeye kadar götürdüler. Beş altı aileyi bir kamyona doldurarak 
götürüyorlardı. İşte böylece yıllar sürecek sürgün yolculuğumuz başlamış oldu.” 

Sürgün ve Ölüm 
Bir Ahıskalı olan Nunuş Feyzullayeva’nın (akt. Bayromova, 2006: 39-41) anlatımları dikkate 
değerdir: “Kış şartlarında, hayvanların – yüklerin taşındığı vagonlara Ahıskalılar 
doldurulmuştu. Tuvaletsiz, susuz vagonlarda ölüm kol gezmekteydi. Tren durduğu her 
istasyonda, vagonlardan onlarca cenaze çıkıyor ve defnedilmeden bir yerlere bırakılıyordu. 
Beş-on hanenin eşyalarıyla beraber otuzu aşkın kişi bir vagonda gidiyordu. Vagonun kapıları 
günde bir defa açıyorlardı. Adeta tekerlekler üzerinde birer mezardı vagonlar. İdrar kesesi 
patlayarak ölen kadınlar vardı. Çünkü tuvalet yoktu. Vagonun döşemesini delmek 
zorundaydılar. Bu ise firar etmek olarak cezalandırılacak bir suçtu. Annem yemiyordu, su 
içmiyordu ki, herkesin gözü önünde rezil olmasın. Kadınlar daire oluşturuyorlardı, bu etten 
duvar arkasında su döküyorlardı; erkekler de öyle...O vagonlarda nice facia ve tüyler ürpertici 
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vahşet yaşanmıştı. Normal şartlarda genç bir gelin lohusa olduğunda erkekler ve çocuklar 
lohusa yatağından uzak tutulur. Fakat vagonda bunu nasıl yapacaksın? Çocuklar sırt üstü yere 
yatırılmış ki, doğumu görmesinler... Lohusanın çığlıkları duyulmasın diye erkekler yüksek 
sesle bağırıyorlar; kahırlarından ağlıyorlardı... Sürgün vagonlarında, ‘İnsanla dolu trenler, 
Hazar Denizi’ne doğru sürülerek, hepimizi denize gömecek!’ şeklinde şayialar yayılıyor, 
zavallılar, dualar ediyor ve birbirleriyle helâlleşiyorlardı.” Benzer bir durumu Bekir Mamoyev 
de ifade etmiş ve çok küçük bir yaşta yaşamış olduğu bu sürgün, hayatında büyük bir travma 
oluşturmuştur. 

“Borjom’a geldiğimizde, bizi hayvanların taşındığı yük trenlerinin vagonlarına doldurdular. 
Kırk elli kişiyi bir vagona dolduruyorlardı. Mevsim kış olduğu için dışarısı çok soğuktu. 
Vagonlarda ısıtma sistemi, tuvalet, su hiçbir şey yoktu. Doğru dürüst yemek vermiyorlardı. 
Yolculuk sırasında çok kişi öldü. O dönemde büyük adamların hepsi savaşta olduğu için, 
sürgün edilenler, çocuklar, kadınlar ve yaşlılardı. Yolculuk sırasında onyedibin kişi hayatını 
kaybetti.  Rus askerleri istasyonlarda vagonları açarak, açlıktan, soğuktan ve hastalıktan 
ölenleri trenlerden dışarı atıyorlardı. Günde bir defa vagonların kapıları açılıyordu. Ölenleri, 
gömmeye müsaade etmiyorlardı. Gelip bizim elimizden cenazeleri alıyorlar ve tren giderken 
karların üzerine atıyorlar, öylece de kalıyordu. Kimse ölenlerin cenazesini vermek istemiyor, 
ağlayarak direniyordu. Hepimiz, korku içinde bir bilinmeze doğru yol alıyorduk. Yolculuk 
sırasında, erkeklerden utandıkları için, vagonlarda tuvalet ihtiyaçlarını gideremeyen 
kadınlardan, idrar keseleri patlayarak ölenler vardı. İşte böylece bir ay süren bir yolculuk 
sonrasında, biz Kazakistan’a sürgün olduk.” 

Sürgünün Adresleri: Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan 
Ahıska Türkleri sürülürken onlara; “Alman tehlikesinden korumak için, başka yerlere geçici 
olarak göç ettirildikleri” ve “en kısa zamanda topraklarına geri dönecekleri” söylenmişti 
(Agara, 2002; Bayramova, 2006) ve böylece yolculuğa / sürgüne çıkarmışlardı. Birbuçuk ay 
süren yolculuk sırasında açlıktan ve hastalıktan, 17 bini çocuk olmak üzere 30 binden fazla 
kişi hayatını kaybetmişti(Serverov, 1990:23) ve belki de “sözde Alman tehlikesi” daha az can 
alacaktı. Yolculuk sonunda, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan çöllerine yerleştirilen 
Ahıskalılar yerel halka “öcüymüş” gibi gösterildiği gibi (Bayramova, 2006; İbrahimoğlu, 
2009; Şakirova, 2014) aynı zamanda sıkı bir polis ve Rus istihbarat örgütü (KGB) kontrolü 
altında tutulmuştu ve uzun bir süre bu yerlerden dışarıya çıkmaları da yasaklanmıştı (Agara, 
2002:27). 

Bekir Mamoyev ve ailesi Kazakistan’a sürgün edilmişlerdir. Sürgün sırasında tüm akrabaları 
farklı farklı yerlere gönderildiğinden, birbirleriyle irtibatları tamamen kesilmiş ve tam oniki 
yıl devlet kontrolünde tutularak yerleştirildikleri köyün dışına daha çıkmalarına müsaade 
edilmemiştir.  

“Bütün Ahıska Türkleri üç devlete sürgün edildiler. Kazakistan’a, Kırgızistan’a ve 
Özbekistan’a. Kazakistan’a 30 bin kişi, Özbekistan’a 40 bin, 20 binde Kırgızistan’a sürgün 
edildi. Ama bu rakamlar, Rus Devleti’nin söylediği rakamlardır. Aslında 110 bin kişi sürgüne 
gönderildi. Verilen rakam ise 90 bin kişi. Bizi Kazakistan’ın Almatı şehrinden 80 km ileride 
bulunan Çiligrayonu (Buconni), denilen bir kente yerleştirdiler. Bizim aile ve büyük amcamın 
ailesi bir yere düştük. Diğerlerinin her biri bir yere gönderildi. 1956 yılına kadar askeri 
kontrol vardı. Bizi hiçbir yere çıkarmadılar. Oniki yıl hiçbir yere çıkamadık. Akrabalarımızı 
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bile göremiyorduk, mektup yazamıyorduk ve hiçbir şekilde haber alamıyorduk. İşte 1956 
yılında devlet kontrolü kalktıktan sonra herkes birbirini aramaya başladı ama baktılar ki 
herkes bir yerde ölmüş. Kalanlarla görüştük. Ölenlerin çoğunun çocuklarını bulduk ama 
bugüne kadar bulamadıklarımız, nerede olduğunu bilmediğimiz yüzlerce kişi var hala.”  

Fısıltıyla Söylenen Bir Söz: “Benim Ardahan’da Bacım Var” 
Yaşamış oldukları bu zulüm dolu yılların sebebini, Bekir Mamoyev, Osmanlı Devleti elinde 
bulunan “Boğazlara” Rusların göz dikmiş olması ve Osmanlı Devletine olan kinlerinden 
kaynaklandığını ifade etmiş ve Rusların, Türk olan biriyle mektuplaşanları bile şiddetli bir 
şekilde cezalandırdıklarını şu sözlerle anlatmıştır: 

“1936 yılına kadar Azeri milleti yoktu. O tarihe kadar Türk olarak yazıyorlardı. 1936 yılında 
Stalin döneminde, Türk sözünü kaldırdılar ve dediler ki: “Türk olmamalı”. Türk’e düşman 
gibi bakıyordu Sovyetler. Osmanlı İmparatorluğu zamanında bizim ‘boğazlara’ göz 
dikmişlerdi. Bu yüzden düşman gibi görüyorlardı Türkleri. Bizi bu yüzden sürgün ettiler 
zaten. Bunun sebebi de, Osmanlı’ya olan kinleriydi. Eğer Türkiye’ye mektup yazdığımızı 
bilselerdi, on beş-yirmi yıl hapse koyuyorlardı. Rahmetlik babam sessizce, fısıltıyla derdi ki: 
‘benim Ardahan’da bacım var’. Sovyetler döneminde bizim hiç bağlantımız olmadı onlarla. 
Babam, ta ölene kadar, bana kimse duymasın diye sessizce derdi ki: ‘bizim orada 
akrabalarımız var’. Sovyetler dağılmaya başladığında, biz de mektup yazmaya başladık. 
Yazdık, yazdık, çok yazdık. İşte bu mektupların sonunda cevap geldi. Böylece birbirimizi 
bulduk, tanıştık, dayımı aldım Almatı’ya götürdüm, gezdirdim. Biz gidip geldik. Böylece 
birbirimizi bulmuş olduk.”  

Sürgünde Eğitim 
Bekir Mamoyev, eğitimini artık yeni yaşam yerlerinde almaya başladığını,  bu dönemde 
okuyan çok fazla kişi olmamasına rağmen, kendisinin zor şartlar altında eğitimine devam 
ettiğini, doktor olmayı çok istemesine rağmen, tıp fakültesine gidemediğini, babasının 
yönlendirmesiyle hukuk fakültesinde okuduğunu şu ifadelerle anlatmıştır; 

“Bizim düştüğümüz köy Rus köyüydü. Orada, on yaşında birinci sınıfa başladım. Eğitimimiz 
Rus dilindeydi. O köyde dördüncü sınıfa kadar bir okul vardı. Dördüncü sınıftan yedinci 
sınıfa kadar okumak için başka bir köye gittim.  On ikinci sınıfa kadar okumak için ise, şehre 
gitmek gerekiyordu, bende orada okudum. 1957’de onuncu sınıftan sonra beni askere 
götürdüler. Üç yıl askerde kaldım. Askerliği Beyaz Rusya’da, Babrus şehrinde yaptım.  
Askerde de bir yıl okudum ve orada çavuş rütbesine geldim. O dönemde on yıl okuyan çok 
azdı, beni o yüzden oraya aldılar. Sonra tekrar bir yıl komünist partisinin özel okullarına 
aldılar ve orada eğitim gördüm. Gündüz askerlik yapıyordum, gece o okula devam 
ediyordum. Boş vaktim yoktu. Okumayı çok seviyordum. Askerliği bitirdikten sonra tekrar 
evime döndüm. Evime döndüğümde, niyetim doktor olmaktı. Askerden, okula müracaat için, 
mektupla dokümanları gönderdim ve beni imtihana tabi tuttular ama okumam için başka bir 
şehre gitmem gerektiğini söylediler. Bunun üzerine babam dedi ki ‘oğlum,  sen üç yıl askere 
gittin yanımızda yoktun, şimdi de gidersen biz ne yapalım’. Bunun üzerine bende gitmekten 
vazgeçtim ve çalışmaya başladım. Sonra hukuk fakültesine girdim. Orada okula sürekli 
gitmiyorduk. Çalışıyorduk yılda bir ay gidip sınavlara giriyorduk. Evde öğreniyorduk. İki 
yılda orada okudum. O dönemde, yani Devlet Başkanı Kuruşkov’un döneminde, ülkedeki 
ekilip biçilmeyen yerleri, ‘Komsomol’ denilen sınıfta bulunan insanları çalıştırarak yeşertip, 
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dünyaya örnek olmak için böyle bir çalışma yaptılar ve buralar yeşertildi. Ayrıca buralarda 
fabrikalarda kuruluyordu. Burada, bir de cezaevi vardı. Bende işte bu dönemde çalışmak 
üzere bu cezaevine gittim, orada bir bölüğün başındaydım. Orada üç yıl kaldım. Bu arada 
Hukuk Fakültesini de bıraktım. Çünkü param yoktu bende bırakmak zorunda kaldım.” 

Familyam Mamoyev 
Bekir Mamoyev’in hayatında başka değişiklikler de olur. Kendilerine yeni bir soyadı verilir 
ve tüm aile fertleri bu yeni soy isimle çağırılmaya başlanır. Ablası evlenir, kardeşi at 
arabasında çalışır, babası postacılık yapar ve annesi tütün tarlalarında çalışmaya başlar. 

“1945’e kadar soyadımız yoktu. Benim babam, Garipoğlu Hamza idi. Oraya sürgün olduktan 
sonra amcamın oğlu askerden geldi, pasaport almayı düşünüyor. Diyorlar ki: ‘familyan 
nedir?’ Diyor ki: ‘benim familyam yoktur’. ‘Olmaz’ diyorlar ve ‘senin dedenin babasının adı 
neydi?’ diye soruyorlar. O da diyor ki ‘Mamo’, böylece bizim soyadımıza ‘Mamoyev’ 
diyorlar. ‘Yev’,  Rusçada o soydan gelenlere verilen bir ek. Böylece de bizim soyadımız 
“Mamoyev” olarak kalmış. Bu arada, ablam evlendi.  Kardeşim küçüktü ama at arabasında 
çalışıyordu. Babam postacıydı. Annem de tütün tarlalarında çalışıyordu. Annem, tütün işinde, 
oraya sürgün olduğumuzdan beri mecburi çalışıyordu. Çalışmasının karşılığında hemen para 
vermiyorlardı. Sene sonunda ne kadar gelir elde edilirse ona göre para veriyorlardı. Ben gidip 
anneme yardım ediyordum. Tütünün ekilmesine, sulanmasına ve toplanmasına. Babam 
postada çalışıyordu, babama da yardım ediyordum. Köyde, köyün postasını dağıtıyordum. 
1961 yılında evlendim.” 

Azarbeycan Ahıska’ya Yakındır 
Bu olayların gerçekleşmesi sırasında cezaevindeki görevine devam eden Bekir Mamoyev, o 
dönemde yeni açılan Polis Akademisi sınavını kazanarak, polislik hayatına ilk adımını 
atmıştır. Bu başlangıç, çok önemli görevlerle ve mesleğinin en üst rütbelerine kadar 
yükselmesiyle devam etmiştir. Görevi sırasında anne ve babasının isteği üzerine 
Azerbaycan’a sıkıntılı bir tayin süreciyle gelir ve burada da hayatında yine çok önemli 
değişiklikler olmuştur. 

“Cezaevinde üç yıl çalıştım ve orada rütbe aldım. Sonra 1966 yılında, Almatı’da Polis 
Akademisi açtılar ve ‘kim istiyorsa gelip girsin’ dediler. Tekrar sınava girdim ve dört yıl da 
orada okudum. Bitirdikten sonra benden, akademide kalmamı istediler ama kalmadım. Almatı 
Emniyet Müdürlüğü’nde, siyasi şubede çalışmaya başladım. Bu şubenin görevi, bütün 
polislerin hükümete, devlete başkaldırmasını engellemek, devletçi bir tarafta olmalarını 
sağlamak için kontrol altında tutmaktı. Polislerin, başka bir fikre kapılmasını engellemeye 
çalışıyorduk. Bu bölümde bir yıl çalıştım. Sonra, orada her şey devlete ait olduğu için, 
devletin malını çalanları, rüşvet alanları yakalamak amacıyla görev yapan bölümde iki yıl 
çalıştım. Almatı’da sekiz ilçe vardı. Orada bir ilçenin ilçe emniyet müdür yardımcısı oldum. 
İki yıl da burada çalıştıktan sonra biraz önce söylediğimiz şubenin müdürü oldum. Bir gün 
eve geldim rahmetlik annem ve babam oturmuş evde ağlıyorlardı. Dedim ki; ‘baba niye 
ağlıyorsunuz?’, dedi ki; ‘oğlum biraz önce Bakü’den konser gösterdiler, yüreğimiz 
dayanmadı. Hasret kaldık o topraklara. Gel gidelim, hiç olmazsa dinimiz birdir, hem de ata 
topraklarımız Ahıska’ya yakındır. ’Artık ağlamayın’ dedim ve onları Azerbaycan’a getirdim. 
Tayinimi Azerbaycan’a çıkarmaya çalıştım ama Sovyetler döneminde tayin çok zordu. Bende 
bir dilekçe yazıp verdim ama altı ay geçtikten sonra ‘yer yoktur’ diye cevap geldi. Kabul 
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etmediler. Tayini Moskova’nın yapması gerekiyordu. Ailem Azerbaycan’da kaldı ve ben geri 
döndüm. İzne geldiğimde, babam ‘ne oldu?’ diye sordu. Ben de ‘izin vermediler’ diyince, ‘git 
işten çık ve gel çocuklarına sahip çık’ dedi. Dedim ki, ‘baba ben bu işe tam yirmi yılımı 
verdim, nasıl bırakayım’. Sonra tayin yapmak için rüşvet istediler. Bende dedim ki bana öyle 
iş lazım değil. Orada her şey rüşvet, para idi. Aradan sekiz ay geçti ve Azerbaycan’da 
tanıştığım bir arkadaşım yanıma gelerek, hala Azerbaycan’a gitmek isteyip istemediğimi 
sordu. Bende ‘istiyorum’ deyince, ‘yaz o zaman dilekçeni’ dedi. Tekrar dilekçe yazdım ve üç 
gün sonra telgraf geldi. Konferans görüşmesinde general bana, ‘Mamoyev, saat 11’de 
yanımda ol’ dedi. Ben de diyorum ki, ‘benim işim güzel, bir problemim yok, bu beni niye 
çağırdı.’ Saat 11’de gittim. Gülerek kalktı yerinden ve bana, ‘Mamoyev, sen kaçmak mı 
istiyorsun buradan?’ diye sordu. ‘Ne oldu’ diye sorduğumda, bana telgrafın geldiğini söyledi. 
‘Bakü’de reis muavini olmak istiyorsan gönderiyim, kaç lira rüşvet verdin?’ diye sordu. Ben 
de, ‘bende para ne gezer’ dedim. ‘Ben bilirim, orada askerliğimi yaptım, parasız orda seni en 
büyük ilçeye müdür yardımcısı yapmazlar’ dedi. İşte böylece Azerbaycan’a geldim.”  

Mamoyev Sen Karabağ’ı İyi Bilirsin 
1981 yılında Azerbaycan’a gelir ve burada önemli görevlerde bulunur. Sovyetler Birliğinin 
dağılma sürecine girdiği dönemde, 1989 yılında, Azerbaycan Emniyet Genel Müdürlüğü 
görevine yükselir. Ancak aynı yıl Karabağ sorununun çıkması sebebiyle, olağanüstü bir 
durum söz konusu olduğundan, bütün yetkiler kendisine verilerek Karabağ’a bir aylığına 
Emniyet Müdürü olarak gönderilir. Bir aylığına gönderilmesine rağmen iki yıldan fazla orada 
görev yapar. Sıkıntılı bir dönem geçiren Karabağ’da da çok önemli görevlerde bulunur. 

“Ben Azerbaycan’a 1981 de geldim. Beş yıldan sonra, büyük bir ilçe vardı, orada emniyet 
müdürü oldum ve bana albaylık rütbesi verdiler ve İçişleri Bakanlığına gittim. Orada, 
Emniyet Genel Müdürü oldum. 1989’da bütün Azerbaycan’dan sorumluydum. Aynı yıl, 
İçişleri Bakanı değişti ve başka bakan geldi. O dönemde de, Karabağ sorunu çıktı. 1990 
yılında beni Karabağ’a Emniyet Müdürü olarak gönderdiler. Olağanüstü bir hal olduğu için, 
Karabağ’ın her şeyinden sorumlu olarak oraya gönderildim. Ben giderken, bir aylık olarak 
gönderdiklerini söylediler. Ayda bir, başkasıyla değiştireceklerdi. Ama iki ay geçti 
değiştirmediler. Ben de bakanı arayarak dedim ki; ‘izin verin, bir çocuklarımı gidip göreyim’. 
Bakan, benim yerime gelecek olan kişinin hasta olduğunu, gönderecek kimse olmadığını 
söyledi. Karabağ büyük yerdir. Nagorni Karabağ, bizim Azerbaycanlılar burada yaşıyordu. O 
dönemde Ruslar Ermenilere yardım ediyorlardı. Ben gidince, Karabağ’ı gezdim ve nerede 
Azeri var oraları öğrendim. Oranın tehlikeli bölgelerini tespit ettim ve 13 tane polis karakolu 
kurdum. O dönemde Sovyetler vardı. Bu yüzden silah da yoktu elimizde. İstediğimizde de 
vermiyorlardı. Herkesin kendinde bulunan tabancaları ve başka bulabildiğimiz silahları 
kullanıyorduk ama elimizde güçlü silah yoktu. Bu şekilde Karabağ’daki köylerimizi 
korumaya çalışıyorduk. Hiçbir Azeri oradan kaçmayı düşünmedi. Kimse kaçmadı ve direndi. 
Sonra, yeni yeni Sovyetlerin dağılması sürecinde, Elçibey devletin başına geldi. İki sene 
Karabağ’da çalıştıktan sonra bana bir ay izin verdiler. Ben de kız kardeşimin yanına, 
Almatı’ya gittim. On gün geçmişti ki bana telefon geldi. Dediler ki;‘gel görevine başla’. 
Bende dedim ki; ‘benim daha yirmi iki günüm var.’ Bana, ‘Mamoyev sen Karabağ’ı iyi 
biliyorsun, senden başka orayı yapacak kimse yok gel görevine başla’ dediler. Gittim. Orada 
otelde kalıyordum. Bu işlerle uğraşırken, beş gün sonra, gece ikide otele geldim. Tam 
yatacağım sırada bana, ‘acele gel, Ermenilerle Ruslar çatışıyorlar’ dediler. Gittim ve hemen 
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Moskova’ya ve Azerbaycan hükümetine haber verdim. Ertesi gün saat sekizde otele geldim ve 
birde baktım bir polis geldi elbiseleri yırtık bir şekilde, kaynatası ve kaynanası ölmüş, 
çocuklarının ikisinin yaralı, olduğunu söyledi. Ben onunla ilgilenirken, İçişleri bakanı aradı ve 
dedi ki: ‘biraz sonra senin yanına gelip, seni Şuşa’ya götürmek isteyecekler. Sakın gitme, 
gidersen seni öldürecekler’. Şuşa, Karabağ’ın hapishanesinin bulunduğu yer. Burada, 
Ermenilerin esirlerini tutuyorlar. Bakanın telefonundan iki saat sonra bir Rus general geldi ve 
‘Mamoyev, gel bir hapishaneye gidip gelelim’ dedi. Ben de ‘benim işim var, ben gelemem’ 
dedim. Israr etti, ‘on dakikaya gidip geri geliriz, hadi gidelim’ dedi. Ben razı olmadım ve 
çıkıp gitti. Bu arada beni niçin öldürmek istiyorlardı, onu da bilmiyorum, öğrenemedim de. 
Bu iş de öylece kaldı. Bence sebep Rusların, Ermenilere yaptığı bütün yardımları ben bildiğim 
için, zannediyorum beni öldürmek istediler.” 

Niyala’nın Bir Bardak Suyuna Hasret 
Hayatının her dönemi mücadelelerle dolu olan Bekir Mamoyev’in hayatında hiç unutamadığı 
en önemli olay ise “Babasının Niyala’nın bir bardak suyuna duyduğu hasretidir”.  

“Vatan hasreti öyle bir şey ki, hiç kimse kendi onu görmese bilemez. Rahmetli babam gece 
gündüz düşünürdü ki, o Niyala’nın çeşmesinden bir bardak su olsa da içsem ölürken of 
demem. Dedim baba gel seni götüreyim. 1972 yılında bizim o yerlere Sovyetler zamanında 
sınıra yakın 10-20 km mesafeye izinsiz hiç kimse gidemezdi. Sekiz millet sürgün olmuştu. 
Hepsine geri dönme izni verdiler, bir tek Türklere vermediler. Onun için babam gece gündüz 
ağlardı. Sonra ben poliste çalışırken bana vize verdiler ve ben Niyala’ya gideceğim dedim. Bu 
sırada babamla dayımı da götürmek istiyorum dedim. Dediler ki yaz oraya. Bende yazdım. 
Uçağa binip Tiflis’e geldik. Tiflis’ten trenle babamla dayımı götürüyordum. Ahıska’ya 
geldiğimizde askerler trenin içinde evraklarımıza baktılar ve bizi yakalayıp şehrin merkezine 
getirdiler. Sonra bana sen gidebilirsin ama bunlar gidemez dediler. Babamda, dayımda 
ağladılar. ‘İstersen yanımıza bir adam ver, beraber gidip bir bardak su içip geri gelelim’ dedi 
babam ve dayım, ama askerler izin vermediler ve ağlayarak geri geldik. Bende, babamı 
bırakıp gidemedim. Vatanımı göremedim. Sonra babam çok hastaydı. Biz ecel yastığı deriz o 
halde. Allah’ın işine bak. Orada kaplıca çoktur. Hasta olanları tedavi için oraya yollarlar. 
Dayım oraya tedavi için gidiyordu. Oradan, on iki tane şişeye su dolduruyor ve uçakla 
Bakü’ye geliyor. Oradan da Tiflis’e uçacak. Bakü’den telefon ediyor ve ‘dayım nasıl?’ diye 
soruyor. Hasta olduğunu duyunca, Tiflis’e gitmeyip doğruca babamın yanına geliyor. Babam 
ecel yastığında, hiç kimseyi tanımıyor. Ben o suyu bir bardağa doldurdum ve bak baba, bu 
Niyala’nın suyu dedim. O suyu içti ve anında vefat etti.” 

1993 yılında Azerbaycan Emniyet Genel Müdürlüğünden emekli olan Bekir Mamoyev, bu 
tarihten sonra da mücadelesini bırakmaz ve uluslar arası toplantılara katılarak Ahıska 
Türkleri’nin yurtlarına dönmelerini sağlamanın gayreti içerisinde olmuştur.   

Sonuç 
Soğuk bir kış günü tarihler 1944 yılını gösterdiğinde, Ahıskalı Türkler yaşadıkları yerlerden 
“Alman tehlikesinden korumak” bahanesiyle binlerce kilometre uzaklara sürgün edilmişlerdir. 
Ahıska halkı, Türkiye sınırına 15 km. uzaklıkta bir mesafede yaşarken, Kazakistan, 
Özbekistan ve Kırgızistan’ın farklı yerlerine, kendi elleriyle tamir ettikleri demiryolu ve 
hayvan – yük taşımak için kullanılan vagonlarla çileli bir yolculuğa çıkmışlardır. Ahıska 
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Türklerinin 1944 ve sonrasında neler yaşadığı ile ilgili yazılı kaynak bulmak mümkündür. 
Dolayısıyla mikro tarihin izlerini sürerek o dönemde yaşanılanların gün yüzüne çıkarılması 
önemli hale gelmektedir. Bu bağlamda bir Ahıskalı Türk olan Bekir Mamoyev ile sözlü tarih 
tekniği ve metodolojisine uygun olarak görüşme gerçekleştirilmiştir.  

Görüşmede Bekir Mamoyev’in anlattıklarından da, Ahıskalı Türklerin sürgün ve sonrasında 
yaşadıkları çileli hayata ait bilgiler elde edilmiştir. Henüz 7 yaşında bir çocukken kamyonlarla 
tren istasyonuna getirildiklerini, doğdu yer Niyala’dan ayrılırken annesinin “biz birkaç gün 
sonra döneriz” dediğini ama bir kez daha doğdukları yere gidemediklerini, babasının 
“Niyala’nın bir bardak suyuna hasret” bir şekilde vefat ettiğini, sürgün esnasında yaşanan 
insanlık dışı hadiseleri, Kazakistan’da akrabalarının farklı farklı bölgelere yerleştirildiklerini, 
her an başlarına bir şeyler gelecek duygusuyla korku içerisinde hayata tutunmaya 
çalıştıklarını, babasının fısıltıyla “benim Ardahan’da bacım var” söyleyişinin korkunun bir 
göstergesi olduğunu Bekir Mamoyev ile yapılan sözlü tarih çalışmasıyla tespit edilmiştir. 
Bekir Mamoyev’in; onlarca sıkıntıya / çileye rağmen eğitimine devam ettiği, Polis 
Akademisini bitirerek meslekte önemli noktalara geldiği, Almatı Emniyet Müdürlüğünde 
siyasi şubede çalıştığı ve burada devlet / rejim karşıtı olabilecek polisleri takip ettikleri, 
Azerbaycan’a tayin istediği, tayinin Moskova’dan yapılması için rüşvet istendiği, akabinde 
Azerbaycan’a geldiği ve o sıralarda Karabağ sorunu olduğundan Karabağ Emniyet Müdürü 
olarak görev yaptığı, kendisini Rusların öldürmek istediği ve sonrasında Azerbaycan Emniyet 
Genel Müdürlüğü rütbesine kadar yükseldiği öğrenilmiştir. 
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INVESTIGATING MOBBING AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN HIGH 
SCHOOL TEACHERS 

 
 

Çağdaş BEŞOĞUL*  Özge MEHTAP** 
 
 

Abstract 
The aim of this study is to research the effects of mobbing actions on teachers’ organizational commitment 
levels. The study is restricted with the teachers who work in the state schools in Gölcük district of Kocaeli, 
Turkey. Data have been collected through survey method. In this vein 325 questionnaires in total are distributed 
to 10 high schools in Gölcük and 258 of them have been answered. Data collected through the questinnaires are 
analyzed using Structural Equation Modelling through PLS Graph Program. Most of the hypothesis are accepted 
and results show that mobbing behaviors acted on teachers decreases their organizational commitment levels. 
Keywords: Mobbing, organizational commitment, school management, teachers, organizational behavior 

 
Mobbingin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Lise Öğretmenleri Üzerine bir 

Araştırma 
 

Özet 
Bu çalışmanın amacı, okullarda öğretmenlere yönelik uygulanan mobbing davranışlarının öğretmenlerin örgütsel 
bağlılıkları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu araştırmanın kapsamı Kocaeli iline bağlı Gölcük ilçesi sınırları 
içindeki liselerde çalışan öğretmenlerle sınırlıdır. Verilerin toplanması için anket yöntemi kullanılmıştır. Bu 
bağlamda Gölcük ilçesi sınırları içindeki 10 liseye toplamda 325 anket dağıtılmıştır. Dağıtılan bu 325 anketten 
toplamda 258 öğretmenden geri dönüş alınmıştır. Anket yöntemiyle elde edilen veriler, KEKK (Kısmi En Küçük 
Kareler (PLS (Partial Least Square)) programı kullanılarak Yapısal Eşitlik Modeli ile ölçülmüştür. Hipotezlerin 
çoğu kabul edilmiştir ve sonuçlar öğretmenlere uygulanan mobbing davranışlarının onların örgütsel bağlılıklarını 
azalttığı görüşünü desteklemektedir. 
Anahtar Kelimeler: Mobing, örgütsel bağlılık, okul yönetimi, öğretmenler, örgütsel davranış 

 
1.   Introduction 

 
Workplace mobbing has been the subject of many studies since 1980s, which is also 

called “bullying” or psychological workplace terror. This workplace terror includes any 
psychological violence like over-criticizing a person, bothering with using negative words, 
gossips or physical violence and harrassment. Those actions may be directed towards people 
by superiors, by subordinates or by peers. Mobbing is a complicated fact which can happen in 
any kind of organizational culture. Anybody can be exposed to mobbing but usually this fact 
is avoided from disclosure even ignored. While the “victim” of mobbing usually may live 
physical or psychological illnesses, also this behavior leads to some organizational outcomes 
like absenteeism, early retirement, high employee turnover and inefficiency. Mobbing finally 
may lead to decreases in performances, commitment and which in turn leads to a negative 
working environment and high turnover intentions. 

The studies on workplace mobbing dates back to 1980s when Leymann first used the 
term in an organizational context. The term is related to many organizational and individual 
outcomes and the relationship between organizational commitment and mobbing has been the 
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subject of few studies (e.g. Tengilimoglu Mansur & Dziegielewski, 2010; Yüksel & 
Tunçsiper, 2011; Cantisano, Dominguez, & Galan 2006; Kızıloğlu & Bedük, 2015; Karcioglu 
& Çelik, 2015). Organizational commitment is the strenght of attachment that an employee 
feels towards the organization he/she works. This commitment is more than just a passive 
obedience to the organization. Organizational commitment is the identification of an 
employee with the organization’s value statements, goals and feeling of responsibility without 
waiting for a personal gain. Higher organizational commitment leads to higher work 
performance presented by the employees and higher desire to stay in the organization.  

This study investigates the relationship between mobbing actions of the managers at 
schools towards teachers and teachers’ organizational commitment levels. In this context a 
survey is conducted on 258 teachers of the high schools in the Gölcük district of Kocaeli city, 
in Turkey.  

 
2.   Mobbing 

 
The term “mob” comes from “mobile vulgus” in Latin which comes to mean 

“indecisive crowd”. It also means “gathering around, attacking or disturbing” (Davenport et 
al., 2003:3).  Mobbing on the other hand comes to mean psychological violence, harrasment, 
bothering and the like (İbicioğlu vd, 2009:26).  

It can also be defined as being exposed to continuous aggressive, scaring, bad intended, 
oppressive behaviors including insulting (Matthiesen ve Einarsen, 2004: 336). Mobbing in the 
workplace is systematical, continuous unethical behavior that is exerted to an employee by 
one or more other employees (may be superiors, subordinates or peers). Those behaviors are 
also usually exerted during a long period of time. This long-lasting nature of mobbing leads to 
psychological, psychosomatical diseases and social disturbances. The point where conflict 
and mobbing distinguished from each other is not the behavior itself or how it is inacted but 
for how long and how frequent it is exerted (Leymann, 1990:120; 1996:168). 

There are some common point of views between the researchers who study on mobbing. 
At first they have a common notion, that the victims of mobbing perceive this action as a 
negative, aggressive and hostile behavior. Second, most of the researchers reconcile on the 
idea that those behaviors are not just for one time and not independent of each other; the 
mobbing behaviors continue for a while and have some frequency. And finally, the definition 
of the term usually involves an imbalance of power between the parties. Because of that 
imbalance, victim feels that he/she cannot defend himself in an equal platform (Salin, 
2003:10). 

Studies on mobbing in the business organizations dates back to the 1980s when 
Leymann used the term in a workplace context. And together with Leymann mobbing has 
been the subject of many researchers since then (Leymann, 1996:165; Zapf and Einarsen, 
2001:369; Agervold, 2007:161; Girardi et al.. 2007:172; Nolfe et al.. 2007:67). 

According to Leymann, mobbing behaviors are a kind of workplace terror. Those are 
systematical unethical and hostile behaviors of one person or a group of people to another 
person (Leymann, 1966; 166). According to Davenport et al. (2003:15), mobbing is an 
emotional attack which forces a person to quit job through creating an aggressive environment 
by lobbying people against other people in the workplace, consistently acting in bad intention 
behavior, innuendo, cynicism etc. In most of the studies the terms “bullying” and “mobbing” 
are used in the same meaning.  
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There have also been many studies which investigate the antecedents of mobbing like 
organizational culture and climate, organizational restructuring, negative management styles 
etc. (Beswick et al., 2004: 19-20; Vartia, 1996: 203-214, 2003: 28; Einarsen et al., 1994: 381-
401; Zapf et al., 1996: 215-237; Baron et al., 1996: 161-173; Zapf, 1999: 71). For example 
Vartia have put forth that mobbing is related to factors like organization structure, job 
qualifications, leadership styles, organizational culture and group processes and that victims 
of mobbing usually have some indications like unsatisfaction, stress, depression, absenteeism 
and the like (Vartia, 2003:28). In Cantisano’s study (2006) which investigates relations 
between mobbing and some personal and organizational outcomes, organizational 
commitment is found not directly effected by mobbing. While Tengilimoglu and Mansur 
could not find any relation between the two variables; researches like Kızıloglu and Bedük 
(2015) and Karcıoglu and Celik (2015) have stated significant negative relationships between 
mobbing and organizational commitment. 

 
3.   Organizational Commitment 

Mowday et al. (1979) define organizational commitment as “employees’ highest beliefs 
toward the organizational goals and values; showing intensive effort for the organizational 
goals; and a strong desire to stay as a member of the organization”. According to Grusky 
(1966) organizational commitment is “the strenght of the attachment of the employee to the 
organization”. Mostly accepted definition of organizational commitment belongs to Porter et 
al. (1974); in which they define organizational commitment as the employees’ acception of 
the organizational goals and values and showing effort in order to achieve those values and 
also the desire to stay as a member of the organization. Organizational commitment is not a 
feeling related to any individual benefit.  

Mobbing negatively effects the attitudes of employees towards the organization and also 
decreases their organizational commitment level which in turn leads to employee 
dissatisfaction and turnover. Usually the studies on the relation between mobbing and 
organizational commitment states that there is a negative relationship between those variables 
as it is stated above. There are also various studies on the relationship between mobbing and 
organizational commitment which are conducted in schools. For example Ergener (2008) 
have stated that teachers are being exposed to mobbing usually by their superiors and stated 
also that there are significant relations between the subdimensions of mobbing and 
organizational commitment. Başak (2010), Okçu (2011), Ekinci (2012), Şener (2013) and 
Yumuşak (2013) have also conducted survey researches at schools and all of them have stated 
that there is a significant relation between mobbing behavior exerted on employees and their 
organizational commitment attitude. 

 
4.   Methodology  

Sample and Measurement 
In this research a survey is conducted on 258 teachers who work in Gölcük, district of 

Kocaeli. The questionnaires were at first distributed to 325 teachers in total who work in 10 
state high schools in Gölcük. Of the 325 questionnaires, 258 were filled by the teachers. 
Questionnaires are distributed to the schools through the media of school administrators.  

In order to measure mobbing perceptions of teachers, Norwegian version of “Negative 
Acts Questionnaire” is used which was translated to Turkish by Cemaloglu (2007) and which 
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is composed of 21 items. It is a Likert-type measure in which 5 stands for “every day”; 4 for 
“once in a week”; 3 for “once in a month”; 2 for “sometimes”; and 1 for “never”.  

In order to measure the teachers’ organizational commitment level, the organizational 
commitment scale developed by Balay (2000) is used which is especially developed for the 
school administrators and teachers. There are three subdimensions in the scale which are 
identification, internalization and consistency. The scale is composed of 27 items in total, in 
which consistency dimension is composed of 8 items; identification is composed of 8 items 
and internalization is composed of 11 items. This scale is also Likert type and 5 stands for “I 
completely agree” while 1 stands for I don’t agree at all”. 
 
The hypothesis of the study is as follows: 
H: Organizational commitment levels of teachers are negatively effected by mobbing 
behaviors they are exposed to. 

H1: Mobbing behaviors negatively effect internalization subdimension of OC. 
H2: Mobbing behaviors negatively effect identification subdimension of OC. 
H3: Mobbing behaviors negatively effect consistency subdimension of OC. 

 
 

Figure 1. Research Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Analysis 

In order to test the validity and reliability of the questionnaire, factor analysis and 
Cronbach Alpha have been conducted. For the 21 itemed NAQ, Kaiser Meyer Olkin (KMO)  
and Bartlett’s test results are significant (0,878; p= ,000 respectively) which show that the 
questionnaire is suitable for the factor analysis. While the original NAQ is composed of one 
dimension, according to our factor analysis results it is divided into 4 subdimensions, and 
cumulative variance is 57,6 %. Since the items 5, 10, and 12 is loaded in more than one factor 
and the item 14’s factor loading is below 0,50, they are extracted from the analysis. When 
factor analysis repeated, the cumulative variance has been 62,355%. The final factor analysis 
results and also Cronbach Alpha reliability analysis results are shown in Table 1 below. 
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Cronbach Alpha values of the factors have been found 0,793; 0,720; 0,739 and 0,758 
respectively which means they are statistically significant so called reliable.  

Table 1. Validity and Reliability Tests Results of Negative Acts Questionnaire 

Dimensions Item Factor Loadings Factor Explanation  
(%) 

Cronbach's Alpha 
Value 

Unreasonable 
negative working 

conditions 
 

s21 ,786 17,494 0,793 
s19 ,750   
s16 ,738   
s18 ,637   

Assaults on 
Individual Spheres 

 

s20 ,746 15,951 0,720 
s15 ,733   
s7 ,686   
s9 ,595   

Work-related 
assault and 

hypercriticism 
 

s11 ,722 15,208 0,739 
s8 ,690   
s13 ,625   
s1 ,574   

Degradation 
 

s2 ,855 13,703 0,758 
s3 ,824   
s4 ,654   

TOTAL 62,355  
Kaiser Meyer Olkin  0,818  

Bartlett Test of Sphericity 
Ki Kare 1414,035 
sd 105 
p value 0,000 

 

The factor 1, “unreasonable negative working conditions”, is composed of items like 
“there is excessive workload given to a teacher which is unreasonable or impossible to do on 
time” or “over-control of your work”. Factor 2, “assaults on individual spheres” includes 
items like “to be exposed to insulting and humiliating words about your character, attitudes 
and private life”. Factor 3, “work-related assault and hypercriticism” is related to be exposed 
to insulting, overcriticizing and yelling about the work they are doing. Sample item is: “Being 
yelled at or to be exposed to sudden anger”. And the final factor 4, degradation, is about task 
and position related assault like: “to be assigned to works that are under your capability for 
humiliation”. 

Organizational Commitment Scale is also analyzed for its reliability and validiy. KMO 
and Bartlett’s test results (0.928; p= ,000 respectively) show that this scale is also suitable for 
factor analysis.  The first Factor Analysis results indicate that there are 4 subdimensions in 
this scale. But Cronbach Alpha reliability test showed that the fourth subdimension which is 
composed of 14. and 15. items are not reliable because their Cronbach Alpha value is below 
0,70. So item 14 and 15 also extracted from the analysis and factor analysis reconducted. So 
the scale than became 3 subdimensioned as in the original scale which is composed of 
identification, internalization and consistency variables. Also item 10 is loaded on more than 
one factor so it is extracted from the analysis. The final analysis show the results indicated in 
the below table where the total variance is 60,157%. And the Cronbach Alpha values show 
that the factors are highly reliable (α= 0,928; 0,842; 0,909 respectively). 
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Table 2. Validity and Relaibility Test Results of Organizational Commitment Scale 

Dimensions Items Factor Loadings Factor Explanation 
(%) 

Cronbach's Alpha 
Value 

Internalization 

oc19 ,814 26,293 0,928 
oc20 ,798   
oc18 ,775   
oc25 ,761   
oc24 ,730   
oc27 ,706   
oc23 ,697   
oc26 ,669   
oc22 ,661   
oc17 ,639   
oc21 ,617   

Consistency 

oc6 ,807 17,356 0,842 
oc5 ,763   
oc2 ,711   
oc7 ,697   
oc8 ,673   
oc4 ,597   
oc1 ,582   
oc3 ,578   

Identification 

oc11 ,805 16,508 0,909 
oc12 ,780   
oc16 ,754   
oc13 ,733   
oc9 ,700   

TOTAL 60,157  
Kaiser Meyer Olkin  0,926  

Bartlett Test of Sphericity 
Ki Kare 3917,946 
sd 276 
p value 0,000 

 

So after the factor analysis, the hypothesis of the study are reorganized as follows: 

H: Sub-dimensions of mobbing behaviors effect sub-dimensions of organizational 
commitment negatively. 

H1: Unreasonable negative working conditions, negatively effects internalization. 

H2: Unreasonable negative working conditions, negatively effects consistency. 

H3: Unreasonable negative working conditions, negatively effects identification. 

H4: Assaults on individual spheres negatively effects internalization. 

H5: Assaults on individual spheres negatively effects consistency. 

H6: Assaults on individual spheres negatively effects identification. 

H7: Work-related assault and hypercriticism negatively effects internalization 

H8: Work-related assault and hypercriticism negatively effects consistency. 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	  
	  
	  

	   152	  

H9: Work-related assault and hypercriticism negatively effects identification. 

H10: Degradation negatively effects internalization. 

H11: Degradation negatively effects consistency. 

H12: Degradation negatively effects identification. 

And the model of the study also redrawn in accordance with the new hypothesis: 

 

Figure 2. Research Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Finally in order to test the effects of mobbing actions on the teachers’ organizational 

commitment behavior Structural Equation Modelling test is conducted through PLS Graph 
program. Table 3 below indicates the results of the PLS Analysis. Accrding to the analysis, 
H1,H2, H3, H5, H7, H8, H9, H10, H11 and H12 is accepted while H4 and H6 is rejected. 

The highest beta and significance levels belongs to the consistency subdimension of OC 
which means teachers consistency behavior is much more effected by mobbing actions than 
identification and internalization.  
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Table 3. The Results of Structural Equation Modelling using PLS Graph Analysis 

Relation Path Value 
(β) Hypothesis Result 

Unreasonable negative 
working conditions 

Internalization -0.108** H1 Accepted 

Unreasonable negative 
working conditions 

Consistency -0.390** H2 Accepted	  

Unreasonable negative 
working conditions 

Identification -0.212** H3 Accepted	  

Assaults on individual 
spheres 	  

Internalization -0.018 H4 Rejected 

Assaults on individual 
spheres 	  

Consistency -0.114* H5 Accepted 

Assaults on individual 
spheres 	  

Identification -0.006 H6 Rejected 

Work-related assault and 
hypercriticism 	  

Internalization -0.083* H7 Accepted	  

Work-related assault and 
hypercriticism 	  

Consistency -0.219** H8 Accepted	  

Work-related assault and 
hypercriticism 	  

Identification -0.081* H9 Accepted	  

Degradation Internalization -0.082* H10 Accepted	  
Degradation	   Consistency -0.200** H11 Accepted	  
Degradation	   Identification -0.143* H12 Accepted	  
     
Dependent Variable  R2   
Internalization  0.043   
Consistency  0.358   
Identification  0.119   

* p < .1, ** p < .05, *** p< .01 

6.   Conclusion 

In todays competitive business world employees are accepted as the most valuable 
assets organizations have. So they should be managed in an effective and efficient manner in 
order for an organization achieve its goals. The employees are expected to act towards the 
achievement of the goal, mission and vision of the organization while also have good relations 
with the other employees and work in a harmony. Mobbing is one of the many negative 
behaviors in the organization which is a threat to the harmony of the employees and which 
disrupts both formal and informal relations in an organization. Those behaviors are exerted 
systematically to the target people in order to psychologically damage them or even make 
them move away from the work. 

The results of the study indicated that teachers are being subjected to certain amount of 
mobbing actions and that those behaviors effect organizational commitment level of teachers 
negatively. The more teachers are exposed to those kind of mobbing behaviors the less they 
are likely to identify with the organization, internalize the organizational values and goals and 
less likely to be consistent with the organizational goals, values and etc.   
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The results of the study is also consistent with the previous researches’ results like; 
Ergener (2008), in his study on 513 teachers, have also stated negative relations between 
mobbing actions organizational commitment subdimensions. Ekinci (2012) have also stated a 
negative correlation between mobbing actions and organizational commitment behavior.  

One point should be emphasized as a result of the factor analysis of NAQ. While in the 
other studies usually NAQ is examined as one dimension or two in some, in our analysis 
NAQ is divided into four factors which are reasonably explained. The one of the dimensions; 
“assaults on individual spheres” is notably distinguished from the other factors in that the 
bullying behaviors are directed to the person’s individual character and attitudes while what 
the other three factors have in common is that they are work or task related attitudes. All the 
three factors have significant negative relations with the OC subdimensions while “assault on 
individual spheres” factor is only related to consistency, while there is no significant effect on 
internalization or identification subdimensions.  

Another result which is not mentioned above in the analysis is the teacher’s level of 
being exposed to mobbing and the relationship between mobbing and demographic variables. 
According to the statistics the mean of the mobbing actions in total is µ= 1,25 while standart 
deviation is ơ= 0,54 which indicates that the level of mobbing the teachers are being exposed 
to is not very high. When the demographic variables analysized, no statistical difference on 
the level of mobbing regarding age, gender, proffessional working time or marital status 
observed, except the education level. The analysis results showed that teachers’ exposure to 
mobbing behaviors may differentiate regarding their educational level. The Kruskal Wallis 
results indicated that (p= 0,024; p<0,05), teachers with graduate and post-graduate education 
are more exposed to mobbing than teachers with undergraduate degree. This situation can be 
the result of an intolerance and envy towards teachers with higher level of education which 
can be the subject of further studies on this issue.  

The survey has some limits; it has been conducted only in one district of Kocaeli city in 
Turkey. Research is limited to one period of time for the questionnaire and private high 
schools are not included in this study, in order to make a more homogeneous sample only 
state schools are included. So the results can not be generalized. 

Managerial Implications 
This study aimed to contribute to the organizational behavior and management literature 

with the results it has put forth. The research foundings are consistent with the previous 
researches on this issue. It can be stated that since mobbing statistically significantly reduces 
teachers’ organizational commitment levels, there should be some precautions in order to 
prevent or at least reduces the mobbing actions in the schools. There should be many 
recommendations to achieve this, beginning from an ethics committee, regulations about 
behavior rules and codes, a proper conflict management process, working on improving 
communication or paying attention to the equal rights for the equal jobs. But of course these 
solutions should be prepared after the in depth analysis of the organizations and according to 
every schools needs and structure.  
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AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TURİZM POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE YAPISAL 
FONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sevinç ASLAN*  Gönül AKIN** 

Öz 

Avrupa Birliği’nde (AB) turizm hem gelir yaratan bir unsur, hem istihdam sağlayan kapsamlı bir endüstri olarak 
görülmektedir. Yapısal fonlar, yatırımları hızlandırarak, üretimin ve istihdamın artmasını amaçlayan maddi 
destek ve yardımlardır. Bu çalışmada, AB’nin turizm sektörüne yönelik finansal teşvikleri değerlendirilmiştir. 
Çalışmada öncelikle, AB’de turizmin önemi, AB turizm politikaları ve gelişiminden bahsedilmiş, daha sonra 
sektörün teşvik edilmesini sağlayan fonlar ve turizm destek projeleri incelenmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde 
teşvik sisteminin pozitif yönleri ve aksak yönleri değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Turizm, Turizm Politikası, Finansal Teşvikler, Yapısal Fonlar. 

 

EVALUATION OF THE STRUCTURAL FUNDS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE EUROPEAN 
UNION’S TOURISM POLICY 

Abstract 

In European Union (EU), tourism is seen as an element that creates revenue and a comprehensive industry 
providing employment. Structural funds are financial support and assistance which aim to increase productivity 
and employment by stimulating investment. In this study, EU's financial incentives for the tourism sector is 
evaluated. In the first part of the study, the importance of tourism in the EU, EU tourism policy and development 
are mentioned; followed by, the funds and tourism support projects that the promotion of tourism sector, are 
examined. In the conclusion part, imperfect direction and the positive direction of the incentive system is also 
evaluated. 

Keywords: European Union, Tourism, Tourism Policy, Financial Incentives, Structural Funds. 

 

1.  GİRİŞ  

Turizmin dünyada hızla gelişim göstermesi, Avrupa Birliği’nin ilgisini de çekmiş ve 
yıllar içinde turizme verilen önem giderek artmıştır. Diğer sektörlerle olan ilgisi, turizmin ne 
denli multidisipliner bir kavram olduğunu ortaya koymaktadır. Turizmin en büyük etkisi 
ekonomi üzerinedir. AB içerisinde de turizmin rolü oldukça büyüktür. AB’nin turizmi 
geliştirmedeki en önemli hedefi, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve kaliteli bir sistem yaratma 
gayretidir. Bunu sağlamak adına ise; birlik içerisindeki ülkelere yapısal fonlar adı altında bir 
takım destekler sağlamaktadır. Bu desteklerin en önemli özelliği, hem içerik hem de 
uygulama açısından sürdürülebilir bir nitelik taşımasıdır. 

Bu çalışma kapsamında, AB’nin turizm politikası temel ilkeleri bağlamında 
incelenmeye çalışılmıştır. Diğer yandan çalışmanın ilerleyen bölümlerinde ise AB’nin turizm 
politikası temelinde birlik ülkelerine sağlanan fonlar üzerinde durulmuş ve fonların bu 
ülkelerin büyümeleri üzerindeki etkisi değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
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2.  AVRUPA BİRLİĞİ’NDE TURİZMİN ÖNEMİ 
Dünya ekonomisi açısından turizm büyük önem taşımaktadır. Turizmin ekonomi 

üzerindeki en büyük etkilerinden biri istihdam üzerine olan etkisidir. Diğer yandan, turizm 
sektörü sık sık düşük ücretler, mevsimlik istihdam sağlama konularında eleştirilere de maruz 
kalmaktadır (Cardoso ve Ferreira, 2000: 403). Son elli yılda turizm, 200 Milyondan fazla 
istihdam yaratmış ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)’nın yaklaşık % 9’unu oluşturarak 
büyük küresel ekonomik sektörlerden biri haline gelmiştir. Uluslararası gelen turist sayısı, 
yıllar boyunca giderek artış göstermiştir. Son on yılda, bu büyüme gelişmiş ekonomiler için % 
1.8, gelişmekte olan ekonomilerde yıllık ortalama % 5.6 oranında gerçekleşmiştir. Birleşmiş 
Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) tahminlerine göre; 2030 yılına kadar bu değer 
1.8 Milyara ulaşacak ve toplam turist sayısıyla beraber, dünya turizminde büyüme eğilimleri 
devam edecektir (UNWTO, 2013: 14). 

Turizm AB’de de önemli bir ekonomik faaliyettir. Büyük ölçüde küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin hakim olduğu Avrupa turizm sektörü, özellikle kırsal kesimde gelir ve istihdam 
yaratmanın ana kaynaklarından biri durumundadır. Küresel konaklama kapasitesinin yaklaşık 
1/3’ü AB’de kayıtlı olmakla birlikte; dünyadaki her üç turistten biri de Avrupa vatandaşıdır 
(Mehter Aykın ve Yıldız, 2012: 384). 

Turizm; ticaret, dağıtım ve inşaat sektörlerinden sonra, GSYİH ve istihdama katkı 
açısından AB’de sosyo-ekonomik faaliyet gösteren üçüncü büyük sektördür (Lane, 2012: 58). 
Turizmin sosyo-ekonomik önemi, AB GSYİH’nın % 5’ini, toplam işgücünün (9.7 milyon 
istihdam) ise % 5.2’sini oluşturmasından kaynaklanmaktadır (Lelonek Husting, 2013: 2). 
Turizm, akıllı ve sürdürülebilir AB ekonomisi için AB’nin büyüme stratejisi olan “Europe 
2020” ye katkıda bulunma açısından büyük bir potansiyele sahip olmasının yanında; 
ekonomik ve finansal zorluklara karşın, sürekli büyüme gösteren birkaç ekonomik sektörden 
biri olarak da ön plana çıkmaktadır (European Commission, 2014a: 2). Diğer yandan Turizm, 
Avrupa bölgelerinin büyük çoğunluğunun kalkınmasında da önemli rol oynamaktadır. Daha 
fazla iş anlamında, bir alanın büyümesi o bölgedeki yaşam kalitesini yükseltmeye yardımcı 
olmakta, yerel halk da ziyaretçilerin kendi pazarlarında alışveriş yapmaları, onların otellerinde 
kalmaları, lokantalarında yemek yemeleri ile ekonomik yarar sağlamış olmaktadır (Ianniello, 
2010a:7). 

AB kurumları ve birçok AB ülkesi, turizmin ekonomilerinin içindeki önemini kavramış 
durumdadır (Chindriş-Văsıoıu ve Tocan, 2014: 131-132). Giderek daha rekabetçi hale gelen 
turizm pazarında, turizm işletmeleri için kalitenin önemi artmıştır. Belirli bir turizm hizmet 
kalitesi arasında rakip ürünleri ayırt etmek ve bilinçli bir seçim yapmak için güvenilir, güncel, 
doğru ve ilgili bilgilere erişim turistler için önemli hale gelmiştir (European Commission, 
2014a: 3). 

Avrupa turizm endüstrisinde, büyüme için elverişli ve istikrarlı koşullar 1980’lere kadar 
varlığını korumuştur. Ardından, küreselleşme ve demir perde süreciyle belirgin bir pazar 
genişlemesi yaşanmıştır. Ayrıca, önemli toplumsal değişiklikler ve “post-modern” davranışa 
yönelik değişimler gözlemlenmiştir. Bu süreçler, Batı Avrupa turizm endüstrisi için istikrarlı 
ve sürekli büyümenin başlıca sebepleri olarak görülmektedir (Smeral, 1998: 371). 
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3.  AVRUPA BİRLİĞİ TURİZM POLİTİKASININ GENEL ÇERÇEVESİ 
Çok boyutlu karakteristik özellikleri nedeniyle turizm sektörü, Avrupa Birliği’nin 

genişlemesi ve derinleşmesi sonucu türetilen yeni taleplerden büyük ölçüde etkilenmektedir. 
Bölgesel alanlarda uygulanan politikalar ve bütünleşmenin daha ileri derecede uygulanması, 
üye ülkelerde turizm sektörünün gelişiminde belirleyici faktörler olarak dikkat çekmektedir 
(Cardoso ve Ferreira, 2000: 403). 

AB turizm politikasının temel hedefi, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir büyüme ve 
istihdam yaratma amacına yönelik, AB ve üçüncü ülke turistleri için yüksek kaliteli, güvenli, 
yenilikçi, sürdürülebilir ve erişilebilir turizm ürünleri/deneyimi için en iyi değeri sağlamaktır 
(Lelonek Husting, 2013:5). 

Avrupa Bütünleşmesinin yararlı etkileri, özellikle ortak bir para birimine ve seyahat 
özgürlüğüne geçiştir. Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan turizm gelişimine ilişkin 
girişimlerin giderek artması dikkat çekmektedir. Turizm, ekonomik, sosyal ve bölgesel uyum 
elde etme konusunda bölgesel kalkınma için bir araç olarak görülmektedir (Lehmeier, 2010: 
129). 

Avrupa Turizm Kalite İlkeleri’nin, doğrudan tüketicilere ve teklifte sunulan turizm 
hizmetlerine uygulanması ve turizm alanında hizmet veren kamu ve özel kuruluşlar tarafından 
takip edilmesi tavsiye edilmektedir. Bu girişim, başka bir üye devlete veya üçüncü bir ülkeden 
seyahat edenlere, özellikle kaliteye duyarlı tüketicilerin daha bilinçli seçimler yapmaları için, 
turizm hizmetlerinin kalitesi hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu da, özellikle 
KOBİ’ler için daha kaliteli yatırımları, AB turizm işletmeleri için teşvikleri iyileştirmektedir. 
Turizm kuruluşlarına yönelik Avrupa ilkeleri belirleyerek, AB düzeyinde turizm hizmetlerinin 
kalitesinde tutarlılık geliştirerek buna uymayı amaçlamaktadır. Bu ilkeler, paydaşlar 
tarafından önerilen ve değerlendirilen kriterlerden oluşmaktadır (European Commission, 
2014a: 7). 

Seyahat yönetimi için üye devletlerde temsilcilikleri olan Danışma Komitesi, Avrupa 
Parlamentosu, Bakanlar Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve Bölgeler Komitesi gibi 
diğer Avrupa kurumları ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Seyahat Yönetimi denilen 
danışmanlık ve ortaklığa dayalı bu politika, diğer ilgili gruplarla olduğu gibi özellikle turizm 
sektörünün temsilcisi olan kuruluşlarla yakın bağlantı içerisindedir. Seyahat Yönetiminin 
misyonu, turizm bilgisinin genişlemesini ve yayılmasını sağlamak ve sınır ötesi işbirliğini 
teşvik etmektir (Chindriş-Văsıoıu ve Tocan, 2014: 132). 

 

4.  AVRUPA BİRLİĞİ TURİZM POLİTİKASININ GELİŞİM SÜRECİ 
1987 Avrupa Tek Senedi kabulü ile bölgesel dengesizliklerin azaltılmasına yönelik 

eylemler yoluyla ekonomik ve sosyal uyumu teşvik etmek AB tarafından taahhüt edilmiştir 
(Nilsson vd, 2005: 595-596). Yetersiz de olsa, turizm hakkındaki ilk cümle ilk kez Maastricht 
Antlaşması’nda kullanılmıştır. Avrupa Birliği’nin elde etmek istediği hedefleri, Maastricht 
Antlaşması’nın 2. maddesinde (ortak bir pazar oluşturulması ve uygulanması ile ilgili ortak 
politikalar) belirtilmiştir (Mehter Aykın ve Yıldız, 2012: 384). Ayrıca, Maastricht 
Antlaşması’nda turizm alanında ilk kez topluluk desteğinden yararlanma olasılığı faaliyetler 
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listesinde (madde 3T) yer almıştır. Ancak, bu antlaşma turizm politikası için özel bir önem arz 
etmemektedir ve turizm sektöründe topluluk eylemi için belirli bir yasal dayanağı mevcut 
bulunmamaktadır. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin yeni Anayasa taslağına, turizm dahil değildir 
(Chindriş-Văsıoıu ve Tocan, 2014: 132). 

2000 yılında, 200’den fazla hükümet ve küresel işletmenin bir araya geldiği Portekiz’de, 
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi tarafından düzenlenen 2. Dünya Seyahat ve Turizm 
Zirvesi’nde, katılımcılar Vilamoura Deklarasyonu’nda aşağıdaki taahhütlerde bulunmuşlardır 
(Rita, 2000: 434): 

•   Siyasi ve ekonomik politika yapıcıları için barışın sağlanması, istihdam 
yaratılması, ekonomik büyüme açısından bir güç olarak turizmin önemini 
dikkate almak ve teşvik etmeye devam etmek, 

•   Yerel, ulusal ve bölgesel düzeyde özel işletmeler, kamu sektörü ve topluluklar 
arasında işbirliğini teşvik etmek, 

•   Hem gelişmekte olan hem gelişmiş ekonomilerde turizm talebindeki büyümeyi 
(altyapı gelişimi, insan kaynakları eğitimi) karşılaştırmak ve bazı gelişmekte 
olan ekonomilerde büyük borçların azaltılmasının yaygınlaştırılmasını teşvik 
etmek, 

•   Turizmi ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir şekilde geliştirmek, 

•   İnsan isteklerini yerine getirmek için teknolojik ilerleme içinde turizmin 
benzersiz rolünü teşvik etmek. 

Komisyon tarafından, geniş bir dönemi takiben 2001 yılında “Avrupa Turizm Geleceği 
için Birlikte Çalışma” adını taşıyan bir analiz ortaya konulmuştur. Bu çaba, Avrupa’da turizm 
faaliyetlerinin etkisinin ve rolünün tanınmasında önemli bir dönüm noktası olarak görülmekte 
olup, aşağıda yer alan unsurları içermektedir (Lane, 2012: 59):  

•   Yıllık turizm forumları aracılığıyla turizm endüstrisinin tanıtımı, 
•   Ağ hizmetleri ve destek fonksiyonları ile ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde 

gözlem ve araştırma merkezlerini teşvik etmek, 
•   Turizm endüstrisinin yararına AB’nin mali ve mali olmayan araçlarının 

kullanımını en yüksek düzeye çıkarmak, 
•   Sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi, 
•   Örneğin; turistik yerler ve hizmetlerin kalitesini izlemek için kalite 

göstergelerinin yaygınlaştırılması ve kıyaslama gibi tanımlama ve 
değerlendirme yöntemleri/araçlarının geliştirilmesi.  

Ayrıca yukarıda bahsi geçen analizde turizm çıkarlarını kapsayacak şekilde 
mekanizmaların varlığı dört temel konu üzerinden incelenmiştir. Bu konular; bilgi, mesleki 
eğitim, kalite/sürdürülebilir kalkınma ve yeni teknolojilerdir (Chindriş-Văsıoıu ve Tocan, 
2014: 132). 

2009 yılında, Avrupa Turizm Günü, Avrupa’da gelişen sürdürülebilir turizmin ağ 
fonksiyonunu tartışmaya ayrılmıştır. Komisyon, Avrupa’da sürdürülebilir turizm alanında 
çalışan ağların gelişiminde olduğu gibi, sürdürülebilir turizm alanında çalışan en iyi 
uygulamaları ve deneyimleri paylaşmak için farklı paydaşları teşvik etmenin de yollarını 
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aramaktadır. Avrupa turizm hareketleri, farklı ağlar ve örgütler sayesinde ve bunların 
aralarındaki işbirliği vasıtasıyla olası sinerjiler yaratarak; Avrupa sürdürülebilir turizminin 
geliştirilmesi açısından fırsatlar sunmaktadır (Ianniello, 2010b:15). 

1 Kasım 2009 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon/Reform Antlaşması çerçevesinde, 
turizm girişimcilerini destekleyen ortak bir Avrupa politikası kurulduğu söylenebilir. Reform 
Antlaşması, AB’nin turizm üzerindeki perspektifine devrimci bir bakış getirmiştir. 1990 
yılında turizm, topluluk hedeflerine ulaşmak için kullanılan bir araç olarak görülebilirken, 
Reform Antlaşması ile turizm, rekabet gücü kazanmak için AB tarafından desteklenmesi 
gereken bir ekonomik sektör olarak nitelendirilmiştir (Mehter Aykın ve Yıldız, 2012: 386). 

Lizbon Avrupa Konseyi, turizm eylem alanında bilgi toplumu, araştırma ve yenilik, 
ekonomi ve finans, Avrupa sosyal modeli gibi alanlarda bazı tavsiyeler vermektedir (Rita, 
2000: 435). Diğer yandan, Lizbon Antlaşması’yla, turizm ile ilgili mevcut politika sorunlarını 
çözmek için paydaşlar arasında olduğu gibi tüm Avrupa kurumları arasında da daha tutarlı ve 
kapsamlı bir yaklaşım benimsenmiştir (Risk & Policy Analysts Limited, 2012: 1). 

Öncelikle Avrupa 2020 Stratejisinde, AB ekonomisi için turizm önemli rol 
oynamaktadır.  Avrupa 2020 Stratejisi’nin temel öncelikleri doğrultusunda, “AB Turizm 
Politikası Çerçevesi” turizm sektörünün rekabetçi ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik 
yönünde çaba gösterilmesi gerekmektedir. Bu alanlar aşağıda gösterilmektedir İnternet 
kaynakçaları metin içerisinde bu biçimde gösterilmemelidir.(http://ec.europa.eu/smart 
regulation/impact/planned_ia/docs/60_entr_tourism_en.pdf, 09.01.2015): 

•   Özellikle küçük ve mikro işletmelerin, AB mali olanakları üzerinde 
yeniliklerin önemini açık ve kapsamlı bir bakış açısı ile sunmak, 

•   KOBİ’ler tarafından, özellikle kamu ve özel turizm aktörleri tarafından,  yeni 
teknolojilerin kullanımını güçlendirmek, 

•   Turizm sektörünün bilgi tabanını geliştirmek, 

•   Yüksek kalite ve sürdürülebilir hedeflere bir dizi olarak Avrupa’daki imajını 
ve algısını güçlendirmek,  

•   Destinasyonlarda ve turizm işletmelerinde sürdürülebilir yönetim 
uygulamalarını teşvik etmek. 

 
 
 

5.  AVRUPA BİRLİĞİ’NDE UYGULANAN FİNANSAL TEŞVİKLER 
Çok Yıllı Mali Çerçeve (Multiannual Financial Framework); 5 yıldan az olmamak 

koşuluyla AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını 
önceden belirleyen ve böylece bütçe disiplinini ve kaynakların AB’nin politika öncelikleri 
doğrultusunda, etkin şekilde dağılımını sağlayan çok büyük önem taşıyan bir araçtır 
(European Comission, 2013a: 1). AB’de uygulanan finansal teşvikler, Çok Yıllı Mali Çerçeve 
(MFF) 2007-2013 ve 2014-2020 olarak ikiye ayrılmaktadır (Tablo 1). Bu teşvikler doğrudan 
ve dolaylı turizm teşviklerini de kapsamaktadır. 29 Haziran 2011 yılında Avrupa komisyonu 
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tarafından sunulan 2014-2020 çok yıllı bütçesi ise 7 yıl için yaklaşık olarak 2,000 Milyar Euro 
olarak belirlenmiştir (Risk & Policy Analysts Limited, 2012: 51). 

Tablo 1:  Çok Yıllı Mali Çerçeve (Multi Annual Financial Framework) 
Alan MFF 2007-2013  MFF 2014-2020  
Birleşme 
 

Yapısal Fonlar:  
•  Avrupa Birleşme Fonu 
•  Avrupa Sosyal Fonu 
•  Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu  
•  INTERREG IVC (Avrupa Bölgesel 

İşbirliği) 

•  Yapısal Fonlar:  
•  Avrupa Birleşme Fonu 
•  Avrupa Sosyal Fonu 
•  Avrupa Bölgesel Kalkınma 

Fonu  
•  Avrupa Bölgesel İşbirliği 

Çevre, Tarım & Deniz 
ve Balıkçılık Politikası 
 

•  LIFE+  
•  Kırsal Kalkınma İçin Avrupa Tarım 

Fonu  
•  Avrupa Balıkçılık Fonu 
•  Entegre Denizcilik Politikasının 

Gelişiminin Desteklenmesi için 
Program  

•  LIFE  
•  Kırsal Kalkınma İçin Avrupa 

Tarım Fonu  
•  Avrupa Denizcilik Ve 

Balıkçılık Fonu   
•   

Araştırma, Yenilik ve 
Rekabetçilik 
 

•  Araştırma için Yedinci Çerçeve 
Programı 

•  Rekabet ve Yenilikçilik Çerçeve 
Programı  

•  Girişimcilik ve Yenilik Programı 
•  Enformasyon İletişim Teknolojileri 

Politikası Destek Programı  
•  Akıllı Enerji Avrupa Programı 

•  Horizon 2020 (Araştırma ve 
Yenilik İçin Çerçeve Programı) 

•  COSME (Girişimlerin 
Rekabetçiliği ve KOBİ’ler 
Programı)  
 

Kültür ve Eğitim 
 

•  Avrupa Kültür Program 
•  Yaşam Boyu Öğrenme Programı 

(Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Comenius ve Grundtvig)  

•  Erasmus Mundus  
•  Tempus  
•  Alfa  
•  Edulink  
•  Sanayileşmiş Ülkeler ile İşbirliği İçin 

Program 

•  Yaratıcı Avrupa Programı  
•  Tüm Programlar için Erasmus  

 

İstihdam 
 

•  PROGRESS  
•  Avrupa PROGRESS Mikrofinans 

Kolaylığı 
 

•  EaSI (AB İstihdam ve Sosyal 
Yenilik Programı)  

•  PROGRESS (İstihdam ve 
Sosyal Dayanışa Programı)  

•  EURES (Avrupa İstihdam 
Hizmetleri)  

•  PROGRESS Mikrofinans 
Kolaylığı 

Kaynak: European Commission, 2014b: 4 

2000-2006 programlama dönemine bakıldığında yapısal fonlar üç önemli amaç üzerinde 
durmuş olup bunlar aşağıda özetlenmektedir (Thornton vd, 2007: 118): 
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•   Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF) ile ekonomik açıdan geri kalmış 
ülkelerin kalkınması ve yapısal uyumunun sağlanması, 

•   Yine ERDF ile yapısal zorluklarla karşılaşan alanların ekonomik ve sosyal 
dönüşümünün sağlanması, 

•   Avrupa Sosyal Fonu (ESF) desteğiyle yerel politikaların, eğitim sisteminin 
ve insan kaynaklarının adaptasyonunun ve modernizasyonun sağlanması. 

AB tarafından sağlanan yapısal nitelikteki fonlar ve finansal araçlar, birliğin farklı 
bölgelerindeki ekonomik ve sosyal uyumun sağlanmasına yöneliktir. Diğer bir deyişle bu 
fonlar, birliğin bir bütün olarak uyumlu bir şekilde gelişmesine ve bölgeler arası gelişmişlik 
düzeyi farklılıklarının en aza indirilmesine olanak sağlamaktadır (Suris-Regueiro vd., 2003: 
535-536). Yapısal fonların bütçesi genellikle AB bütçesinin üçte birini oluşturmakta ve bu 
fonlar birleşme politikasının 3 amacına göre dağılmaktadır (Risk & Policy Analysts Limited, 
2012: 7): 

•   Amaç 1 - Yakınsama: GSYİH’si AB’nin % 75’inden daha az olan ülkelere 
destek olmak suretiyle GSYİH’si ortalamadan yüksek ülkeleri 
yakalamalarını ve bölgesel farklılıkların azaltılması amaçlanmaktadır 
(Theophilou vd., 2010: 137).   

•   Amaç 2 - Bölgesel rekabet edebilirlik ve istihdam: Rekabet edebilirliği 
özendirerek iş alanları yaratmak ve bölgeleri yatırımcılar için çekici hale 
getirmek amaçlanmaktadır. Bu amaç yakınsama amacının dışında kalan 
bütün Avrupa’daki bölgeleri kapsamaktadır. 

•   Amaç 3 - Avrupa bölgesel işbirliği: Ülkeler ve bölgeler arasındaki 
işbirliğini teşvik etmek amaçlanmaktadır. 

Mevcut durumda AB’yi ulusal ve bölgesel düzeyde olumsuz etkileri söz konusu olsa 
bile; yapısal fonlar, kalkınmanın ya da yeniden kalkınacak alanlar için uygulanan yöntemlerin 
sürdürülebilir olup olmadığına bakılmaksızın, yeşil alanların devamlılığını desteklemek 
amacıyla verilmektedir (Thornton vd, 2007: 118). 

Sürdürülebilir ve yenilikçi turizm uygulamaları Avrupa Finansal Araçları içerisinde 
değişik amaçlar altında ele alınmıştır. Bu fonlar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Risk & Policy 
Analysts Limited, 2012: 9-13; Streimikiene vd., 2007: 1172): 

•   Avrupa Birleşme Fonu (ECF): 2007-2013 döneminde yaklaşık olarak 308 
Milyar Euro fon sağlanmıştır. Birleşme projeleri üye ülkeler tarafından 
finanse edilmektedir. Birleşme fonu kişi başına düşen Gayri Safi Milli 
Hasılası AB ortalamasının % 90’ın altında kalan üye ülkelerin ekonomik 
dezavantajlarını gidermeye yönelik olarak sunulmaktadır. 

•   Avrupa Sosyal Fonu (ESF): Avrupa Birliği’nde istihdamı ve iş olanaklarını 
geliştirmeyi amaçlamaktadır. 2007-2013 dönemi için yaklaşık olarak 75 
Milyar Euro fon sağlanmıştır. Projeler üye ülkeler tarafından (kamu ya da 
özel finansman) finanse edilmektedir.  

•   Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF): Üye ülkeler içinde bölgeler 
arası dengesizlikleri azaltarak ekonomik ve sosyal gelişmeyi güçlendirmeyi 
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amaçlamaktadır. Aynı şekilde bölgesel ve yerel anlamda turizmde kaliteyi ve 
rekabet edebilirlik konusunda da önemli bir destek sağlamaktadır. 2007-
2013 dönemi için 201 Milyar Euro fon sağlanmıştır (European Commission, 
2014b: 5). 

•   Avrupa Kırsal Kalkınma İçin Tarımsal Fon (EAFRD): Kırsal alanlarda 
tarım, ormancılık, çevre ve kıyı alanlarının korunmasını sağlayarak AB’nin 
kırsal kalkınma politikasını güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu fon da üye 
ülkeler tarafından finanse edilmektedir. 2007-2013 dönemi için 96.3 Milyar 
Euro fon sağlanmıştır (Risk & Policy Analysts Limited, 2012: 15). 

•   Avrupa Balıkçılık Fonu (EFF): Deniz kaynaklarının korunması ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanmasını amaçlanmaktadır (Risk & Policy Analysts 
Limited, 2012: 41). Küçük ölçekli balıkçılık ve turizm altyapısı bu fonla 
desteklenmektedir (Brandl, 2011:8 ). 

•   Rekabetçilik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP): AB bölgelerinde yenilik 
faaliyetlerini (eko-inovasyon dahil) destekleyerek finans kaynaklarına daha 
iyi erişim sunmakta ve destek hizmetlerini sağlamaktadır. Bu fon özellikle 
Avrupa Birliği’nde girişimleri ve KOBİ’leri teşvik ederek yenilik 
faaliyetlerine yatırım yapılmasını desteklemektedir Bu fonun bütçesi 
yaklaşık 3.6 Milyar Euro düzeyindedir (Risk & Policy Analysts Limited, 
2012: 19; Brandl, 2011:8 ). 

•   LIFE+: AB’nin çevresel ve doğa koruma projelerini destekleyen bir finansal 
aracıdır. LIFE+ finansal desteğinin 2007-2013 yıllarını kapsayan toplam 
bütçesi 2 Milyar Euro’nun üzerindedir (Risk & Policy Analysts Limited, 
2012: 17). Bu finansal desteğin “İklim Hareketi” alt programının öncelikli 
alanları aşağıdaki gibi özetlenebilir (European Commission, 2014b: 22): 

Ø   İklim değişikliğini hafifletme (sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı 
sağlamak), 

Ø   İklim değişimi adaptasyonu (iklim değişikliğine yönelik esnekliği arttırmaya 
katkı sağlamak), 

Ø   İklimsel yönetişim ve enformasyon.  
 

6.  AVRUPA BİRLİĞİ’NDE UYGULANAN TURİZM DESTEK PROJELERİ 
Turizm sektörünün zaman zaman kontrolü ve düzenlenmesi gerekmektedir. Bu sayede 

turizm, daha önce turizm faaliyetlerinde yer alamamış (düşük gelir gurupları, yaşlılar, 
engelliler vb.) bazı insanlar tarafından da erişilebilir hale gelebilir. Ayrıca turizmin doğa, 
toplum ve ekonomi üzerindeki negatif etkileri azaltılarak daha sürdürülebilir bir hale 
getirilmesiyle birlikte, kaynakların aşırı tüketimi, artan trafik hacmi ve karbon emisyonu gibi 
negatif sonuçlar da minimuma indirilebilir (Lehmeier, 2010: 128).  

AB Girişimlerinden olan “EDEN” (European Destinations of Excellence- Avrupalı 
Seçkin Destinasyonlar) projesi, Avrupa Birliği’nin sürdürülebilir turizm geliştirilmesi 
projesinin bütün Avrupa’da tanıtılmasını kapsayan başarılı bir projedir. Bununla birlikte 
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engelli, yaşlı ve durumu iyi olmayan insanların turizme katılmasını amaçlayan “CALYPSO” 
projesi ve Avrupa Komisyonu’nun çok önem verdiği bir sınır ötesi bisiklet turu olan,  “Iron 
Curtain Trail” (Demir Perde Yolu) da diğer önemli turizm projelerindendir (Ianniello, 
2010a:7). 

6.1. CALYPSO Projesi 

Calypso, 2008 yılında kabul edilen, dar gelirli Avrupa vatandaşlarının hayat kalitesini 
arttıracak bir Avrupa Komisyonu girişimidir. Bu girişim, bir yandan Avrupa’nın tatil 
mekanlarına seyahat edemeyen insanlara bu olanağı sağlamayı hedeflerken, diğer yandan da 
ölü turizm sezonunun durgunluğunu hafifleterek, yerel ekonomilere destek olmayı 
amaçlamaktadır (European Commission, 2010: 2). Sosyal turizmin amacı, dar gelirli 
vatandaşların seyahat etme olanağını artırmak için destek vermektir. Calypso, dört hedef 
kitleyi desteklemeyi amaçlamaktadır. Bunlar, 18 ve 30 yaş arasındaki olanakları kısıtlı 
gençler, mali ve diğer konularda imkanları sınırlı aileler, engelliler, seyahat etme imkanı 
olmayan veya seyahat hazırlığını karmaşık bulan 65 yaş üstü ve emeklilerdir (European 
Commission, 2010: 2; Jamil, 2010: 1).  

Calypso Projesi, yıllık 1 Milyon Euro’luk bütçesiyle üç yıllık (2009-2011) bir hazırlık 
faaliyetinin bir parçasıdır. Bugüne kadar, 21 AB üyesi ülke ve aday ülkeler sözleşmeye imza 
atmış; iyi uygulamaları incelemek ve ortak bir strateji oluşturmak için Avrupa çapında altı 
seminer gerçekleştirmiştir. Calypso’nun uygulamasında Avrupa Komisyonu’na yardımcı 
olmak amacıyla, kamu ve özel sektörden bir uzman grup bir araya getirilmiş durumdadır 
(European Commission, 2010: 2). 

6.2. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) 

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (The European Destinations Of Excellence - 
EDEN), Avrupa’ya sürdürülebilir turizmin kalkınmasını tanıtmayı amaçlayan bir projedir. Bu 
girişim, 2006’da başlamış ve her yıl ulusal yarışmalar düzenlenerek katılımcı ülkeler arasında 
mükemmel turizm destinasyonu seçilmesi temel alınmıştır (European Commission, 2013b: 2). 
Ödül vasıtasıyla henüz keşfedilmemiş ve düşük turist yoğunluğuna sahip destinasyonların, 
sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda turistik cazibesinin arttırılması, turistik çekim 
unsurlarının geliştirilerek turist akışının yoğunlaştırılması ve bu sayede yerel ve bölgesel 
kalkınmanın hızlandırılması hedeflerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır (Republic of 
Turkey Ministry of Culture and Tourism, 2012: 5). 

Şimdiden küçük ve geleneksel olmayan destinasyonlar EDEN girişimine katılarak ciddi 
kazanımlar elde etmişlerdir. Bu programa katılan 100 den fazla destinasyon EDEN ağının bir 
parçası haline gelmiş olup; bilgi ve deneyimlerini aktif bir şekilde paylaşmaktadırlar (Lane, 
2012: 60). 

6.3. Demir Perde Yolu (Iron Curtain Trail) 

Bisiklet turizmi, otantik deneyimler yaşatan ve yerel gelire ve ekonomik katma değere 
destek olan, düşük çevresel etki ve daha az karbon ayak izi oluşturan, turizm ürünlerinin 
geliştirilip pazarlanmasına yönelik hedefiyle son derece uyumlu bir turizm çeşididir 
(European Commission, TY: 1) 

Demir Perde, Barents Denizi’nden Karadeniz’e Avrupa’yı neredeyse 7000 km 
çevrelemekte ve kıtayı batı -doğu olmak üzere ikiye bölmektedir. 1989 baharına kadar adeta 
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iki blok arasında fiziksel ve ideolojik bir sınır olarak kabul görmüştür. Sadece çevresindeki 
ülkeleri bölmekle kalmamış, Almanya’yı da batı ve doğu olarak ikiye ayırmıştır. Hala 
gelişmekte olan Demir Perde yolunun amacı, “tarih deneyimi” fikrini Avrupa düzeyinde 
yaymaktır. Bu bisiklet yolu, bisikletçilere, artık sadece bir sembol niteliği taşıyan demir perde 
üzerinde farklı bir deneyim yaşatmaktadır (Cramer, 2009: 3). 

 
7.  AVRUPA BİRLİĞİ YAPISAL FONLAR KAPSAMINDA TURİZM TEŞVİK 

ÖRNEKLERİ 
Avusturya’da sürdürülebilir turizm ve doğanın korunması amacıyla uygulanmakta olan 

“Avusturya Kırsal Kalkınma Programı”, EARDF tarafından finanse edilmektedir. Ulusal 
topraklarına bakıldığında Avusturya, kırsal kalkınma için ayrılan fonlardan önemli bir 
kazanım sağlamıştır. 2007-2013 program dönemi boyunca AB tarafından 3.9 Milyar Euro fon 
sağlanmıştır. Ulusal bütçeyle ikiye katlanan AB fonu toplamda 7.8 Milyar Euro’yu bulmuştur. 
Yine sürdürülebilir turizmi desteklemek amacıyla AB tarafından Yunanistan’a sağlanan fon 
toplamda 2.25 Milyar Euro’dur (Brandl, 2011:15). 

Yerel olarak kırsal hayat kalitesini yükseltmeyi ve çevre, kırsal kesim, tarım ve 
ormancılığın kalkınmasını amaçlayan Galler Kırsal Kalkınma Planı kapsamında EARDF fonu 
(195 Milyon Pound) ile birlikte toplamda 795 Milyon Pound fon sağlanmıştır (Brandl, 
2011:17). 

Diğer yandan, AB’nin sağladığı fon ve ülkelerin bazıları aşağıda özetlenmektedir: (Risk 
& Policy Analysts Limited, 2012, European Commission, 2014b):  

•   Birleşme fonu altında Macaristan “Operasyonel Çevre ve Enerji Programı” 
çerçevesinde Doğu Macaristan Tisza Vadisi’ndeki taşkınların önlenmesi 
çalışması (45 Milyon Euro), 

•   Sosyal fon kapsamında Letonya Vidzeme Bölgesi’nde Turizm Sektöründe 
Çalışanların E-medya ile eğitim olanaklarının artırılması (7.5 Milyon Euro), 

•   Sosyal fon kapsamında Malta’da turizm sektöründe bulunan üst ve orta 
düzey yöneticiler ile denetimcilerin eğitimi (2.5 Milyon Euro), 

•   ERDF kapsamında Polonya’da mimari ve akustik açıdan yüksek kalitede, 
modern ve çok amaçlı bir konser salonu olan Wroclaw Ulusal Müzik 
Forumu’nun inşası (40 Milyon Euro), 

•   ERDF kapsamında (Belçika-Hollanda-Fransa-Birleşik Krallık) kıyı 
turizminin sürdürülebilirliğinin amaçlanması çalışmaları (1.4 Milyon Euro), 

•   Proje ERDF kapsamında Baltık Denizi Bölgesi’nin potansiyel iş fırsatı 
olarak doğal ve kültürel mirasının pazarlanması ve geliştirilmesi çalışmaları 
(2.8 Milyon Euro), (Danimarka-Estonya-Finlandiya-Almanya-Letonya-
Litvanya-Polonya-İsveç (üye ülkeler), Belarus (üye olmayan)), 

•   EAFRD kapsamında Finlandiya’da yerel halkın ve turistlerin arasında Jämsä 
nehrinin kültürel ve doğal mirasın tanıtılması amaçlanmıştır (46.800 Euro),  
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•   EAFRD kapsamında İspanya’da ve Portekiz’de erişebilir turizm projesi ile 
engelli kişilerin turizme katılması (160.000 Euro), 

•   EFF kapsamında Finlandiya’da balıkçılara turizm eğitimi verilmesi (30.186 
Euro), 

•   LIFE+ kapsamında Belçika’da biyoçeşitliliğin potansiyel faydalarının 
artırılmasına çalışılarak ekolojik koridorların devamını sağlamak ve 
turistlerin ilgisini çekmek (2.6 Milyon Euro), 

•   Yunanistan’da LIFE+ kapsamında konaklama tesislerinin karbon 
salınımlarının ölçülmesi ve azaltıcı önlemlerin alınması konusunda 
çalışmalar yapılması (660.000 Euro), 

•   Sürdürülebilir kruvaziyer: 2008 AB Atık Çerçeve Direktifi’ne göre atık 
yönetiminin en önemli önceliği atık önleme olarak görülmektedir. 
Yolcularına gösterdiği lüks hizmet nedeniyle en çok atığın olduğu yerler 
kurvaziyerlerdir. Bu projeyle atık azaltmaya gidilerek geri dönüşüm 
yapılması hedeflenmektedir (1.314.623 Euro ). 

 

8. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
Literatür incelendiğinde AB turizm fonlarının ülkelerin gelişimine olan etkisinin henüz 

detaylı bir şekilde analiz edildiği görülmemektedir. Buna karşın, AB fonlarının genel olarak 
AB üye ülkelerinin ekonomisine etkileri üzerine çalışmalar bulunmakla birlikte bu 
çalışmalarda farklı sonuçlara ulaşılmaktadır. 

AB’nin genç üyelerine sağlanan fonlar etkisi kanıtlanmış bir araç olarak göze çarpsa da, 
yalnızca fonların sağlanıyor olması başarıya ulaşılacağı anlamına gelmemektedir. Her ne 
kadar bütün merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinin ekonomik büyümelerini gerçekleştirmek için 
bu fonlara ihtiyacı olsa da sonuçları bir üye ülkeden diğerine ciddi farklılık göstermektedir. 
AB Komisyonu, her ülkenin GSYİH ile orantılı fon sağlarken;  kurumsal sistem, prosedürler, 
devlet otoritesi gibi unsurlar rol oynamaktadır. Hapenciuc vd. (2013: 272) ve Gabriela (2014: 
3391) tarafından Romanya’da kurumsal nedenlerden (devlet ve özel sektör finansman 
başarısızlığı) dolayı 2007-2013 yılında verilen fonların etkisinin  azaldığı öne sürülmektedir. 
Bununla birlikte kurumsal yapının var olması için insan kaynakları ve mevcut prosedürlerin 
yeterli olması gerekmektedir (Dragan, 2012: 1189-1190). 

Yalnızca GSYİH’ya bakarak AB fonlarının başarılı olduğunu düşünmekte hatalı sonuç 
doğurabilmektedir. Ekonomik ve sosyal uyumun sağlanması, AB’de yakınsamayı sağlayacak 
önemli bir unsurdur. GSYİH önemli bir göstergedir, ancak ülke vatandaşlarının bir yıllık 
toplam üretimini gösteren Gayri Safi Milli Hasıla da dikkat edilmesi gereken bir noktadır 
(Varga ve Velt, 2011: 662). 

Accetturo vd. (2014: 75)’nin çalışmasında, AB’den gelen fon transferlerinin, yerel 
düzeydeki güvende önemli ölçüde azalma yaratabileceği sonucu ortaya çıkmıştır. Bunun 
nedeni ise AB fonlarına olan bağımlılığın artacağı endişesidir. Ancak, AB fonları, sosyal 
sermayenin tüm göstergelerindeki standart sapmayı yarıya düşürmektedir. Diğer yandan, 
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çalışmada yerel yönetimlerin kalitesindeki artışın transferlerin olumsuz etkilerini azalttığı da 
görülmüştür. 

Mohl ve Hagen (2010: 362)’ın yaptığı çalışmaya göre; birinci amaca yönelik yapılacak 
%1’lik bir fon (Amaç 1: Refah düzeyi düşük bölgelerde kalkınmanın desteklenmesi (2000-
2006)); örneğin, fon kullanılacak düşük gelirli bir ülkenin GSYİH’sında yaklaşık % 0.05’lik, 
düşük fakat olumlu bir artış yapmaktadır. Aynı şekilde Aiello ve Pupo (2012: 414)’nun 
İtalya’ya yönelik yaptıkları çalışmada, AB desteğinin GSYİH üzerinde pozitif bir etkiye yol 
açtığı görülmüş, ancak AB fonlarının işgücü verimliliği açısından bölgesel farklılıkların 
üzerinde etkisi görülmemiştir.  

Kutan ve Yiğit (2007: 1391) tarafından yeni üye olmuş ülkeler üzerine yapılan 
çalışmada; birliğe üye olunmasının büyümeyi ve verimliliği arttırdığı sonucu çıkmıştır. 
Yapısal fonlar büyümeyi sürdürme üzerinde etkin bir rol oynamaktadır. Yeni üyelere sağlanan 
bu fonlar kısa vadede üretim faktörleri fiyatlarında bir bozukluğa neden olsa da, uzun vadede 
fon almış ülkelerin AB’nin çekirdek üyelerine yetişmelerini sağlamaktadır.  

Arcaelan vd. (2012: 1006) Portekiz’e yönelik yaptıkları çalışmada yapısal fonların 
görece fakir ülkelerin zengin ülkelere daha hızlı ulaşmasında önemli bir rol oynadığı 
görülmüştür. Ancak bu etkinin mütevazı bir etki olduğunu söylemek mümkündür. Aynı 
şekilde fonların eğitim ve altyapı arasında dağılımının değişmesi kısa ve uzun vadede büyüme 
üzerinde farklı etkiler yaratabilmektedir.  

Son olarak Becker vd. (2010: 589)’nin çalışmasında ise şu sonuçlara ulaşılmıştır: 
Birinci amaç doğrultusunda verilen fonlar, aynı programlama dönemi içinde kabaca kişi 
başına GSYİH büyüklüğünü % 1,6 artırmaktadır. GSYİH üzerindeki pozitif etkinin aksine 
işsizlik üzerinde bir etkisi görülmemiştir. Bunun nedeni ise birinci amaca yönelik yapılan fon 
transferlerinin yatırım hacmini uyarmasıdır. Diğer bir neden de iş yaratma sürecinin 
programlama süresi olan 5-7 yıldan daha uzun olmasıdır. 

Görüldüğü gibi AB yapısal fonlarının etkisi ülkeden ülkeye değişmekle birlikte genel 
olarak ekonomik yapı üzerinde çok büyük etki yaratmamıştır. AB fonları incelendiğinde 
turizme yönelik fonların sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla verildiği gözlemlenmektedir. 
Buna karşın, turizmi geliştirmeye yönelik olarak verilen fonların ülke ekonomilerine katkısına 
ilişkin yapılan yetersiz sayıdaki çalışma dolayısıyla fonların turizm üzerindeki etkileri 
belirsizlik arz etmektedir. 
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TÜRKİYE’DE 1980 SONRASI DÖNEMDE DEVLET AYGITININ 
DÖNÜŞÜMÜ 

Emre AYDİLEK*   Şeyda BÜKRÜCÜ KAZKONDU** 

Özet 

Demokrasi, günümüz modern ve gelişmiş toplumlarında kabul gören ve şu ana dek bulunan en ideal yönetim 
şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu rejimin günümüzde istikrarlı bir biçimde işleyebilmesinin kuralı, 
demokratik kurumların yönetişim ilkelerine uygun yani saydam, hesap verebilir, katılıma ve işbirliğine açık 
olmasının sağlanmasıdır. Bunun sağlanmadığı durumlarda, görünürde demokratik olan ancak ülkenin iç yapısal 
sistemini ele geçirerek otokratik bir yönetim sistemi kuran iktidarlar da az değildir. Bu bağlamda otoriterleşme 
ve sivilleşme arasındaki söylem ve politika çizgileri oldukça iç içedir. Bir kesimin sivilleşme dediğine bir başka 
kesim otoriterleşme diyebilmektedir. Bu kapsamda uygulanan kamu politikaları hem toplumun hem de her 
bireyin ayrı ayrı geleceğini şekillendirmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Son 30 yıllık dönemde (neo-liberal dönem olarak adlandırılmaktadır) devlet yapılarında ciddi değişim ve 
dönüşümler görülmüştür. Bu dönüşümler devletin rolünü ve gücünü de etkilemiştir. Bu kapsamda Yeni Kamu 
Yönetimi, Yönetişim, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin birer birer özelleştirilmesi, devletin ekonomiye 
müdahalesi, devletin üretim sürecinden çekilerek düzenleyici ve denetleyici görevler üstlenmesi gibi konular 
çerçevesinden 1980 sonrası devletin dönüşümünün ekonomik, siyasal ve hegemonya bağlamlarında nasıl 
gerçekleştiği ve sonuçları ele alınmaya çalışılmış, ayrıca Türkiye özelinde, devletin neo-liberal dönüşümünün 
günümüz iktisadi ve politik yaşamına etkileri incelenmiştir. Ekonomik politikalara ek olarak sivilleşme, 
normalleşme ve merkezileşme politikaları ve bunun kamusal hayata yansıması ele alınmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Merkezileşme, Sivilleşme, Demokrasi, Neo-liberalizm, Yeni Kamu Yönetimi 

 
THE TRANSFORMATION OF STATE APPARATUS IN THE POST-1980 PERIOD IN TURKEY 

 

Abstract 
Democracy is the accepted and considered to be the most ideal way of ruling in modern and developed 
societies.  This regime’s stability depends on the condition that democratic institutions must be transparent, 
accountable, and open to cooperation. In the cases that these qualities are not present, quite a few pseudo 
democratic governments, which look like a democracy, but seize internal structures to form autocratic 
governments systems, also exist. In this context, authoritarianism and demilitarization discourses and policies are 
intertwined. While some call an action as authoritarian, others might call it demilitarization. Therefore, public 
policies are of great importance for both society and individuals, as they shape their future. 
During the period of the last 30 years, which is called neo-liberal, serious change and transformations have 
happened in state structures. These transformations have affected the role and power of states. Within this 
framework, how the transformation of state, since 1980, in economic, political and hegemony has been shaped 
has been discussed in terms of New Public Administration, Governance, privatization of Government Business 
Enterprises, state intervention into economy and its controlling roles. More specifically, Turkey’s neoliberal 
transformation is examined in terms of its impact on economic and political atmosphere in Turkey. In addition to 
economic policies, demilitarization, normalization, and centralization policies have been discussed through their 
reflection on the public realm. 

 

Key Words: Centralisation, Demilitarization, Democracy, Neo-liberalism, New Public Management 
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1.   Giriş 

Kamu yönetiminde ve kamu düzeninin sağlanmasında devlet ve buna bağlı olarak 
devlet tartışmaları önemli bir yer tutmaktadır. Tarihin hemen hemen her döneminde devletler, 
en tepedeki güç erki olarak sistemdeki yerlerini almış ve farklı meşruiyet zeminlerinde farklı 
tür ve nitelikte varlıklarını sürdürmüşlerdir.  

Devletin yetkilerinin ve etkinlik alanının ne şekilde olacağı ise cevabı üzerinde 
anlaşılamamış en temel sorunsallardandır. Günümüzde devlet, bir yandan geleneksel 
bürokratik rolünden sıyrılmaya çalışmakta diğer taraftan ise girişimci devlet niteliklerini 
üstlenmek adına çaba sarf etmektedir. Bu durum halkın daha çok yönetime katılmasına, 
yapılan işlemlerin daha şeffaf olmasına, hesap verebilirliğin artmasına yani “yeni kamu 
işletmesi ”ne geçişin önünün açılmasına yardımcı olmaktadır.  

Günümüzde tüm dünyada teknolojik, politik ya da toplumsal alanda hızlı bir biçimde 
yaşanan değişimler karşılıklılık esasına ve katılımın üst düzeyde olmasına dayanan bir 
toplumsal sistem olan “yönetişim” kavramını ön plana çıkarmıştır. Aslında toplumda ve 
yönetimde yaşanan değişimler aktörlerin karşılıklı etkileşimlerinden doğan bir yönlendirme 
ve kontrol etme çabasından kaynaklanmaktadır.  

 

2.   Küresel Devletin Son Dönemdeki Dönüşümüne Dair Yaklaşımlar: Yeni Kamu 
İşletmeciliği ve Yönetişim 

21. yüzyılda sosyal bilimlerin her alanında özellikle de ekonomik alanda meydana 
gelen değişimler, devlet kavramını tartışmaların odağına almıştır. Devletin iktisadi alanda 
alması gereken role bağlı olarak kamu örgütlenmesi türleri yeniden ele alınmış ve alınmaya 
devam etmektedir. Devletin neler yapması ya da yapmaması gerektiği konusu, kamu 
hizmetlerinin çeşitlerinden,  sunulmasının yöntemlerine kadar klasik modellere eleştirileri 
içermektedir (Arslan, 2010: 23). 

Kapitalizm her krizde devletin rolünün yeniden sorgulanması ve tanımlanması 
sorunuyla karşılaşmıştır. Bu soruna her defasında farklı bir yaklaşım geliştirerek kendi 
evrilmesini de rahatlıkla sağlayabilmiş, son dönüşümlerinden birini neo-liberal politikalar 
olarak gerçekleştirmiştir.  

Tarihsel süreçte kapitalizmdeki dönüşüm ve değişim, devlet yapılarına da yansımıştır. 
Devletler avcı toplayıcılıktan, feodaliteye, imparatorluklardan, ulus devlete tarihsel anlamda 
büyük değişim geçirerek günümüzdeki yapılarına ulaşmışlardır. Ancak özellikle kapitalizmin 
hâkim olduğu dönem olan son birkaç yüzyılda, devlet ve yönetim anlayışı tarihsel hızının çok 
daha ötesinde büyük değişimler geçirmiştir. Bu değişimlerden son ve en önemli olanları yeni 
kamu işletmeciliği ve yönetişim olgularıdır (Akıncı, 2012: 62,63). 

Özellikle 1980’li yıllar itibariyle devletin yeniden yapılandırılması kapsamında atılan 
adımları Selime Güzelsarı iki temelde incelemiştir; “Birincisi, yönetsel açıdan geleneksel 
kamu yönetimi yaklaşımından yeni kamu işletmeciliği yaklaşımına; siyasal açıdan ise 
bürokratik devlet örgütlenmesinden girişimci devlet örgütlenmesine geçiş; ikincisi, yeni kamu 
işletmeciliği paradigmasından yönetişim paradigmasına geçiştir” (Güzelsarı, 2004: 1). 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	  
	  
	  

	   175	  

Kamu yönetiminin, özel sektör gibi etkin ve verimli çalışması için özel sektörde 
geçerli olan teknik, yöntem ve uygulamaların kamu sektörüne uyarlanması gerektiği 
düşüncesi, devletin dönüşümünün ve rolünün yeniden tanımlanması yönündeki taleplerin bir 
sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Kimi zaman küçük devlet - güçlü piyasa, kimi zaman 
müdahaleci devlet politikaları, kriz dönemleri veya olağan durumlarda uygulanagelmiştir. İşte 
bu kapsamda müdahaleci olmayan devletin rolünün tanımlandığı yeni bir sistem olarak “yeni 
kamu işletmeciliği”1 kavramı da son dönemde ortaya çıkmıştır (Güzelsarı, 2004: 2-3).  

YKİ’nin; kamu yönetiminin özel sektörden ilham alarak yapısal dönüşüme 
uğratılması, politika yapma ve hizmet sürecinin birbirinden ayrılması, girdilerden ziyade 
çıktıların dikkate alınması, kamu sektörünün parçalara ayrılması, idarede esneklik sağlanması, 
hesap verilebilirlik ilkesinin uygulanması, kamu örgütlerine rekabet getirilmesi, müşteri 
odaklı bir anlayışın benimsenmesi, kamu sektörünün piyasalaştırılması, performans ölçümü 
yapılması, daha az maliyetli devlet anlayışının benimsenmesi, etkin bir idari sistemin 
kurulması ve alanında uzman düzenleyici kurumlar oluşturulması gibi özellikleri vardır 
(Sönmez, 2011: 93-95). 

Bir diğer önemli yaklaşım olan yönetişim kavramı 1990’lar sonrası Kamu Yönetimi 
literatürüne girmiş olup değişen devlet-vatandaş ilişkilerini açıklamaya çalışmaktadır (Sobacı, 
2007: 220). Diğer sosyal bilim alanlarında olduğu gibi yönetişim teriminin de tek ve üzerinde 
uzlaşılmış bir tanımı yoktur, kullanımı ve uygulanmasında belirsizlikler ve değişkenlikler 
mevcuttur. Ancak kavram genel olarak, yönetim sürecinde rol oynayan kurum, aktör ve 
örgütler arasındaki etkileşimi, resmi ya da sivil kişi, grup ve kuruluşların idari faaliyetlere 
katılımını, hükümet dışı aktörlerin de etkin bir şekilde yönetim faaliyetlerinde yer almasını 
ifade eder. Merkezi iktidarın emir-komuta üzerine dayanan hiyerarşik yapısının yetersizliğine 
inanır, çoğulcu modeli destekler. Devlet ile devlet dışı alan (kamu-özel sektör) arasındaki 
işbirliğinin ve ilişkilerin geliştirilmesi, çok kutuplu karar alma mekanizmaları oluşturulması 
gerekliliğini savunur (Yüksel, 2000: 145,146).  Yönetişim, birlikte yönetme, birlikte 
düzenleme ve kamu-özel sektör ortaklığına dayalı bir yönetim anlayışıdır. Bu anlayışa göre 
vatandaşlar kendilerini ilgilendiren konularda alınacak kararların oluşum süreçlerine (karar 
alma süreci) katılırlar (Sobacı, 2007: 222).  

Küreselleşmenin işleyiş mantığı, malların ve sermayenin dünya ekonomisinde 
serbestçe dolaşımı ve tüm piyasaların uluslararası sermayeye açılmasıdır. Bu sürecin temel 
aktörü “piyasa” olduğundan, son 30 yıllık süreçte refah devleti uygulamalarının tasfiyesi ve 
özelleştirme uygulamalarının hız kazanmasıyla devletin niteliği ve işlevleri yeniden 
belirlenmiştir. Devletin, küresel kapitalizmin gereklerine uygun roller üstlenerek ve 
uluslararası sisteme entegre olarak yeniden yapılanması söz konusu olmuştur. Bu bağlamda 
son dönemde, ulusal ekonomilerde devletin küçülmesi, ekonomik faaliyetlerin serbestleşmesi 
gibi yönelimler öne çıkmaktadır (Ener ve Demircan, 2006: 211,212).  

Neo liberal düşüncenin etkisiyle 20. Yüzyılın son çeyreğinde kamu yönetimi anlayışı, 
siyasal ve akademik alanda önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir. 1970’li yıllarda 
ortaya çıkan ekonomik bunalım ve sosyal devleti sorgulayan liberal hareketin etkisiyle, 
devletin rolü tartışılmaya başlanmıştır. Sınırlı bir devletin yanında ekonomik, etkin ve etkili 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Yeni Kamu İşletmeciliği, kamu örgütlerinde işletme yönetim tekniklerinin gittikçe daha benimsenir olmasıdır. 
Kavramın özü devletin yeniden yapılandırılması ve rolünün yeniden tanımlanmasına dayanır. Bkz. Güzelsarı, 
s.3. 
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kamu hizmet sunumu sağlayabilecek yeni yönetsel yapılar oluşturma arayışına girişilmiştir 
(Karcı, 2008: 41). 

1980’li yıllara kadar hemen hemen tüm ülkelerde kamulaştırma, kamu teşebbüsleri 
gibi yöntemlerin yanında, az da olsa özelleştirme uygulamaları söz konusu olurken, 80’lerden 
itibaren özelleştirme, gerek gelişmiş gerekse azgelişmiş ülkelerin gündemindeki en önemli 
konulardan biri haline gelmiş, kamu kesimi borçlanma gereğinin azaltılmasından, 
demokratikleşmeye kadar birçok sorunun çözümü bu sözcüğe endekslenmiştir (Öztürk, 2008: 
4).  

1970’lerdeki refah devleti ve Keynesyen politikaların terk edildiği son dönemde 
devletin değişen rolü üzerinde şu hususlar ön plana çıkarılabilir: Devlet politika belirler ve 
katalizör işlevi görür. Hizmet üretimi ve sunumunda piyasa ve sivil toplum kuruluşları ön 
plana çıkar. Yani devlete doğrudan üretmek yerine başka aktörler için üretim fırsatları 
yaratan, toplumun çıkarı için rekabeti gözeten ve koruyan, piyasaları düzenleyen ve 
denetleyen bir görev biçilmiştir. Devlet sadece, başka bir aktörün o piyasada yer alma imkânı 
olmadığı durumlarda üretici rolüne soyunabilir. Yeni sağcıların benimsediği neo-liberal 
yaklaşıma göre devletin üretimden çekilmesi neticesinde, hem özel sektör vasıtası ile daha 
ucuz ve verimli bir üretim sağlanmış olacak, hem de devletin dış politika, güvenlik, adalet ve 
sosyal politikalar gibi asli işlevlerine daha fazla yoğunlaşması mümkün olacaktır. Bu 
bağlamda üretimden çekilen devletin değişen rolünde öne çıkan temel eğilimler özelleştirme, 
yerelleşme ve sivilleşme olarak sıralanabilir (Dinçer ve Yılmaz, 2003: 26-27).  Üretimdeki 
rolünü düzenleyen ve denetleyen aktör rolü ile değiştiren devlet, bu işlevini uygulayabilmek 
amacıyla bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumlar oluşturmuş, piyasanın denetimini bu 
kurumlar eliyle sağlamıştır (Çevik, 2010: 43).  

 

2.   Türkiye’de Devlet Aygıtının Dönüşümü 
a.   1980 – 1999 Dönemi: Ekonomik İstikrar Kararları Doğrultusunda 

KİT’lerin “Aforoz Edilmesi” ve Özel Sektörün Kamu Hizmetleri Sunumunda Ön Plana 
Çıkması 

Türkiye, 1980’li yıllardan itibaren küreselleşme ve yeni devlet anlayışı kapsamında, 
ulusal sınırların kalktığı, rekabetin ve serbest piyasa mekanizmasının benimsendiği yenidünya 
düzenine adapte olmak için yoğun çaba sarf etmiştir (Ener, 2006: 218). İktidardaki yeni sağcı 
yönetimler ekonomiyi sistemin merkezine koyan neo-liberal bir anlayışı benimsemiştir 
(Özkazanç, 1998: 26) ve küreselleşme olgusunun dışında kalmamak için 24 Ocak 1980 
tarihinde Ekonomik İstikrar Kararları’yla, dışa açılma politikasını uygulamaya koymuştur 
(Ener, 2006: 216). 

Ekonomik İstikrar Kararları, Türkiye ekonomisi için bir kırılma noktasıdır. Bu kararlar 
ile Türkiye ekonomisinin temel paradigması değişmiş, ülkenin kalkınma anlayışı “piyasa 
ekonomisi”ne sıkı sıkıya bağlanmak ve “ihracata dayalı büyümek” olarak belirlenmiştir. 
Türkiye 1980 yılına kadar uyguladığı dışa kapalı devletçi politikalardan vazgeçmiş, planlı 
kalkınma modeliyle ülkenin ihtiyaç duyduğu her türlü malın ülke içinde üretilmesi anlayışı 
hâkim olmuş, “ithal ikame” yerine, dış pazarlara açık bir ekonomi politikası tercih edilmiştir. 
Ülkenin makro-ekonomik hesapları, ekonomik planları, 24 Ocaktan sonra dış gelişmeler de 
hesaba katılarak yapılmıştır. Özel sektörün ve girişimciliğin önü açılmaya çalışılmıştır. Bu 
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kararlarla devletin ekonomideki payının küçültülmesi amaçlanmış, uzun süredir devam eden 
“Devletçilik Politikası” sınırlandırılmıştır. Yabancı sermayenin ülkeye girişinin 
kolaylaştırılması ve yabancı sermayeye yönelik teşvik edici uygulamalar hayata geçirilmiş, 
faizlerin yükseltilmesi, sıkı para ve maliye politikaları, emek ücretlerinin baskı altında 
tutulması, kamu mallarına zam yapılması gibi uygulamalar icra edilmiştir (Öztürk, 2013: 1). 

Türkiye’de 1980 öncesi üretim genelde devlet eliyle yani Kamu İktisadi Teşebbüs’leri 
(KİT) vasıtasıyla gerçekleştiriliyordu. 1980 sonrası bu anlayış değişmiştir. Bu noktada 
KİT’lerin Türkiye Ekonomisi’nden aforoz edilme süreci üzerinde bir miktar durmakta fayda 
vardır. 

17 Şubat – 4 Mart 1923 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen 1. İktisat Kongresi’nde 
ekonomik kalkınmada özel sektöre öncülük verilmesi amaçlanmasına rağmen günün koşulları 
(savaşın maliyeti, özel sektörün güçsüzlüğü ve nitelikli bilginin yetersizliği gibi) sebebiyle 
devlet ekonomik gelişme ve sanayileşmenin sağlanmasında rol üstlenmek zorunda kalmış ve 
bu doğrultuda Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ortaya çıkmıştır. KİT’ler, devletin girişimci2 
rolüyle piyasa yer almasıdır. 1930’lardan 1980’lere kadar Türkiye Ekonomisi’nde 
vazgeçilmez bir unsur olarak öne çıkan KİT’ler, bu dönemden sonra etkinlik-verimlilik 
bağlamında sorgulanmaya başlanmış, 1980 sonrası verimli işlemediği düşünülen KİT’lerin 
özelleştirilmesi gündeme gelmiştir (Demircan, 2008: 56). Aslında verimlilik bağlamında 
yapılan bu eleştiriler devletin bir anlamda değişen tercihini de ortaya koymaktadır. Kârlılık ve 
kamu hizmeti arasında kapitalist yaklaşım tarzıyla karlılığı seçen bu anlayış sonucu, emek- 
sermaye arasındaki bölüşüm ilişkilerin emek aleyhine bozulmalar olmuştur (Güzelsarı, 2008: 
108). 

Tam bu noktada “kamu hizmeti” kavramına değinmek yerinde olacaktır. Kamu 
hizmeti “kamu kesiminin iktisadi nitelikteki faaliyetinin anlatımı ve tahlili”, “devletin işlevleri 
ve görevleri” “toplumsal yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan toplumsal ihtiyaçların 
karşılanması faaliyetinin devlet tarafından üstlenilmesi” (Karahanoğulları, 2004: 356) gibi 
tanımlamalarla ifade edilmektedir. En genel anlamıyla kamu hizmeti, bir kamu tüzel kişisi 
veya onun denetimi altındaki özel kişi/teşebbüs tarafından yürütülen kamu yararı amacına 
yönelik faaliyetlerdir (Bozkurt, 2005: 35). 

1929’dan 1980’li yıllara kadar uygulanan Keynesyen politikalar ile kamu hizmetleri 
büyük oranda devlet tarafından sunulmuş ve bir genişleme krizine sebebiyet vermişken 
(devletin fonksiyonların aşırı artması), 1980 yılından sonra süreçte yönetim anlayışı tam 
tersine dönerek hizmetlerin özel sektör tarafından gördürülmesi anlayışı benimsenmiş ve bu 
kez de kamu hizmetlerinde daralma krizi (devletin fonksiyonlarının azalması) ortaya çıkmıştır 
(Karahanoğulları, 2004: 354-355). 1960’larda demokratik ve kültürel köklere dönüş açısından 
önemli bir dalga oluşmuş ve bunun sonucunda toplum ile yönetim arasındaki farklılık 
derinleşmiştir. Ancak yönetim, ekonomik performansı ve refah devleti anlayışı ekseninde 
sunduğu hizmetler ile kendini kabul ettirmiş ve eleştirilerin üstesinden gelmiştir 
(Kooiman,1994: 1). Yani 1970’lere kadar bürokratik yönetim anlayışının varsaydığı 
unsurlarda köklü bir değişim olmamış ve kurumsallaşmadaki değişiklikler kurumların 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Kamu girişimciliği: Toplumda sosyal faydanın sağlanması amacıyla oluşturulan ve devletin mülkiyet ve karar 
verme açılarından söz sahibi olduğu teşebbüsler olarak tanımlanabilir. Bkz. Demircan, s.55-58. 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	  
	  
	  

	   178	  

genişlemesi ve aynı doğrultuda uzmanlığın derinleşmesi şeklinde devam etmiştir (Tuncer ve 
Usta, 2013: 184).  

Devletin işlevlerindeki dönüşüm kamu hizmetleri gibi toplumun tüm fertlerini 
yakından ilgilendiren somut bir olguyu da derinden etkilemiştir. Devletin göreli özerkliğini 
yitirerek toplumsal yönü ağır basan kamu hizmetleri işlevlerini terk etmesi, sadece düzen 
sağlama işlevi ile ceza devletine dönüşmesinin önemli etkileri ve sonuçları olmuştur 
(Karahanoğulları, 2004: 1,2). 

Bu noktada en çok etkilenen ve zarar gören kesim kamu hizmetlerinden doğrudan 
yararlanan vatandaşlardır. Kamu hizmetlerinin bedava olması, yararlanmada eşitlik ve 
tarafsızlık ilkelerin hâkim olması, hizmetlerin toplumun ortak ihtiyaçları ve kamu yararına 
göre değişebilir / uyarlanabilir olması ve bir süreklilik arz etmesi kamu hizmetlerinin en temel 
özellikleridir (Bozkurt, 2005: 35,36). Devletin hizmet verme fonksiyonunu terk ederek bu 
hizmetleri özel teşebbüslere gördürmesi sonucu, vatandaşların hizmetleri bedelsiz ve her 
koşulda almaları mümkün olmamış, özel girişimci kamu yararı ve vatandaşların 
memnuniyetinden çok kapitalizmin yapısı gereği maddi çıkarlarını ön planda tutmuştur. Bu 
durum da vatandaşın her anlamda ikinci plana atılması şeklinde algılanmaktadır. 

Türkiye’de 1980–2000 döneminde devletin girişimci rolünün uygulama şekli olan 
KİT’lerin gerçekleştirmiş olduğu yatırımların tüm kamu yatırımları içindeki payı %40’larda 
iken, 2000–2008 döneminde bu oran yaklaşık % 13’e gerilemiştir. Bunun sebebi 80 sonrası 
benimsenen neo-liberal anlayış doğrultusunda özelleştirme politikalarının yoğun şekilde 
uygulanması, piyasa ekonomisine işlerlik kazandırılması ve KİT’lerin ekonomiden yavaş 
yavaş çekilmesidir. Bu durum ise, küreselleşme sürecinin beraberinde getirdiği yeni 
ekonomik düzen ve bu düzende serbest piyasa ekonomisi anlayışının benimsenmesi 
sonucunda ortaya çıkmıştır (Demircan, 2008: 35-37). Devlet 1980 sonrası dönemde neo-
liberal yaklaşımın öngördüğü şekilde birçok sektörden çekilip yerini özel teşebbüslere 
bırakmış, ayrıca bu süreci daimi kılmak için kamusal ve toplumsal alanı düzenleyici adımlar 
atmıştır (Özkazanç, 1998: 24).  Bu kapsamda 1980-99 yılları arasında devletin düzenleyici ve 
denetleyici rolüne geçişte ilk adımlar atılmış, 1982 yılında Sermaye Piyasası Kurulu, 1993 
yılında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile 1997 yılında Rekabet Kurumu oluşturularak 
faaliyete geçirilmiştir (Sönmez, 2011: 9).  

1980’lerle birlikte ihracat odaklı ve yabancı yatırımcıyı teşvik eden bir anlayış ortaya 
çıkmıştır. Bu doğrultuda hem dışa açılmak isteyen, hem de ülkeye getirilmek istenen yerli ve 
yabancı sermayenin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 
Bu düzenlemelerin başlıcaları: fiyat desteklerinin ve tavanların kaldırılması, dış ticarette 
serbestliğin sağlanması, döviz kurlarının piyasa tarafından belirlenmesi, özelleştirmeler ve 
piyasaların devlet müdahalesinden arındırılmasıdır. Bu kapsamda gerçekleştirilen ilk somut 
uygulamalar ise sağlık, eğitim gibi alanlarda harcamaların kısılıp özel sektörün bu alanlara 
girmesinin teşvik edilmesi, devleti küçültme hedefi doğrultusunda özelleştirmelerin hızlı bir 
şekilde gerçekleştirilmesi ve sosyal güvenlik uygulamalarındaki köklü değişim çabalarıdır 
(Güzelsarı, 2008:  97,99).  

1989 yılında 32 sayılı “Konvertibiliteye Geçiş” kararı ile uluslararası finansal 
sermayenin Türkiye’ye giriş ve çıkışına konan her türlü kısıtlama kaldırılmıştır. Bu dönemden 
sonra “sıcak para” kavramı ülke gündemine girmiş, ekonomi bu sıcak paranın giriş 
çıkışlarından ciddi şekilde etkilenmiştir. Bu tür sermaye hareketlerindeki dalgalanmalar ülke 
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için önemli bir risk teşkil etmiş, 1994, 1999 ve 2001 yıllarındaki krizlerin patlak vermesinde 
temel etkenlerden biri olarak öne çıkmıştır (Bayramoğlu, 2005: 288,289).  

Devlet 1980 sonrası sadece yabancı yatırımcıyı ülkeye çekmeyi hedeflememiş, yerli 
sanayiyi güçlendirmek için de çeşitli adımlar atmıştır. İmalat sanayisinden çekilmiş, sermaye 
yükü üzerindeki vergiyi azaltmış (vergi iadesi, vergi muafiyeti gibi uygulamalarla), teşvik ve 
kredilerle ihracatçıyı desteklemiştir.  Devlet bu uygulamaları yaparken toplumun bir kesimini 
koruyup himayesi altına almış, diğer kesimini ise ihmal etmiştir. Bunun en temel göstergesi 
kaynaklarını sosyal harcamalar yerine ihracatın teşvikine ayırmasıdır. Böylece emeğin 
aleyhine bir bölüşüm politikası uygulanmıştır. Bununla kalmayıp emek ücretlerinin düşük 
kalması sağlanarak iç talepteki canlılık azaltılmış ve tüketimden artan ürünün dış pazarlara 
ihracı sağlanmıştır (Güzelsarı, 2008: 101,102). Özetle devlet piyasa ekonomisine yerini 
devretmek için ekonomi ve çalışma ilişkilerine yoğun şekilde müdahale etmek durumunda 
kalmış, böylece ekonomi siyasallaşmıştır. Devlet ve ekonomi iç içe geçmiştir. Ancak bu, her 
iki tarafın da zararına olmuştur. Türkiye’de uygulanan parlamenter sistem görünenin aksine 
burjuvaya ve sermaye sahiplerine büyük sorunlar açar bir niteliktedir. İstikrarsız, 
koalisyonlarla yönetilen ve sık sık darbelerle kesilen, kayırmacı ve yozlaşmış bir parlamenter 
sistem, makroekonomik sorunların olduğu kötü bir ekonomik durum, ücretlerin düşüklüğü 
sebebiyle tüketimin az oluşu (Özkazanç, 1998: 26,28) sermayenin çıkarlarını zora sokan 
etkenler olarak öne çıkar. İlerleyen bölümlerde bu zarardan daha detaylı bahsedilecek olup 
kısaca devletin, sınıf çatışmasını derinleştiren bir imaja sahip olduğu, ne topluma ne de 
sermaye gruplarına yaranabildiği çıkarımı yapılabilir. 

Türkiye’de 1980 sonrası dönem piyasa fikrinin ciddi şekilde savunulduğu dönemdir. 
Ancak devletin yönetim sistemi milliyetçi-muhafazakâr yapıda ve otorite, egemenlik ve 
disiplin temelli olduğundan piyasa mekanizması ile Batı’daki kadar uyuşma olmamıştır. Milli 
birlik ve beraberlik söylemi ve hedefi kimi zaman piyasaya baskın çıkmış ve siyasal 
liberalizm kendini geliştirememiştir. Bir tarafta milli toplum söylemi, diğer tarafta piyasa 
mekanizmasının desteklenmesi gerilimli bir yapı oluşturmuştur (Özkazanç, 1998: 33-35). Bu 
noktada Galip Yalman, 1980’lerden itibaren küresel ekonomiye entegre olma çabalarının artık 
milli egemenliğin ihlali olarak görülmediğini, IMF ve Dünya Bankası’nın politika belirleme 
süreçlerinde daha çok rol almasının artık kanıksanır bir durum haline geldiğini ifade eder 
(Yalman, 2002: 20).  

Devletin 1980’lerdeki temel sorunu bütünlüklü bir aygıt olamamasıdır. Kamu 
kurumları arasındaki ilişkiler kaotiktir. Bir uyum, koordinasyon ve tutarlılıktan söz edilemez. 
“Ordu”, “Sermaye Kesimleri”, “İslami Güçler”, “Ülkücü Yapılanma”,  “Kemalist Sivil 
Bürokrasi” gibi çok çeşitli taraflar bulunmaktadır. Alev Özkazanç bu grupların rejim için 
tehdit kabul edildiğini, bu sebeple dışlandıklarını hâlbuki tüm hepsini kapsayan bir 
hegemonya kurulamamasını eleştirir. Özkazanç, Türk idari yapısındaki analizini derinleştirir 
ve 1980’li yıllarda Türk siyasi yapısında sınıfsal ve dinsel/mezhepsel farklılaşmalar 
bulunduğunu ileri sürer. İktidar bloğunun çekirdeğini liberal ve yeni sağcı kesim ile askeri 
bürokrasi ve sermaye sahipleri oluşturur.  Köylüler, kentlerdeki ücretliler ve geniş halk 
kitleleri iktidardan dışlanmış bir pozisyondadır. Ona göre dışlama bununla kalmamış, yeni sağ 
akımın milliyetçi-muhafazakâr partileri, Aleviler ve Kürtleri siyasi-kültürel-ekonomik her 
anlamda soyutlamış ve baskı altında tutmaya çalışmıştır. 1980 öncesi krize giren ulusal 
kalkınmacı, ithal ikameci, kamu sektörü öncülüğünde sanayileşme stratejisi anlayışı yerini,  
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kapitalist dünya sistemiyle bütünleşmeyi öngören yapısal uyum politikalarıyla serbest pazar 
ekonomisi ve ihracata dayalı büyüme stratejisine bırakmıştır (Özkazanç, 1998: 21,30).  

1980-99 döneminin öne çıkan diğer gelişmeleri 1989-1991 yılları arasında gerçekleşen 
işçi eylemleri (liberalleşmeye karşı çıkan), mafyavari özel girişimcilere kamu kurumlarının 
özelleştirme yoluyla çok düşük bedellerle peşkeş çekilmesi (sermayeye kaynak aktarımı) ve 
İslamcı partilerin (Refah Partisinden AKP’ye kadar uzanan süreç) gittikçe güçlenmesidir. 
(Bayramoğlu, 2005: 290-291) Ayrıca 1996 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük Birliği ile 
Türkiye’nin dış ticaretinde serbestleşme için bir adım daha atılmış, bu antlaşma kapsamında 
Türkiye ile AB arasında sanayi ürünleri ticaretinde gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları ve 
eş etkili tedbirler kaldırılmış, Türkiye üçüncü ülkelere karşı Ortak Gümrük Tarifesi 
uygulamaya başlamıştır (Doğan ve Kaya, 2011: 2). 

Bu dönemde bir parantez de askeri bürokrasiye açmak yerinde olacaktır. Ordu – 
siyaset ilişkileri her döneme damgasını vuran ve önemini hiç kaybetmeyen konulardandır. 
Devletin neo-liberal politikaları benimsemesi üzerinden dönüşümü açıklama çabaları ordunun 
ülke siyasetine müdahalelerinin anlatılmadığı bir yazında eksik kalacaktır.  

Modern devletlerin doğuşu ile modern toplumun gereklerinden olan modern asker 
uygulamaları Osmanlı toplumunu da etkilemiş, ıslahatlar öncelikle ordu üzerinde yapılmış, bu 
amaca yönelik olarak askeri mektepler açılmıştır. Çok uzak olmayan bir dönemde kaldırılan 
yeniçeri ocağının etkilerinin askeri sınıf üzerinden atılması mümkün görünmemektedir. 
Modern devlet uygulamasında da Askeri Devlet profili çizen Osmanlı’da yöneticilik ile 
askerlik iç içe geçmiş görevlerdi ve ordunun gayet açık bir şekilde siyasi ve idari rolü vardı. 
Asker ve sivil bürokrasinin çoğu kez ulemaya karşı işbirliği yoluna gitmeleri padişah ve 
siyasal iktidar üzerinde müessir olmuş ve gelişmeleri belirlemiştir (Dursun, 1999: 61).  

Atatürk, İnönü, Fahri Korutürk, Kenan Evren gibi ordu kökenli generallerin 
cumhurbaşkanlığı yapmaları tesadüf değildir. Ülkenin kurtuluş savaşı ile bağımsızlığını 
kazanması ve rejimini şekillendirmesi, burada kahraman olarak nitelenen orduyu ön plana 
çıkarmış, ordunun komuta kademesi cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ülke yönetiminde 
söz sahibi ve güçlü bir yapıda varlığını korumuştur (Parlar, 2005: 89). Ordu, ülke siyasetini 
hemen hemen tüm dönemlerde etkilemiş hatta yön vermiştir. Ordu siyasetin içerisinde olmuş, 
yönetimlere zaman zaman el koymuş, zaman zaman da muhtıralarla, uyarılar yoluyla 
iktidarlara müdahale etmiştir.   

1980 sonrası dönemde neo-liberal politikaların benimsenmesinde 12 Eylül darbesinin 
rolü görmezden gelinemez. 24 Ocak 1980 yılındaki yeni ekonomi politikasının işaret edildiği 
kararların uygulanması için gereken ortam, darbe sonrası dönemdir. Uzun yıllar ülkenin iç 
problemler ve istikrarsız yapısı nedeniyle bir ekonomi programı uygulamanın mümkün 
olmaması, darbe sonrası birdenbire kesilen sokak olayları ve güvenlik sorunları, herkesin arzu 
ettiği istikrar için gereken bir ortam olmuştur.  Bir diğer önemli husus ordu mensuplarının 
sadece siyaset değil, aynı zamanda sermaye üzerindeki rolleridir. OYAK adlı ordu kurumu 
1960 sonrası döneme damga vurmuş, çok büyük çaplı bir yapılanmadır. Çimentodan otomobil 
fabrikasına, gıda sektöründen bankacılık-sigortacılık alanlarına kadar birçok sektörde 
iştirakleri olan OYAK, devletin özelleştirdiği kurumların bir kısmını bünyesine katarak hızla 
büyümüştür. Bu yüzden 80 sonrası uygulanan özelleştirme politikalarını da ordu 
mensuplarının yoğun şekilde destekledikleri bilinen bir gerçektir. Bununla beraber üst 
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rütbelerdeki generaller özel şirketlerde ve OYAK bünyesindeki iştiraklerde üst düzey görevler 
alarak ordunun tarafsız yapısını zedelemiştir (Parlar, 2005: 73, 125).  

1980’li yıllar devletin topluma ve ekonomiye müdahalesinin arttığı ya da biçim 
değiştirdiği, çoğulcu parlamentarizmin yerini kollamacı, yanaşmacı, popülist ve informel bir 
yapıya (kısaca siyasi yozlaşma da denebilir) bıraktığı dönemdir. Bu kapsamda devletin 1980 
sonrası yönelimleri şu şekilde sıralanabilir: Yürütmenin güçlendirilmesi, artan merkezileşme 
ve kişiselleşme, siyasi partilerin toplumdan uzaklaşması, meclisin kurumsallığının ve 
etkinliğinin azalması ya da yanaşmacı ilişkilerin odağı haline gelmesi, sivil siyasetin üzerinde 
askeri vesayetin gücünün ve baskısının artması, kültürel toplumsal yaşama devlet 
müdahalelerinin artması, bürokrasinin tarafsızlığını yitirmesi, devletin otoriter, keyfi, hukuk 
dışı ve gizliliğe dayanan yapısının güçlenmesi. Devlet vatandaş için vardır yaklaşımı yerine 
vatandaş devlet için vardır anlayışının yönetim zihniyetine hâkim olması, bürokrasinin 
durdurulamaz şekilde güçlenmesi ve toplumsal yapının gittikçe bozulması dönemin 
eleştirilebilecek hususlarıdır. Bu keyfi ve demokratik olmayan uygulamalar aslında devletin 
güçleniyor gibi görünmesinin aksine meşruiyetini zedelemiştir. Devlet toplum ayrımı artmış, 
ilişkilerde bir uyum yakalanamamıştır (Özkazanç, 1998: 22-24).  

Türkiye’de ekonomik kalkınmanın önündeki engellerden birisi de Osmanlı’dan beri 
süregelen devletin güçlü, merkeziyetçi ve egemen yapısını sürdürme geleneğidir. Bu anlayış 
ekonomik kalkınmayı amaç olmaktan çıkarıp, devletin toplum ve vatandaş üzerindeki 
hegemonyasını sürdürmesinde bir araç olarak kullanmasına yol açmıştır (Yalman, 2002: 9).  

1980’li yıllarda yürütme erki önemli ölçüde güçlenmiştir. 1982 Anayasası ile 
başbakanın gücü artırılmış, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve benzeri birtakım 
düzenleyici işlemler yapma yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilmiştir (Bu durum zaman zaman 
yetkinin veriliş amacını aşarak kötüye kullanılacak, bazı dönemlerde meclisin ekarte edilerek 
ülkenin neredeyse KHK’lar ile yönetilmesine neden olacaktır). Ayrıca parlamento 
denetiminden bağımsız “bütçe dışı fonlar” oluşturabilme imtiyazı da yürütmenin elini 
güçlendiren bir diğer faktör olmuştur (Bayramoğlu, 2005: 286).  

Küresel sistemin bir üyesi olan (olmak isteyen) Türkiye benimsediği neo-liberal 
politikaları uygularken, ülkenin yapısal özelliği gereği (güçlü ve otorite sahibi olma, 
hegemonya kurma) yürütmesini yasama karşısında güçlendirmiştir. Böylece iktidar daha da 
merkezileşmiş ve otoriterleşmiştir. Bununla birlikte süreç içerisinde devletin kurumsal 
yapılarında da değişimler ortaya çıkmıştır. Başbakanlık, Merkez Bankası ve Hazine gibi 
kurumlar ekonomi yönetiminde ve politika oluşturma süreçlerinde, bağımsız idari üst kurullar 
ise piyasanın denetiminde birer güç odağı haline gelmiştir (Güzelsarı, 2010: 71). 

 
b.   1999–2002 Dönemi Devlet Aygıtının Dönüşümünü Tamamlama Çabaları 

 Türkiye’de 1999 yılında çok önemli Anayasa değişiklikleri gerçekleşmiş ve kamu 
hizmetlerinin gördürülmesi noktasında yeni bir anlayışa geçilmiştir. Anayasa’nın kamu 
hizmetlerini, imtiyaz sözleşmelerini, devletleştirme ve özelleştirmeyi düzenleyen 47. 125. ve 
155. Maddeleri değiştirilmiştir. Bu değişikliklerde kamu hizmeti kavramı yeniden 
tanımlanmış, Danıştay’ın imtiyaz sözleşmelerini inceleme görevi, bu sözleşmeler hakkında 
görüş bildirmek olarak değiştirilmiş, ayrıca bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda çözüm 
yolu olan idari yargı pasifize edilerek yerine özel tahkim kurulları getirilmiştir. Bununla 
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beraber özelleştirme kavramı anayasaya ilk kez lafzen girmiştir. (Bu tarihten itibaren 
özelleştirmeye hukuki meşruiyet kazandırılmıştır) Anayasa değişikliğini kanun ve diğer 
mevzuat değişiklikleri takip etmiştir. İdari yargının görev alanı ile ilgili 4492 sayılı kanun, 
kamu hizmetlerinin özel sektörce görülmesi için gereken altyapıyı sağlamak amacıyla da 
4493, 4501, 4628 ve 4684 sayılı kanunlar çıkartılmıştır (Çal, 2008: 360,361). 

1999 sonrası dönemde devletin özelleştirme hamleleri artış göstermiş, bununla paralel 
şekilde devlet çekildiği sektörlerde düzenleyici ve denetleyici rolünü sağlayabilmek amacıyla 
alanında uzman üst kurulların sayısında hızlı bir artışa gitmiştir. 1999–2002 yılları arasında 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Şeker Kurumu (ŞK), Tütün ve 
Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) ve Kamu İhale Kurumu faaliyete geçirilmiştir 
(Sönmez, 2011: 9). Bir üst kurul olmasa da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 2000 
yılında faaliyete geçen bir diğer önemli kurumdur. 

1999 yılı devletin dönüşümünde önemli bir milattır. Sözü edilen yılda IMF ile “İstikrar 
Programı” imzalanmış ve yönetişim anlayışı bu dönemden sonra devletin dönüşümünde temel 
unsur olmuştur. İstikrar Programına göre Türkiye’de tarım, sosyal güvenlik, kamu mali 
yönetimi ve vergi politikalarında reformlara gidilmesi öngörülmüştür. IMF bu kapsamda 
Türkiye’ye uzunca bir süre krediler vermiş ve sık sık gözden geçirme adı verilen denetleme 
faaliyetleri içerisinde bulunmuştur. IMF’in Türkiye’den istediği yeniden yapılandırma, biraz 
açarsak kamu kurumlarının dönüşümü yani hem personel sayılarının azaltılması hem de 
KİT’lerin şirketleştirilmesidir. Bunun özelleştirmeden farklı yönü, kurumların satılma yerine 
özel firma gibi davranmalarının yani kurumsallaşmalarının sağlanmasıdır. Devlet bu 
kapsamda çok önemi adımlar atmıştır. Sosyal güvenlik alanında; emeklilik yaşı yükseltilmiş, 
sosyal güvenlik kuruluşları tek çatı altında toplanmış, bireysel emeklilik desteklenmiş; kamu 
maliyesi alanında bütçe dışı fonlar kapatılmış, vergi idaresi özerk bir yapıya çevrilmiştir. 
Ekonominin başına 2001 yılında Dünya Bankası’ndan bir yetkili görevlendirilmiş, (Kemal 
Derviş) ve özelleştirmelere hız verilmiştir (Bayramoğlu, 2005: 292-293).  

Türki siyaseti ve devletin dönüşümü açısından kırılma noktası olarak görülebilecek 
tarih; 2002 yılıdır. Yukarıda sözü edilen neo-liberal dönüşüm sürecinde, devletin ekonomiden 
çekilmesi ile oluşan boşluğu doldurma çabası içerisinde olan İslamcı kesim, Türk siyasi 
hayatına damga vuracak olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) temellerini oluşturmuştur 
(Her ne kadar AKP “ Ilımlı İslam” tabirini kabul etmese de) Bu dönemde İslamcı entelektüel 
tipi eğitim kurumları, gazete, dergi ve medya oluşmuştur. Anadolu menşeili iş dünyası 
yükselişe geçmiş ve MÜSİAD’ın (aslında 1990’da kurulan bu sivil toplum örgütü Refah 
Partisi döneminden itibaren etkisini artıracaktır, AKP döneminde çok ciddi güç kazanacaktır) 
etrafında kenetlenerek çıkarlarını kurumsal olarak koruma imkânına kavuşmuştur. Refah 
Partisi’nin ılımlılığı aşan politikalarının ülke içindeki Kemalist ve elitist grupları rahatsız 
etmesi ve postmodern darbeye neden olması, İslamcı burjuvazinin artık daha ılımlı bir siyasi 
partinin dönüşüm sürecinde yer alması fikrini benimsemesine yol açmıştır. Hem İslami 
burjuva hem de istikrar arayışındaki sermaye, küresel sistemle bütünleşecek, Türkiye’de 
devlet aygıtı ile daha az sorunlu ve Batı sistemini karşısına almayan bir siyasal hareket 
arayışına girmiş ve bu da AKP’nin yükselişini sağlayan en önemli etkenlerden biri olmuştur 
(Uzgel, 2009: 17-18). 
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3.   Devlet Aygıtının Dönüşümünün “Sivilleşme, Demokratikleşme, 
Merkezileşme” Gerilimleri Üzerinden Değerlendirilmesi 

Partinin kurulduğu ve iktidara geldiği dönemin konjonktürü AKP’yi 
İslamcı/muhafazakâr siyasetin yeni temsilcisi ve Türk siyasetinin dönüştürücü aktörü olarak 
ortaya çıkarmıştır. İçerde 2001 ekonomik krizi ve mevcut siyasi partilerin devlette 
dönüşümün üstesinden gelebilecek iradeye sahip olmadığı kanaati, dışarıda ise ABD-Irak 
Savaşı, İslam ve Batı karşıtlığının bölgede yükselişe geçmesi AKP’nin önemini artıran 
dönemsel gelişmeler olarak öne çıkmıştır (Uzgel, 2009: 11,12).  

Böyle bir süreçte hayat alanı bulan AKP,  içerisinden gelmiş olduğu Milli Görüş 
hareketinden uzaklaştığını göstermek amacıyla önce kendi içerisinde sonra da devlette 
dönüşüm başlatma faaliyeti içerisine girmiş, parti kimliğini Refah Partisi’nin aksine 
İslamcılıkla açıklamaktan kaçınmış, en yetkili ağızdan sık sık “Milli Görüş gömleğini 
çıkarttık”larını ifade etmiş ve kendilerini “Muhafazakâr Demokrat” bir merkez sağ parti 
olarak tanımlamıştır. Bu ideoloji ile AKP’nin, içerisinde dini unsurların da yer aldığı 
geleneksel değerlerin korunması ile küreselleştirme sürecinin entegrasyonunu hedeflediği 
iddia edilebilir. Bu kapsamda siyasetin geleneksel norm ve kurallarının değiştirilmesine 
çabalamış, devletçilik yerine sivil toplum kavramını sık sık kullanmış, bu politikaları 
“normalleşme”, “sivilleşme” ve “demokratikleşme” gibi söylemlerle sempatikleştirmeye ve 
toplumsal kabul içerisinde gerçekleştirmeye çabalamıştır (Uzgel, 2009: 21,22).  

AKP iktidarının tüm dönemleri aynı nitelikte politika ve davranış eğiliminde değildir. 
İktidarın ilk dönemleri ile son dönemleri arasında ciddi bir farklılaşma ve özden kopuş olduğu 
söylenebilir. İktidara yönelik eleştirilerin içeriği dahi yıldan yıla değişiklik göstermiştir. 
Örneğin ilk yıllarında AKP için “laiklik karşıtı” ve “irticacı” gibi eleştiriler yapılırken son 
dönemde eleştiriler yolsuzluk ve otoriterleşme şeklinde boyut ve şekil değiştirmiştir. 

İlk dönemlerine bakıldığında AKP’nin muhafazakâr söylem ve politikaları, evrensel 
muhafazakâr politikalardan ayrışır. AKP ilk günden itibaren milliyetçi söylemi terk etmiştir. 
Partinin muhafazakârlığı, modernist devlet anlayışı ve milliyetçilik karşıtlığı temelinde 
gelişmiştir. Devleti kutsamak yerine neoliberal anlayış paralelinde onu araç olarak görmüştür. 
AKP politikaları İslam-Demokrasi ve İslam-Neoliberalizm arasındaki bağları çok iyi kurmuş, 
böylece içerde ve dışarda geniş kesimlerden ve sermayeden itiraz görmeden “kurucu 
ideolojisi Kemalizm olan devletin” dönüşüm sürecini başlatabilmiştir. Dönüşüme direnen 
kesim yalnızca askeri-sivil bürokrasi ve bazı elit gruplarla sınırlı kalmıştır (Uzgel, 2009: 
21,24).   

AKP Tüzüğü’nün “demokratikleşme ve sivil toplum” başlıklı bölümünde, 
demokrasiye ve halkın iradesine sık sık vurgu yapılmakta, seçimlerin önemi 
vurgulanmaktadır. Bununla birlikle sadece seçim kazanmanın ve iktidara gelmenin 
çoğunluğun iradesini mutlaklaştırma anlamına gelmediği, tüm halkın kucaklanması, azınlıkta 
bulunanların haklarına saygı gösterilmesi3 gibi kapsayıcı ifadeler yer almaktadır. Yönetişim 
ilkesine önem verilmekte, katılımın sadece seçimlerde oy kullanmaktan ibaret olmadığı, 
kamusal konularda karar alma, uygulama ve denetleme süreçlerine katkıda bulunma yollarının 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Bu hususların, AKP’ye karşı ilk ciddi sosyal patlama ve toplumsal başkaldırı olarak nitelenen “Gezi Parkı 
Olayları”nın çıkış sebebi olarak gösterilmiş olması oldukça önemlidir. 
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açık olmasının da ciddi önem arz ettiği hususuna dikkat çekilmektedir (AK Parti Tüzüğü, 
2013: 637-639). 

AKP Tüzüğü’ndeki bu ifadelerin aksine, son dönemde her türlü söylem ve politikayı 
seçmenin iradesine ve sandığa eşitleyerek diğer tüm faktör ve etkenleri dışlayan söylemler, 
partinin kuruluş yıllarındaki felsefesinden giderek uzaklaştığı ve rasyonaliteyi yitirdiği 
yönünde eleştiri almasına sebep olmaktadır. Ayrıca Tüzükteki kapsayıcılık anlayışının aksine 
AKP özellikle 2010 sonrası ayrımcılık ve dışlayıcılık konusunda oldukça yoğun şekilde 
eleştirilmiştir. 

AKP’nin ‘Parti Programı’nın giriş bölümünde partinin temel öncelikleri sayılırken, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve bütünlüğünün, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ve 
inanç özgürlüğü ile fırsat eşitliğinin yanında demokratikleşme ve sivilleşmeye de yer verilir 
(Ak Parti Programı, 2013: 2). Yine AKP Tüzüğünde, ‘kamu yönetimi anlayışı, 
demokratikleşme, yerelleşme ve sivilleşme eksenlerinden bağımsız düşünülmemektedir’ 
yaklaşımı hâkimdir (Ak Parti Tüzüğü, 2013: 652).  Özetle bu ve benzeri demokrasi, 
sivilleşme ve katılımcılık politikalarının parti mevzuatlarında sıkça yer aldığı görülmektedir.  

Politikaların icraata ve uygulamaya geçirilmesi hususunda ise AKP’nin 2023 Siyasi 
Vizyonu adı verilen gelecek adına parti hedeflerinin ortaya konduğu kitapçıkta 
demokratikleşme adına 2002 yılından bu yana atılan adımlar şöyle özetlenmiştir: “OHAL 
uygulamasına son verilmiş, DGM’ler ve son olarak da özel yetkili mahkemeler kaldırılmıştır. 
‘İşkenceye sıfır tolerans’ politikası etkili şekilde uygulanmış, faili meçhul cinayetler ülke 
gündeminden çıkarılmıştır. MGK Genel Sekreterliği sivilleştirilmiş, YAŞ kararlarına yargı 
yolu açılmış, devlet memurlarının idari yargıya başvurma hakları genişletilmiş, EMASYA 
protokolü kaldırılmıştır. Şeffaf bir yönetim için Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çıkarılmış, siyasi 
partilerin kapatılması zorlaştırılmış, dernek kurma ve vakıfların mülk edinmeleri gibi 
düzenlemelerle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun olarak siyasal ve sosyal alandaki 
örgütlenme özgürlüğünün sınırları genişletilmiştir. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru 
hakkı getirilmiş, buna paralel olarak, Kamu Denetçiliği Kurumu ve bağımsız Türkiye İnsan 
Hakları Kurumu kurulmuştur. Yargılamanın hızlandırılması ve demokratikleşmesi için 
bugüne dek 4 adet kanun paketi çıkarılmıştır. Devlet televizyonundan 24 saat anadilde yayın 
sağlanmış, özel radyo ve televizyonlara anadilde yayın serbestisi getirilmiş, anadilde siyasi 
propaganda imkânı sağlanmış, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin aileleri ve 
yakınlarıyla anadilde görüşme yapabilmesi olanağı sağlanmış, çocuklarına istedikleri ismi 
verme özgürlüğü getirilmiş, yerleşim yerlerine yerel isimler, eski isimlerinin verilmesinin önü 
açılmıştır. Türkçe bilmeyen vatandaşların kamu hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırılmış, 
üniversitelerde farklı yerel dillerde bölüm ve enstitü açılması sağlanmış, bütün vatandaşların 
kendi anadillerini öğrenmeleri için kursların açılması düzenlemesi yapılmış, devlet 
okullarında kendi anadillerinin öğretilmesi mümkün hale gelmiştir” (AK Parti 2023 Siyasi 
Vizyonu, 2012).  

Darbelerin gerekçesi ve yasal dayanağı olarak gösterilen TSK İç Hizmet Kanunu'nun 
35. Maddesi’ndeki "Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş 
olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır" ifadesi "Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; 
yurtdışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık 
sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, TBMM 
kararıyla yurtdışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı 
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olmaktır" şeklinde değiştirilmiştir (TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. Maddesi Değişti, 2013, 
CNN TÜRK). Geçmiş dönemlerde darbe ile siyasi alana müdahale eden askeri bürokrasiyi 
koruma altına alan Anayasa'nın geçici 15. Maddesi, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan 
referandum ile kaldırılarak darbe teşebbüs ve icraatında bulunanlara yargı yolu açılmıştır 
(5982 Sayılı Kanun).  

Askerî personelin işlediği suçlara önceki yıllarda askeri mahkemeler bakarken, 
Anayasa'nın 145. maddesinde yapılan değişiklikle darbe planı dâhil, askerlik mesleği dışında 
işlerle uğraşanlar sivil mahkemelerde yargılanmaya başlanmıştır. Yüksek Askeri Şura 
kararlarıyla ordudan ihraç edilen askerlere yargıya başvurma, hak arama hürriyeti ve savunma 
hakkı verilirken, TSK'dan 'irtica' gerekçesiyle atılanlara da yargı yolu açılmıştır. Bu kapsamda 
YAŞ kararlarıyla ordudan atılan 1543 askere özlük hakları iade edilmiştir. YAŞ ve Milli 
Güvenlik Kurulu’ndaki oturma düzeni değişmiş, önceki YAŞ ve MGK’larda Genelkurmay 
Başkanlarıyla aynı hizada oturan Başbakan ve Cumhurbaşkanlarının hiyerarşik önceliğine 
yönelik bir düzen getirilmiştir. Ayrıca sivil ve asker üyeler karışık oturmaya başlamış, devlet 
içindeki kutuplaşmış gibi görünen yapıya son verilmiştir. Devlet protokol listeleri yeniden 
düzenlenmiş, darbecilerin isimleri sokak, cadde, okul, kışla gibi yerlerden silinmeye 
başlamıştır (“12 Eylül’ün Son Baharı”, 2013, Habertürk).  28 Şubat sürecinde memur iken 
çeşitli sebeplerle görevlerine son verilenlerin özlük hakları tekrar iade edilmiştir (Torba 
Kanun TBMM’de kabul edildi”, 2013, Hürriyet). 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin acil bölümü 2011 yılında sivil vatandaşların 
kullanımına açılmış (Gata’da Acil Sivilleşme!”, 2011, Habertürk), 27 Nisan bildirisi 
Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinden çıkarılmış, 30 Ağustos törenlerindeki 
kabulleri Cumhurbaşkanı'nın yapması gibi 'sivilleşme' görüntüleri sunulmuş (“Zorunlu 
askerlik de tartışılacak!”, 2011, Sabah)  "Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği" 
ile "Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve Bucaklarda Jandarma ve Emniyet Görevlerinin 
Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir 
Yönetmelik"te yapılan değişik ile polise kırsal alana müdahale imkânları açılmış ve görev 
tanzimi yetkisi mülki amire aktarılmıştır (Bayramoğlu, 2009:2). Ayrıca orduevleri ve askeri 
hastanelerin sivillere açılması kararları alınmıştır (“41 askeri hastane sivillere açılıyor!”, 
2012, Haber7).  

Yukarıda sayılan gelişmelerin “ülkenin sivilleşmesi” adına atıldığı iddia edilmektedir. 
En azından iktidarı temsil edenlerin söylemlerinden bu çıkarım yapılabilir. Peki, söylemlerle 
icraatlar karşılaştırıldığında gerçekten bu uygulamaların sivilleşme, normalleşme ya da 
demokratikleşme olduğu çıkarımı yapılabilir mi? Askeri vesayetin sonlandırılması adına 
atılan adımların, bir başka açıdan bakıldığında ülke içindeki farklı düşünceleri pasifize ederek 
bir bakıma “sivil vesayet” oluşturma amacı taşıdığı çıkarımı yapılabilir mi? Bununla beraber 
tüm demokratikleşme söylemlerine rağmen sivil iktidarın otoriterleştiği, baskıcı politikalar 
güttüğü yönündeki yoğun eleştirilerde haklılık payı olabilir mi? gibi sorular da muhalif 
görüşlerin farklı yaşam tarzına sahip insanların veya grupların dile getirdiği konulardır. 

Şimdi bu kapsamda yargının siyasallaştırıldığı, basının iktidar karşıtı yayın 
yapamadığı, bir başka deyişle iktidar yandaşı medya oluşturulduğu, karşıtların sesinin 
kısıldığı, polisin iktidarın bir baskı ve zor aracı olarak kullanıldığı, jandarmanın ve askerin 
birçok alanda etkisizleştirildiği, TBMM’nin bazı durumlarda ekarte edilerek yetki alınmak 
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suretiyle Kanun Hükmünde Kararnamelerin sıklıkla kullanıldığı, hatta bazı dönemlerde 
devletin KHK’lar ile yönetildiği gibi eleştirileri de ele almak yerinde olacaktır.  

AKP hükümetinin 13 yıllık iktidarında gerçekleştirmeye çalıştığı en önemli dönüşüm 
hedeflerinden bir tanesi, ordunun siyasal sistem içerisindeki yerini yeniden düzenlemek, 
ordunun siyasetteki yerinin ve ağırlığının azaltılmasıdır ki bunu büyük oranda başarmıştır 
(Uzgel, 2009: 29). MGK’nın etkisinin azaltılması, askerin görevlerinin yeniden tanımlanması 
gibi yasal düzenlemelerle gerçekleşen bu olgu, kimi kesimlerce “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
güçsüzleştirildiği”, “moral ve motivasyonunun bozulduğu” ve “elinin kolunun bağlandığı” 
gibi tezlerle eleştiriler almıştır.  

Bir diğer eleştiri, AKP sivilleşmesinin, otoriterleşmeyi beraberinde getirdiği 
yönündeki iddiadır. Bu söyleme göre AKP’nin orduyu pasifize etmesinin amacı demokrasi ya 
da sivilleşmeyi güçlendirmek değil,  tüm kurumları ele geçirmek, devlet aygıtını kontrol eden 
tüm kadroları değiştirmektir (Akça, 2011:1). Bunu yaparken de demokrasinin güçlendirildiği 
şeklinde bir algı yaratılarak toplumsal destek sağlanması hedeflendiği ileri sürülmüştür. 

Sivilleşme sürecinin temel çelişkilerinden biri yürütmenin gittikçe güçleniyor hale 
gelmesidir. Demokrasinin vazgeçilmez önceliği; kuvvetler ayrılığının adil ve dengeli olması, 
yargının tarafsız ve bağımsız olması ile yasama organının etkin / güçlü kılınmasıdır. Kanun 
Hükmünde Kararnamelerin (KHK) sıklıkla kullanıldığı yönündeki eleştiriler 
demokratikleşmeyle tezat oluşturmaktadır. KHK konusu oldukça önemlidir. Bu sebeple 
KHK’lar hakkında bir miktar bilgilendirme yapılması yerinde olacaktır. 

KHK’lar 1971 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle Türk hukuk sistemindeki yerini 
almıştır (Kaya, 2002: 1). Bakanlar Kurulu’nun yasama organından ya da anayasadan 
doğrudan aldığı sınırlı bir yetkiye dayanarak düzenlediği ve çıkardığı, daha sonra yasama 
organının denetimine tabi olan ve kanun ile aynı düzeyde yer alan bir düzenleyici işlemdir. 
Yani Bakanlar Kurulu yetki aldığı dönemlerde KHK’ları meclis onayına sunmadan ve vakit 
kaybetmeden, doğrudan yürürlüğe koyar. KHK’lar yürürlüğe konduktan sonra meclis 
denetimine tabiidir. Ancak yasama organı tarafından reddedilirse yürürlükten kalkarlar. 
KHK’lara ihtiyaç duyulmasının sebebi hız ve zaruret halleridir. Bu işlem türü anayasada 
istisna olarak gösterilmemiş, normal dönemlerde de gerekli şartlar sağlandıktan sonra KHK 
çıkarılabileceği belirtilmiş olsa da demokratik rejimlerde KHK’ların çok sık kullanılması 
doğru ve etik değildir. Anayasa Mahkemesi’nin (AY) de bu yönde kararları mevcuttur 
(Gözler, 2000: 2-14).  

1994 yılında Anayasa Mahkemesinin aldığı karar yukarıda söylenenlerle aynı 
paraleldedir: “KHK'ler, ancak ivedilik gerektiren belli konularda, kısa süreli yetki yasaları 
temel alınarak etkin önlemler ve zorunlu düzenlemeler için yürürlüğe konulur. Sık sık bu yola 
başvurulması demokratik yapılanmanın temel organı yasama organını bir tür dışlamak ya da 
geriye iterek ona ilişkin özgür haklara el atma niteliğini alır. Süreleri uzatılarak yetki 
yasalarına böylece süreklilik kazandırılması, KHK uygulamasının yaygınlaştırılması hemen 
her konuda KHK'lerle yeni düzenlemelere gidilmesi, ivedilik ve zorunluluk koşullarına 
uyulmaması, ‘yasama yetkisinin devredilemezliği’ kuralına aykırılık oluşturur. Böylece, üç 
kamu erki arasındaki denge bozulur, yürütme organı yasama organının yetkilerine el atmış 
olur, ona karşı ve giderek üstün bir konuma gelir.” (Anonim, 2013h).  Yine AYM, KHK 
çıkarma yetkisinin “yasama yetkisinin devri” olarak yorumlanmaya yol açacak sıklıkta 
kullanılmaması gerektiğini içtihat olarak benimsemiştir (Kaya, 2002: 23).  
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2002-2013 arası dönemde KHK’ların sıklıkla kullanılması, 40 civarında KHK ile 160 
farklı yasada toplam 260’ı aşkın düzenleme ve değişiklik yapılması (Sağlam, 2013:1) 
özellikle genel seçimlere 2 ay kala 3 Mayıs 2011’de 6 ay gibi oldukça uzun süreli bir KHK 
çıkarma yetkisi alması (3 Mayıs 2011 Tarihli ve 27923 Sayılı Resmî Gazete), demokratik bir 
tavır olarak kabul edilemez. Bu eylem ile Meclis’e gerek kalmadığı, kapatılması gerektiği 
yönündeki söylemler ayyuka çıkmıştır. Bu süreçte 6 aylık dönemde 35 adet KHK çıkarılmış, 
birçok yeni kurum ve bakanlıklar kurulmuş, bazı bakanlıklar birleştirilmiş bazıları kaldırılmış, 
Türk kamu yönetimi sistemi ciddi anlamda değiştirilmiştir. Bu KHK’lar ile hükümetin kamu 
yönetimindeki nihai icra gücünü bir-iki bakanlıkta topladığı, mevzuat çıkarma ve uygulama 
sürecini oldukça kısalttığı yönünde eleştiriler yapılmaktadır (Soğancı, 2011: 35,36). Bu kadar 
önemli konuların KHK’lar ile düzenlenmesi, kuvvetler ayrılığı ve yasamanın önemi açısından 
tartışılmaya değer bir husustur. Yapılan düzenlemelerin çok da acil olmadığı, bir başka 
yasama döneminde yapılmasının telafisi imkânsız zararlara yol açmayacağı çıkarımı çok da 
yanlış değildir. Bu sebeple gerçekten gerekli olmayan ve farklı niyetler içeren düzenlemelerin 
KHK’lar ile gerçekleştirilmesi sivilleşme/normalleşme/demokratikleşme söylemleri ile 
çelişmektedir. 

Yürütme organını güçlendirme eğilimini besleyen bu gelişmeler parlamentoların 
etkinliğini ve işlevlerini yitirmesine yol açmaktadır. Meclislerin “yasama organı” vasfını 
“görüşme organı” olarak değiştirmesi, yetkilerin kullanımına dolayısıyla kuvvetler ayrılığına 
zarar vermektedir (Tekinsoy, 1996: 54,55). Bununla beraber Duverger ve Vedel gibi bazı 
hukukçular ise kuvvetli icranın demokrasi karşıtlığı olarak görülmemesi gerektiğini savunur. 
Bu paralelde çağdaş demokrasilerden gelişmekte olan hatta geri kalmış ülkelerde dahi 
kuvvetli icra yönünde eğilim olduğu söylenebilir (Özkol, 1969: 48). Gücü elinde tutanın 
tiranlaşması, gücün sınırsızlığına inanması kuvvetle muhtemeldir. Asıl önemli olan siyasi 
sistemin buna otokontrol ile engel olabilme kabiliyet ve olgunlukta olmasıdır. 

Yürütmenin kuvvetlendirilmesi taraftarlarına “Marksist Yaklaşım”dan, “Klasik 
Özgürlük Anlayışı”ndan ve “Yaygın Demokrasi Yaklaşımı”ndan tepkiler gelmiştir. Marksist 
anlayış Batı demokrasilerindeki kuvvetli icraları tekellerin, kapitalist sermayelerin piyonu 
olarak görür. Kuvvetli icranın tekelci kapitalizm tarafından hem kendi ülkelerinin emekçi 
sınıflarını hem de az gelişmiş ülkeleri sömürmek için kullanıldığını ileri sürer. Klasik 
Özgürlük Anlayışı parlamentonun ne kadar güçlü, iktidarın organı olan icra gücünün de aynı 
ölçüde zayıf olduğu durumun, en özgürlükçü ortam olduğunu iddia eder. Yaygın Demokrasi 
Yaklaşımı ekonomik demokrasiyi ve siyasal katılımı savunur (Özkol, 1969: 71-74). 

İktidara yöneltilen “otoriterleştiği” yönündeki eleştiriler, 2013 yılının Mayıs ayında 11 
yıllık AKP iktidarı döneminin en büyük sosyal patlamasının yaşanması ile pratiğe 
dönüşmüştür. Bazı kesimler bu süreçte demokrasi ve özgürlüklerin gelişmediği, aksine 
sermaye dışındaki tüm toplumsal kesimlerin ekonomik, sosyal ve politik karar alma 
süreçlerinden dışlandığını ileri sürdüler. Yükselen otoriterizmin, yasama karşısında 
yürütmenin, yürütme içerisinde de ya doğrudan başbakanlığın ya da ekonomi bürokrasisinin 
öne çıkması sonucunu doğurduğunu savundular. Gezi Parkı olaylarının, 2000’li yıllar 
boyunca giderek derinleşen “teknokratik otoriterizm” ile karar alma süreçlerinden dışlanmış 
geniş kitlelerin, yaşamları hakkında söz ve karar sahibi olma isteklerini gösterdiğini, bu 
anlamıyla Gezi direnişinin, teknokratik otoriterizm karşısında bir başkaldırı olarak da 
görülmesi gerektiğini ifade ettiler (Akçay, 2013: 1). 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	  
	  
	  

	   188	  

Gezi Parkı olayları derinlemesine incelenmesi gereken önemli bir toplumsal olaydır. 
Turuncu Devrimlerin, Arap Baharlarının yaşandığı süreçlere benzetilmek istense de onlardan 
ciddi şekilde ayrılır. Sözü edilen eylemlerde özgürlük, yolsuzluk, yoksulluk gibi eleştirel 
söylem ve sokağa çıkış amaçları bulunurken, Gezi Parkı Eylemlerinde temel söylem 
“iktidarın otoriter tutumlarına ve toplumun bir kesiminin hassasiyetini yok sayan 
uygulamalarına” karşı tepkilerden oluşmaktadır.   

İktidara yönelik bir diğer eleştiri yargı erki konusundadır. Burada temel söylemler 
AKP’nin yargıyı ele geçirdiği, hukuka güvenin kalmadığı, hükümetin veya ona yakın 
kesimlerin aleyhine yargı kararı almanın pek mümkün olmadığı, yargıçların baskı altına 
alındığı gibi iddialardır. Bu iddiaları incelemeden önce AKP’nin yargı politikasını kısaca 
özetleyerek başlamakta fayda vardır. 

AKP Tüzüğü ve Parti Programında “Yüksek mahkeme üyelerinin belirlenmesi usulü, 
mahkemelerin bağımsızlığı, mesleki ölçütler ve seçim yapacak organlar demokratik ülke 
deneyimleri dikkate alınarak yeniden düzenlenecektir” (AKP Tüzüğü, 2013: 637) ibaresi 
geçmektedir. Bu maddeden yüksek yargı organlarının yapılarına yönelik değişiklikler 
yapılması düşünüldüğü sonucu çıkarılabilir. Öte yandan AKP, Meclis Anayasa Uzlaşma 
Komisyonuna sunduğu teklif ile Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yargıyı tek çatı altına 
toplamayı önermiştir. (Tek bir temyiz mahkemesi) Bu noktada Başbakan Yardımcısı Bekir 
Bozdağ’ın bu öneriyle ilgili açıklaması şu şekildedir: ''Bu sanki Türkiye'de iki ayrı hukuk, 
yargı varmış gibi görüntü ortaya koyuyor. Çünkü bunların yargılama usulleri birbirinden 
farklı; uygulandığı hükümler birbirinden farklı; hâkimleri, savcıları, hepsi birbirinden farklı. 
Bu, hukuk devleti açısından bugüne kadar herkesin ve her kesimin sakıncalı 
gördüğü, değişmesini istediği bir şey. AK Parti bu noktada önerisiyle, yargıdaki çok başlılığı 
ortadan kaldıran ve yargıyı tek çatı altında birleştiren bir adım attı; Temyiz Mahkemesi 
önerisinde bulundu; Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
kaldırıldı; Türkiye, tek bir ülkedir, dolayısıyla Türkiye'nin tek bir temyiz mahkemesi olacaktır. 
Yargıda birliği sağlayan adım atıldı.”  (Bozdağ, 2013: 1). 

AKP’nin bu söylemlerine yönelik eleştiriler ise, 2007 yılında hâkim ve savcıların 
göreve atanmaları ile ilgili 5720 sayılı yasa tasarısının Mecliste kanunlaştırılması, akabinde 
4200 hâkim ve savcıyı mesleğe atanarak önce yerel yargıyı sonra üst mahkemeleri ele 
geçirdiğine yönelik iddiadır. 12 Eylül 2010’da HSYK ve Anayasa Mahkemesinin AKP’nin 
eline geçmesini sağlayacak anayasa değişiklikleri kabul edildiği ve sonrasında Yargıtay ve 
Danıştay’ın üye sayıları ile daire sayılarının artırılması ile sürecin ilk aşamasının 
tamamlandığı ileri sürülmektedir (Güzelhan, 2011: 1). 

İkinci aşamada ise yine yürütmenin otoriterleşmesini tamamlayabilmek adına Balyoz, 
Ergenekon, Askeri Casusluk gibi davalarla Türk Silahlık Kuvvetleri, medya mensupları, 
üniversite hocalarını, diğer sivil ve bürokratik kesimlerden önemli isimlerin sindirilmesi, 
tutuklanarak pasifize edilmesi ve muhalif birçok kesimin gözünün korkutulması yoluyla 
toplumun tüm kesimlerine iktidarın gücünü kabul ettirme çabası olarak gösterilmektedir. Bu 
davalar Türkiye’de yargıya olan saygıyı ve güveni yok ettiği, siyasetin yargının içine elini 
soktuğu ve yargının taraflı olduğu yönündeki eleştirilere yol açmıştır (Çölaşan, 2013: 1). 

Otoriterleşmenin diğer aşamaları olarak basının “yandaş” hale getirilmesi, 
muhaliflerin susturulması, askerin etkisinin azaltılarak polisin ülke güvenliğinde daha etkin 
bir konuma getirilmesi gibi uygulamalar olarak gösterilmektedir.  Nisan 2013 itibariyle 
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Türkiye’deki ceza infaz kurumlarında 62 gazetecinin tutuklu olması (Şener, 2013:1). bu 
eleştirileri yöneltenlerin vurguladığı hususların başında gelmektedir. Hükümet yetkilileri ise 
bu gazeteciler arasında insan öldürenlerin, hırsızlık yapanların olduğu, sadece gazeteci diye 
insanların dokunulmaz olamayacağı şeklinde savunmalar yapmaktadır (“Erginden Tutuklu 
Gazeteci Açıklaması”, 2013, ntvmsnbc).  Karşılıklı suçlamalar sürse de burada önemli nokta, 
Türk basının hala yeterli olgunlukta tarafsız yayın yapamamasıdır. Basının bir kesimi 
hükümetin tüm uygulamalarına önemli destek vermekte hatta neredeyse propagandaya varan 
faaliyetlerde bulunmakta iken, diğer kesimi ise iktidarın doğru- yanlış tüm icraatlarını yerden 
yere vurmaktadır. Bu bağlamda basının taraflı, ideolojik ve yanlı tutumu da kendi 
güvenilirliğini zedelemekte ve halkın medya sektörüne olan bakış açısını olumsuz 
etkilemektedir. 

Son olarak 2002 sonrası güvenlik kuvvetleri içerisinde polisin ağırlığının artırıldığına 
yönelik iddialara yer verilebilir. Askeri güvenlik kuvvetlerine nazaran polisin mevzuat ve 
koşullar gereği hükümetler tarafından daha rahat kontrol altında tutulabildiği ve 
yönlendirilebildiği bir gerçektir. Eleştiriler de bu noktada yoğunlaşmaktadır. Askeri 
personelin görev alanını polise devretmeyi “sivilleşme” olarak değerlendiren hükümet bu 
kapsamda adımlar atmaktadır. TBMM’nin dış güvenliği, cezaevlerinin dış güvenliği, belediye 
sınırlarının dışında kalan alanların bir kısmının artık jandarmanın yetkisinden çıkarılarak polis 
ve özel güvenliğin görev alanına dâhil edilmesi bu politikalara örnek olarak verilebilir. 

 

Sonuç 
Kapitalist sistemin son dönüşüm hamlesi neo-liberal politikalar olmuştur. Bu 

politikalar yönetişim ve yeni kamu işletmeciliği gibi kavram ve uygulamaları hayatımıza 
sokmuş,  böylece “özelleştirme, yerelleşme ve sivilleşme” gibi oldukça önemli süreçler yeni 
dönemde hâkim stratejiler olarak öne çıkma fırsatı bulmuştur. Devlet üretimden çekilmiş, 
onun yerine düzenleyen ve denetleyen bir role bürünmüştür.  

Türkiye’de de neo-liberal politikalar 1980 sonrası benimsenmeye başlamış, bundan 
sonra ekonomik ve siyasal anlamada çok önemli değişiklikler ülkenin yapısal dinamiklerini 
derinden etkilemiştir. Ekonomik platformda KİT’ler Türkiye Ekonomisinden yavaş yavaş 
aforoz edilmeye başlamış, özelleştirme bir devlet politikası haline dönüşmüş, özel sektör 
desteklenmiş, üst kurullaşmaya gidilmiş, ihracata dayalı bir büyüme ve kalkınma politikası 
benimsenmiştir. Kısaca “devletçilik” politikası büyük oranda terk edilmiştir. 

Siyasi platformda neredeyse her an bir çelişki ve olası kaos ortamı hakim durumda 
olmuştur. Ülke içi farklı ideolojik gruplar, (Laik Kemalistler, İslamcı Muhafazakârlar, 
Milliyetçiler…) etnik (Kürt-Türk) ve mezhepsel (Alevi-Sünni) ayrışmalar sebebiyle toplumsal 
uzlaşı her zaman riskli bir seviyede bulunmuş, düzgün işleyen bir “toplum sözleşmesi” 
kurulamamıştır. Ancak AB üyelik sürecinin canlanması ile birlikte reform paketleri ve 
demokratikleşme hamleleri, AKP dönemi ile birlikte “sivilleşme” politika ve uygulamaları 
sözü edilen toplumsal mutabakatı sağlama adına önemli olaylar olarak öne çıkan 
gelişmelerdir.  

Bunlardan en önemlilerden biri olan “sivilleşme politikaları” 2002 sonrası ülke 
yönetimine damga vurmuş oldukça önemli bir olgudur.  Sivilleşme adına AKP döneminde 
birçok adım atılmıştır. Bu kapsamda “asker-sivil” ve “bürokrasi-halk” ilişkileri yeniden 
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tanımlanmaya ve şekillendirilmeye çalışılmış, yasama-yürütme ve yargı erklerinin ve kamusal 
uygulamaları bütününde çok önemli düzenleme ve değişikliklere gidilmiştir. “Sivillleşme”, 
“demokratikleşme” ve “normalleşme” gibi isimlerde tanımlanan bu politika ve uygulamaların 
iki açıdan değerlendirilmesi yerinde olacaktır. İlki bu politikaları gerekli gören ve destekleyen 
bir kesim açısından, diğeri ise bunları söylenenin aksine bir “otoriterleşme”, “padişah dönemi 
kuralları” olarak gören toplumun diğer kesimi açısından. 

Hem hükümeti hem de “sivilleşme” politikalarını destekleyen kesim açısından olumlu 
olarak nitelendirilen süreç şu şekilde gerçekleşmiştir: Askeri kurum ve personelin ülke 
içerisindeki ayrıcalıklı fiziki, ekonomik ve sosyal olanaklarına son verilmiş, ordu 
mensuplarının ülke yönetimine ve hükümet politikalarına müdahale etmesini önleyecek ve 
engelleyecek devrim niteliğinde tedbirler alınmıştır. Böylece olası darbelerin önüne geçilmiş 
ve halkın iradesinin kesintiye uğraması gibi bir risk ortadan kaldırılmıştır. Mahkemelerin ve 
yargısal sistemin yapısı değiştirilmiş, sivil mahkemeler güçlendirilmiş, hızlı yargılama adına 
adımlar atılmış, tüm yurttaşlara, devlet memurlarına, geçmiş dönemlerde siyasi sorunlar 
nedeniyle toplumun mağdur olmuş kesimlerine; yargıya başvurabilme, kamu hizmetlerine 
tekrar girebilme, özlük haklarının iadesi, maddi ve manevi kayıplarının telafisi gibi yeni 
haklar getirilmiştir. Polisin yetkisi ve görev alanı artırılmış, askeri keyfi uygulamalar 
sonlandırılmıştır. Özgürlüklerin sınırları genişletilmiştir. Etnik ve ırka dayalı, dinsel, dilsel vb. 
kısıtlamalar kaldırılmış, kültürel haklar geliştirilmiştir. 

Tüm bu uygulamalara karşı olumsuz bakış açısına sahip toplumun diğer kesimi, 
“sivilleşme” adına atılan adımları askeri vesayetin yerini “sivil vesayetin aldığı”, “iktidarın 
gittikçe otoriterleştiği”, “toplumun sadece bir kesimini önemserken diğer kesimlerinin 
hassasiyetlerini dikkate almadığı” şeklinde algılamış ve benimsemiştir. Bu politikalar sonucu 
yürütmenin diğer erkler karşısında daha da güçlendiği, KHK’lar ile Meclisin 
işlevsizleştirildiği, kuvvetler ayrılığında dengenin hükümet lehine bozulduğu iddia edilmiştir. 
Devlet kurumlarındaki tüm tepe yöneticileri ve bürokrat kadrolarının ele geçirildiği, 
siyasallaştırıldığı, yönetici ve diğer kamu görevlilerinin memuriyet güvencesinin 
zayıflatılması ve yaptırım korkutmalarıyla “siyasi hareket etmek” ve “tarafsız hizmet 
edememek” zorunda bırakıldığı, yargının siyasallaştırıldığı, mahkemelerin bağımsızlığını 
yitirdiği, toplum nezdinde hukuk devleti ilkesine güvenin kalmadığı, yazılı ve görsel basının, 
medya mensuplarının “yandaşlaştırıldığı” buna uygun hareket etmeyen ve muhalif tutum 
sergileyenlerin sesinin kısıldığı, Ergenekon, Balyoz ve Askeri Casusluk gibi “düzmece” 
yargılamalarla toplumun muhalif tüm kesimlerinin baskı altına alındığı, Türk Ordusu’nun 
moral ve motivasyonunun bozulduğu, güçsüzleştirildiği gibi eleştiriler yöneltilmektedir. 
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KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI: BİREYSEL VE TAKIM SPORU İLE 
İLGİLENEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ* 

 

Ali Gürel GÖKSEL1       Çağdaş CAZ2         Ercan ZORBA3          Hayrettin GÜMÜŞDAĞ4 

 

Öz 

Araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin kitap okumaya ilişkin görüşlerinin belirlenmesi ve okuma 
alışkanlıklarının aktif olarak bireysel sporlarla ve takım sporlarıyla ilgilenme değişkenine göre farklılık gösterip 
göstermediğinin araştırılmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu; Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu’nda öğrenim gören 86’sı erkek, 52’si kadın olmak üzere toplam 138 öğrenci oluşturmaktadır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak; Gömleksiz (2004b) tarafından geliştirilen “Kitap Okuma Alışkanlığına 
İlişkin Tutum Ölçeği” ile araştırmacılar tarafından geliştirilen “kişisel bilgi formu” kullanılmıştır. Veriler; 
betimsel istatistik, t-testi ve Anova kullanılarak analiz edilmiş, ayrıca bulunan anlamlı farklılıkların hangi gruplar 
arasında çıktığını bulmak için Tukey testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda; kadın öğrencilerin erkek öğrencilere 
göre daha fazla kitap okudukları tespit edilmiştir. Ayrıca, bireysel spor ve takım sporu ile ilgilenen öğrenciler 
arasında herhangi bir farka rastlanılamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kitap Okuma, Beden Eğitimi ve Spor, Okuma Alışkanlığı, Bireysel Spor, Takım Sporu 

	  

	  
READING HABIT: A STUDY ON UNIVERSITY STUDENTS INTERESTED IN INDIVIDUAL AND 

TEAM SPORTS 
Abstract 

The purpose of this study is to determine the view of the university students about reading books and to 
investigate if the reading habit vary according to variables of being active in individual and team sports. The 
subject of the study consists of 52 female and 86 male, a total of 138 students at the School of Physical 
Education and Sports Marmara University. “The Scale of Attitudes towards Reading Habits’’ developed by 
Gömleksiz (2004b) and The ‘’Personal Information Form’’ developed by the researchers of this study are used 
as data collection tools. The data has been analyzed using descriptive statistics, t-test and Anova. Additionally, 
Tukey test has been carried out to find out which groups have significant differences. The result of the research 
confirms that female students read more books than male students. Moreover, no difference has been found 
between students interested in individual sports and those interested in team sports. 

Keywords: Reading, Physical Education and Sports, Reading Habit, Individual Sports, Team Sports 
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GİRİŞ 

Bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan inanılmaz değişlikler ve her geçen gün yeni 
gelişmelerin yaşandığı günümüzde ortaya çıkan yenilikleri takip etmek ve bu yeniliklere ayak 
uydurmak için kitap okumak artık hobi olmaktan çıkıp bir zorunluluk haline gelmiştir. Her 
geçen gün farklı alanlara ait milyonlarca yazı yazılmakta ve bu yazılar iletişim 
teknolojilerinin de gelişmesiyle birlikte gazete, dergi, kitap vb. yollarla okuyuculara hızla 
sunulmaktadır. İnsanların, değişen ve sürekli yenilenen bilgi, düşünce ve gelişmelerden 
haberdar olması ve onlara bir anlam verebilmesi için okumaları zorunlu hale gelmektedir (Tel 
ve diğerleri, 2007: 186). İnsanlarda var olan merak duygusu, onları sürekli araştırmaya ve 
keşfe yöneltmektedir. Kişinin çevresindeki olayları keşfetmesinde ve bilgi dağarcığını sürekli 
artırmasında okuma her zaman önemli bir yer tutmuştur. Bilginin çok daha fazla önemli hale 
geldiği günümüzde okuma vazgeçilmez bir araç durumundadır (Yılmaz ve diğerleri, 2010: 
282). Okuma çağdaş olmanın ölçütlerinden birisidir. Çağdaş, yaratıcı, yapıcı ve özgür 
düşünceye sahip, üretken, eleştirel bakan bireylerden oluşan bir toplum olmak okuma bilinci 
aşılanmış bireylerle mümkündür (Gömleksiz, 2004a: 2). 

Okuma kavramının en genel ve ilgi çekici tanımlarından biri Manguel tarafından 
yapılmıştır: “Bir sayfanın üzerindeki yazılı karakterleri okumak, okuma eyleminin girdiği 
kılıklardan yalnızca biridir. Ormanda hayvan izlerini okuyan zoolog, örülmekte olan halının 
karmaşık desenini okuyan dokumacı, sayfanın üzerinde birleştirilmiş birden çok nota dizinini 
okuyan sanatçı… Hepsi işaretleri çözme ve anlaşılır kılma eylemini gerçekleştiriyorlar” 
(Manguel, 2007: 27). Okuma farklı isimler tarafından, yazar ve okur arasındaki etkili bir 
iletişimi gerekli kılan dinamik bir anlam kurma sürecidir (Akyol, 2006: 35). İnsanın anlama 
ve bilgi edinme yollarından birisidir (Özbay, 2006: 66). Bir başka tanıma göre; bilişsel 
davranışlarla psikomotor becerilerin ortak çalışmasıyla, yazılı sembollerden anlam çıkarma 
etkinliğidir (Demirel, 1999: 15). Okuma insanların kendi aralarında kararlaştırdıkları özel 
sembollerin duyu organları yoluyla algılanıp beyin tarafından yorumlanarak değerlendirilmesi 
işlemi (Yalçın, 2002: 44); sözcükleri, cümleleri oradan da paragraf ve metni görmek ve 
seslendirmek eyleminin ötesinde, düşünsel bir çabayı, anlamlandırmayı gerektiren bir 
düşünme süreci olarak tanımlanmıştır (Sever, 2004: 62). Okuma oldukça kolay öğrenilen, 
fakat alışkanlık haline gelmesi, birçok duyuşsal özelliklerin bir araya gelmesi ile mümkün 
olan bir eylemdir (Arslan ve diğerleri, 2009: 114). Toplumsal gelişme için bilgi tüketimini 
arttırmanın ve yenilikleri takip etmenin en sağlıklı yolu toplumu oluşturan fertlere düzenli ve 
sürekli okuma alışkanlığı kazandırmaktır (Özbay ve diğerleri, 2008: 119). Gömleksiz (2004b: 
186)’e göre, entelektüel becerileri gelişmiş bireylerin yanı sıra, alışılagelmiş durumların 
dışına çıkan ve farklı düşünebilen yaratıcı bireyler yetiştirmek de önemli bir olgudur.  

Örgün eğitimin sınırları içerisinde bulunan bireylerin yaratıcılık yetilerinin 
geliştirilmesinde öğrenme, okul sıralarının dışına çıkarılmasıyla mümkündür (Arslan ve 
diğerleri, 2009: 114). Okuma alışkanlığı, okumayı ihtiyaç haline getirme, yaşamın bir parçası 
olarak görme (Bircan ve diğerleri, 1989: 395); kişinin okumayı bir gereksinim olarak 
algılaması sonucu okuma eylemini, yaşam boyu sürekli, düzenli ve eleştirel biçimde 
gerçekleştirmesi (Gönen ve diğerleri, 2004: 9; Saracaloğlu ve diğerleri, 2003: 152; Yılmaz, 
1992: 12) gibi tanımlarla açıklanmaktadır. Günümüzde bireysel ve toplumsal ihtiyaçları 
yerine getirebilmek için yaşam boyu öğrenme ne kadar önemli ise kişinin yaşam boyu 
öğrenebilme yetisi kazanabilmesi amacıyla okuma alışkanlığına sahip olması da o kadar 
önemlidir. Kitap okuma alışkanlığının en fazla önem kazandığı noktalardan biride 
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üniversiteler olarak görülmektedir. Buna rağmen her türlü mesleki yeterliliğin öğretildiği, 
sürekli araştırma-geliştirme faaliyetlerinin olması gereken ve güncel bilgiye mutlak surette 
ulaşmak zorunda olan üniversitelerimizde yapılan çeşitli araştırmalarda kitap okuma 
alışkanlığına ilişkin olumsuz sonuçlar elde edilmiştir (Arslan ve diğerleri, 2009: 115).  

Tel ve diğerleri, “beden eğitimi ve spor bölümü öğrencileriyle yaptıkları çalışmanın 
sonucunda, beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarının 
olmadığını ve boş zamanlarını çoğunlukla sportif faaliyetlerle geçirdiklerini bulmuşlardır. 
Öğrenciler arasında kütüphaneye gitme oranı çok düşük çıkmıştır. Çalışmada öğrenciler, kitap 
okumama nedenleri olarak televizyona fazla zaman ayırdıklarını ve okulun okuma alışkanlığı 
kazandırmadığını ifade etmişlerdir.” (Tel ve diğerleri, 2007: 185). Bu nedenle ülkemizde 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin okuma alışkanlığını 
geliştirmek gerekmektedir. Bilginin hızlı artışı ve değişimi spor alanında da kendini 
göstermektedir. Ülkemizi sporda başarıya getirecek önemli bir kitle olan Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu öğrencileri, yani bir çoğu aktif olarak takım veya bireysel sporlarla 
ilgilenmekte olan geleceğin öğretmen, antrenör ve yönetici adayları gelecekte önemli roller 
üstleneceklerdir. Bu sporcuların başarıya ulaşmaları elbette donanımlı ve nitelikli olmalarına 
bağlıdır. Bunun en önemli araçlarından biri kitaplardır.  

Bilgi sürekli değişen ve gelişen bir yapı sergilemektedir. Bu yüzden kitap okumanın 
sürdürülebilir olması da önemlidir. Kitap okuma alışkanlığının çağın gerekliliği olarak 
özellikle üniversite öğrencilerine kazandırılması gerekmektedir (Karataş ve diğerleri, 2015: 
164).  Bu bağlamda, okuma kültürüne sahip olmuş öğrenciler mezun olduktan sonra 
mesleklerinde de o ölçütte başarılı olacak bu da ülkenin gelişmişlik seviyesine etki edecektir 
(Ekici ve diğerleri, 2009: 134). Gelişmiş ülkelerde okuma alışkanlığının yüksek olması da bu 
görüşün yadsınamaz bir gerçek olduğunu göstermektedir. Yapılan literatür çalışması sonucu 
kitap okumanın BESYO öğrencileri ile ilişkilendirildiği çalışmaların sınırlı sayıda olduğu 
gözlenmiştir. Bu nedenle mevcut çalışmanın alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, 
çalışma ile Bireysel ve Takım Sporları ile ilgilenen BESYO öğrencilerinin kitap okuma 
alışkanlıkları hakkında bilgi sahibi olmaları, elde edilen sonuçlar ile farkındalık yaratabilme 
ve kitap okumaya ilişkin görüşlerinin belirlenmesi neticesinde sonraki çalışmalara rehberlik 
yapması açısından önemli olacağı düşünülmektedir.  

Bu düşüncelerden hareketle çalışmanın amacı; Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin kitap okumaya ilişkin görüşlerinin belirlenmesi ve 
okuma alışkanlıklarının aktif olarak bireysel sporlarla ve takım sporlarıyla ilgilenme 
değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğinin araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda 
şu sorulara yanıt aranmıştır. (1) Çalışmanın ölçek puan dağılımı nasıldır? (2) Kitap okuma 
alışkanlığında cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık var mıdır? (3) Yaş değişkenine göre, 
öğrencilerin okuma alışkanlıkları arasında farklılık var mıdır? (4) Takım sporu veya bireysel 
spor değişkeni açısından öğrenciler arasında anlamlı farklılık var mıdır? (5) Öğrencilerin anne 
ve baba eğitim düzeyleri değişkenine göre okuma alışkanlıkları arasında farklılık var mıdır? 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışma Grubu 

Mevcut çalışmanın araştırma grubunu; Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü ve 
Antrenörlük Eğitimi Bölümlerinde öğrenim gören ve aktif olarak spor yapan öğrenciler ile 
yapmayan üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin 52 (% 37,7)’si kadın,  86 
(% 62,3)’sı erkektir.  

 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak; “Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum 
Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. ‘Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum 
Ölçeği’ Gömleksiz (2004b) tarafından oluşturulmuş ve geçerlik-güvenirliği yapılmıştır. 
Ölçek, toplam 30 madde (21 olumlu, 9 olumsuz) ve 6 alt boyuttan; Sevgi (1, 3, 5, 6, 8, 16 ve 
20. maddeler), Alışkanlık (2, 7, 18 ve 27. maddeler), Gereklilik (4, 9, 11 ve 13. maddeler), 
İstek (10, 12 ve 29. maddeler), Etki (14, 17, 25 ve 30. maddeler), Yarar (15, 19, 21, 22, 23, 
24, 26 ve 28. maddeler) oluşmakta ve 5’li likert tipinde (5=Kesinlikle Katılıyorum, 
4=Katılıyorum, 3=Kararsızım, 2=Katılmıyorum, 1=Kesinlikle Katılmıyorum) 
puanlanmaktadır. Ölçeğin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ve 13. maddeleri olumsuz (ters maddeler) ifade 
içerdiğinden ters puanlama yapılmıştır. Mevcut çalışma kapsamında ölçekten alınabilecek en 
yüksek puan 150.00, en düşük puan ise 70.00’tir. Ayrıca, araştırmacılar tarafından geliştirilen 
ve katılımcıların cinsiyet, yaş, spor branşı, anne mezuniyet durumu, baba mezuniyet durumu 
değişkenleri hakkında bilgi edinmeye yönelik kişisel bilgi formu kullanılmıştır. 

Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı, yapılan analiz sonucunda “,934” olarak 
hesaplanmıştır. Alfa katsayısına bağlı olarak ölçeğin güvenilirliği şu şekilde yorumlanır: 
0.00≤alfa≤0.40 ise ölçek güvenilir değildir, 0.40≤alfa≤0.60 ise ölçeğin güvenilirliği düşüktür, 
0.60≤alfa≤0.80 ise ölçek oldukça güvenilirdir, 0.80≤alfa≤1.00 ise ölçek yüksek derecede 
güvenilirdir (Kalaycı, 2008). Bu sonuca (,934) göre, çalışma sonucunun güvenirliğinin 
oldukça yüksek olduğu söylenebilir.  
 

Verilerin Toplanması 

Veri toplama aracı, öğrencilerin ders saati öncesi ve sonrasında gerçekleştirilmiştir. 
Öğrencilere veri toplama aracı dağıtılmadan önce, veri toplama aracının doldurulması 
hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Çalışma kapsamında gönüllü katılım ilkesi esas alınmış ve 
sadece anket doldurmak isteyenlere veri toplama aracı dağıtılmıştır. Daha sonra, toplanan 
anket formları (145 adet) kotrol edilerek eksik veya yanlış doldurulanlar çıkarılarak (138 adet) 
geriye kalanlar değerlendirilmek üzere bilgisayar ortamına aktarılmıştır. 
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Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında öğrencilerden toplanan veriler; betimsel istatistik, t-testi ve 
Anova kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin parametrik testlerin ön şartlarını sağlayıp 
sağlamadığına Çarpıklık ve Basıklık (normal dağılım durumu) değerleri ve Levene 
(varyansların eşitliği) testi sonuçları incelenerek karar verilmiştir (Büyüköztürk, 2012: 35). 
Anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu tespit edebilmek için Tukey HSD testi 
yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliği ise, Cronbach Alpha iç tutarlık katsayıları hesaplanarak 
belirlenmiştir. 

BULGULAR 

Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri 

Değişkenler  N % 
 

Cinsiyet 
Kadın 52 37,7 
Erkek 86 62,3 

 
Yaş 

18-20 yaş 35 25,5 
21-23 yaş 70 50,7 
24 yaş ve üzeri 33 23,9 

Spor Branşı Takım sporu 81 58,7 
Bireysel spor 57 41,3 

 
Anne mezuniyet durumu 

İlkokul 31 22,5 
Ortaokul 30 21,7 
Lise 47 34,1 
Üniversite 30 21,7 

Baba mezuniyet durumu 

İlkokul 37 26,8 
Ortaokul 33 23,9 
Lise 36 26,1 
Üniversite 32 23,2 
Toplam 138 100,0 

 
Tablo 1, katılımcıların demografik bilgilerini göstermektedir. Çalışmaya katılan 

öğrencilerin 52 (% 37,7)’si kadın, 86 (% 62,3)’sı ise erkektir. Çalışmada yer alan 138 öğrenci 
yaş gruplarına ayrıldığında,  18-20 yaş grubunda 35 (% 25,5) öğrenci, 21-23 yaş grubunda 70 
(% 50,7) öğrenci, 24 yaş ve üstü grupta ise 33 (% 23,9) öğrenci yer almaktadır. Spor branşı 
değişkeni sorgulandığında takım sporuna dâhil olan 81 (% 58,7) öğrenci, bireysel spora dâhil 
olan öğrenci sayısı ise 57 (% 41,3)’dir. Anne mezuniyet durumu ilkokul olan 31 (% 22,5), 
ortaokul olan 30 (% 21,7), lise olan 47 (% 34,1), üniversite olan ise 30 (% 21,7)’dur.  Baba 
mezuniyet durumu ilkokul olan 37 (% 26,8), ortaokul olan 33 (% 23,9), lise olan 36 (% 26,1), 
üniversite olan ise 32 (% 23,2)’dir.  
 

 

 

 

 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	  
	  
	  

	   200	  

Tablo 2. Ölçek puan dağılımı 

 N min. max. Ort. Ss Çarpıklık Basıklık 

KOAİTÖ  
138 

 
70.00 

 
150.00 

 
120.25 

 
18.53 

 
-,843 

 
,019 

Mevcut araştırmaya dâhil olan öğrencilerden elde edilen veriler analize tabi tutulmuş 
ve “Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum Ölçeği”nden aldıkları puanlar tespit edilmiştir. 
Buna göre ölçekten alınan aritmetik ortalama 120.25; Ss 18.53; min. puan 70.00; max. 150.00 
puan alınmıştır. Çarpıklık (skewness) ve Basıklık (kurtosis) katsayıları incelendiğinde ise 
katılımcılardan toplanan verilerin normal bir dağılıma sahip olduğu görülmektedir (Tablo 2).  
 

Tablo 3. Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre kitap okuma alışkanlığını gösteren t-testi 
sonucu 

Alt boyutlar Cinsiyet N Ort. Ss t P 

       

Sevgi Kadın 52 29,71 3,967 4,160 ,000* Erkek 86 25,96 6,612 

Alışkanlık Kadın 52 17,26 2,55 3,516 ,001* Erkek 86 15,40 3,653 

Gereklilik Kadın 52 15,53 2,071 2,069 ,040* Erkek 86 14,75 2,201 

İstek Kadın 52 12,28 2,345 1,917 ,057 Erkek 86 11,37 2,922 

Etki Kadın 52 16,34 2,976 ,523 ,602 Erkek 86 16,09 2,615 

Yarar Kadın 52 34,67 6,173 ,742 ,190 Erkek 86 33,29 5,848 
p<0,05 

Tablo 3 katılımcıların cinsiyet değişkeni hakkında bilgi vermektedir. T-testi sonucuna 
göre; takım sporu ve bireysel spor ile ilgilenen öğrenciler arasında Sevgi, Alışkanlık, 
Gereklilik alt boyutlarında kadın öğrenciler lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir (t=4,160, 
p=,000<0,05; t=3,516, p=,001<0,05 ve t=2,069, p=,040<0,05).  Ancak, İstek (t=1,917, 
p=,057>0,05), Etki (t=,523, p=,602>0,05) ve Yarar (t=,742, p=,190>0,05) alt boyutlarında 
kadın ve erkek öğrenciler arasında manidar bir fark tespit edilememiştir. 

 

Tablo 4. Katılımcıların yaş değişkenine göre kitap okuma alışkanlığını gösteren Anova sonucu 

Alt Boyutlar Yaş N Ort. Ss F P 
 

Sevgi 
18-20 yaş 35 27,22 6,068 

,311 ,733 21-23 yaş 70 27,74 6,270 
24 yaş ve üzeri 33 26,75 5,551 

 
Alışkanlık 

18-20 yaş 35 16,40 3,318 
,685 ,506 21-23 yaş 70 16,24 3,411 

24 yaş ve üzeri  33 15,515 3,474 
 18-20 yaş 35 15,37 2,327 ,669 ,514 
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p<0,05 

Tablo 4’e bakıldığında öğrencilerin yaş değişkeni Anova testi sonucu yer almaktadır. 
Bu sonuca göre, Kitap okuma alışkanlığının Sevgi (f=,311; p=,733>0,05), Alışkanlık (f=,685; 
p=,506>0,05), Gereklilik (f=,669; p=,514>0,05), İstek (f=,814; p=,445>0,05), Etki (f=,152; 
p=,859>0,05) ve Yarar (f=,743; p=,477>0,05) alt boyutlarında üç yaş grubunda yer alan 
öğrenciler arasında anlamlı farklılık tespit edilememiştir. 

Tablo 5. Katılımcıların spor branşı değişkenine göre kitap okuma alışkanlığını gösteren t-testi 
sonucu 

Alt boyutlar Spor Branşı N Ort. Ss t P 

Sevgi Takım Sporu 81 26,82 6,392 -1,280 ,203 Bireysel Spor 57 28,15 5,420 

Alışkanlık Takım Sporu 81 15,81 3,553 -1,214 ,227 Bireysel Spor 57 16,52 3,140 

Gereklilik Takım Sporu 81 14,95 2,005 -,642 ,522 Bireysel Spor 57 15,19 2,416 

İstek Takım Sporu 81 11,35 2,730 -1,848 ,067 Bireysel Spor 57 12,22 2,712 

Etki Takım Sporu 81 16,23 2,531 ,234 ,815 Bireysel Spor 57 16,12 3,053 

Yarar Takım Sporu 81 33,60 5,902 -,482 ,631 Bireysel Spor 57 34,10 6,149 
p<0,05 

Tablo 5, katılımcıların spor branşı değişkeni hakkında bilgi vermektedir. Yapılan 
analiz sonucuna göre; Bireysel ve Takım sporu ile ilgilenen öğrenciler arasında Sevgi (t= -
1,280; p=,203>0,05), Alışkanlık (t= -1,214; p=,227>0,05), Gereklilik (t= -,642; p=,522>0,05), 
İstek (t= -1,848; p=,067>0,05), Etki (t=,234; p=,815>0,05) ve Yarar (t= -,482; p=,631>0,05) 
alt boyutlarında takım sporu ve bireysel spor ile ilgilenen öğrenciler arasında manidar bir fark 
tespit edilememiştir. 

Tablo 6. Katılımcıların Anne mezuniyet durumu değişkenine göre kitap okuma alışkanlığını 
gösteren Anova sonucu 

Alt 
Boyutlar 

Anne 
Mezuniyet 
Durumu 

 
N 

 
Ort. 

 
Ss 

 
F 

 
P 

 
Anlamlı fark 

 İlkokul 31 26,61 6,370    

Gereklilik 21-23 yaş 70 14,85 2,162 
24 yaş ve üzeri  33 15,12 2,073 

 
İstek 

18-20 yaş 35 11,54 2,736 
,814 ,445 21-23 yaş 70 12,00 2,828 

24 yaş ve üzeri 33 11,30 2,519 
 

Etki 
18-20 yaş 35 15,97 2,738  

,152 
 

,859 21-23 yaş 70 16,28 2,724 
24 yaş ve üzeri  33 16,21 2,880 

 
Yarar 

18-20 yaş 35 34,37 6,107  
,743 

 
,477 21-23 yaş 70 34,04 6,096 

24 yaş ve üzeri 33 32,72 5,663 
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Sevgi Ortaokul  30 28,96 4,824 ,937 ,425 
Lise 47 27,14 6,386 
Üniversite 30 26,93 6,169 

 
Alışkanlık 

İlkokul 31 16,16 3,327 
 

1,347 
 

,262  Ortaokul  30 17,13 3,126 
Lise 47 15,59 3,474 
Üniversite 30 15,83 3,533 

 
Gereklilik 

İlkokul 31 15,35 2,244 
 

1,943 
 

,126  Ortaokul  30 15,70 2,394 
Lise 47 14,59 2,173 
Üniversite 30 14,80 1,749 

 
İstek 

İlkokul 31 12,77 2,084 
 

4,043 
 

,009* 
 

Ortaokul-Lise 
Ortaokul  30 12,73 2,258 
Lise 47 10,74 3,117 
Üniversite 30 11,63 2,772 

 
Etki 

İlkokul 31 16,77 1,874 
 

2,418 
 

,069  Ortaokul  30 16,76 1,994 
Lise 47 15,36 3,416 
Üniversite 30 16,30 2,781 

 
Yarar 

İlkokul 31 33,77 4,232 
 

3,040 
 

,031* 
 

Ortaokul-Lise 
Ortaokul  30 36,53 4,108 
Lise 47 32,53 7,798 
Üniversite 30 33,13 5,171 

p<0,05 

Tablo 6, katılımcıların anne mezuniyet durumu hakkında bilgi vermektedir. Yapılan 
Anova testi sonuna göre; İstek ve Yarar alt boyutlarında anne mezuniyeti ortaokul ile lise olan 
öğrenciler arasında ortaokul olan öğrenciler lehine anlamlı fark tespit edilmiştir (f=4,043; 
p=,009<0,05; f=3,040; p=,031<0,05). Fakat Sevgi (f=,937; p=,425>0,05), Alışkanlık 
(f=1,347; p=,262>0,05), Gereklilik (f=1,943; p=,126>0,05) ve Etki (f=2,418; p=,069>0,05) 
alt boyutlarında ise bir fark bulunamamıştır. 

 

Tablo 7. Katılımcıların Baba mezuniyet durumu değişkenine göre kitap okuma alışkanlığını 
gösteren Anova sonucu 

Alt 
Boyutlar 

Baba 
Mezuniyet 
Durumu 

 
N 

 
Ort. 

 
Ss 

 
F 

 
P 

 
Sevgi 

İlkokul 37 27,43 6,117 
 

1,595 
 

,194 
Ortaokul  33 28,00 5,841 
Lise 36 25,63 6,225 
Üniversite 32 28,62 5,700 

 
Alışkanlık 

İlkokul 37 16,16 3,244 
 

1,181 
 

,319 
Ortaokul  33 16,30 3,321 
Lise 36 15,27 3,653 
Üniversite 32 16,78 3,309 

 
Gereklilik 

İlkokul 37 15,29 1,998 
 

2,306 
 

,080 
Ortaokul  33 15,72 2,308 
Lise 36 14,61 2,060 
Üniversite 32 14,56 2,242 

 
İstek 

İlkokul 37 12,32 2,404  
1,473 

 
,225 Ortaokul  33 11,96 2,567 
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Lise 36 11,05 3,088 
Üniversite 32 11,50 2,828 

 
Etki  

İlkokul 37 16,43 2,566 
 

,665 
 

,575 
Ortaokul  33 16,42 2,692 
Lise 36 15,63 2,948 
Üniversite 32 16,28 2,819 

 
Yarar 

İlkokul 37 34,78 4,577 
 

,840 
 

,474 
Ortaokul  33 34,27 5,495 
Lise 36 32,69 6,798 
Üniversite 32 33,46 6,918 

p<0,05 

Baba mezuniyet durumunu sorgulayan Anova testi sonucu Tablo 7’de gösterilmiştir. 
Bu sonuca göre, babanın mezuniyet durumu ilkokul, ortaokul, lise veya üniversite olması 
öğrencilerin kitap okuma alışkanlığının, Sevgi (f=1,595; p=,194>0,05), Alışkanlık (f=1,181; 
p=,319>0,05), Gereklilik (f=2,306; p=,080>0,05), İstek (f=1,473; p=,225>0,05), Etki (f=,665; 
p=,575>0,05) ve Yarar (f=,840; p=,474>0,05) alt boyutlarında herhangi bir fark 
yaratmamıştır. 

 

TARTIŞMA 
Araştırmanın kapsamında öğrencilerden elde edilen verilerin sonuçları bu kısımda 

tartışılmıştır. Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum Ölçeği’nden elde edilen puan 
dağılımı; aritmetik ortalama 120.25; min. puan 70.00; max. puan 150.00; Ss 18.53’tür. Yılmaz 
(2010: 32) tarafından hemşirelik öğrencilerine yapılan çalışmanın ölçeğinden elde edilen puan 
dağılımları ise, ortalama 4,36; min. 2,47; max. 5,00; Ss 0,591’dir. Cinsiyet değişkeni 
sonucuna göre; takım sporu ve bireysel spor ile ilgilenen öğrenciler arasında Sevgi, Alışkanlık 
ve Gereklilik alt boyutlarında kadın öğrenciler lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 
Bozpolat (2010: 419) tarafından öğretmen adaylarına yapılan çalışmada sevgi alt boyutunda 
kadın öğretmen adayları lehine anlamlı farklılık tespit edilmesi, mevcut araştırmanın cinsiyet 
değişkenini desteklemektedir. Arslan ve diğerleri, (2009: 119) tarafından üniversite 
öğrencilerine yaptıkları çalışmada, sevgi alt boyutunda kadın öğrenciler lehine anlamlı fark 
tespit etmeleri mevcut çalışmanın cinsiyet sonucu ile örtüşmektedir. Gömleksiz (2004a: 10)’in 
geleceğin öğretmen adaylarına yapmış olduğu çalışmada sevgi, alışkanlık, istek, etki ve yarar 
alt boyutlarında kadın öğrenciler lehine anlamlı farklılıklar bulmuştur. Bu sonuç, araştırmanın 
cinsiyet değişkeni sonucunu desteklemektedir. Bu bulguyu destekleyen bir diğer çalışma ise 
Arı ve diğerleri, (2013: 122) tarafından ilköğretim bölümü öğretmen adaylarına yapılmıştır. 
Arı ve diğerleri, (2013: 122) cinsiyet değişkeninde kitap okuma noktasında kadın öğrenciler 
lehine anlamlı fark bulmuşlardır. Fakat Yılmaz (2010: 50)’ın yapmış olduğu çalışmada 
cinsiyet değişkenine göre kadın ve erkek öğrenciler lehine anlamlı fark tespit edilememesi 
çalışmanın cinsiyet sonucu ile örtüşmemektedir. 

Yaş değişkeni sonucuna göre; Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum Ölçeğin alt 
boyutlarında manidar bir farklılık tespit edilememiştir. Tekgül (2013: 63)’ün yapmış olduğu 
çalışmada yaş değişkeninde herhangi bir farka rastlayamaması ve Yılmaz (2010: 50) 
tarafından yapılan araştırmada da yaş değişkeni açısından bir fark bulunamaması çalışmanın 
bulguları ile benzerlik göstermektedir. Bir diğer sonuç; anne ve baba mezuniyet durumları 
irdelenmiş ve mevcut araştırmada anne mezuniyet durumunda anlamlı fark tespit edilmiş 
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ancak baba mezuniyet durumunda herhangi bir fark gözlenmemiştir. Yılmaz (2010: 51) 
tarafından yapılan çalışmada anne mezuniyet durumunda anlamlı fark tespit edilememesi 
çalışmanın sonucu ile örtüşmezken, baba mezuniyet durumunda anlamlı fark tespit 
edilmemesi mevcut çalışmanın baba mezuniyet durumunu desteklemektedir. 

SONUÇLAR 

Takım sporu ve bireysel spor ile ilgilenen öğrenciler arasında kitap okumayı tespit 
etmeye yönelik yapılan mevcut çalışmaya toplam 138 üniversite öğrencisi katılım göstermiş 
ve bu öğrencilerin cinsiyetleri, yaşları, spor branşları, anne ve baba mezuniyet durumları 
sorularak bağımsız değişkenler hakkında bilgi edinilmiştir. Bağımlı değişken olan “Kitap 
Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum Ölçeği” ise analize tabi tutulmuş ve ölçekten alınacak en 
düşük puan 70.00, en yüksek puan 150.00; aritmetik ortalaması ise 120.25 olarak tespit 
edilmiştir. Ayrıca yapılan analiz sonucunda Çarpıklık ve Basıklık değerlerinin de beklenen 
aralıklar arasında çıktığı, yani verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir.  

Cinsiyet değişkenine göre; kadın üniversite öğrencileri lehine anlamlı fark tespit 
edilmiştir. Bu sonuç kadın öğrencilerin, erkek öğrencilere kıyasla, daha çok kitap okudukları, 
kitap okumayı daha anlamlı bulduklarını göstermektedir. Diğer bir sonuca göre; öğrencilerden 
elde edilen veriler yaş değişkeni açısından değerlendirilmiş ve herhangi bir yaş grubu arasında 
bir fark tespit edilememiştir. Bu sonuca göre,  takım sporu ve bireysel spor ile ilgilenen 
öğrenciler arasında kitap okuma noktasında benzer eğilimin olduğu, benzer bir ifade ile kitap 
okumaktan hoşlanmadıkları, kitap ve gazete okumayı gereksiz buldukları sonucu tespit 
edilmiştir. İlgilenilen spor branşı (takım sporu, bireysel spor) sorgulanmış ve hem takım sporu 
ile hem de bireysel spor ile ilgilenen öğrenciler arasında kitap okuma yönünden herhangi bir 
fark tespit edilememiştir. Bu bulgu, her iki spor branşında yer alan öğrencilerin kitap okuma 
noktasında benzer eğilim sergilediklerini göstermektedir. 

Anne mezuniyet durumu Anova ile test edilmiş, istek ve yarar alt boyutlarında anne 
mezuniyeti ortaokul ve lise olan öğrenciler arasında mezuniyeti ortaokul olanların lehine 
anlamlı fark tespit edilmiştir. Bu bulgu; anne mezuniyeti ortaokul olan öğrencilerin anneleri 
tarafından daha fazla motive edildiği, kitap gazete okumaya yönlendirildiği ve annelerinin 
mezuniyetleri ortaokul olması nedeniyle en azından çocuklarının okumalarını istemeleri, bu 
sonucun çıkmasında etkin rol oynamıştır diyebiliriz. Diğer bir sonuca göre ise; baba 
mezuniyet durumu sorgulanmış ve yapılan Anova testi sonucu herhangi bir farklılığa 
ulaşılamamıştır. Bu sonuç, öğrencilerin kitap okuma noktasında baba mezuniyet durumunun 
hiçbir etkiye sahip olmadığını göstermektedir. 

 

ÖNERİLER 

•   Kitap okuma ile ilgili yapılacak çalışmalarda, bağımlı değişken sayısı arttırılmalıdır. 
•   Kitap okuma sevgisi, küçük yaşlara ve toplumun geneline yayılması sağlanmalı, bu 

amaç doğrultusunda çalışmalar başlatılmalıdır. 
•   Çeşitli iletişim araçları ile öğrencilere kitap sevgisi aşılanmalı, bu doğrultuda Milli 

Eğitim Bakanlığı ve Yerel Yönetimler işbirliği yapmalıdır. 
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•   Bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte çağımızın en popüler iletişim 
aracı olan sosyal medya vasıtası ile gençleri ve öğrencileri kitap okuma alışkanlığına 
teşvik edici ve özendirici çalışmalar gerçekleştirilmelidir.  
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DEĞERLER EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINDA YÖNELİMLER: DEĞERLER 
EĞİTİMİ DERGİSİ ÖRNEĞİ* 

Doç. Dr. Hakan DÜNDAR**  Arş. Gör. Erdem HAREKET*** 
 

Öz 

Bu çalışmanın amacı, Değerler Eğitimi Dergisinde yayımlanan makalelerin analizini yapmak ve bu 
doğrultuda dergide yayımlanan makalelerin araştırma eğilimlerini belirlemektir. Tarama deseninde 
gerçekleştirilen bu çalışmada, ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilen 202 makale incelenmiştir. Makalelerin 
seçiminde, derginin ilk yayım yılı olan 2003 yılı ile 2014 yılı arasındaki sayılarda yayımlanmış makaleler 
olmasına dikkat edilmiştir. Makalelerin incelenmesi sürecinde “Yayın Sınıflama Formu” kullanılmış ve 
makaleler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Makaleler, makalenin kimliği hakkında betimsel bilgi, 
kategori alanı, makalenin konusu, yöntemi, örneklemi, veri toplama araçları, veri analiz yöntemleri ve tartışma 
boyutları açısından incelenmiştir. Araştırma verileri, yüzde ve frekans bulgularına dayalı olarak yorumlanmış, 
tablo ve grafiklerle de verilerin gösterimi yoluna gidilmiştir. Araştırma verilerine göre, en fazla yayının 
Marmara, Sakarya ve Selçuk üniversitesinde görev yapan akademisyenler tarafından gerçekleştirildiği tespit 
edilmiştir. Alanyazın derleme ve nicel betimsel temele dayalı araştırmaların en fazla yayın olarak tespit edildiği 
çalışmada, doküman ve anketin veri toplama aracı olarak en çok tercih edilen veri toplama araçları olduğu 
belirlenmiştir. Verilerin analizinde ise çoğunlukla kestirimsel analizlerin yapıldığı, t-testi ve non-parametrik 
testlerin araştırmalarda yoğun bir şekilde kullanıldığı görülmüştür. Mevcut araştırma analizlerine dayalı olarak 
makalelerin; yayın geçmişi, profili ve eğilimleri izlenerek Değerler Eğitimi Dergisinin yayın yönelimine ve 
bilimsel araştırmalara katkı sağlama çerçevesine ilişkin bazı öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Değerler eğitimi, değerler, araştırma, yönelim, değerler eğitimi dergisi. 

TENDENCIES IN VALUES EDUCATION RESEARCHES: INSTANCE OF JOURNAL OF VALUES 
EDUCATION 

Abstract 

The aim of this study is to perform analysis of the articles published in Journal of Values Education and 
in this direction to detect the trends of the articles published in the journal. In this study which is made in survey 
design, 202 articles which are selected by criterion sampling method were examined. In the selection of articles, 
it was considered that the articles were of the articles published in issues between 2003 when the first issue was 
puplished of journal and 2014. In the process of examination of articles “Publishing Classification Form” was 
used and articles were analyzed with content analysis method. The articles were analyzed from some aspects 
such as defining information about the identity of the article, its category field, its subject, method, sampling, 
data collection tools, data analysis methods, and discussions. The research data was interpreted in a manner 
depend on the percentage and frequency and they were also showed with tables and graphics. According to the 
research data it was determined that more publications are made by academicians working in Marmara, Sakarya 
and Selçuk University. In the study where publications depend on literature compilation and quantitative 
descriptive survey researches were identified as the most common publication type, it was determined that 
document and survey were used as the most preferred data collection tool. In the analysis of data it was observed 
that predictive analysis were performed more commonly and t-test and  non-paramatric test were also used in the 
studies hecticly. Publication tendency of Journal of Values Education, and its framework to contribute scientific 
researches some suggestions developed by publication history, profile and tendency of the publication depend on 
the present search analysis. 

Key Words: Values education, values, research, tendency, journal of values education. 
                                                           
* Bu çalışma, 5-7 Kasım 2015 tarihinde “II. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Değerler Eğitimi Kongresi” nde  
sözlü (özet bildiri) olarak sunulmuştur. 
** Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, hdundar06@gmail.com 
*** Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, erdem.hareket@gmail.com 
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Giriş 

İnsan eğitiminin ve eğitimsel amaçların, öğretim faaliyetlerinin ve öğretimsel amaçların 
önünde yer aldığı ülkelerdeki eğitim sistemlerine ve bu ülkelerin toplumsal dokularına 
bakıldığında; bireylerin ulusal anlamda etkin ve bilinçli bir vatandaş olmalarının yanı sıra, 
evrensel anlamda da bir dünya vatandaşı olabilmelerinin istendiği ve bunun mümkün 
kılınmasına yönelik olarak da siyasal, sosyal ve eğitim alanlarında bazı çalışmaların 
gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu bağlamda bu yaklaşıma sahip ülkelerde; insan haklarına 
saygılı, hoşgörülü, bilime değer veren, doğayı seven ve koruyan, çalışmayı ve mücadeleyi 
benimsemiş, yardımsever, dünya meselelerine duyarlı, kendini geliştirmeye açık, 
alçakgönüllü, sorumluluk sahibi, insanı seven ve kararlı bireylerin yetiştirilmesi noktasında 
değer kavramına ve değerler eğitimine ilişkin konularda ciddi adımların atıldığını görmek 
mümkündür. Ülkemiz adına da değerler ve değer eğitimine ilişkin ciddi çalışmaların 
yapıldığını söyleyebiliriz. Bu doğrultudaki en ciddi çalışmalardan birisi, 2010-2011 yıllarında 
Talim Terbiye Kurulu’nun değer eğitimine yönelik gerçekleştirdiği yasal atılımlardır. Daha 
sonrasında ise, farklı kuruluş ve derneklerin, değer eğitimine ilişkin çeşitli yaklaşımları 
içerisinde barındıran çalışmalar ortaya koydukları bilinmektedir. Bu çalışmaların ortaya 
konan içerikleri ve amaçlarından dolayı, ayrı bir inceleme alanı olarak ele alınması 
gerekmektedir. Fakat değerler ve değerler eğitimine yönelik ortaya konan bu çalışmaların; 
kurum, kuruluş ve kişi ayrımı yapılmaksızın, bilimin ve bilimselliğin tam anlamıyla 
benimsenmesinden hareketle ortaya konan çalışmalar olmaları gerektiğini unutmamalıyız. Bu 
durumun göz ardı edildiği toplumlarda, değer ve değerler eğitimi alanının; inanç, gelenek 
temelli yaklaşımların, toplumsal anlayışların ve ritüellerin bir alt unsuru haline gelebildiği ve 
farklı inanç ve düşünce kalıplarının ‘değer’ adı altında tabulaştırıldığı görülmektedir. Cihan 
(2014)’ün de belirttiği üzere, demokratik ilkelere dayanan bir değerler politikası, 
politik/sosyal tutum ve davranışlarla ilgili kapsayıcı kurallar hakkında kamuoyunda yürüyen 
tartışmalar yoluyla şekillenen ve kabul gören bir değer bilincine bağlıdır. Bu bilincin 
oluşmasında, hiç kuşkusuz bilimsel yaklaşımlar ve bilimsel çalışmalar temel yönlendirici 
unsurlar olmalıdır. Bu bağlamda, eğitim bilimi alanına yönelik veya doğrudan değer ve değer 
eğitimi alanına ilişkin gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların ve araştırmaların; belirli açılardan 
eğilimlerinin belirlenmesi, bu doğrultuda tespitlerin ortaya konması ve çeşitli öneriler 
geliştirilmesi ile bilimsel ilerlemeye katkı sağlama ve araştırmalara bilimsel nitelik açısından 
yön verme noktasında destek olma gayesini paylaşan çalışmalardan bazılarına bu bölümde yer 
verilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.  

Saban ve arkadaşları (2010) tarafından gerçekleştirilen araştırmada, nitel araştırma 
metodolojisinin kullanımına yönelik ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanında yer alan 
eğitim bilim alanındaki 113 makale çeşitli açılardan analiz edilmiştir. Araştırmanın 
sonuçlarına göre, incelenen makalelerin büyük oranda nitel araştırma modelinde 
gerçekleştirildiği bulgusuna ulaşılmıştır. Tarman, Güven ve Aktaşlı (2011) tarafından yapılan 
çalışmada, Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimi alanında yapılmış ve Yök Ulusal Tez Merkezi 
sisteminden ulaşılabilen 40 doktora tezi içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma 
sonucunda, incelenen tezlerin en çok karma modelde gerçekleştirildiği ve araştırmacıların 
genel olarak aynı çalışmaları tekrar etmedikleri; Sosyal Bilgiler Eğitiminin farklı yönlerine 
vurgu yapmaya çalıştıkları görülmüştür. Göktaş ve arkadaşları (2012), SSCI ve ULAKBİM 
veri tabanları tarafından dizinlenen Türkiye’deki eğitim dergilerinde 2005-2009 yıllarında 
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yayımlanan 2115 eğitim araştırmasını incelemişlerdir. Araştırma bulgularına göre, betimsel 
çalışmaların sıklıkla tercih edildiği; eğitim teknolojileri, fen bilimleri eğitimi, PDR ve 
matematik eğitiminin en çok yayın yapılan konu alanları olduğu, çalışmalarda en çok nicel 
araştırma yöntemlerinin kullanıldığı, veri toplama aracı olarak anket ve ilgi, tutum, yetenek, 
kişilik testlerinin sıklıkla kullanılan araçlar olduğu tespit edilmiştir. Çiltaş, Güler ve Sözbilir 
(2012) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, matematik eğitimi alanına ilişkin 359 makale 
içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda matematik eğitimi 
araştırmanlarının 2002 yılından itibaren artış gösterdiği, nicel araştırmaların daha çok tercih 
edildiği, çalışmalarda tek veri toplama aracının daha çok tercih edildiği ve veri analiz yöntemi 
olarak yüzde ve frekans tablolarının kullanımının ön plana çıktığı belirlenmiştir. Ahi ve 
Kıldan (2013) çalışmasında, Türkiye’de okul öncesi eğitimi alanında yapılan 77 lisansüstü 
tezi incelemişlerdir. Araştırma sonucunda, tezlerde nicel araştırma yöntemlerinin en çok 
kullanılan araştırma yöntemi olduğu, istatistik işlemlerinde parametrik testlerden t-tesi ve 
ANOVA’nın yaygın olarak kullanıldığı; non-parametrik testlerde ise Kruskall Wallis ve 
Mann Whitney-U testlerinin yaygın olarak tercih edildiği saptanmıştır. Şahin, Kana ve 
Varışoğlu (2013) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Türkçe Eğitimi bölümünde yapılan 62 
doktora ve 490 yüksek lisans tezi incelenmiştir. Araştırma sonucunda tezlerin; belirli 
konularda yoğunlaştığı ve yöntem bölümlerinde de bazı hataların olduğu araştırmacılarca 
bulunmuştur. Karadağ (2010), Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılmış 211 doktora 
tezini; kullanılan araştırma modellerinin nitelik düzeyleri ve yapılan analitik hata tipleri 
açısından incelemiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, eğitim bilimleri 
alanında yapılan doktora tezlerinde kullanılan araştırma modellerinin nitelik düzeylerinin 
araştırmacılar tarafından yeterli düzeyinde olmadığı bulunmuştur. Çeliker ve Uçar (2015) 
tarafından gerçekleştirilen araştırmada ise, 2001-2013 yılları arasında, fen eğitimi alına ilişkin 
yazılmış 216 yüksek lisans ve doktora tezi içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma 
sonucunda tezlerin en fazla deneysel modelle gerçekleştirildiği bulunmuştur. Selçuk, Palancı, 
Kandemir ve Dündar (2014) tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise, TED Eğitim ve Bilim 
dergisinde (2007-2013) yayınlanan 492 makalenin içerik analizi ile incelemesi yapılmıştır. 
Araştırma sonucunda, en fazla nicel ve betimsel taramaya dayalı araştırmaların 
gerçekleştirildiği,  örneklem düzeyi olarak lisans düzeyinde ve 301-1000 kişilik bir örneklem 
aralığında çalışmaların yoğunlaştığı görülmüştür. Ayrıca verilerin analizinde daha çok 
betimsel analizlerin yapıldığı, anova ve t-testi analizlerinin çalışmalarda yoğun bir şekilde 
kullanıldığı tespit edilmiştir. Gül ve Sözbilir (2015), Biyoloji Eğitimi alanında yazılmış 633 
makaleyi incelemişlerdir. Araştırma sonucunda anket, başarı testi ve tutum ölçeklerinin en sık 
kullanılan veri toplama teknikleri olduğu ve veri analizi süreçlerinde ise merkezi eğilim 
ölçüleri, t-testi ve ANOVA / ANCOVA işlemlerinin en sık kullanılan işlemler olduğu 
araştırmacılarca bulunmuştur.  

Diğer taraftan yöntem ve içerik açısından, yukarıda verilen çalışmalarla benzer 
özellikler taşıyan; Güvendir ve Özkan (2015), Gül ve Konu (2014), Uzunboylu ve Aşıksoy 
(2014), Kinshuk ve arkadaşları (2013), Tomakin ve Yeşilyurt (2013), Tebiş ve Okay (2013), 
Ross ve Onwuegbuzie ( 2012), Elbir ve Yıldız (2012), Çiltaş (2012), Can Yaşar ve Aral 
(2011), Gülbahar ve Alper (2009), Karadağ (2009), Ulutaş ve Ubuz (2008), Hsu (2005), 
Yıldız (2004) ve Elmore ve Woehlke (1998) çalışmalarda alanyazında yer almaktadır. 
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Yukarıda yer alan araştırmalar incelendiğinde, çeşitli disiplinlerde gerçekleştirilen 
çalışmaların konu alanlarının, niteliksel ve niceliksel özelliklerinin, kullanılan araştırma 
yöntemlerinin ve kullanılan tekniklerin benzer eğilimler göstererek; doküman incelemesi 
yöntemiyle gerçekleştirilen ve bu doğrultuda benzer analiz yöntemlerinin kullanıldığı 
çalışmalar olduğu görülmektedir. Bu bağlamda bu çalışmalarla, çeşitli alanlara ilişkin 
araştırma yönelimlerinin belirlenmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu noktada, gerçekleştirilen 
bu çalışmaların, bilimsel ilerleme açısından ve gerek dergi gerekse yayın politikaları 
açısından; bilimsel dergi yöneticilerine, yayıncılara ve bilimsel faaliyet gösteren bilim 
insanlarına iyi birer rehber olabileceği düşünülmektedir. Buradan hareketle, Türkiye’de 
değerler ve değer eğitimi alanındaki çalışmaların yayımlanmasında önemli bir yere sahip olan 
“Değerler Eğitimi Dergisinde”; 2003-2014 yılları arasında yayımlanan makalelerin 
incelenmesinin, değer ve değer eğitimi araştırmalarına yönelik gerçekleştirilecek yeni 
çalışmalara yön verme noktasında ciddi katkı sağlayacağı ve bu noktada konu ile ilgilenen 
kurum, kuruluş ve kişilere yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Bu noktada, Mortimore 
(2000) tarafından ortaya konan, eğitim araştırmalarının temel işlevleri incelendiğinde; 
değerler ve değerler eğitimine ilişkin olarak gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların ve 
çalışmaların çeşitli açılardan incelenme gerekçeleri ve bu inceleme sonuçlarının eğitim 
alanına sağlayacağı katkılar daha net anlaşılabilecektir. Bu bağlamda, “Değerler Eğitimi” 
dergisinde yayımlanan makalelerin değer ve değer eğitimi araştırmalarında ne tür eğilim 
gösterdiği, ilgili eğitim alanına konu, yöntem ve içerik gibi noktalarda hangi nitelikleri 
taşıdığının belirlenmesi son derece önemlidir. Bu anlamda “Değerler Eğitimi” dergisinde 
yayımlanan araştırmaların, bu çalışma ile kapsamlı ve çeşitli açılardan ele alınarak 
incelenmesi; değer ve değer eğitiminin önemli bir konu alanı olduğu gerçeği de göz önüne 
alındığında, bu çalışmanın önem ve gereklilik boyutlarını daha net ortaya koymaktadır 

Araştırma Amacı 

Bu araştırmada, Değerler Eğitimi Dergisinin 2003-2014 yılları arasında yayınlanan 
sayılarındaki makalelerin; çeşitli değişkenler açısından analiz edilmesi ve bu bilimsel 
makalelerin, araştırma eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma Örneklemi 

Araştırmada, Değerler Eğitimi Dergisinin ilk sayısından itibaren 2014 yılı son sayısı 
dahil olmak üzere yayınlanan 28 sayısı (7. ve 8. Sayılar birlikte çıkarılmıştır); bu sayılarda yer 
alan toplam 202 bilimsel makale analiz edilmiştir. İncelenen dergi ve dergi sayılarında yer 
alan makalelerin belirlenmesinde, Büyüköztürk ve diğerleri (2011) tarafından; gözlem 
birimlerinin belirli niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlardan oluşması 
gerektiği durumlarda tercih edilmesi vurgulanan ‘‘ölçüt örnekleme yöntemi’’ kullanılmıştır. 
Bu bağlamda araştırma örnekleminin belirlenmesi sürecinde, Değerler Eğitimi Dergisinin 
sahip olduğu yayın profili, incelenen makalelerin; derginin ilk yayın yılı ile 2014 yılı arasında 
yayınlanmış dergi sayılarında yer alması ve araştırmacıların araştırma ve uzmanlık alanları 
ölçütleri dikkate alınmıştır. 
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Yöntem 

Değerler Eğitimi Dergisinde yayınlanan makalelerin analiz edildiği bu araştırma, nicel 
araştırma yaklaşımına uygun olarak tasarlanmıştır. Araştırma da, Creswell’in de (2014) 
belirttiği gibi, bir örneklem üzerinde yapılan araştırmanın; eğilim, tutum veya görüş durumları 
açısından nicel veya nümerik olarak betimlenmesine olanak sağlayan ‘‘tarama (survey) 
deseni’’ benimsenmiştir. Betimsel tarama modelinde bilimin gözlem, kaydetme, olaylar 
arasındaki ilişkileri tespit etme ve kontrol edilen değişmez ilkeler üzerinde genellemelere 
varma nitelikleri söz konusudur. Yani bilimin tasvir fonksiyonu ön plandadır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2006).  
 

Veri Toplama Aracı 

Değerler Eğitimi Dergisindeki makalelerin çeşitli açılardan analizlerini yapmak için 
Göktaş ve diğerleri (2012) tarafından kullanılan ve orijinali Sözbilir, Kutu ve Yaşar (2012) 
tarafından geliştirilen “Yayın Sınıflama Formu” kullanılmıştır. Aynı form; Kılıç ve diğ 
(2013), Selçuk, Palancı, Kandemir ve Dündar (2014), Tatar, Kağızmanlı ve Akkaya (2013) ve 
Ozan ve Köse (2014) gibi çeşitli araştırmalarda birçok araştırmacı tarafından da 
kullanılmıştır. Gerçekleştirilen bu çalışmada da form, araştırmacılar tarafından Değerler 
Eğitimi ile ilgili konu ve öğretim yaklaşımlarını içeren iki başlığın revize edilmesi ile 
kullanılmıştır. Yeniden düzenlenen form, Değerler Eğitimi Dergisinin 2013 yılı Haziran sayısı 
(11. Cilt, 25. Sayı) içinde yer alan 10 makalenin analiz edilerek sınıflandırma işlemleri 
arasında doğabilecek karışıklıkları önlemek ve araştırmanın güvenirliğini artırmak amacıyla 
araştırmacılar arasında bağımsız olarak analiz edilmiş ve form üzerinde: makalelerin konusu 
bölümü tekrar düzenlenerek çözümlemelere gidilmiştir.  

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Bu araştırmada elde edilen veriler, içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Berg 
(1998) içerik analizinin; görüşmelerin, saha notlarının, çeşitli tiplerdeki dikkat çekmeyen 
verilerin ya da sıklıkla analize uygun gözükmeyen bilgilerin, yoğunlaştırılması ve sistematik 
olarak kaşılaştırılabilir hale getirilerek aktarılmasına kadar ki bir süreç olduğunu 
vurgulamıştır. Değerler Eğitimi Dergisinde yer alan makalelerin analiz edilmesi ve bulguların 
yorumlanması sürecinde: adlandırma, kategori geliştirme, geçerlik ve güvenirliğin sağlanma, 
frekansların hesaplanması ve yorumlama aşamalarına dikkat edilmiştir. Yapılan içerik 
analizinin adlandırma ve kategori geliştirme aşamasında; makalelerin her biri dikkatlice 
incelenmiş ve bu doğrultuda elde edilen veriler; makalenin disiplin alanı, konusu, yöntemi, 
veri toplama araçları, örneklemi, örneklem seçim yöntemi, örneklem sayısı, veri analiz 
yöntemleri ve tartışma boyutu gibi kategoriler altında tasnif edilmiştir. Patton’da (2014), nitel 
veri analiz sürecinin; yaratıcılık, entelektüel disiplin, analitik özen ve çok sıkı çalışma 
gerektirdiğini belirtmiştir. Bu aşamada, araştırmanın geçerlik ve güvenirliğinin 
sağlanmasında; Miles ve Huberman’ın (1994) ortaya koyduğu görüş birliği formülünden 
yararlanılmış, adlandırma ve kategori oluşturma sürecine ilişkin araştırmacılar arası görüş 
birliği oranı %96 olarak belirlenmiştir. Son olarak analiz edilen makalelerin belirlenen 
kategorilere dayalı bir şekilde tekrarlanma sıklıkları ve yüzdeleri hesaplanmış ve bu bilgilere 
dayalı bir şekilde yorumlanmaya çalışılmıştır.  
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Bulgular 

Araştırmanın bulgular bölümünde, Değerler Eğitimi dergisinde yayımlanan makalelerin 
farklı değişkenler açısından yapılan analizleri ve elde edilen bulgular bulunmaktadır. Bu 
bağlamda sırasıyla; yayımlanan makalelerin yıllara göre dağılım, kullanılan hipotez/araştırma 
sorusu sayısı, üniversitelere göre dağılım, yayın dili, makale genel kategorisi, konu alanı, 
kullanılan araştırma yöntemleri, veri toplama araçları, örneklem, verilerin analiz yöntemleri 
ve tartışma bölümleri açısından araştırma bulgularına bu bölümde yer verilmiştir. Araştırma 
bulguları, tablo ve şekillerde; frekans ve yüzdelik sonuçlar şeklinde gösterilmiş ve bu 
doğrultuda tablo ve şekiller yorumlanmıştır. 

 

Tablo 1. Değerler Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerin Yıllara Göre Dağılımları 
Yıl (f) (%) 
2003 33 16.3 
2004 20 9.9 
2005 15 7.4 
2006 13 6.4 
2007 11 5.4 
2008 12 5.9 
2009 12 5.9 
2010 16 7.9 
2011 13 6.4 
2012 15 7.4 
2013 22 10.9 
2014 20 9.9 
Toplam 202 100.0 

 

 

Şekil 1. Değerler Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerin Yıllara Göre Dağılımları 

 
Tablo 1 ve şekil 1’de, Değerler Eğitimi dergisinde yayımlanan makalelerin yayımlanma 

yılları ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Tablo incelendiğinde, 2003 yılında yayımlanan 
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derginin 33 (%16.3) makale ile en çok yayın içeren dergi yılı olduğu görülmektedir. 2013 
yılında yayımlanan derginin 22 (%10.9) makale en çok yayın içeren ikinci dergi yılı olduğu, 
2014 yılında yayımlanan derginin 20 (%9.9) makale ve 2004 yılında yayımlanan derginin 20 
(%9.9) makale ile en çok yayın içeren üçüncü dergi yılları oldukları görülmüştür. Derginin 
yayım yılları ile içerdikleri makale sayısı açısından herhangi bir ilişkiye ulaşılamamıştır. 
 

 

Şekil 2. Değerler Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerin Araştırma Sorusu/Hipotez Sayısı 
Dağılımı 

 

Şekil 2 incelendiğinde, Değerler Eğitimi dergisinde yayımlanan makalelerde ki 
araştırma sorusu/hipotez sayılarına ilişkin betimsel bilgiler bulunmaktadır. Burada yer alan 
verilerin hesaplanmasında, makalelerdeki temel araştırma sorusu sayıları veya hipotez sayıları 
dikkate alınmıştır. Şekil 2’de, 1-3 arasında araştırma sorusu/hipotez sayısı içeren araştırma ya 
da makale sayısının 172 olduğu ve bu oranın toplam makalelerin %85.1’ini oluşturduğu 
görülmektedir. Araştırmada, 4-7 arasında araştırma sorusu/hipotez sayısı içeren araştırma ya 
da makale sayısının 23 (%11.4) ve 8 ve daha fazla araştırma sorusu/hipotez sayısı içeren 
araştırma ya da makale sayısının 7 (%3.5) olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 2. Değerler Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerin Üniversitelere Göre Dağılımı 
Üniversiteler (f) (%) 

Dicle Üniversitesi 6 2.1 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 6 2.1 

Gazi Üniversitesi 6 2.1 
Marmara Üniversitesi 34 12.1 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 9 3.2 
Pamukkale Üniversitesi 2 0.7 
Selçuk Üniversitesi 19 6.8 
Dokuz Eylül Üniversitesi 3 1.1 
Cumhuriyet Üniversitesi 3 1.1 
Fırat Üniversitesi 4 1.4 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2 0.7 
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Hitit Üniversitesi 4 1.4 
Dumlupınar Üniversitesi 6 2.1 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2 0.7 
Ankara Üniversitesi 4 1.4 
Harran Üniversitesi 3 1.1 
Sakarya Üniversitesi 37 13.2 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 5 1.8 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2 0.7 
Anadolu Üniversitesi 4 1.4 
İnönü Üniversitesi 10 3.6 
Balıkesir Üniversitesi 2 0.7 
Erciyes Üniversitesi 5 1.8 
Uludağ Üniversitesi 9 3.2 
İstanbul Üniversitesi 5 1.8 
Çukurova Üniversitesi 9 3.2 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 5 1.8 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 3 1.1 
Diğer Kurumlar 41 14.6 
Diğer Üniversiteler 21 7.7 
Toplam 281 100.0 

 

 

Şekil 3. Değerler Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerin Üniversitelere Göre Dağılımı 

 

Tablo 2 ve şekil 3 incelendiğinde, Değerler Eğitimi dergisinde yayımlanan makalelerin 
281 üniversiteden geldiği görülmektedir. Bazı makalelerin birden çok kişi tarafından çok 
yazarlı olması, bu verilerin oluşturulması sürecinde dikkate alınmıştır. Aynı zamanda, 1 
makale veya araştırmaya sahip bulgular “Diğer Üniversiteler” bölümüne, üniversite dışındaki 
kurumlara ait makale veya araştırmalar ise ‘‘Diğer Kurumlar’’ bölümüne alınmıştır. Tablo da, 
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Değerler Eğitimi dergisinde yayımlanan makalelerin üniversite dağılımları görünmektedir. Bu 
verilere göre, Sakarya Üniversitesi’nin, Değerler Eğitimi Dergisinde en fazla yayın yapan 
üniversite olduğu görülmektedir. Bu noktada Sakarya Üniversitesi adına, Değerler Eğitimi 
Dergisinde 37 makale veya araştırmanın yayımlandığı görülmektedir. Bu oran dergide 
yayımlanan makalelerin %13.2’sini oluşturmaktadır. Sakarya Üniversitesi’nden sonra en fazla 
yayın yapan üniversiteler sırasıyla; Marmara Üniversitesi (34), Selçuk Üniversitesi (19) ve 
İnönü Üniversitesi (10) olduğu görülmektedir. Ayrıca üniversite dışındaki kurumlar adına 
yapılan yayınların 41 (%14,6) değerleriyle ciddi bir çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. 
Yayınların üniversitelere göre dağılımlarına ilişkin detaylı bulgulara Tablo 3’ de yer 
verilmiştir. 

Tablo 3. Değerler Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerin Yayın Dili Dağılımları 
Yayın Dil (f) (%) 
Türkçe 202 100.0 
İngilizce 0 0 
Diğer 0 0 
Toplam 202 100.0 

 
Tablo 3’te, Değerler Eğitimi dergisinde yayımlanan makaleler yayın diliyle ilgili 

bilgilere yer verilmiştir. Tablo incelendiğinde, dergide yayımlanan makalelerin tamamının 
Türkçe dilinde yazıldığı görülmektedir. 
 

Tablo 4. Değerler Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerin Genel Kategori Dağılımı 
Makalelerin Genel Kategorisi (f) (%) 
Değerler Eğitimi Konusunda Alan Yazın Çalışmaları 104 51.5 
Değerler Eğitiminde Betimsel Çalışmalar 93 46.0 
Değerler Eğitiminde Deneysel Çalışmalar 3 1.5 
Diğer 2 1.0 
Toplam 202 100.0 

 

 

Şekil 4. Değerler Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerin Genel Kategori Dağılımı 

 

10493
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Tablo 4 ve şekil 4’te, Değerler Eğitimi dergisinde yayımlanan makalelerin genel 
kategori dağılımı ile ilgili bulgulara yer verilmiştir. Bulgular incelendiğinde, 104 yayınla 
(%51.5) en fazla değerler eğitimi konusunda alan yazın çalışmaları kategorisinde yayın 
yapıldığı görülmektedir. Bu kategoriden sonra, en fazla yayın yapılan alanlar sırasıyla; 
değerler eğitiminde betimsel çalışmalar (93), değerler eğitiminde deneysel çalışmalar (3) ve 
diğer (2) kategorilerde yer alan yayınların olduğu görülmektedir.  

Tablo 5. Değerler Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerin Konu Alanı Dağılımları 
Makalelerin Konu Alanı (f) (%) 

Ahlak Eğitimi 8 4 
Karakter Eğitimi 7 13.9 
Değerler ve Karakter Hakkında Doğrudan Öğretim 29 8.4 
Değerler Eğitiminin Dini Temelleri 28 1.0 
Değerlerin Analizi 17 1.0 
Değer Grupları Hakkında Çalışmalar 2 1.0 
Aile/Toplumun Değerler Eğitimine Katılımı 2 0.5 
Vatandaşlık (Demokrasi) Eğitimi 2 2.0 
Sosyal-Duygusal Yeterliliklerin Öğretilmesi 1 0.5 
Mesleki Gelişim 4 3.0 
Akademik Başarı ve Değerler Eğitimi 1 22.2 
Zorbalık ve Şiddet 6 24. 
Değer Yönelimleri ve Değerlere İlişkin Tutumlar 45 4 
Diğer 50 13.9 
Toplam 202 100.0 
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Şekil 5. Değerler Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerin Konu Alanı Dağılımları 

 

Tablo 5 ve şekil 5’te, Değerler Eğitimi dergisinde yayımlanan makalelerin konu alan 
dağılımı ile ilgili bulgulara yer verilmiştir. Bulgular incelendiğinde, 50 yayınla (%24.8) en 
fazla değerler ve değerler eğitim ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunmayan konu 
alanlarında yayın yapıldığı görülmektedir. Bu konu alanlarına ilişkin bulular Diğer başlığı 
altında toplanmıştır. Diğer başlıklı konu alanı içeriğinden sonra, en fazla yayın yapan alanlar 
sırasıyla; Değer Yönelimleri ve Değerlere İlişkin Tutumlar (45), Değerler ve Karakter 
Hakkında Doğrudan Öğretim (29), Değerler Eğitiminin Dini Temelleri (28), Değerlerin 
Analizi (17), Ahlak Eğitimi (8), Karakter Eğitimi (7) ve Zorbalık ve Şiddet (6) olduğu 
görülmektedir. Dergide yayımlanan makale veya araştırmaların büyük çoğunluğunun (95); 
değerler, değer eğitimi, değer öğretimi ve değer çerçevesinde doğrudan ilişkili olabilecek 
konu alanlarından olmayışı araştırmanın önemli bulgularındandır. Araştırmada bulunan konu 
alanıyla ilgili diğer frekans ve yüzdelere tabloda yer verilmiştir. 
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Tablo 6. Değerler Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerin Araştırma Yaklaşımı Dağılımı 
Araştırma Yaklaşımı (f) (%) 
Nicel 79 39.0 
Nitel 25 12.4 
Karma 4 1.9 
Alanyazın Derleme 93 46.1 
Diğer 1 0.6 
Toplam 202 100.0 

 

 

Şekil 6. Değerler Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerin Yöntem Dağılımı 

 

Tablo 6 ve şekil 6’da, Değerler Eğitimi dergisinde yayımlanan makalelerin araştırma 
yaklaşımı dağılımı ile ilgili bulgulara yer verilmiştir. Bulgular incelendiğinde, Alanyazın 
araştırmalarının daha fazla yayımlandığı (93) ve Alanyazın araştırmalarının, toplam yüzdeye 
göre önemli bir orana (%46.1) sahip olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda araştırmada, 
çalışmaların % 39.0’unun nicel araştırma yaklaşımının; %12.4’ünün nitel araştırma 
yaklaşımının tercih edildiği ve %1.9’unun ise karma yaklaşımın benimsendiği 
araştırmalar/çalışmalar oldukları tespit edilmiştir. Makalelerin, araştırma yaklaşımlarına 
ilişkin daha detaylı açıklamalara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

 

 

Tablo 7. Değerler Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerin Yöntem Açıklama Dağılımı 
Yöntem Açıklama  (f) (%) 

Nicel Deneysel 
 

Yarı Deneysel 5 2.4 
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Olgu Bilimi 
Eylem Araştırması 

23 
1 

11.4 
0.5 

Alanyazın derleme Meta Analiz 
Alanyazın 

3 
90 

1.5 
44.6 

Karma Açıklayıcı(Nicel) 4 1.9 
Diğer  1 0.5 

Toplam  202 100.0 
 

Tablo 7 incelendiğinde, nicel yöntem kullanan araştırmaların, 74’ü deneysel olmayan 
yöntemi, 5’inin ise deneysel yöntemi tercih ettiği görülmektedir. Araştırma bulguları 
incelendiğinde, deneysel olmayan araştırma yönteminde, betimsel modelin en fazla tercih 
edilen model olduğu (29) bulunmuştur. Aynı zamanda betimsel araştırma yönteminin tüm 
araştırma yöntemleri arasında %14.5 oranında tercih edildiği görülmektedir. Deneysel 
olmayan nicel yöntemlerden tarama yönteminin ikinci olarak tercih edilen nicel yöntem 
olduğu (25) araştırmanın diğer bir bulgusudur. Araştırmada, tarama yönteminden sonra en çok 
korelasyon yönteminin (11) kullanıldığı bulgusuna da ulaşılmıştır. Araştırmada en az tercih 
edilen deneysel olamayan yöntemin ise ölçme aracı geliştirme yöntemi olduğu görülmüştür. 
Ayrıca dergideki çalışmalarda deneysel nicel yöntemlerden en çok yarı deneysel yöntemin (5) 
tercih edildiği bulgusuna ulaşılmıştır. 

Araştırma bulguları incelendiğinde (Tablo 7), Değerler Eğitimi Dergisinde yayımlanan 
makalelerin 25’inin nitel araştırma yöntemiyle yazıldığı bulunmuştur. Araştırmada nitel 
araştırma yöntemlerinden, olgu bilim yönteminin en fazla tercih edilen yöntem olduğu (23, 
%11.4) görülmektedir. Olgu bilim yönteminden sonra kültür analizi yönteminin ve eylem 
araştırması yönteminin 1 kez tercih edilen diğer nitel araştırma yöntemleri (1, %0.5) olduğu 
araştırmada ulaşılan önemli bir bulgudur. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden; kuram 
oluşturma, tarihsel analiz ve örnek olay yöntemlerinin kullanılmadığı çalışma sonucunda 
ulaşılan bir diğer önemli bulgudur. 

Araştırma sonuçlarına bakıldığında (Tablo 7), alanyazın derleme yöntemlerinin 
kullanıldığı makale sayısının 93 olduğu görülmektedir. Aynı zamanda 93 çalışmanın 90’ı 
derleme ya da literatür taraması yöntemini kullanmıştır. Bu bölümde meta-analiz çalışmasının 
ise sadece 3 çalışmada kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca 4 çalışmada karma yöntemin 
uygulandığı ve bu yöntemlerin dışında diğer araştırma yöntemlerinin çok az (1) kullanıldığı 
araştırmanın diğer bir bulgusudur. 
 
Tablo 8. Değerler Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerin Veri Toplama Araçları Dağılımı 

Veri Toplama Araçları (f) (%) 
Gözlem 1 0.5 
Görüşme 1 0.5 
Tutum, algı, kişilik veya yetenek testleri 21 10.1 
Anket 71 34.1 
Doküman 111 53.4 
Diğer 3 1.4 
Toplam 208 100.0 
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Şekil 7. Değerler Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerde Kullanılan Veri Toplama Araçları 
Dağılımı 

Tablo 8 ve şekil 7’de, Değerler Eğitimi dergisinde yayımlanan makalelerin veri toplama 
araçları dağılımı ile ilgili bulgulara yer verilmiştir. Bulgular incelendiğinde, dokümanların 
daha fazla kullanıldığı (111) ve toplam yüzdeye göre önemli bir orana (% 53.4) sahip olduğu 
bulunmuştur. Aynı zamanda araştırmada, ankete dayalı çalışmaların, dokümandan sonra en 
fazla tercih edilen (%34.1) veri toplama aracı olduğu görülmektedir. Araştırma sonucuna 
göre, makalelerde kullanılan 208 veri toplama aracından, 71’inin anket olduğu görülmektedir. 
Ayrıca araştırmada anketten sonra; tutum, kişilik, algı testlerinin (21) en çok kullanılan 
üçüncü veri toplama aracı olduğu bulgusuna da ulaşılmıştır. Araştırma bulgularına göre, 
gözlem (1) ve görüşmenin (1) en az tercih edilen yöntemler olduğu bulunmuştur. Kullanılan 
veri toplama araçlarının daha detaylı bulgularına ve bu bulgulara ilişkin açıklamalara 
aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

Tablo 9. Değerler Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerin Veri Toplama Araçları Açıklama 
Dağılımı 

Veri Toplama Araçları Açıklama  (f) (%) 

Gözlem  1 0.5 

Görüşme Yapılandırılmış  1 0.5 

Tutum, Algı, Kişilik Testleri Likert 21 10.1 

Anket Açık uçlu 
Çoktan Seçmeli 
Likert 
Diğer 

21 
1 
48 
1 

10.1 
0.5 
23.1 
0.5 

Doküman  111 53.4 

Diğer  3 1.4 

Toplam  208 100.0 
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Tablo 9 incelendiğinde, makalelerde büyük çoğunlukta; dokümanın veri toplama aracı 
olarak tercih edildiği görülmektedir (111). Araştırma sonuçlarına göre, dokümandan sonra 
en fazla tercih edilen veri toplama aracının anket olduğu görülmektedir (71). Bu veri 
toplama aracında, likert tipi anket araçlarının en fazla tercih edilen araçlar olduğu 
araştırmanın bulgularındandır (48). Anket çeşitlerinden, açık uçlu anketlerin (21) ise bu veri 
toplama araç türünde ikinci en çok tercih edilen veri toplama tekniği olduğu araştırmanın 
bulguları arasındadır. Araştırma sonuçlarına göre, anket araçlarından sonra en çok; tutum, 
algı ve kişilik testlerinin (21) veri toplama aracı olarak tercih edildiği görülmektedir. Ayrıca 
gözlem (1), görüşme (1) ve diğer (3) veri toplama tekniklerinin veri toplama aracı olarak çok 
az sayıda tercih edildiği görülmektedir. 

Tablo 10. Değerler Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerin Veri Toplama Araç Türü 
Dağılımı 
Veri Toplama Araç Türü (f) (%) 
Klasik 200 99.0 
Online 1 0.5 
Karma 1 0.5 
Toplam 202 100.0 

 

 

Şekil 8. Değerler Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerde Kullanılan Veri Toplama Araç Türü 
Dağılımı 

 

Tablo 10’da, Değerler Eğitimi dergisinde yayımlanan makalelerin veri toplama araç 
türleri hakkında betimsel bulgular yer almaktadır. Elde edilen araştırma sonuçlarına göre, 200 
makalenin verilerinin, klasik yöntemle elde edildiği bulunmuştur. Bu sayı toplam oranın % 
99.0’unu oluşturmaktadır. Araştırmada, online veri toplama 1 makalede ve karma yöntemin 1 
makalede tercih edildiği görülmektedir. 
 

Tablo 11. Değerler Eğitimi Dergisinde Yayınlanan Makalelerde Kullanılan Örneklem Düzeyi 
Dağılımı 

Örneklem Düzeyi (f) (%) 
Okul öncesi 2 0.9 
İlköğretim (1-5) 4 1.9 
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İlköğretim (6-7) 8 3.8 
Ortaöğretim (9-12) 10 4.7 
Lisans (Eğitim) 16 7.5 
Lisans (Diğer) 21 9.9 
Öğretmenler 19 8.9 
Öğretim Elemanları 5 2.3 
Veliler 4 1.9 
Yöneticiler 6 2.8 
Diğer 118 55.4 
Toplam 213 100.0 

 

 

Şekil 9. Değerler Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerde Kullanılan Örneklem Düzeyi Dağılımı 
 

Tablo 11 ve şekil 9’da, Değerler Eğitimi dergisinde yayımlanan makalelerin örneklem 
düzeyi dağılımı ile ilgili bulgulara yer verilmiştir. Bulgular incelendiğinde, en fazla diğer 
(118) örneklem kategorisinde yer alabilecek gruplardan alınan çalışmalar yapıldığı 
görülmektedir. Tablo incelendiğinde, toplamda lisans düzeyinden (Eğitim Fakültesi ve Diğer 
fakülteler) örneklem alanın çalışma sayısının 37 olduğu görülmektedir. Araştırmada, üçüncü 
olarak öğretmenlerden (19) örneklem gruplarının oluşturulduğu bulunmuştur. Araştırma 
sonuçları incelendiğinde, ortaöğretim düzeyinin (10), ilköğretim (6-7) düzeyi (8), yöneticiler 
(6), öğretim elemanları (5), ilköğretim (1-5) düzeyi (4), veliler (4) ve okul öncesi düzeyinin 
(2) sayılarında çalışmalarda örneklem olarak kullanıldığı araştırmaların bulgulardandır. 
 

Tablo 12. Değerler Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerde Kullanılan Örneklem Sayısı 
Dağılımı 

Örneklem Sayısı (f) (%) 

1-10 56 27.7 
11-30 59 29.2 
31-100 14 7.0 
101-300) 34 16.9 
301-1000 35 17.4 
1000’den fazla 4 0.8 
Toplam 202 100.0 
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Şekil 10. Değerler Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerde Kullanılan Örneklem Sayısı Dağılımı 
 

Tablo 12’de, Değerler Eğitimi dergisinde yayımlanan makalelerin örneklem sayısı 
hakkında betimsel bulgular yer almaktadır. Bulgular incelendiğinde en fazla 11-30 aralığında 
yer alan örneklem sayılarıyla (59) çalışıldığı görülmektedir. Bu aralıktan sonra en fazla 1-10 
aralığı (56) ve 301-1000 aralığının (35) ve 101-300 aralığındaki (34) örneklem sayılarıyla 
çalışıldığı bulunmuştur. Araştırma sonucuna göre, 31-100 aralığında ki örneklem sayılarıyla 
(14) ve 1000’den fazla örneklem sayısını oluşturan araştırmaların diğerlerine göre daha az (4) 
olduğu görülmektedir. 

 
Tablo 13. Değerler Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerin Örneklem Seçim Şekli 
Dağılımları 

Örneklem Seçim Şekli (f) (%) 
Rastgele 25 12.4 
Kolay ulaşılabilir 40 19.8 
Amaca uygun 112 56.3 
Diğer 25 12.4 
Toplam 202 100.0 

 

 

Şekil 11. Değerler Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerde Kullanılan Örneklem Seçim Şekli 
Dağılımı 
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Tablo 13’e bakıldığında, Değerler Eğitimi dergisinde yayımlanan makalelerin örneklem 
seçim şekli hakkında betimsel bulguların yer aldığı görülmektedir. Araştırma bulguları 
incelendiğinde, en fazla amaca uygun (112) örneklem seçiminin yapıldığı görülmektedir. Bu 
örneklem seçiminden sonra en fazla, kolay ulaşılabilir örneklem seçiminin (37) yapıldığı 
bulunmuştur. Araştırmada, rastgele örneklem seçiminin (25) ve diğer örneklem seçiminin (25) 
alındığı örneklemlerin daha az tercih edildiği bulunmuştur. 
 

Tablo 14. Değerler Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerin Veri Analiz Yöntemi 
Dağılımı 
Veri Analiz Yöntemi (f) (%) 
Nicel Betimsel 136 41.0 
Nicel Kestirimsel 141 42.5 
Nitel 55 16.5 
Toplam 332 100.0 

 

 

Şekil 12. Değerler Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerde Kullanılan Veri Analiz Yöntemi 
Dağılımı 

 
Tablo 14’de ve şekil 12’de, Değerler Eğitimi dergisinde yayımlanan makalelerin veri 

analizi hakkında betimsel bulgular yer almaktadır. Araştırma bulguları incelendiğinde, en 
fazla nicel kestirimsel analiz (141) yönteminin seçildiği bulunmuştur. Bu veri analiz 
yönteminden sonra en fazla, nicel betimsel veri analiz (136) yönteminin seçildiği tespit 
edilmiştir. Araştırmada, nitel veri analizlerinin en az tercih edilen (55) analiz yöntemi olduğu 
görülmektedir. 

 
Tablo 15. Değerler Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerin Veri Analiz Açıklama Dağılımı 

Veri Analiz Açıklama Dağılımı  (f) (%) 

 
Nicel Betimsel 

Frekans/Yüzde/Çizelge 
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Grafikle Gösterim 

87 
40 
9 

26.2 
12.0 
2.7 

136

141

55

Veri Analiz Yöntemi

Nicel Betimsel

Nicel Kestirimsel

Nitel

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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 
 
 

 225 

 
 
 
 
Nicel Kestirimsel 

Korelasyon 
t-testi 
Anova 
Manova 
Faktör Analizi 
Regrasyon 
Non-parametrik test 
Yapısal Eşitlik 
Diğer 

32 
35 
12 
1 
15 
5 
34 
1 
6 

9.6 
10.5 
3.6 
0.3 
4.5 
1.5 
10.2 
0.3 
1.8 

 
Nitel 

İçerik Analiz 
Betimsel Analiz 
Diğer 

18 
24 
13 

5.4 
7.2 
3.9 

Toplam  332 100.0 

 

Tablo 15’de, Değerler Eğitimi dergisinde yayımlanan makalelerin veri analizleri 
hakkında betimsel bulgular yer almaktadır. Araştırma bulguları incelendiğinde, en fazla nicel 
betimsel analiz yöntemlerinden frekans/yüzde/çizelge (87) yönteminin seçildiği bulunmuştur. 
Bu veri analiz yönteminden sonra en fazla, nicel betimsel veri analiz yöntemlerinden 
ortalama/standart sapma (40) yönteminin tercih edildiği bulunmuştur. Bu analiz 
yöntemlerinden sonra, nicel kestirimsel analiz yöntemlerinden t-testi (35) yönteminin, non-
parametrik test yönteminin (34) ve korelasyon yönteminin (32) sıkça tercih edildiği 
görülmüştür. Nitel analiz yöntemlerinden, betimsel analiz (24) yönteminin en fazla tercih 
edilen yöntemlerden olduğu söylenebilir. Ayrıca nitel veri analiz yöntemlerinden betimsel 
analizden sonra, içerik analizi yönteminin (18) ve diğer analiz yöntemlerinin (13) sırasıyla en 
çok tercih edilen nitel veri analiz yöntemlerden olduğu görülmektedir. Araştırmada, nicel 
betimsel veri analiz yöntemlerinden grafik gösterimi (9); nicel kestirimsel yöntemlerden 
regrasyon (5), manova (1) ve yapısal eşitlik (1) veri analiz yöntemlerinin en az kullanılan 
yöntemler olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

 
Tablo 16. Değerler Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerdeki Tartışma Boyutu Dağılımı 

Tartışma Boyutu (f) (%) 
Bir Boyut 120 75.0 
İki Boyut 36 22.5 
Üç ve Daha Fazla Boyut 4 2.5 
Toplam 160 100.0 
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Şekil 13. Değerler Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerdeki Tartışma Boyutu Dağılımı 
 
Tablo 16 incelendiğinde, Değerler Eğitimi dergisinde yayımlanan makalelerin tartışma 

boyutları hakkında betimsel bulguların yer aldığı görülmektedir. Bulgular incelendiğinde, 
araştırma sonuçlarına ilişkin olarak, bir boyuta yönelik tartışmaların en fazla yapılan tartışma 
olduğu görülmüştür. Bir boyutlu tartışma 120 araştırma bulgusunda yapılmıştır. Araştırma 
sonuçlarına ilişkin olarak, 36 araştırmada iki boyutlu; 4 araştırmada ise 3 ve daha fazla 
boyutlu tartışmalara yer verilmiştir. 

 
Tartışma ve Sonuç 

Değerler Eğitimi Dergisi, 2003 yılında yayınlanmaya başladığı günden itibaren 29 sayı 
çıkarmıştır. 2003-2014 yılları arasında çıkarılan 25 sayının incelendiği bu çalışmada ise 
dergide yayınlanan 202 makale, içerik analizi yoluyla altı ana kategori altında toplanmış ve 
yorumlanmıştır. Değerler Eğitimi Dergisinde yayınlanan makalelerin tamamı Türkçe olarak 
yayınlanmıştır. Dergide yer alan makale sayısı yıl bazında 2003 ve 2013 yılları haricinde 
ortalama 15 makale olarak yayınlanmıştır. Dergide genel olarak üniversitelerde görev yapan 
akademisyenlerin (% 85.4) makaleleri yer alırken, diğer kurumlarda görev yapan yazarların 
oranı % 14.6 olarak belirlenmiştir.  

Değerler Eğitimi Dergisinde yayınlanan makaleler genel olarak 
değerler eğitimi ile ilgili alanyazın çalışmaları ve betimsel araştırmalara dayalı makalelerden 
oluşmaktadır. Değerler eğitimi ile ilgili deneysel çalışmaların oranı ise tüm çalışmalar içinde 
% 1.5 oranındadır. Yine Değerler Eğitimi Dergisinde yayımlanan makalelerin konu alan 
dağılımı ile ilgili bulgulara incelendiğinde Değer Yönelimleri ve Değerlere İlişkin Tutumlar 
(45), Değerler ve Karakter Hakkında Doğrudan Öğretim (29), Değerler Eğitiminin Dini 
Temelleri (28), Değerlerin Analizi (17), Ahlak Eğitimi (8), Karakter Eğitimi (7) ve Zorbalık 
ve Şiddet (6) konularında çalışmaların yayınlandığı görülmektedir. Araştırmada elde edilen 
veriler incelendiğinde, yayınlanan makalelerde kullanılan yöntemlerin büyük çoğunluğu 
betimsel tarama modelinde olan çalışmalar olmakla beraber: alanyazın çalışmaları ve nicel 
veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Veri toplama araçlarının ise 
çoğunlukla anket, tutum, algı ve kişilik ölçeklerinden oluştuğu görülmektedir. Nitel veri 
toplama araçlarının ise oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. İncelenen makalelerde ortaya 
çıkan bir diğer önemli nokta ise genellikle çalışmaların lisans düzeyinde öğrenciler ile 
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öğretmen grupları üzerinde yoğunlaştığıdır. Verilerin analizinde daha çok nicel analiz 
yöntemleri seçilirken, nitel analiz yöntemlerinin oranı % 16.5 olarak tespit edilmiştir.  

Yapılan bu çalışma ile benzer sonuçları olan çalışmalar incelendiğinde değerler eğitimi 
konusunda yapılan çalışmaların daha çok öğretmen adayları ve onların değer yönelimleri ile 
programlarda değerlerin yer alma durumlarında yoğunlaştığı görülmektedir. Elbir ve Bağcı 
(2013) tarafından değerler eğitimi konusunda 1999-2011 yılları arasında Türkiye’de yapılan 
lisansüstü tezlerin araştırıldığı çalışmada: 21 yüksek lisans ve doktora tezi içerik analizi 
yapılarak incelenmiştir. Tezler konu bakımından sınıflandırılmış ve değerler eğitimi, üç başlık 
altında ele alınmıştır. İncelenen tezlerde: İlköğretim programında değerler eğitiminin yeri, 
değerler eğitimi öğretiminde kullanılabilecek teknikler ile değerler eğitiminin öğretmen 
görüşlerince değerlendirilmesi konuları üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda incelenen 
tezlerde öğretmenlerin ve öğrencilerin değerler eğitim hakkında yeteri kadar bilgi sahibi 
olmadıkları kanısına varılmıştır. Bu bilgi eksikliğinin giderilmesi için çeşitli etkinliklerin 
yapılması önerilmiştir. Özellikle öğretmen adaylarının ve şu an görev yapmakta olan 
öğretmenlerin değerler eğitiminin öğretimi sırasında kullanabilecekleri çağdaş yöntem ve 
teknikler hakkında bilgilendirilmeleri gerektiği vurgulanmıştır. Yapılan bu çalışmada da 
benzer şekilde değerlerin öğretimi, yöntemler ve öğretmenlik eğitimi alan lisans öğrencileri 
ile öğretmenler üzerinde yapılan çalışmaların yoğunlaştığı söylenebilir.   

Benzer şekilde yapılan Güçlü (2015) tarafından “Türkiye’de Değerler Eğitimi 
Konusunda Yapılan Araştırmalar” ın incelendiği çalışmada değerler eğitimi konusunda 
yapılan tez, makale, proje ve diğer araştırma sonuçları analiz edilmiştir. Beş ana başlık altında 
kategorize edilen araştırmada incelenen çalışmaların: değerler eğitiminde kullanılan araçlar, 
değerler eğitimi ile ilgili öğretmen görüşleri, değerler eğitimi programı ve değerler eğitiminin 
öğrencilerin gelişimleri ile ilgili konularda yoğunlaştıkları tespit edilmiştir. Güçlü, tarafından 
yapılan çalışma ile yapılan bu çalışmada yer alan ve araştırmanın ana problemini oluşturan 
değerler eğitimi araştırmalarının odak noktası: değerler eğitiminde kullanılan yöntemler, 
programlarda yer alma ve öğretimi konularında farklı grupların görüşlerinin ne olduğu 
üzerindedir.  

Değerler eğitimi ile ilgili yapılan araştırmalar arasında değerlerin ders kitaplarında 
verilme düzeyleri ve yöntemleri de sıkça rastlanan çalışma konularındandır (Ersoy ve Şahin, 
2012: Belet ve Deveci, 2008: Ekinci Çelikpazu, ve Aktaş 2011).Yapılan bu çalışmalarda ders 
kitaplarında değerlerin hangi değer öğretim yaklaşımları ile verildiği araştırmaların odak 
noktasını oluşturmuştur. Genellikle doküman inceleme yöntemiyle yürütülen bu çalışmalarda 
değerlerin telkin ve değer analizleri ile öğretim yaklaşımlarına göre öğretildiği tespit 
edilmiştir.  

Değerler eğitimi konusunda en eski ve etki açısından en fazla öneme sahip sayılabilecek 
Moral Education dergisiyle ilgili de benzer bir çalışma yapılmıştır. Lee ve Taylor (2013) 
tarafından yapılan çalışmada Moral Education dergisinin 1971-2011 yılları arasında 
yayınladıkları 945 makale incelenmiştir. İçerik analizi ile dergide yayınlanan makalelerin 
yıllar içindeki yönelimlerinin belirlendiği bu çalışmada makaleler yedi kategori altında analiz 
edilmiştir. Bu kategoriler, dergide yayınlanan makalelerin disiplinlere göre analizi, 
makalelerin konular bazında incelenmesi, özel sayılarda yer alan konular ve bu makalelerin 
incelenmesi, araştırma yöntemlerine göre analiz, örneklem sayı ve düzeylerine göre analiz, 
yazar ve dergide görev yapan editörlerin kişisel bilgilerine yönelik analizlerden oluşmaktadır. 
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Makalenin odak noktasında yer alan ve dergide yayınlanan makalelerin konuları: 
bilişsel, duyuşsal, adalet, değerler, din, eğitim ve cinsiyet eğitimi gibi yedi ana başlık altında 
toplanmıştır. Değerler başlığı altında toplanan çalışmaların sayısı 189 olmakla beraber bu 
kategori altında değerler eğitimi, ergenlik ve değerler, erdemlilik gibi konularında yayınlar 
yer almıştır. Diğer kategoriler altında ise insan hakları, demokrasi ve vatandaşlık eğitimi, 
ahlaki gelişim ve bilişsel gelişim, öğretim programları vb. yer almıştır. Değerler Eğitimi 
Dergisinde incelenen makalelerin de benzer şekilde dergide yer aldığı söylenebilir. Lee ve 
Taylor, yaptıkları araştırmada Moral Education da yayınlanan makalelerin % 51,4 ünün 
alanyazın çalışması ile yazıldığını tespit ederken % 19,6 sının ise nitel araştırmalardan 
oluştuğunu tespit etmişlerdir. Yapılan bu çalışma ile alanyazın konusunda büyük benzerlik 
göstermesine rağmen Değerler Eğitimi Dergisinde nitel tarzda araştırmaların daha az olduğu 
söylenebilir. Benzer şekilde farklı disiplinlerde yapılan makale ve tezlerle ilgili içerik analizi 
çalışmalarında betimsel ve nicel çalışmaların yoğun bir şekilde kullanıldığı da görülmektedir 
Selçuk, Palancı, Kandemir ve Dündar, 2014). Lee ve Taylor (2013), Moral education da 
yayınlanan çalışmalarda çalışma gruplarının yaklaşık % 57 sinin lisans, % 14,7 sinin 
ilköğretim, okulöncesinin ise tüm çalışmalar içinde % 1,1 ini oluşturduğunu tespit etmiştir. 
Bu bulgular okulöncesinde benzerlik göstermekle beraber (% 0.9) diğer gruplarda ayrıştığını 
göstermektedir.  

Değerler Eğitimi Dergisinde yayınlanan makalelerin incelendiği bu araştırmada ortaya 
çıkan sonuçlara dayalı olarak aşağıdaki öneriler değerler eğitimi dergisi yayın kurulu, dergiye 
makale gönderecek yazarlar ve değerler eğitimi konusunda çalışmalar yapan araştırmacılara 
dayalı olarak sunulabilir: Değerler eğitimi konusunda değer öğretim yaklaşımları konusunda 
çalışmalar olmakla beraber bu çalışmaların daha çok alanyazın ve nicel veri toplama 
araçlarına dayalı olarak elde edilen bulguların yorumlanmasına dayalı çalışmalar olduğu tespit 
edilmiştir. Değerlerin öğretimi konusunda daha çok deneysel ve öğretim ortamlarından 
kesitlerin sunulacağı örnek çalışmalar yapılabilir. Yapılan çalışmaların örneklem düzeylerinin 
daha çok yetişkin grup sayılabilecek örneklem grupları ile gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Değerlerin ve değer eğitim yaklaşımlarının etkililiğini görmek adına daha küçük yaş grupları 
ve ergenlik dönemi gençleri ile çalışmalar yapılabilir. İncelenen çalışmalar arasında nitel veri 
toplama araçlarına dayalı çalışmaların görece daha az olduğu anlaşılmaktadır. Nitel veri 
toplama araçlarının kullanıldığı ve gözlem, görüşme, örnek olay ve olgu bilim çalışmaları ile 
yürütülebilecek değerler eğitimi çalışmalarının etki ve sonuçlarının daha dikkat çekeceği 
söylenebilir. Deneysel tarzda ve uzun süreli boylamsal çalışmalara yer verilebilir. Değerler 
eğitimi konularında karşılaştırmalı çalışmalarla beraber, kültür analizleri ve kültüre dayalı 
kuram oluşturma çalışmalarına yer verilebilir. Derginin uluslararası etki ve yayınlarının daha 
büyük kitlelere ulaşması açısından Türkçe yayın yanında İngilizce yayınlara da yer verilmesi 
politikalarının gündeme alınması etkili olabilir.  

 

 

 

 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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 
 
 

 229 

Kaynakça 

Acar Güvendir, M. & Özer Özkan, Y. (2015). Türkiye’deki Eğitim Alanında Yayımlanan 
Bilimsel Dergilerde Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Konulu Makalelerin İncelenmesi, 
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(52), 23-33. 

Ahi, B. & Kıldan, A. O. (2013). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Alanında Yapılan 
Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2002-2011), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dergisi, 27, 23 – 46. 

Belet, Ş.D. & Deveci, H. (2008). Türkçe Ders Kitaplarının Değerler Bakımından İncelenmesi. 
VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2-4 Mayıs. Çanakkale. 

Berg, L. B. (1998). Qualitative Research methods fort he social sciences (Third Edition). 
Boston: Allyn & Bacon. 

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün,Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2011). Bilimsel 
Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi 

Cihan, N. (2014). Okullarda Değerler Eğitimi ve Türkiye’deki Uygulamaya Bir Bakış, 
Turkish Studies, 9 (2), 429-436. 

Creswell, J. W. (2014). Araştırma Deseni: Nitel, Nicel Ve Karma Yöntem Yaklaşımları. 
Demir, S. B. (Çev. Ed.). Ankara: Eğiten Kitap. 

Çiltaş, A. (2012). 2005-2010 Yılları Arasında Matematik Eğitimi Alanında Türkiye’de 
Yapılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tez Çalışmalarının İçerik Analizi, The Journal of 
Academic Social Science Studies, 5(7), 211-228. 

Çiltaş, A., Güler, G. & Sözbilir, M. (2012).Türkiye’de Matematik Eğitimi Araştırmaları: Bir 
İçerik Analizi Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1) ,565-580. 

Deniş Çeliker, H. & Uçar, C. (2015). Fen Eğitimi Araştırmacılarına Bir Rehber: 2001-2013 
Yılları Arasında Yazılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi, Elektronik Sosyal Bilimler 
Dergisi, 14(54), 81-94. 

Ekinci Çelikpazu, E. & Aktaş, E. (2011). MEB 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer 
Alan Metinlerin Değer İletimi Açısından İncelenmesi, Turkish Studies 

Elbir, B. & Yıldız, H. (2012). İlköğretim Yazma Eğitimi Üzerine Yapılan Lisansüstü 
Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Akademik Bakış Dergisi, 30. 

Elbir, B. & Bağcı, H. (2013). Değerler Eğitimi Üzerine Yapılmış Lisansüstü Düzeyindeki 
Çalışmaların Değerlendirilmesi, Turkish Studies, 8(1), 1321-1333. 

Elmore, P. B. &. Woehlke, P. L. (1998). Twenty Years of Research Methods Employed in 
‘American Educational Research Journal, ‘Educational Researcher’ and ‘Review of 
Educational Research’, Paper presented at the Annual Meeting of the American 
Educational Research Association, San Diego, CA, April, 13-17. 

Ersoy, F. & Şahin, T. (2012). Sosyal bilgiler Ders Kitaplarının Değerler Eğitimi Yaklaşımları 
Açısından İncelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2) 

 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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 
 
 

 230 

Göktaş, Y., Hasançebi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M. & Sözbilir, M. 
(2012). Türkiye’deki Eğitim Araştırmalarında Eğilimler: Bir İçerik Analizi, 
Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 443-460. 

Güçlü, M. (2015). Türkiye'de Değerler Eğitimi Konusunda Yapılan Araştırmalar, Journal of 
International Social Research, 8(38). 

Gül, S. & Sözbilir, M. (2015). Biology Education Research Trends in Turkey, Eurasia 
Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(1), 93-109. 

Gülbahar, Y. & Alper, A. (2009). Öğretim Teknolojileri Alanında Yapılan Araştırmalar 
Konusunda Bir İçerik Analizi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 
42(2), 93-111. 

Hsu, T. (2005). Research Methods And Data Analysis Procedures Used by Educational 
Researchers, International Journal of Research & Method in Education, 28(2), 109–
133. 

Karadağ, E. (2009). Eğitim Bilimleri Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin İncelenmesi, Ahi 
Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 75-87. 

Karadağ, E. (2010). Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Araştırma Modelleri: 
Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 
16(1), 49-71. 

Kılıç-Çakmak, E.,Çebi, A., Mihçi, P., Günbatar, M.S. & Akçayir, M. (2013). A Content 
Analysis Of Educational Technology Research in 2011, 4th International Conference 
on New Horizons in Education, INTE 2013 Proceedings Book, 397-409. 

Kinshuk, Huang, H., Sampson, D., & Chen, N. (2013). Trends in Educational Technology 
through the Lens of the Highly Cited Articles Published in the Journal of Educational 
Technology and Society, Educational Technology & Society, 16(2), 3–20. 

Lee, C.M. & Taylor, M.J. (2013). Moral Education Trends Over 40 Years: A Content 
Analysis of The Journal of Moral Education, Journal of Moral Education, 42(4), 399-
429. 

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data 
Analysis. United States of America: Sage Publications. 

Mortimore, P. (2000). Does educational research matter?, British Educational Research 
Journal, 26 (1),5-24. 

Ozan, C. & Köse, K. (2014). Eğitim Programları ve Öğretim Alanındaki Araştırma Eğilimleri, 
Sakarya University Journal of Education, 4(1), 16-136. 

Özay Köse, E., Gül, Ş. & Konu, M. (2014). Türkiye’de Sosyal Bilimler Veri Tabanında 
Taranan Biyoloji Eğitimi Araştırmalarının İncelenmesi, Akademik Sosyal Araştırmalar 
Dergisi, 2(1), 265-276. 

Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri (Çev.ed. Bütün, M & 
Demir, S. B.). Ankara: Pegem Yayıncılık. 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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 
 
 

 231 

Ross, A. & Onwuegbuzie, A. J. (2012). Prevalence of Mixed Methods Research in 
Mathematics Education, The Mathematics Educator, 22(1), 84–113. 

Saban, A., Koçbeker Eid, B. N.,  Saban, A., Alan, S., Doğru, S., Ege, İ., Arslantaş, S., Çınar,  

D. &Tunç, P. (2010). Eğitimbilim Alanında Nitel Araştırma Metodolojisi İle Gerçekleştirilen 
Makalelerin Analiz Edilmesi, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Dergisi, 

30, 125-142. 

Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M. & Dündar, H. (2014). Eğitim ve Bilim Dergisinde 
Yayınlanan Araştırmaların Eğilimleri: İçerik Analizi, Eğitim ve Bilim, 39(173), 430-
453. 

Şahin, Y. E., Kana, F. & Varışoğlu, B. (2013). Türkçe Eğitimi Bölümlerinde Yapılan 
Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimleri, International Journal of Human Sciences, 
10(2), 376-358. 

Sözbilir, M., Kutu, H., & Yasar, M.D. (2012). Science Education Research In Turkey: A 
Content Analysis of Selected Features of Papers Published. In D. Jorde & J. Dillon 
(Eds). Science Education Research and Practice in Europe: Retrospective and 
Prospective (pp.341-374). Rotterdam: Sense Publishers. 

Tarman, B., Güven, C. & Aktaşlı, İ. (2011). Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında 
Yapılan Doktora Tezlerinin Değerlendirilmesi ve Alana Katkıları, Selçuk Üniversitesi 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 391-410. 

Tatar, E., Kağızmanlı, T. B., & Akkaya, A. (2013). Türkiye’deki Teknoloji Destekli 
Matematik Eğitimi Araştırmalarının İçerik Analizi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 
33-50. 

Tebiş, C. & Okay, H. (2013). Türkiye’de Müzik Sanatı ve Eğitiminde Keman ve Viyola 
Konulu Lisansüstü Tezlerin Konu ve Yöntem Olarak İncelenmesi, International 
Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 2(2), 10-20. 

Tomakin, E. & Yeşilyurt, M. (2013). Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretim Çalışmalarının 
Meta-Analizi: Türkiye Örneği, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 10( 1), 248-263. 

Ulutaş, F. & Ubuz, B. (2008). Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler: 2000 ile 2006 
Yılları Arası, İlköğretim Online, 7(3), 614-626. 

Uzunboylu, H. & Aşıksoy, G. (2014). Research in Physics Education: A Study of Content 
Analysis, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 136, 425 – 437. 

Yaşar Can, M. & Aral, N. (2011). Türkiye’de Okul Öncesinde Drama Alanında Yapılan 
Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi, 22, 70 – 90. 

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (5. Baskı), 
Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

Yıldız, A. (2004). Türkiye’deki Yetişkin Eğitimi Araştırmalarına Toplu Bakış, Ankara 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1), 78-97. 

http://www.akademikbakis.org/


	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	  
	  
	  

	   232	  

DEŞİFRE ÇALMA TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI* 

 
Elçin ERGİN**  Yavuz DURAK*** 

Öz 

Bu çalışmanın amacı, çalgı eğitiminin önemli bir boyut olan deşifre çalma ile ilgili bir tutum ölçeği 
geliştirmektir. Ölçek, müzik eğitimi anabilim dallarında öğrenim gören öğrencilerin çalgıda deşifre yapmaya 
yönelik tutumlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Dört faktörlü ve likert tipinde olan ölçeğin deneme için 
oluşturulan taslak hali 4 farklı üniversitenin müzik eğitimi anabilim dallarında öğrenim görmekte olan 400 
öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin olarak öncelikle faktör analizi için gerekli olan Kiser-
Mayer-Olkin ve Barlett küresellik testi yapılmış daha sonra taslak ölçeğe faktör analizi uygulanmıştır. Yapılan 
analizler sonucunda KMO değeri 0.896, Barlett testi ise 6155,135 olup 0.001 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. 
Yapılan faktör analizi sonucunda ise 19 maddeli ve 4 faktörlü nihai ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin güvenirliği 
için cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğe ait alfa katsayısı ise 0.761 olarak bulunmuştur.  

Anahtar sözcükler: Çalgı eğitimi, deşifre çalma, deşifre çalma tutumu, tutum ölçeği, ölçek geliştirme. 

	  
Sight Playing Attitude Scale: A Study Of Validity And Reliability 

 
Abstract 

 The aim of this study is to develop an attitude scale about the sight playing which is an important aspect 
of musical training. The scale aims to determine the attitudes of students, who receive musical training in music 
education department, towards sight playing in instrument. Draft of the scale which is four-factor and Likert type 
has been applied in 4 different universities, to 400 students who study in music education department. Regarding 
the construct validity, Barlett sphericity test and Kiser-Mayer-Olkin which are necessary for factor analysis, have 
been applied first, then factor analysis has been applied to draft of the scale. As a result of the analysis, KMO 
value is 0.986, Barlett test is 6155,135 and meaningfullness value is found as 0.001.  As a result of factor 
analysis, 19-item, 4-factor final scale was obtained. For the reliability of the scale, Cronbach alpha internal 
consistency coefficieny was calculated. The alpha coefficient of the scale was found as 0.761. 
	  
Keywords: Instrument education, sight-playing, sight-playing attitude, attitude scale, scale development. 
	  

Giriş 

Kompleks motor beceriler gösteren bireyler öz disiplin sağlamak zorunda olan 
bireylerdir. Son yıllarda motor öğrenmelere ilişkin süreçler ve bu süreçlerin işlevleri ise daha 
fazla araştırılmaktadır. Müzisyenler, sporcular gibi motor becerilerle uğraşan öğrenenler, uzun 
sürelerle egzersiz yapmaya ve kötü sonuçlarla karşılaşsalar bile motivasyonlarını sürdürmeye 
ve yüksek standartlara ulaşıncaya kadar çaba sarf etmeye ihtiyacı olan bireylerdir. Özmenteş 
(2013), öğrencinin performansının yükseltilmesi için uyguladıkları yöntemler ve kişisel 
özellikler ile birlikte çalgıda performans başarısı için öğrencilerin yetenek, hazır bulunuşluk, 
günlük çalışma miktarı, çalışmalarının etkililiği, motivasyon, hedefler, duyuşsal özellikler, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*   Bu çalışma “Bilişüstü özdüzenleme basamaklarına göre yapılan gitar eğitiminin deşifre performansına farkındalığa ve 
tutuma etkisi” adlı doktora tezinden yararlanılarak oluşturulmuştur.  
**  Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Şanlıurfa, elcin06@gmail.com  
***	  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı, Bolu, ydurak27@gmail.com 
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bilişsel stratejiler, çalgıya başlama yaşı, fiziksel yatkınlıklar gibi özellikleri performansın 
yükseltilmesi için gerekli görülebilecek nitelikler olarak tanımlamakta, çalgıda performans ve 
motivasyon için gerekli etkenlerin neler olduğunun ortaya çıkarılması gerektiğini 
belirtmektedir. Keman eğitiminde Uslu (2012), temel tekniklerin pratik ve teorik olarak 
yürütülmesi gerekmektedir. Vücudun çalgıya adapte olamaması, düzgün ses çıkartmada 
yaşanan zorluklar vb nedenlerden dolayı öğrencilerin çalgıyı başlangıç aşamasında bıraktığını 
belirtmektedir. İyi bir gitar icrası için, diğer çalgılarda olduğu bilgi tüm çalma teknik ve 
yöntemlerinden haberdar olmanın gerekliliğini vurgulayan Yokuş (2010), enstrüman çalan 
bireylerin her anlamda farkındalığa sahip olması gerektiğini tespit etmiştir.  

Deşifre çalma, çalgı eğitiminin başlangıcından itibaren öğrenciye kazandırılması 
gereken en önemli becerilerden biridir (Çimen, 2001)   deşifrenin büyük ölçüde öğrencinin 
zekâsına, yeteneğine ve müzikal birikimine dayandığını, bununla birlikte öğretmen 
rehberliğinde hazırlanmış bir öğretim programı ve sistemli çalışma ile geliştirilebileceği 
savunulmaktadır. “Deşifre çalma, “çalışma deşifresi” ve “çalma deşifresi” olarak iki bölümde 
incelenmektedir. Çalışma deşifresi, repertuara alınacak bir eserin incelenmesi, dikkatlice ve 
yavaşça okunmasına işaret etmektedir. Çalma deşifresi ise herhangi bir eserin karakterine 
uygun, temiz ve temposuna yakın bir hızda okunması” olarak tanımlanmaktadır (Türkmen, 
2008: 8). Gudmundsdottir (2010)  ise deşifreyi çalgıda kullanılan notaların dizek üzerindeki 
sembolleri çözmek olarak tanımlamakta ve perde ve perdeler arası ilişkinin kavranmasının 
önemini vurgulamaktadır. Deşifre gelişimi için çeşitli noktaların öneminden bahsedilmekte ve 
bu önem, genel olarak eser ve nota yapısı üzerinde çeşitlenmektedir. Özer ve Yiğit (2011), 
deşifre esnasında hiçbir basamağın atlanmaması ve sistematik bir çalışma yürütülmesi 
gerektiğini vurgulamaktadır. Deşifre eğitiminde öğretmene büyük görev düştüğünü belirten 
Türkmen (2008)’e göre, dikkat gerektiren her aşama başlangıçta öğrenciye anlatılmalı ve 
öğrencinin davranışları bu doğrultuda gözlenmelidir. Deşifre çalışması başlangıcında öğrenci, 
parçanın ölçü değerini ve temposunu gözden geçirmeli, parmak numaralarını ve başlangıç 
pozisyonlarını doğru yerleştirmeye özen göstermeli, parçanın donanımına dikkat etmeli ve 
ellere bakmadan çalma konusunda bilgilendirilmelidir. 

Deşifre esnasındaki davranışları genel bilişsel ve temel bilişsel beceriler olarak 
açıklayan araştırmalar, deşifrede farklı bileşenlerden oluşan becerilere dikkat çekmekte ve üç 
kategori tanımlamaktadır. Bunlar; genel bilişsel beceriler (hafızayı çalıştırma, kısa süreli 
müziksel hafıza, kısa süreli sayısal hafıza), temel bilişsel beceriler (notaya basma hızı, tepki 
zamanı, bilgiyi işleme hızı), çalma ile ilgili beceriler (solo çalma, deşifre ve işitme becerisi). 
Provasız müziksel performans yani deşifre, bireyin görsel açıdan karışık girdilerin (nota) 
işlenmesi becerisine dayanmaktadır. Bu beceri her seviyedeki müzik öğrencisinin ihtiyacı 
olan bir beceridir. Nota okunmaya başlandığında, müziksel hafızaya yerleşmeye başlamakta 
ve daha sonra bu süreç işitsel yönden yapılandırılmaktadır (Kopiez ve Lee, 2008). Deşifre ile 
ilgili araştırmalar, deşifre sürecinde beceriyi etkileyen öğeler olduğunu göstermektedir. Bu 
öğeler; el-göz koordinasyonu (Sloboda, 1974), kısa süreli bellek ve algı ilişkisi (Eaton, 1978; 
Waters, Towsend ve Underwood, 1998), psikomotor beceriler (Thompson, 1985), nota 
isimlendirme, nota ile perde arasında eşleştirme yapabilme (Waters, Townsend ve 
Underwood, 1998), algılama hızı, tepki verme hızı (Oswald ve Roth, 1997) ve işitsel 
imajlamadır (Waters vd, 1998: Akt: Kopiez ve Lee, 2008, 43-44). Deşifre; algısal-görsel 
imajlar oluşturma, psikomotor beceriler, bilgiyi işleme hızı ve işitsel yetenek gerektiren bir 
süreçtir ve deşifre yapmanın zorluğu tüm bu süreçlerin aynı zamanda olma zorunluluğundan 
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kaynaklanmaktadır. Deşifrenin bu özellikleri ile kişinin çalışma yöntemleri bir arada 
düşünülmeli ve deşifrenin geliştirilmesinde önemli olan yapılar bütünlük içinde ele 
alınmalıdır.  

 
Bunlara ek olarak çalgı eğitimcilerine göre deşifrede önemli olan bazı noktalar 

şunlardır:  

•   Deşifre çalmaya başlamadan önce eser dikkatlice incelenmelidir. 
•   Parçanın gerçek hızını dikkate almadan ağır bir tempoda deşifre yapılmalı, 

hızlanmak ve ezberlemekten kaçınılmalıdır. 
•   Eser, yazılı olan ya da uygun şekilde düzenlenen parmak numaralarına göre 

çalınmalıdır. 
•   Ritim ve akıcılığı bozmamaya özen gösterilmelidir. Hata yapıldığında 

durulmamalı ve geriye dönülmemelidir. 
•   Gözler ellere bakmadan, çalınan notada/ölçüde ve hep bir sonraki 

notayı/ölçüyü takip edecek şekilde hareket etmelidir (Haug, 1990; Fenmen, 
1991; Çimen, 2001; Küçük, 1994; Tufan, 2000, Akt: Nart, 2010: 35). 

 “Bir kimsenin herhangi bir eşya, olay, insan ve davranışa karşı olumlu ya da olumsuz 
davranış gösterme eğilimine tutum denir” . Bir objeye karşı zaman içerisinde oluşmakta ve 
öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. (Turgut ve Baykul, 2013:324). Senemoğlu (2005)’nun 
tutumla ilgili olarak “birçok tutumun eğitim hedefleri arasında yer aldığı ve bireylerin 
seçimlerini etkileyen kazanılmış içsel bir durum olduğu” görüşü de bunu desteklemektedir.  

Tutuma ilişkin açıklamalara bakıldığında bu kavramın öğrenmedeki önemi daha da 
göze çarpmaktadır. Enç (1980), tutumu bireyin belli insanlar, nesneler ve durumlar karşısında 
belli davranışlar göstermeye yönelten davranış eğilimleri olarak tanımlarken, Özçelik 
(1989)’e göre öğrenme sürecinde tutum, bir derse veya konuya ilgi duyma, ondan haberdar 
olma, ondan kaçınmama, dikkatini yöneltme gibi davranışları kapsamaktadır (Aktaran: 
Duman, 2011: 254). Bu sebeple tutum, öğrenmede oldukça önemli bir yere sahiptir. 

Tutumun, bireyi belli durumlar karşısında belli davranışlar göstermeye iten eğilimler 
(Demirel, 2005) olarak tanımlanmasından yola çıkarak, olumlu tutum oluşturmak için öğretim 
sürecinin buna yönelik hazırlanması gerektiğini düşünebiliriz. Çünkü tutum, “var olan bir 
durum değil, yaşantılarla öğrenilen bir durumdur. Öğrenme sürecinde aşamalı olarak 
şekillenmekte ve birey ile nesne arasında bir düzen oluşmasına sebep olmaktadır” (Uygun, 
2012: 23).  
 Tutum ile ilgili özellikler ve açıklamalar incelendiğinde karşımıza deşifre çalma 
tutumu ile ilgili olarak şu gereklilik çıkmaktadır. Deşifre çalmaya yönelik tutum, öğrencinin 
deşifre çalma davranışını etkileyecektir. Yani, olumlu tutum sergileyen öğrenci daha sık 
deşifre çalışma ve deşifreyi daha doğru şekilde yapmaya çalışacaktır. Bununla birlikte deşifre 
çalma davranışını doğru sergilemek, deşifre çalmaya olan tutumu olumlu yönde 
etkileyecektir. Burada önemli nokta, tutum-davranış-tutum arasındaki etkileşimdir. Deşifre 
çalmak bir eseri ilk defa okumak, çalgıda teknik gereklilikler de göze alındığında bireyler için 
çekinilen bir durum olabilmektedir. Bu noktada deşifre çalışmalarının aşamalı, öğrencilerin 
bilgiyi ve davranışını düzenlemesine olanak veren, öngörüde bulunabildiği bir içerikle 
sunulması ve teşvik edici özellik taşıması son derece önemlidir. Tutumun bilişsel, güdüsel ve 
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davranışsal bir yapısı olduğunu ve bireyin dış dünyaya ilişkin duygusunu içerdiğini belirten 
Sherif ve Sherif (1996), tutumu psikolojik bir sürecin herhangi bir değer yargısıyla 
şekillenmiş bir nesne veya duruma ilişkin olumlu veya olumsuz tepki göstereceğini belirleyen 
oldukça sürekli bir hazır olma durumu olarak tanımlarken, aynı zamanda tutumun davranışı 
şekillendirme sürecindeki etkisini vurgulamaktır. “Tutum, bireyi davranışa hazırlayıcı 
karmaşık bir eğilimdir ve bireyin ilgili nesne veya kavrama ait duyguları ona yönelik 
davranışlarını etkilemekte, davranışa devamlılık ve düzenlilik katmaktadır” (Kağıtçıbaşı, 
1999, akt: Tosun, 2011: 26). Bu sebeple, öğrencinin deşifre çalmaya ilişkin tutumu olumlu 
yönde değişirse, deşifre davranışında da olumlu etkiler olacağı düşünülmektedir. tutum ile 
davranış arasındaki etkileşimde, öz düzenleme ve üst biliş içeriğinde sıklıkla adı geçen 
“farkındalık” önemli role sahiptir. Kişinin tutumuna ve davranışlarına ilişkin farkındalığı, 
bilişsel ve davranışsal anlamda başarı getirmenin yanında, bir uyarana karşı tepkisinin ne 
olacağı konusunda öğretmene tahmin etme olanağı sağlamaktadır. Tutum, bir etkinlik için 
hazır bulunuşluk koşulu ise (Ülgen, 1994), öğrencilerin deşifre çalmaya ilişkin olumlu tutum 
sergilemeleri, deşifre çalma davranışına ait hazır bulunuşluk durumunu etkileyecektir. Bunun 
için öğrencilerin deşifreye ilişkin bakış açılarını olumlu hale getirmek, hedeflenen davranışa 
doğru atılmış önemli bir adım olacaktır.  
 

Yöntem 

Deşifre çalmaya yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesinde aşağıdaki aşamalar 
izlenmiştir.  

Ölçeğin geliştirilmesine izlenen aşamalara aşağıda yer verilmiştir. 

Tutum maddelerini oluşturma aşaması 

 Bu aşamada öncelikle ölçek geliştirmekle ilgili kaynaklar ve ölçekler incelenmiştir. 
Farklı sınıf ve seviyelerden oluşan 50 kişilik öğrenci grubuna deşifre çalmayla ilgili 
düşüncelerini belirten kompozisyon yazdırılmıştır. Kompozisyonlar incelenerek tutum 
belirten ifadeler belirlenmiştir. Bu ifadelerden bir madde havuzu oluşturulmuş ve belirlenen 
60 tutum maddesi üç uzmanın görüşüne sunulmuş ve gereksiz görülen 22 madde havuzdan 
çıkartılmıştır. Kalan 38 madde 5 li likert tipinde bir taslak ölçek haline getirilmiştir. Deneme 
ölçeği olarak düzenlenen ölçekte yer alan 38tutum ifadesinin her birinin karşısına beş 
seçenekten oluşan bir cevaplama çizelgesi yerleştirilmiş; seçenekler 5’ten 1’e doğru 
sıralanmış her bir ifade için “üç puan“ orta düzeyde katılımı, “bir puan” olumsuz uçtaki 
tutumun derecesini, “beş puan” ise olumlu uçtaki tutumun puan derecesini temsil etmiştir. 
Maddelerin karşısında yer alan seçenekler ve puan karşılıkları; 5=Kesinlikle Katılıyorum, 4= 
Katılıyorum, 3= Kararsızım, 2= Katılmıyorum, 1= Kesinlikle Katılmıyorum şeklinde 
düzenlenmiştir. Cevap seçenekleri ölçeğin baş tarafında yer almış, ilgili madde ve cevap 
seçeneğinin kesişim yerine boş parantez ( ) işareti konulmuştur. 
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Ön uygulama aşaması 

 38 maddeden oluşan taslak ölçek dört farklı üniversitenin Müzik Eğitim Anabilim 
Dallarında bireysel çalgı ve sınıf düzeyi gözetmeksizin toplam 400 öğrenciye uygulanmıştır. 
Ön uygulamanın ardından ölçeğe ilişkin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. 

 Araştırmacı açısından ölçek puanlarının ilişkili olduğu yapının ortaya konması ya da 
ölçek puanlarının ilişkili olduğu düşünülen yapının varlığına ilişkin kanıtlar, ölçme aracının 
ölçme amacı doğrultusunda çalıştığını göstermek açısından önem taşımaktadır.  

 
Bulgular ve yorum 

Yapı geçerliği aşaması 

 Bu aşamada öncelikle ön uygulaması yapılan taslak ölçeğin yapı geçerliğinin 
belirlenmesi amacı ile faktör analizi yapılmıştır. Yapı geçerliği, bir ölçme aracının teorik bir 
yapıyı destekleme veya ölçtüğü düşünülen özellikleri gerçekte ölçme düzeyinin 
belirlenmesidir.  

Faktör analizi, kullanılan ölçeğin yapı geçerliğinin belirlenmesinde sıklıkla kullanılan 
bir istatistiksel tekniktir. Bu araştırmada da yapı geçerliğinin belirlenmesinde faktör analizi 
kullanılmıştır. Faktör analizi ile “Deşifre Çalma Tutum Ölçeği” nin tek ya da çok faktörlü 
olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Barlett küresellik testi ana kütledeki değişkenlerin 
birbiriyle ilişkili olup olmadığı hipotezini test etmektedir (Büyüköztürk, 2002). Bu amaçla 
öncelikle toplanan verilerin faktör analizine uygunluğunu belirlemek amacı ile KMO ve 
Barlett testleri uygulanmış, daha sonra veriler üzerinde faktör analizi tekniklerinden Temel 
Bileşenler Analizi ile ölçeğin birbirinden bağımsız alt faktörlerini belirlemek için Varimax 
Dik Döndürme yöntemi uygulanmıştır. KMO ve Barlett testlerinin sonuçları tablo 1’de 
gösterilmektedir. 

Tablo 1. KMO Barlett Test Sonuçları 

Kaiser-Meyer-Olkin KMO Örneklem Uyum Ölçüsü                                                                              ,896 
 

Barlett Küresellik Testi 
                           x²                                    6155,135                                   
 s 703 

 p ,000 

 
 
 Tablo 1’de görüldüğü üzere, hesaplanan KMO değeri 0.896 dır. Bu değer kritik değer 
olarak kabul edilen 0.701’in üzerindedir. Barlett testi 6155, 135 olup 0.001 düzeyinde 
manidardır. Bu değerler, deneme uygulamasında elde edilmiş verilerin faktör analizine tabi 
tutulabileceğini göstermektedir. Ayrıca, Barlett testine ilişkin p değeri 0.000<0.05 olduğu için 
kullanılan veri setinin faktör analizine uygun olduğu görülmüştür. 
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Taslak ölçekte yer alan 38 madde ile faktör analizine başlanmış, öz değeri 1.00 dan 
büyük olan dört faktör ortaya çıkmıştır. Bulunan dört faktöre ilişkin toplam öz değerlerin 
varyans oranları ve toplam varyans yüzdeleri tablo 2’de gösterilmiştir.  

 
Tablo 2. Faktör Analizi Sonucunda Faktörlere İlişkin Elde Edilen Bulgular 

Faktör Başlangıç Öz Değerler Toplam Faktör Yükleri 
 Toplam Vary% Küm% Toplam Vary% Küm% 

1 7,834 31,337 31,337 7,834 31,337 31,337 
2 2,520 10,079 41,417 2,520 10,079 41,417 
3 1,544 6,177 47,594 1,544 6,177 47,594 
4 1,119 4,478 52,071 1,119 4,478 52,071 

 
Tablo 2’de görüldüğü gibi, ölçekteki dört faktörün tümü toplam varyansın % 

52,07’sini açıklamaktadır. Kline (1994), “herhangi bir faktör analizinde kabul edilebilir 
toplam varyansın %41’in üzerinde olması gerektiğini” belirtmektedir. 

Döndürme işlemleri sonucunda kalan 19 maddeye ilişkin özdeğer bilgileri tablo 3'te 
yer almaktadır.  

 
Tablo 3. Faktör Analizi Sonucunda Maddelere İlişkin Özdeğer Bilgileri 

	  

Madde Özdeğer 
Top Vary% Küm% 

1 5,988 31,516 31,516 
2 2,380 12,526 44,043 
3 1,502 7,905 51,948 
4 1,023 5,386 57,334 
5 ,862 4,534 61,868 
6 ,829 4,365 66,233 
7 ,812 4,272 70,505 
8 ,703 3,700 74,204 
9 ,674 3,548 77,752 
10 ,643 3,386 81,138 
11 ,503 2,646 83,783 
12 ,501 2,635 86,419 
13 ,452 2,380 88,799 
14 ,444 2,335 91,134 
15 ,394 2,073 93,207 
16 ,363 1,912 95,119 
17 ,343 1,807 96,926 
18 ,307 1,617 98,543 
19 ,277 1,457 100,000 
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Çizelge incelendiğinde özdeğeri 1'den büyük olan dört adet madde görüldüğünden 
kullanılan ölçeğin dört faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Bu sonuç, şekil 1'de yer alan ölçeğe 
ilişkin özdeğer çizgi grafiği (Scree Plot) ile teyit edilmiştir.  

 
 

 
Şekil 1. Özdeğer Çizgi Grafiği 

 
 Şekil 1 incelendiğinde, özdeğer çizgisinin eğiminde belirgin bir azalma görülüp, 

özdeğerlerin kararlı bir duruma geçtikleri (daha yavaş azaldıkları) nokta 4 olarak 
görülmektedir. Bu durum da faktör sayısının dört olduğunu göstermektedir. Döndürme işlemi 
sonucunda kullanılan ölçeğin 4 faktörlü olduğu, bu durumun ölçeğin hazırlanmasında dikkate 
alınan dört temel yapıyı (çaba gösterme, korkma/çekinme, mutlu olma ve bilgiyi kullanma) 
yansıttığı görülmüştür. Tablo 4’te ölçekte yer alan maddelerin faktör yükleri ve tutum öğeleri 
görülmektedir. 
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Tablo 4. Faktör Analizi Sonucunda Ölçekte Yer Alan Maddelere İlişkin Faktör Yükleri ve Tutum 
Öğeleri 

 

 
 
 

Ölçeğe ilişkin güvenirlik analizi aşaması 
Bu aşamada taslak ölçeğin güvenirliğini belirlemek için Ölçeğe ait içsel tutarlılığın 

belirlenmesi amacı ile alfa katsayısı hesaplanmıştır. İçsel tutarlılık, ölçme aracında yer alan 
soruların kendi içlerinde ne kadar ilişkili olduklarını, ne kadar homojen bir yapı 
oluşturduklarını tespit etmek amacı ile kullanılmaktadır. Bunun belirlenmesinde kullanılan 
alfa katsayısı (Cronbach Alpha), ölçme aracındaki farklı soruların aynı niteliği ölçerken 
birbirlerini ne kadar tamamladıklarını tespit etmeye yardımcı olmaktadır. Alfa katsayısının 
değerlendirilmesinde, katsayının 0.40 ile 0.60 arasında olması halinde ölçeğin düşük 
güvenirlikte olduğu, 0.60 ile 0.80 arasında olması halinde oldukça güvenilir, 0.80 ile 1.00 
arasında olması halinde ise ölçeğin yeterli derecede güvenilir olduğu kabul edilmektedir 
(Özdamar, 1999). 

Dört faktörlü olarak saptanan “Deşifre Çalma Tutum Ölçeği”nin her bir alt faktörü için 
güvenirliğin bir göstergesi olarak alfa iç tutarlılık katsayısı ve faktör analizi sonucunda elde 
edilen varyansı açıklama oranları tablo 5’de gösterilmektedir. Deşifre çalma tutum ölçeğinde, 
her bir faktörün açıkladığı varyans oranlarına bakıldığında; birinci faktörün (7 madde) 
açıkladığı varyans oranının %31.51, ikinci faktörün (4 madde) %12.55, üçüncü faktörün (4 
madde) %7.88, dördüncü faktörün (4 madde) %5.39 görülmektedir. Söz konusu faktörleri 
toplam açıkladıkları varyans orasını ise % 57.33 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alfa 

Madde 
no 

Döndürme 
Öncesi Faktör 

Yükleri 

F1 
Deşifre İçin 

Çaba 
Gösterme 

F2 
Deşifre Çalmaktan 
Korkma/Çekinme 

F3 
Deşifre 

Çalmaktan 
Mutlu Olma 

F4 
Deşifre Çalmada 

Bilgiyi 
Kullanma 

13 ,579 ,733    
18 ,610 ,729    
19 ,708 ,707    
17 ,603 ,646    
9 ,530 ,635    

15 ,558 ,595    
7 ,493 ,557    
4 -,363  ,809   
5 -,358  ,753   

11 -,645  ,738   
6 -,477  ,727   

10 ,616   ,732  
3 ,624   ,726  
2 ,464   ,633  

14 ,531   ,620  
16 ,468    ,702 
12 ,460    ,685 
1 ,473    ,583 
8 ,553    ,538 
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katsayılarına bakıldığında ise; birinci faktörün alfa katsayısının 0.831, ikinci faktörün 0.786, 
üçüncü faktörün 0.759 ve dördüncü faktörün 0.693 olduğu görülmektedir. Ayrıca, deşifre 
çalma tutum ölçeğinin genel alfa katsayısı, .761 olarak bulunmuştur. Ölçeğe ilişkin alt 
boyutlar, öz değerleri ve açıklanan varyans oranları tablo 5’te görülmektedir.  
 

Tablo 5. Deşifre Çalma Ölçeği Alt Boyutlarına Göre Güvenirlik Katsayıları, Öz Değer ve 
Açıklanan Varyans Oranları 

	  

Alt Boyutlar/Faktörler İşleyen 
Maddeler 

Faktörlerin 
Güvenirlik (Alfa) 

Katsayıları 

Faktörlerin Öz 
Değerleri 

Faktörlerin 
Açıklanan Varyans 

Oranları 
1. Deşifre İçin Çaba 
Gösterme 

7, 9, 13, 15, 
17, 18, 19 0,831 5,98 31,51 

2. Deşifre Çalmaktan 
Korkma/Çekinme 4, 5, 6, 11 0,786 2,38 12,55 

3. Deşifre Çalmaktan 
Mutlu Olma 2, 3, 10, 14 0,759 1,50 7,88 

4. Deşifre Çalmada 
Bilgiyi Kullanma 1, 8, 12, 16 0,693 1,02 5,39 

Toplam - 57,33 
 

 Yapılan analiz sonucunda “Deşifre Çalma Tutum Ölçeğinin” alfa katsayısı 0.761 
olarak bulunmuştur. Bu bulgulara göre “Deşifre Çalma Tutum Ölçeği” dört faktörlü geçerli ve 
güvenilir bir veri toplama aracı olduğu kabul edilmiştir. Ölçekten alınacak en yüksek puan 95, 
en düşük puan ise 19’dur. 

Sonuç 
Bu çalışma ile eğitim fakülteleri müzik eğitimi anabilim dallarında öğrenim gören 

öğrencilerin deşifre çalma yönelik tutumlarını belirlemek amacı ile bir ölçek geliştirilmiştir. 
Yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri, bu ölçeğin deşifre çalmaya yönelik tutumları 
ölçmede güvenilir olduğunu ortaya koymuştur. Ölçekte 4’ü olumsuz, 15’i olumlu toplam 19 
madde bulunmaktadır. Bu maddelerin, deşifre çalma tutumu ile ilgili olarak 4 boyutu (deşifre 
çalmak için çaba gösterme, deşifre çalmaktan korkma, deşifre çalmaktan mutlu olma, deşifre 
çalmada bilgiyi kullanma) yansıttığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, çalgıda deşifre yapmak 
performansa giden yolda temel aşamalardan biridir. Çalgıda teknik bilgi, işitme duyusu, el-
göz koordinasyonu ve müziksel birikimin bir eseri ilk defa seslendirirken işe koşulması hem 
zor hem de öğrenciler açısından korkulan bir durumdur. Birçok öğrencinin deşifre aşamasında 
yaşadıkları kaygıdan ve deşifreye ilişkin önyargılardan dolayı performans sürecinde 
sıkıntılarla karşılaştıkları düşünülmektedir. Çalgı eğitiminde öğrencilerin deşifre çalmaya 
yönelik tutumlarının belirlenebilmesi bireysel çalgı derslerinin öğrenciye göre 
yapılandırılabilmesine olanak sağlayacaktır. Buradan yola çıkarak deşifre çalma tutumunun 
farklı değişkenler açısından da incelenmesi önerilmektedir.  
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 ÇOCUKLARDA EGZERSIZIN FIZIKSEL UYGUNLUK UNSURLARINA ETKISI* 

Osman Tolga TOGO** Özcan SAYGIN*** 
 

Özet 
 

Araştırmanın amacı, uzun sure egzersiz yapan çocukların sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk 
unsurlarını karşılaştırmaktır. Araştırmanın örneklem gurubunu, Muğla Emir Beyazıt İlköğretim okulu ve 
Muğla Anadolu Lisesi 9. sınıftan 20 erkek sedanter öğrenci, Muğla 12 Dev Adam basketbol okulundan 12-
14 yaş arası 20 erkek sporcu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde kayıtlı olan 20 erkek tekvandocu olmak 
üzere, toplam 60 erkek öğrenci basit tesadüfi yöntemle seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak, Skinfold aleti 
ile deri altı yağ kalınlığı 7 bölgeden ölçülmüştür. Vücut ağırlığının boyun metre cinsinden karesine 
oranlanmasıyla (kg/m2) beden kitle endeksleri bulunmuştur. Kas kuvveti ve dayanıklılık testlerinde, mekik 
ve el kavrama kuvveti ölçümü yapılmıştır. Örneklemlerin esneklik ölçümleri otur-eriş testiyle yapılmıştır. 
Aerobik uygunluklarının ölçülmesi için 20 metre mekik koşu testi uygulanmıştır. Verilere, tek yönlü varyans 
analizi (Anova) uygulanmış olup,  farkın hangi gruptan kaynaklandığını bulmak için Tukey HSD yapılmıştır. 
P<0.05’ten küçük olması durumundaki farklar anlamlı kabul edilmiştir. İstatistiksel analizler sonucunda, 
basketbol, sedanter ve tekvandocular arasında boy, vücut ağırlığı ve beden kitle endeksi değerlerinde, 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Dinlenik kalp atım sayısı ve sistolik 
kan basıncı değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiş olup (p<0,05), diastolik kan 
basıncı ölçümünde ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır. Sağ el kavrama, esneklik, mekik, 
20 m mekik koşusu ve maksVO2 değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuş olup (p<0,05), 
sol el kavrama değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır. Subscapula, triceps, biceps, 
chest, suprailiac, abdomen,   thigh ve vücut yağ yüzdesi değerlerinde, istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
bulunmuştur (p<0,05). 

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, egzersiz, fiziksel uygunluk,basketbol, tekvando. 
 

THE ELEMENTS OF PHYSICAL FITNESS THE INFLUENCE OF EXERCISE IN        CHILDREN 
 
Abstract 

 
The purpose of the study, children who exercise for a long time to compare health-related physical 

fitness components.The working group of the study, Mugla Emirbeyazıt Elementary School and Mugla 
Anatolian High School sedentary 20 boys from Grade 9 students, Mugla 12 Dev Adam basketball school 
from 12-14 years old, 20 male athletes and Youth and Sports Provincial Directorate including taekwondo 20 
men enrolled in this study, a total of 60 male students were selected by simple random method. Subcutaneous 
fat thickness was measured with skinfold instrument from 7 regions. For body composition, body mass index 
were calculated (kg/m2). For muscle strength and endurance test, the shuttle and hand grip strength 
measurements, for flexibility performance, sit-and- reach test were used.. 20 meter shuttle run test was 
determined to measure aerobic fitness. One-Way analysis of variance (ANOVA) was used for find out 
differences between groups, Tukey HSD was made to find out what the difference was due to the groups. In 
the case of the difference p<0.05 was smaller, It was considered significant. As a result of statistical analysis, 
statistically significant differences were found in height, weight and body mass index values between 
basketball, taekwondo athletes and sedentary children (p <0.05). Statistically significant difference was 
found in testing heart rate and systolic blood pressure levels (p <0.05), whereas there was no difference in 
diastolic blood pressure significantly (p<0,05).  

                                                        
* Bu çalışma Prof. Dr. Özcan SAYGIN danışmanlığında, Osman Tolga TOGO tarafından yapılan "Çocuklarda uzun 
süreli egzersizin sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk unsurlarına etkisinin incelenmesi ( Kabul tarihi 1.07.2010.MSKÜ-
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and were statistically significant difference was found in right hand grip, flexibility, shuttle, MaxVO2 values 
and 20 m shuttle run performance (p <0.05), no statistically significant difference was found in the left hand 
grip values. Statistically significant were found in subscapularis, triceps, biceps, chest, suprailiac, abdomen, 
thigh and body fat percentage (p <0.05). 

 
Keywords: Children, Exercise, Physical Fitness, Basketball, Taekwondo 

 
 
 

1.  Giriş 

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre: “Sağlık, yalnızca hastalık 
ya da sakatlık durumunun bulunmaması değil, aynı zamanda tüm olarak bedensel, zihinsel ve 
sosyal yönden de iyi olma durumudur”. Ayrıca bu yasada çocukların gelişimine özel bir önemle 
yaklaşılarak, “çocuğun sağlıklı gelişimi büyük önem taşımaktadır; yaşam için asıldır” diye 
belirtilmektedir (Zorba, 2001: 48). Dolayısıyla çocukların sağlık, fiziksel, zihinsel ve sosyal 
gelişimlerine gereken önemin verilmesi evrensel bir görev olarak düşünülmelidir. 

Fiziksel aktivitenin organizmanın normal fonksiyonlarının devamı ve sağlıklı gelişim 
için çok önemli bir yeri vardır. Spor alışkanlığının temeli çocukluk çağında atılır. Gelişmekte 
olan çocuklarda spor, yalnız organik sağlık ve gelişme için değil, iyi bir kişilik gelişimi içinde 
gereklidir. İnsanoğlu yüzyıllar önce kendi bedenini kullanarak iş görürken, günümüzde 
teknolojinin kendisine sunduğu imkânlarla hareketliliğini yitirmiştir (Zorba, 1999: 15). 

Çocukların fiziksel ve motor uygunluk yetenekleri yalnızca spor eğitimcileri ve sağlık 
personeli için değil, herkes için büyük önem taşımalıdır. Günümüz çocuklarının daha hareketsiz 
ve daha kilolu oldukları, deri altı yağ dokularının daha fazla olduğu görülmektedir. Bunun 
nedenleri düşünüldüğünde hemen ilk akla gelenler apartman yaşamının yanı sıra oyun 
alanlarının yetersiz olması, ulaşım kolaylığı, ana babaların daha rahat kontrol sağladıkları için 
çocuklarını evde oynamaya yönlendirmeleri, özellikle okul döneminde ders dışı kalan 
zamanlarının büyük çoğunluğunu çocukların televizyon ve bilgisayar gibi araçların başında 
geçirmeleri gelmektedir. Aktif yaşam için gerekli alışkanlıkların temelinin diğer alışkanlıklar 
gibi çocukluk döneminde atıldığı unutulmamalıdır (Turaçlar ve diğerleri, 1997: 27). 

Günümüzdeki modern eğitim anlayışı gençlerin okul içi ve okul dışı faaliyetlerinde 
zihni gelişmelerinin olduğu kadar, bedeni ve ruhi gelişmelerinin de belirlenmesini zorunlu 
kılmaktadır. Bu sebeple öğrencilerin fizyolojik parametrelerinin ve kapasitelerinin de tespit 
edilmesi birçok araştırmacı tarafından gerekli görülmekte, bu uygulama, gelişmiş ülkelerce de 
kabul edilmektedir (Yanal, 2007: 34). 

Çocuklar bilindiği gibi bir gelişme ve büyüme periyodu içindedir. Bu periyotta genç 
çocukların fizyolojik sistemleri, ağır egzersizlerin getirdiği yükleri karşılayacak düzeyde 
değildir. Bu güç ancak gelişme çağı sonrası yakalanabilmektedir. Özellikle 12 yaşın altındaki 
çocuklar oldukça yüksek bir sempatik sistem aktivitesine sahiptir. Bu yüzden yüksek bir kalp 
atım sayısının bulunması ve uzun süren dayanıklılık aktiviteleri onların kapasitelerinin 
kolaylıkla tükenmesine neden olur. Bu dönemdeki çocukların aerobik güçleri düşüktür. 

Yeterli oksijen kullanma kapasitesine sahip değillerdir. Çünkü kalbin bir seferde 
pompalayabildiği kan miktarı yani kalp atım seviyeleri düşüktür. Ayrıca karbonhidrat depoları 
da ileri yaşlarınkine oranla daha azdır. Burada bilinmesi gereken ergenlik çağı öncesi beyin, 
sinir, kalp, akciğerler, böbrekler ve organizmanın iç ortamını sabit tutmak için koordineli    bi



 
  

 
 

	  

 

 

şekilde çalışan fizyolojik işlemler bebeklik ve çocukluğun ilk çağlarında zayıftır. Bu sistemlerin 
gelişimi ergenlik ve sonrasında görülür. Ergenlik de görülen kuvvetlenme, ergenlik ile ilgili 
değil; hormonal faktörlerin bir sonucu olduğu düşünülmektedir. Vücudun egzersize yanıt 
verme yeteneği 14 yaşına tepe noktasına ulaşır (Ziyagil ve diğerleri,1996: 24). 

Bu çalışmanın amacı,12-14 yaş arası düzenli olarak egzersiz yapan çocukların sağlıkla 
ilişkili fiziksel uygunluk unsurlarını karşılaştırmaktır. 

 
2.  Materyal ve Metot 

Bu çalışmaya, Muğla EmirBeyazıt İlköğretim Okulu ve Muğla Anadolu Lisesi 9.sınıfta 
okuyan 20 erkek sedanter öğrenci, Muğla 12 Dev Adam Basketbol Okuluna devam eden 12-14 
yaş arası 20 erkek sporcu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde kayıtlı olan 20 erkek tekvandocu 
olmak üzere toplam 60 erkek öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. 12-14 yaş arası en az 2 yıldır 
haftada 3 gün 1,5 saat basketbol (20) ve tekvando (20) antrenmanı yapan 40 sporcu ile herhangi 
bir spora düzenli olarak devam etmeyen 20 sedanter katılımcı tesadüfî yöntemle çalışmaya dâhil 
edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin egzersizlere katılmalarında herhangi bir engel 
olmadığına dair sağlık raporları, sağlık kuruluşundan alınmıştır. 

       Veri Toplama Araçları  

Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı Ölçümü (V.A): Öğrencilerin fiziksel özellikleri (boy, 
ağırlık) değerlendirmeye alınırken, vücut ağırlığı 0,01 kg hassasiyetinde elektronik tartı ile  boy 
uzunluğu stadiometre ile ölçülmüştür (Zorba, 2001: 54). 

Beden Kitle İndeksi Ölçümü (BKİ): Vücut ağırlığının boyun metre cinsinden karesine 
oranlanmasıyla (kg /m2) elde edilmiştir (ACSM, 2000: 44). 

Esneklik Ölçümü: Öğrencilerin esneklik ölçümleri otur-eriş testiyle yapılmıştır. Test, 
uzunluğu 35 cm genişliği 45 cm. ve yüksekliği 32 cm, ayrıca üst yüzeyi ayakların dayandığı 
yüzeyden 15 cm. dışarıda olan, üst yüzeyi üzerinde 0-50 cm’lik ölçüm cetveli bulunan bir sehpa 
ile yapılmıştır. Öğrenciler yere oturarak çıplak ayak tabanını test sehpasına dayamışlardır. 
Gövde ileri doğru eğilerek, dizler bükülmeden eller vücudun önünde olacak şekilde 
uzanabildiği kadar öne doğru uzanarak cetvelle uzanılan son yerden ölçüm  yapılmıştır. Test iki 
defa tekrar edilmiş ve yüksek olan ölçüm sonucu bilgi formuna kayıt edilmiştir (Balcı, 2005: 
25). 

Vücut Kompozisyonu Ölçümü: Skinfold aleti ile deri altı yağ kalınlığı 7 bölgeden 
ölçülmüştür (biceps-triceps-subscapula-suprailiak-thigh-Abdomen-Chest). Ölçümler, öğrenci 
ayakta iken vücudun sağ tarafından olacak şekilde, deri altı yağ tabakası ve deri kalınlığı   kas 



 
  

 
 

	  

 

 

 
 

dokusu üzerinden ayrılacak şekilde yukarı çekilerek, skinfold cihazı parmaklardan yaklaşık 1 
cm. uzağa yerleştirilerek ölçüm değeri 2-5 sn. arasında okunarak yapılmıştır  (Özer, 2001:  48). 

 

Kas Kuvveti ve Dayanıklılık Testleri: Kas kuvveti ve dayanıklılık testlerinde, mekik 
ve el kavrama kuvveti ölçümü yapılmıştır;  

Mekik testi: 1/2 dakika süreyle oturur durumda ve azami sayıda sırtüstü uzanma ve 
doğrulma hareketi yapılmıştır. Ayak tabanları mindere yapışık ve dizler bükülü 90 derece eller 
boyunda ve yanlarda ve gövde dik olarak oturup harekete başlanmıştır (Zorba, 2001: 64). 

Handgrip (el-kavrama kuvveti) testi: Öğrenci, ayakta dik vaziyette, sıkma büyüklüğü 
orta parmağının orta kısmı hemen hemen dik bir açıda ve bileği ve önkolu yarım bükük 
pozisyonunda olacak şekilde hızlı ve maksimum olarak kuvvet uygulanmıştır. Katılımcılar her 
iki eliyle de 2’şer deneme yapmışlardır. Aynı elde denemeler 30 sn. aralıklarla uygulanmıştır 
(Zorba, 2001: 65). 

Aerobik Uygunluk:. Öğrencilerin MaxVO2 değerlerinin tahmini için 20 m mekik koşu 
testi uygulanmıştır. Öğrenciler, 20m’lik bir pistte koşmuş olup koşu hızı belli aralıklarla sinyal 
sesi veren bir kasetçalarla yapılmıştır. Öğrenciler Sinyal sesiyle koşularına başlarlar ve ikinci 
sinyal sesine kadar çizgiye ulaşmak zorundadırlar. Katılımcı sinyal sesini kaçırıp ikincisine 
yetişir ise teste devam eder. Eğer katılımcı iki sinyali üst üste kaçırırsa test sona erer (Taşkın, 
2007: 34). MaxVO2 tahmini değeri Ramsbottom ve arkadaşlarının formülü kullanılarak 
hesaplanmıştır (Gür, 2000: 90). 

Kalp Atım Sayısı: Dinlenik kalp atım düzeyleri, sabah kalktıktan yarım saat sonra, oturur 
vaziyette ve ölçüm araçlarından saat yöntemi ile alınmıştır. Ölçüm yapılırken, işaret ve orta 
parmaklarını nabız üzerine koyarak, nabzı 15sn süre ile sayar ve dört ile çarparak kalp atım 
sayısına ulaşılır. 

Kan basıncı, kalbin damarlara kan pompalayabilmesi için gerekli olan basınçtır.  Vücut 
karmaşık bazı sistemlerden yararlanarak kan basıncını dengeler. Kan basıncı iki bölümdür. 
Birincisi sistolik basınçtır. Bu da kalp çarparken kanın damar duvarlarına çarpma hızıdır. 
İkincisi diastolik basınçtır. Bu da kalp dinlenirken kalp atışları arasındaki zaman içinde ölçülen 
basınçtır kan basıncı ölçüldüğünde 120/80 sonucu alınırsa, sistolik basınç 120, diastolik basınç 
da 80'dir. Ve bu ölçüm ideal kan basıncı sayılır (Saygın, 2003: 44). 

Sistolik kan basıncı: Kalbin kasılması (sistolü) esnasında yani vücuda kan pompalandığı 
sırada oluşur ve 120 mmHg yüksek bir değere ulaşır. 

Diastolik kan basıncı: Kalbin diastolü esnasında kanın damar çeperine yaptığı 80 mmHg 
gibi düşük bir düzeye sahip olduğu basınca denir (Taşkın, 2007: 34). Kan basıncı ölçümleri 
tansiyon aleti (sphygmomanometre) ve stetoskop ile yapılmıştır. 



 
  

 
 

	  

 

 

 
 

Vücut Yağ Yüzdesi (VYY): VYY Hesaplamaları Durnin-Womersley formülü 
kullanılarak yapılmıştır. Erkek çocuklar için formüller aşağıdaki gibidir: 

Erkek  = D= 1.1553-0.0643x Logx (Boreham ve diğerleri, 1997: 798) 

Logx=(Biceps + Triceps + Subscapular + Suprailiac) 

% Yağ =( 4,95- 4,5) X 100. 

D 

İstatistiksel Değerlendirme: Öğrencilerden elde edilen veriler bilgisayar ortamına 
aktarıldıktan sonra istatistik programında değerlendirilmiştir. Gruplar arasındaki farkı bulmak 
için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmış olup, farkın hangi gruptan 
kaynaklandığını bulmak için ise Tukey HSD testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 
olarak kabul edilmiştir. 

3.  Bulgular 
 

Tablo 1.12-14 Yaş Erkek Çocukların Antropometrik Özeliklerinin Aritmetik Ortalama 
(A.O) ± Standart Sapma (S.S) ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 

 
 

Değişkenler Basketbol Tekvando Sedanter F P 
 A.O.±S.S. 

  (n=20) 
A.O.±S.S. 

     (n=20) 
A.O.±S.S. 
  (n=20) 

  

 

Boy (m) 

 

1,74±0,07 

 

1,67±0,11 

 

1,65±0,04 

 

6,559 

 

0,003* 

 

Vücut 
Ağırlığı (kg) 

 

64,8±13,98 

 

54,50±10,15 

 

70,65±10,09 

 

10,012 

 

0,00* 

 
BKİ (kg/m2) 

 

21,07±3,30 

 

19,28±1,71 

 

25,65±2,79 

 

29,927 

 

0,00* 

       *p<0.05 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
  

 
 

	  

 

 

 
Tablo 2. 12-14 Yaş Erkek Çocukların Antropometrik Özelliklerinin Tukey HSD Testi 
Sonuçları 

 

Değişkenler Basketbol- 
Tekvando 

Basketbol- 
Sedanter 

Tekvando- 
Sedanter 

 
Boy (m) 

 
* 

 
** 

 
A.D 

 
V.A. (kg) 

 
* 

 
A.D 

 
** 

BKİ (kg/m2) 

 
A.D 

 
** 

 
** 

 

 

* p<0,05 ** p<0,01 A.D = Anlamlı Değil, Sedanter = Spor Yapmayan, BKİ=Beden 
kitle endeksi 

Araştırmaya katılan öğrencilerde, boy, vücut ağırlığı ve Beden Kitle Endeksi 
değerlerinde, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. (p<0,05). Boy 
değişkeni için fark, sedanterin , basketbol ve tekvandoculara göre daha kısa olmasından ve 
basketbolcuların boylarının tekvandoculara göre daha uzun olmasından, vücut ağırlığı için fark 
tekvandocuların, sedanter ve basketbolculardan daha hafif olmasından, BKİ değeri farkı ise, 
sedanterin ortalamada, basketbol ve tekvandoya göre daha fazla olmasından 
kaynaklanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

	  

 

 

 
Tablo 3. 12-14 Yaş Erkek Çocukların Dinlenik Kalp Atım Sayısı ve Kan Basıncı 
Ölçümlerinin Aritmetik Ortalama (A.O) ± Standart Sapma (S.S) ve Tek Yönlü Varyans 
Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 

 

Değişkenler  Basketbol 

A.O.±S.S. 

Tekvando 

A.O±S.S. 

Sedanter F P 

A.O.±S.S. 

Dinlenik 
kalp atım 
sayısı 

 

 75,90±3,25 75,35±3,45 86,55±2,58 81,832 0,00 

 

(vuruş/dk)  

 

Sistolik kan 
basıncı 

 

 

 

12,65±0,51 

 

12,47±0,49 

 

13,05±0,35 8,093 0,001 

(mmHg)     

 
 

 
 

Diastolik 
kan basıncı 

(mmHg) 

 
 7,92±0,46 7,77±0,37 8,05±0,51 1,828 0,170 

 
 

 
 

Tablo 4.12-14 Yaş Erkek Çocukların Dinlenik Kalp Atım Sayısı ve Kan Basıncı Ölçümlerinin 
Tukey HSD Testi Sonuçları 

 

  
 
Değişkenler 

 
 

Basketbol- 
Tekvando 

 
 

Basketbol-Sedanter Tekvando- 
Sedanter 

 
 

 

Dinlenik kalp atım A.D ** ** 
  sayısı(vuruş/dk)  

 

Sistolik kan basıncı A.D * ** 
   (mmHg)  

 



 
  

 
 

	  

 

 

Diastolik kan basıncı A.D A.D A.D 
   (mmHg)  

 
* p<0,05 ** p<0,01   A.D =Anlamlı Değil , Sedanter = Spor Yapmayan 

 
 

Araştırmaya katılan öğrencilerde, dinlenik kalp atım sayısı ve sistolik kan basıncı 
değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiş olup (p<0,05), diastolik kan 
basıncı ölçümünde ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>0,05). 

Dinlenik kalp atım sayısı için fark sedanterin kalp atım sayısının ortalamada, basketbol 
ve tekvandoya göre daha fazla olmasından, sistolik kan basıncı için fark, sedanterin basketbol 
ve tekvandoculara göre daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Diastolik kan basıncı 
ölçümünde ise anlamlı farklılık bulunamamıştır. 

 
Tablo 5.12-14 Yaş Erkek Çocukların Vücut Kompozisyonlarının Aritmetik Ortalama  (A.O) 
± Standart Sapma (S.S) ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 
 

 
 

Değişkenler  Basketbol Tekvando Sedanter F P 
  A.O.±S.S. A.O.±S.S. A.O.±S.S.   

 

Subscapula(mm) 

 

 

 

11,10±4,75 

 

8,05±2,32 

 

16,50±4,11 

 

24,450 

 

0,00 

 

Triceps(mm) 

 

 

 

13,45±5,11 

 

9,50±2,72 

 

20,75±4,42 

 

36,780 

 

0,00 

 

Biceps(mm) 

 

 

 

7,95±3,21 

 

5,40±1,53 

 

11,00±2,82 

 

22,759 

 

0,00 

 

Chest(mm) 

 

 

 

12,10±7,04 

 

7,45±1,93 

 

17,30±4,90 

 

18,843 

 

0,00 

 

Suprailiac(mm) 

 

 

 

16,75±7,96 

 

11,30±3,32 

 

25,65±5,45 

 

30,204 

 

0,00 

 

Abdomen(mm) 

 

 

 

16,10±7,04 

 

10,75±2,93 

 

23,05±4,62 

 

28,630 

 

0,00 

 

Thigh(mm) 

 

 

 

15,90±4,82 

 

13,20±2,89 

 

20,35±2,90 

 

19,514 

 

0,00 



 
  

 
 

	  

 

 

 

VYY (%) 

 

 

 

22,09±4,92 

 

18,08±3,27 

 

28,01±2,29 

 

37,197 

 

0,00 

 

 
Tablo 6. 12-14 Yaş Erkek Çocukların Vücut Kompozisyonlarının Tukey HSD Testi Sonuçları 

 
 

Değişkenler Basketbol
- 
Tekvando 

Basketbol- 
Sedanter 

Tekvando-Sedanter 

 
Subscapula(mm) 

 
* 

 
** 

 
** 

 
Triceps(mm) 

 
* 

 
** 

 
** 

 
Biceps(mm) 

 
** 

 
** 

 
** 

 
Chest(mm) 

 
* 

 
** 

 
** 

 
Suprailiac(mm) 

 
* 

 
** 

 
** 

 
Abdomen(mm) 

 
* 

 
** 

 
** 

 
Thigh(mm) 

 
A.D 

 
** 

 
** 

 
VYY (%) 

 
** 

 
** 

 
** 

 
 

 

       * p<0,05     ** p<0,01   A.D = Anlamlı Değil, Sedanter = Spor Yapmayan 
 

Araştırmaya katılan öğrencilerde, subscapula, triceps, biceps, chest, suprailiac, abdomen, thigh 
ve vücut yağ yüzdesi değerlerinde, istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. 
(p<0,05).Subscapula, triceps, chest, suprailiac ve abdomen değerleri arasındaki fark, sedanterin 
basketbol ve tekvandoya göre ortalamalarının daha fazla olmasından, basketbolcuların da bu 
değişkenlerde ortalamalarının tekvandoculara göre daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. 
Thigh değerinde ise fark, sedanterin, basketbol ve tekvandoculara göre ortalamasının daha fazla 
olmasından kaynaklanmaktadır. 



 
  

 
 

	  

 

 

 
Tablo 7.12-14 Yaş Erkek Çocukların Motorsal Özelliklerinin Aritmetik Ortalama (A.O) ± 
Standart Sapma (S.S) ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 

 

Değişkenler  Basketbol Tekvando Sedanter F P 
 
 

A.O.±S.S A.O.±S.S A.O.±S.S 
 
 
 
 

Sağ El 
Kavrama(kg) 

 33,50±6,18 28,00±5,51 29,10±4,47 5,731 0,005 

 

Sol El 

 

 

 

31,70±6,56 

 

27,15±6,40 

 

27,75±4,36 

 

3,557 

 

0,35 
Kavrama(kg)       

 

Esneklik(cm) 

 

 

 

6,90±4,56 

 

15,70±3,14 

 

1,85±1,75 

 

87,161 

 

0,00 

 

Mekik(adet/30sn) 

 

 

 

23,20±3,25 

 

26,65±2,00 

 

11,40±1,87 

 

211,592 

 

0,00 

 

20 mt mekik 
koşu 

 

 

 

53,35±14,05 

 

56,55±7,31 

 

19,65±6,11 

 

86,939 

 

0,00 

 

MaxVO2 

(ml/kg/dk) 

 

 

 

51,18±8,60 

 

53,40±4,43 

 

27,66±5,07 

 

102,165 

 

0,00 

 
 



 
  

 
 

	  

 

 

 
 

Tablo 8. 12-14 Yaş Erkek Çocukların Motorsal Özelliklerinin Tukey HSD Testi Sonuçları 
 

 

 

Değişkenler Basketbol- 
Tekvando 

Basketbol-Sedanter    Tekvando- 
    Sedanter 

 
 

 

Sağ El Kavrama(kg) * * A.D 
 
Sol El Kavrama(kg) 

 
A.D 

 
A.D 

 
A.D 

 
Esneklik(cm) 

 
** 

 
** 

 
** 

 

Mekik(adet/30sn) ** ** ** 
 
20 mt mekik koşu 

 
A.D 

 
** 

 
** 

 
MaxVO2(ml/kg/dk) 

 
A.D 

 
** 

 
** 

* p<0,05 ** p<0,01   A.D = Anlamlı Değil, Sedanter = Spor Yapmayan 

Araştırmaya katılan öğrencilerde, sağ el kavrama, esneklik, mekik, 20 m mekik koşusu 
ve maks VO2 değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuş olup (p<0,05),sol el 
kavrama değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır. Sağ el kavrama, 
aralarındaki fark tekvandonun sedanter ve basketbolculara göre daha düşük değerlere sahip 
olmasından, esneklik ve mekik değerlerinde ise; tekvandocuların, basketbol ve sedanterlere 
göre daha esnek ve daha fazla mekik çekme kabiliyetleri olmasından kaynaklanmaktadır. 20  m 
mekik koşusu ve Maks VO2 değerlerinde fark ise sedanterin, basketbol ve tekvandoculara göre 
ortalamalarının daha az olmasından kaynaklanmaktadır. 

 
 
 



 
  

 
 

	  

 

 

 
4.  Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışma,12-14 yaş arası en az 2 yıldır haftada 3 gün 1,5 saat basketbol (20) ve tekvando 
(20) antrenmanı yapan 40 sporcu ile herhangi bir spora düzenli olarak devam etmeyen 20 
sedanter çocuğun sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluklarını karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. 
Bu amaçla, öğrencilerin antropometrik özelikleri, dinlenik kalp atım sayısı ve kan basıncı 
ölçümleri, motorsal özellikleri ve vücut kompozisyonlarının ölçümleri alınmıştır. 
Araştırmamıza katılan, basketbol, sedanter ve tekvandocular arasında, boy, vücut ağırlığı beden 
kitle endeksi değerlerinde, dinlenik kalp atım sayısı ve sistolik kan basıncı değerlerinde 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). 

Düzenli spor eğitimi alan ve almayan benzer yaş çocukların boy ve kilolarında anlamlı 
farklılıklar bulunduğunu belirtmişlerdir. Düzenli egzersiz yapan erken adolesanların (Ergen), 
yapmayanlar arasında kilo açısından anlamlı farklılıklar buldukları araştırma sonuçları ile 
bulgular benzerlik göstermektedir.(Watss ve diğerleri,2003: 421). 

10-12 yaş arası spor yapan erkek öğrencilerde yaptığı araştırmada 143,20±6,85 cm 
boy,34,4±4,94 kg, ağırlık, spor yapmayan erkek öğrencilerde 139,75±6,65 cm boy,33,49±9,90 
kg. olarak tespit etmiştir (Bompa,1998: 36). 

Aynı çalışmayı,14-16 yaş arası hentbol oynayan erkek öğrencilerde 171,3±8,3 cm boy  ve 
59,7±8,07 kg vücut ağırlığı, spor yapmayan erkek öğrencilerde 165,3±5,83 cm boy ve 
59,3±5,22 kg olarak tespit etmiştir. Aradaki farkın denekler arasındaki yaş farkından 
kaynaklandığı düşünülmektedir (Koç ve diğerleri,1997: 67). 

Araştırmamızda, spor yapmayan çocukların, spor yapan çocuklara oranla, Beden Kitle 
Endeksi, dinlenik kalp atım sayısı ve sistolik kan basıncı değerlerinin anlamlı düzeyde yüksek 
olduğu görülmüştür. 



 
  

 
 

	  

 

 

 
 

Araştırmamıza katılan öğrencilerde, sağ el kavrama, esneklik, mekik, 20 m mekik koşusu 
ve MaxVO2 değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. 
(p<0,05).Çocuklarda kavramsal olarak yağ oranı ve aktivite seviyesi arasında ters bir ilişki 
olduğu zannedilir. Ancak bir çok araştırmalara rağmen iki anlamlılık taşıdığı da bir gerçektir. 
50 çalışma kriter olarak değerlendirilmiştir (Saygın, 2003: 87). Çalışmaların %78 i negatif 
ilişkiyi ortaya koyarken %4 ü ise pozitif ilişkiyi ortaya koymuştur.%18 inde ise herhangi bir 
ilişki bulunamamıştır (Rowlands ve diğerleri, 1999: 86). 11 yaş sporcu olmayanlara göre 
sporcuların kavrama kuvveti arasında anlamlı farklılıklar buldukları araştırma sonucu ile 
bulgular benzerlik göstermektedir (Ziyagil ve diğerleri, 1996: 24). 

Rowlands ve arkadaşlarının yaşları 8-10 olan çocukların katıldığı çalışmasında fiziksel 
aktivite seviyesi ile fiziksel uygunluk (MaxVO2) ve yağ oranı arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. Bu ilişki fiziksel aktivite seviyesi ile MaxVO2 arasında pozitif yönde iken yağ 
oranı arasında negatif yöndedir (Rowlands ve diğerleri, 1999: 1428). Boreham ve 
arkadaşları,12-15 yaş kız-erkek 1015 çocuk üzerinde yaptığı çalışmada fiziksel aktivite ve 
mekik koşusu ile belirlenen aerobik uygunluk arasında erkeklerde anlamlı düzeyde ilişki 
bulmuşlardır (Boreham ve diğerleri, 1997: 790). 

Ayrıca katılan öğrencilerde, subscapula, triceps, biceps, chest, suprailiac, abdomen, thigh 
ve vücut yağ yüzdesi değerlerinde de, istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. 
(p<0,05). Egzersizin sadece üst ve alt ekstremite kuvvetini arttırdığını buna karşın aerobik tip 
egzersizin hem kardio respiratuvar performansı ve vücut kompozisyonunu düzelttiğini 
saptamışlardır.( Le mura ve diğerleri, 2000: 454). Besler yaptığı çalışmada, deri kıvrım 
kalınlılarının biceps, triceps, suprailiak, supskapula, beden yağ yüzdesi değerlerinde yaşa  bağlı 
olarak anlamlı düzeyde bir artış göstermemektedir (Besler ve diğerleri, 2010: 150). Tekelioğlu 
yaptığı çalışmada,11-13 yaş grubu çocukların biceps, triceps ölçümlerinde anlamlı bir fark 
saptanmazken, sub-scapula, deri kıvrım kalınlığının, beden yağ oranı ve yağ ağırlığının 
sedanterlerde spor yapanlara göre anlamlı seviyede yüksek olduğu bulunmuştur (Tekelioğlu, 
1999: 77). 13-14 yaş arası güreş yapan erkek öğrencilerde sub-scapula ölçüm değerlerini 
7,15±1,02 mm, spor yapmayan erkek öğrencilerde 6,01±0,99 mm bulmuştur (Koç ve 
diğerleri,1997: 67). 10-12 yaş arası spor yapan erkek öğrencilerde sub-scapula ölçüm 
değerlerini 5,47±1,39 mm, spor yapmayan erkek öğrencilerde 5,85±2,90 mm bulmuştur(Günay 
ve diğerleri, 2006: 540). 

Bu bilgilere göre araştırmamıza katılan spor yapmayan çocukların, spor  yapanlara oranla 
vücut kompozisyon ölçümlerinin tümünün daha yüksek değerlere sahip olduğu görülmüştür. 
Boy, vücut ağırlığı ve Beden Kitle Endeksi değerlerinde, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bunun temel nedeninin spor yapan çocukların fiziksel 
özelliklerinin daha gelişmiş olduğundan kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 

Dinlenik kalp atım sayısı ve sistolik kan basıncı değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık tespit edilmiş olup (p<0,05), diastolik kan basıncı ölçümünde ise istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık bulunamamıştır. Kan basıncının olumlu olarak etkilenmesinin nedeninin 
düzenli olarak egzersiz yapılmasından kaynaklı olduğu görülmektedir. 



 
  

 
 

	  

 

 

 
 

Sağ el kavrama, esneklik, mekik,20 m mekik koşusu ve MaxVO2 değerlerinde 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuş olup (p<0,05), sol el kavrama değerlerinde 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerde, subscapula, triceps, biceps, chest, suprailiac,  abdomen, 
thigh ve vücut yağ yüzdesi değerlerinde, istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. 
(p<0,05). Spor yapmayan bireylerin üst ekstremite kaslarının daha zayıf olduğu görülmekte 
olup, farklılıkların sebebinin basketbol sporu yapan bireylerin üst ekstremite kaslarını 
kullanmalarından kaynaklı olduğu görülmektedir. 

Sonuç olarak, gruplar arası karşılaştırmalardan elde edilen veriler, uzun süreli düzenli 
olarak uygulanan aerobik egzersiz programlarının, erkek çocuklarının, beden kitle endeksi, 
motorsal özelliklerini, esneklik, el kavrama kuvveti, aerobik uygunluk, kas kuvveti ve 
dayanıklılık, vücut kompozisyonu ve dinlenik kalp atım sayısı değerlerini olumlu yönde 
etkilediği görülmekte olup, bu tür egzersiz programlarının 11-14 yaş grubuna uygulanmasının 
olumlu yönde katkı sağlayacağını söyleyebiliriz. 

Çalışma grubunun sadece tek bir ildeki öğrencilerden oluşması araştırmanın sınırlılığı 
kapsamında değerlendirilebilir. Bundan sonraki yapılacak olan çalışmalarda daha geniş 
örneklem gruplarının dâhil edildiği araştırmaların gerekli olduğu düşünülmektedir. 
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ELİT HALTERCİLERE 6 HAFTALIK TAMAMLAYICI KUVVET 
ANTRENMANLARININ ÇEVRE ÖLÇÜMÜ VE KUVVET PERFORMANSLARI 

ÜZERİNE ETKİLERİ* 

Kaan Nazım NAZİK1  Fatih KILINÇ2  Olcay SALİCİ3  Hikmet ORHAN4 

Öz 

Bu çalışmanın amacı elit haltercilerde uygulanan 6 haftalık tamamlayıcı kuvvet antrenmanlarının kas 
çevre ve kuvvet performansları üzerine etkilerinin araştırılmasıdır. Araştırmayz katılan 14 halterciden2 grup 
oluşturulmuştur Birinci grup Tamamlayıcı Maksimal Antrenman Grubu (MAG) (n:7), ikinci grup ise Maksimal 
Antrenman Grubu (MAG) (n:7) şeklinde oluşturulmuştur. MAG boy 179,7±5,9 cm ve spor yaşları 9,8±3,8 yıl, 
MAG boy 173,0±5,8 cm ve spor yaşları 10±2,5 yıl olarak belirlenmiştir Araştırmada çevre ölçümleri ile 
koparma, silkme, tam squat, dead lift, bir maksimum testleri (1MT) uygulanmıştır. Antrenman dönem öncesi 
sonrası ölçüm ve test değerleri paired t testi yöntemi ile karşılaştırılmıştır Antrenman öncesi TMAG ile ‘’MAG’ 
nun değerlerinin karşılaştırmasında koparma 1MT değerleri arasında (p<0,05) önemli fark bulunurken 
antrenman sonrası TMAG koparma, silkme, squat ve dead lift değerlerinde fark bulunmuştur. MAG ön ve son 
çevre ölçümlerinden (calf ve uyluk) bölgelerinde (p<0,05) önemli farklılıklar belirlenmiştir.  

Elde ettiğimiz verilere dayanarak, maksimal kuvvet antrenmanlarından daha ziyade tamamlayıcı 
maksimal kuvvet antrenmanlarının etkin olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Halter, Maksimal Kuvvet, Tamamlayıcı Maksimal Kuvvet, Antrenman, Performans, 
Koparma, Silkme. 

EFFECTS OF LASTING 6 WEEKS COMPLEMENTARY STRENGTH TRAININGS ON 
CIRCUMFERENCE MEASUREMENT AND STRENGTH PERFORMANCES WHICH IS APPLIED 

TO ELITE WEIGHTLIFTERS 

Abstract 

The aim of this research is to search effects of lasting 6 weeks complementary strength trainings on 
circumference measurements and Strength Performances applied to elite weightlifters. They were divided into 2 
different groups. First group was Complementary Maximal Training Method Group (TMAG), and the second 
group Maximal Training Method Group (MAG). TMAG was determined, height is 179,7±5,9 cm, and their sport 
age is 9,8±3,8 years. MAG was determined that height is 173,0±5,8 cm, and their sport age is 10±2,5 years 
respectively. In observation, they were applied 1 maximum test with girth, snatch, clean and jerk, full squat and 
deadlift. Before and after, training period measurement and test values compared via Paired T test. Before the 
training period when TMAG and MAG  test values were compared on snatch, there was an important difference 
in 1 maximum test. However, after training period, there were differences among snatch, clean and jerk, squat 
and deadlift test values of TMAG. There were many important differences between first and last measurements 
of circumference in terms of calf and femur. 

According to our results, complementary maximal strength trainings are effective than maximal strength 
training 

Keywords: Weightlifting, Maximal Strength, Complementary Maximal Strength, Training, Performance, 
Snatch, Clean and Jerk. 
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1. GİRİŞ 

Halter insanlar fiziksel güçlerini ispatlamak amacıyla birbirleri arasında yaptıkları güç 
gösterileri çok eski zamanlara dayanmaktadır kimin daha güçlü olduğuna karar verebilmek 
için yaptıkları gösterilerde taşlar, kayalar ve demir gibi değişik cisimleri kaldırırlardı.  Bu 
günkü kayıtlara göre ağırlık kaldırma ve güç ispatlama olayı ilk çağlarda vakit geçirme 
bakımından oldukça sevilen bir işti. Ayrıca güç geliştirmek için değişik metotlara 
başvurulduğu görülmekteydi. Birkaç asırdır ağırlık kaldırmanın tek amacı; cesaret ve 
kahramanlığı ortaya koymaktı. Sirklerdeki akrobatların güzel vücutları ve gösterişli 
kaldırışları beğenilmekteydi. 19. yy. ikinci yarısında birçok modern spor ortaya çıktı halter 
branşı spor olarak canlanmaya başladı. Resmi olarak ilk halter okulu Viyana’da, Viyana 
şampiyonu Wilhelm Türk tarafından kurulmuştu. Türk, Avusturya ’lı genç erkeklerin düzenli 
halter çalışabilmeleri için, 1894 de onlara imkân sağladı. Wilhelm Türk ‘ ün şampiyonluk 
unvanı, onun okulu ve ayrıca Alfred Palavicini’nin 1880 de100 kg silkme yapması 100 yıl 
evvel bile halterin popüler bir spor olduğunu, belirli bir seyirci kitlesinin ilgisini çektiğini 
göstermektedir. (Yazıcı, 1997: 1-9 -10 - 69  ) Genç erkekler ve büyük erkekler için sekiz 
kategori, genç bayanlar ve büyük bayanlar için yedi kategori vardır. IWF kuralları altında 
organize edilen tüm yarışmalarda aşağıdaki kategorilerin olması zorunludur. Olimpik halter 
kategorileri şunlardır: Genç erkek ve büyük erkekler: 56, 62, 69, 77, 85, 94, 105, +105, genç 
bayanlar ve büyük bayanlar ise: 48, 53, 58, 63, 69, 75, +75’dir (Hadi, 2008: 4-5) 

Halter müsabakalarında sporcular koparma ve silkme olarak iki kategoride yarışır. 
Koparma tekniği; bar kollarla yakalandıktan sonra sürekli tek bir hareketle bas üzerine 
kaldırılmasıdır. Sporcu barı bas üstünde tam Squat pozisyonunda yakalar ve hakem indir 
sinyali verene kadar barla beraber kalkmaya devam eder (Garhammer ve diğerleri, 1992: 357-
369 ). 

Silkme omuzlama ve atış olarak iki bölümden oluşan klasik bir harekettir (Öztürk, 
1992: 11). Halterci ayaklarını birbirine paralel ve üstten bakıldığında ayakuçlarını barın 
önünde görecek şekilde, barın altına yerleştirir. Omuzlar, barın üzerine ve biraz öne doğru, 
sırt düz bir pozisyonda, dizlerden bükülerek çökmelik duruma gelen sporcu, barı omuz 
genişliği kadar veya kendisine uygun bir açıklıkta kavrar. Bacakların ve vücudun 
doğrulmasını takiben, dirseklerin öne doğru çevrilmesiyle bar, omuzların üzerinde bloke 
edilir. Ayağa kalkılarak atış için uygun bir pozisyona girilir. Dizlerden ani bir esnetme ile 
bara uygulanan şiddet sonucu, yukarı doğru hareket kazanan barın altına bacaklar makas 
pozisyonuna getirilerek girilir. Kollarında gerilmesiyle, bar bas üzerinde kol uzunluğu kadar 
bir mesafede bloke edilir. Bacakların doğrulmasıyla ayaklar yan yana getirilerek, sabit bir 
durulsa hareket bitirilir. (Yazıcı, 1997: 1-9 -10 - 69). 

Halter antrenmanlarında kullanılan antrenman metotları vardır bunlar; Maksimal Metot, 
Dalgasal Metot, Seri Metodu ve Piramidal Metottur.  

Dalgasal antrenman metodunda, dalgasal olarak yükselen ve alçalan uygulama 
sayısında yüklenme sabit kalır. Örneğin: 70 kg yükleme ile 1 + 2 + 3 + 4 + 5 tekrar 
sayılarında hareket uygulanır ve daha sonra 5 + 4 + 3 + 2 + 1 tekrar sayısı şeklinde yapılır. 
(Sevim, 2002: 72) 
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Seri antrenman metodu kuvvet çalışmalarında uygulanan bir metottur. Özellikle çabuk 
kuvvet ve kuvvette devamlılık çalışmalarında kullanılabilir. Temel ilke olarak yüklenme ve 
alıştırmaların uygulama sayısı sabit kalır. Örneğin, % 40 yükleme ile 8 tekrar ve 5 seri yapılır. 
Daha sonra yine % 50 ile 8 tekrar 5 seri yapılır. (Sevim, 2002: 72)  

Maksimal metot; bir dirençle karşı karşıya kalan kasların kasılabilme ya da bu direnç 
karşısında belirli bir ölçüde dayanabilme yeteneği olarak tanımlanabilir. İstemli olarak bir 
kasın ya da kas grubunun bir dirence karşı bir kez kasılarak ürettiği maksimum kasılma gücü 
olarak açıklamıştır (Hollmann ve diğerleri, 1980: 430 ). 

Piramidal antrenman metodunda ise sporcunun maksimal kuvveti, çabuk kuvveti ve 
kuvvette devamlılığı geliştirilir. Çalışma öncesi sporcunun maksimal kuvveti belirlenir ve 
yüklemenin yoğunluğu buna göre ayarlanır. (Yazıcı, 1997: 1-9 -10 - 69) 

Yöntemin en belirgin özelliği, her basamakta artan dış dirence karşılık tekrar 
sayısındaki azalmadır. Dinlenme aralıkları ise yönteme göre değişir. Uzun bir dinlenme 
aralığı verilerek farklı hedefler içeren ikinci, üçüncü, dördüncü piramitler kullanılabilir. 
Aşamalı olarak artan kuvvet yüklenme yöntemidir. Uygulama sırasında patlayıcı hareket 
uygulanmasında amaç çabuk-patlayıcı kuvveti geliştirmek iken daha yavaş uygulamalar kas 
hipertrofisini uyarır. Uygulamalarda artan yük yerine geriye eksilen yük biçimi de yapılabilir 
fakat bu durumda tekrar sayısı geriye doğru artar. Çeşitli varyasyonlar uygulanabilir. 
Antrenman başarısı için belirleyici olan optimal yükün, tekrar ve serilerin sayısı ile dinlenme 
zamanının doğru saptanmasıdır. Piramit antrenmanı uygulamasında olanak var ise zirvede 
%100 yerine % 105 yüklenmeye girmek daha faydalıdır (Dündar, 2002: 155 - 160). 

Halter branşında gelenekselleşmiş antrenman metotlarının yanı sıra ilgili literatür 
tarandığında yeni antrenman metot ve önerilerinin de olduğu görülmektedir ( Harbili ve 
diğerleri, 2007: 126-136). Yapmış oldukları çalışmalarına da halter bar ağırlığının performans 
üzerine etiklerini incelemiş ve olumlu sonuçlar elde etmişlerdir. Ayrıca   (Arabatzi ve 
diğerleri, 2010: 2440-2448) dikey sıçrama ile kombine edilmiş halter antrenmanlarının 
performansa olumlu katkıda bulunduğunu tespit etmişlerdir. (Korkmaz, 2011: 30) koparma 
tekniğinin biyomekanik özelliklerini incelediği çalışmasında kalça ekstensör kasının ikinci 
çekişte performansa önemli katkıda bulunduğunu tespit etmiş ve bu kasın çalıştırılmasını 
önermiştir. 

 Bu çalışmanın amacı, ilgili yazının taranmasıyla beraber klasikleşmiş antrenman 
metotlarının yanı sıra branşa katkı sağlayabilecek antrenman önerileri ile tamamlanmış 6 
haftalık kuvvet antrenmanlarının çevre ölçümü ve kuvvet performansları üzerine etkilerinin 
incelenmesidir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmaya yaş ortalaması 22,93 olan ± 2,50, 7 si Maksimal Antrenman Gurubu 
(MAG) ortalama yaş 24,2± 1,7 yıl, vücut ağırlıkları 94,1±21,9 kg. ve 7 si Tamamlayıcı 
Maksimal Antrenman Gurubu ortalama yaş 21,5± 2,5 yıl, vücut ağırlıkları 72,2±15,5 kg.  
(TMAG) olmak üzere toplamda 14 tane gönüllü halter sporcusu katılmıştır. Elit haltercilere 6 
hafta, haftada 5 gün, günde 2 saat antrenman uygulanmıştır. Çalışmalar Süleyman Demirel 
Üniversitesi halter salonu ve fitness salonunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan 
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antrenman metotlarında TMAG ve MAG şiddet ve kapsamlarını belirlemede Süleyman 
Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümünden ve milli 
takımlarda görev yapmış antrenörlerimizden uzman görüşleri alınmıştır. TMAG için (Harbili 
ve diğerleri, 2007: 126-136 ) deki ( Bar ağırlığının bar kinematiği ve güç çıktısı üzerine etkisi) 
isimli çalışmalarındaki önerilere dayanarak, bar ağırlığı %5 oranında artırılmıştır. (Korkmaz, 
2011: 30) yapmış olduğu (Genç Kadın Haltercilerde koparma tekniğinin biyomekanik analizi 
) çalışmasındaki öneriler dikkate alınarak, İkinci çekiş sırasında ihtiyaç olan patlayıcılığı 
sağlayan kalça ekstensor kaslarının gücünü arttıracak, yani kısa sürede yüksek miktarda 
kuvvet üretimi sağlayacak yardımcı egzersizler antrenmanlarda uygulanmaya çalışılmıştır  

Dikey sıçrama antrenmanlarıyla (Arabatzi ve diğerleri, 2010: 2440-2448) yapmış 
olduğu (Vertical Jump Biomechanics After Plyometric, Weight Lifting, And Combined 
Weight Lifting +Plyometric Training Journal of Strength and Conditioning Research National 
Strength and Conditioning Association ) isimli çalışmalarındaki haltercilerin kuvvet ve 
güçlerinde artış sağlamak için önermiş oldukları antrenman modelleri baz alınarak oluşturulan 
kombine antrenman modeli kullanılmıştır. MAG içinse özellikleri maksimal kuvvet 
antrenmanlarına dayanan antrenman modeli kullanılmıştır. Çalışma toplamda altı hafta 
sürmüş olup, altı haftanın başında ön ölçüm ve sonunda son ölçüm alınarak veriler 
toplanmıştır, elde edilen veriler SPSS 17 Paket programında analiz edilmiş olup 
karşılaştırmalar için Paired T-testi testi kullanılmıştır. 

Dikey Sıçrama antrenmanlarının içeriği şu şekilde yapılmıştır: Leg pres = %60-%80 8-
12 tekrar, omuzda ağırlık sıçrama (Podem) = %60-%80 8-12 tekrar, Push pres = %60-%80 8-
12 tekrar, Ağırlıkla merdiven çıkma = 5 set - setler arası 1 dk dinlenme, İp atlama = 50 x 3 
set, Leg curl =  %60-%80 8-12 tekrar 

Kalça Ekstensor antrenmanlarının içeriği şu şekilde uygulanacaktır: Abductor =  %60-
%80 8-12 tekrar,  Hyperextension  (Ters mekik) = %60-%80 8-12 tekrar, Komando yürüyüşü 
= %60-%80 8-12 tekrar, Yarım squat sırttan =%60-%80 8-12 tekrar, Multi hip combo = %60-
%80 8-12 tekrar, Deatlift = %60-%80 8-12 tekrar. 

TMAG antrenman programı tablo 1. de sunulmuştur. MAG antrenman programı Tablo 
2.  de sunulmuştur. 
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Tablo 1: Tamamlayıcı maksimal antrenman grubu haftalık antrenman modeli 
G

ün
 

Teknik 
Çalışma 

 
Şiddet ve 
Kapsam 

Şiddet ve 
Kapsam 

Şiddet ve 
Kapsam 

Bar 
Ağırlığı 

Antrenman 
Sonu 
Aktivite 

 

Pa
za

rt
es

i 

Koparma 

     %80  
2-3 tekrar 
 2 set 

%85       
 2 tekrar  
2 set 

%90 
 1 tekrar  
2 set 

Bar ağırlığı 
 %5 artırılır YOK 

Silkme 
Squat 
Çekiş 

  

Sa
lı 

KoparmaSabit 
%70      
2-3 tekrar  - 
2 set 

%75  
2 tekrar  
2 set 

%80  
2 tekrar  
2 set 

Bar ağırlığı 
 %5 artırılır 

Dikey 
Sıçrama Silkme Sabit 

Önden squat Kalça 
Ekstensor Koparma 

düşüş 

 

   
Ç

ar
şa

m
ba

 Koparma 
%85  
2-3 tekrar 
 2 set 

%90 
 2 tekrar  
 2 set 

%95  
1 tekrar 
 1 set 

Bar ağırlığı 
 %5 artırılır YOK 

Silkme 
Squat 
Çekiş 

Pe
rş

em
be

 

 Kalça Ekstensor 
Dikey Sıçrama 
  

C
um

a 

Koparma 
%90  
1 tekrar  
2 set 

%95  
1 tekrar 
1 set 

%100 
1 tekrar 
1 set 

Bar ağırlığı 
 %5 artırılır 

Maksimum 
deneme 

Silkme 
Squat 

  

C
um

ar
te

si
 

Koparma 

%70  
2-3 tekrar  
2 set 

%75      
2 tekrar  
2 set 

%80 
 2 tekrar  
2 set 

Bar ağırlığı 
 %5 artırılır 

Dikey 
Sıçrama Silkme 

Squat 
Çekiş Kalça 

Ekstensor 
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Tablo 2: Maksimal antrenman grubu haftalık antrenman modeli 
G

ün
 Teknik 

Çalışma 

 

Şiddet ve 
Kapsam 

Şiddet ve 
Kapsam 

Şiddet ve 
Kapsam 

Antrenman 
Sonu 

Aktivite 

  

Pa
za

rt
es

i 

Koparma 

     %80  

2-3 tekrar 

 2 set 

%85       

 2 tekrar  

2 set 

%90 

 1 tekrar  

2 set 

YOK 

Silkme 

Squat 

Çekiş 

  

Sa
lı 

KoparmaSabit 

%70   

2-3 tekrar  - 
2 set 

%75  

2 tekrar  

2 set 

%80  

2 tekrar  

2 set 

YOK 

Silkme Sabit 

Önden squat 

Koparma 
düşüş 

    

  

 

Ç
ar

şa
m

ba
 

Koparma 
%85  

2-3 tekrar 

 2 set 

%90 

 2 tekrar  

 2 set 

%95  

1 tekrar 

 1 set 

YOK 
Silkme 

Squat 

Çekiş 

Pe
rş

em
be

  
TATİL 

 
 

C
um

a 

Koparma 
%90  

1 tekrar  

2 set 

%95  

1 tekrar 

1 set 

%100 

1 tekrar 

1 set 

Maksimum 
deneme 

Silkme 

Squat 

  

C
um

ar
te

si
 Koparma %70  

2-3 tekrar  

2 set 

%75      

2 tekrar  

2 set 

%80 

 2 tekrar  

2 set 

YOK Silkme 

Squat 
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Çekiş 

  

Çalışma toplamda 6 hafta sürmüş olup 6 haftanın başında ilk ölçüm (ön ölçüm), 
sonunda son ölçüm alınarak veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 17.0 Paket 
programında analiz edilmiş olup karşılaştırmalar için Paired Samples T-testi kullanılmıştır. 
Yapılan analizlerde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. 

3. BULGULAR 

Yapılan araştırmadan elde edilen veriler, Paired T-testi kullanılarak tablolaştırılmıştır. 
Sporcuların yaptıkları antrenman metotlarına bağlı olarak ana ve yardımcı tekniklerdeki 
maximal değerlerinin ilk ve son ölçüm sonuçları aşağıdaki Tablo 3.de sunulmuştur. 

 

Tablo 3: Ana Ve Yardımcı Tekniklerdeki Maximal Değerlerin İlk Ve Son Ölçüm 
Eşleştirilmiş İkili Karşılaştırma Sonuçları 

Maximal özellikler N Ortalama Ss t p 

Deadlift 
Koparma 

kg 

MAG 
ön ölçüm 

7 
109.286b 28.35 

  1 
son ölçüm 109.286b 28.35 

TMAG 
ön ölçüm 

7 
150 14.14 

-5.29 0.01* 
son ölçüm 160 15.55 

Deadlift 
Silkme 

kg 

MAG 
ön ölçüm 

7 
132.857b 32.51 

  1 
son ölçüm 132.857b 32.51 

TMAG 
ön ölçüm 

7 
176.429 23.58 

-7.12 0.01* 
son ölçüm 185.714 22.99 

Koparma 

kg 

MAG 
ön ölçüm 

7 
82.857 12.86 

-1.92 0.1 
son ölçüm 83.429 13.06 

TMAG 
ön ölçüm 

7 
112.857 9.51 

-28.99 0.01* 
son ölçüm 122.714 9.07 

Silkme 

kg 

MAG 
ön ölçüm 

7 
98.143 14.29 

-2.65  1 
son ölçüm 99.143 14.7 

TMAG 
ön ölçüm 

7 
141.429 13.45 

-11.51 0.01* 
son ölçüm 150.286 14.45 
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Squat önden 

kg 

MAG 
ön ölçüm 

7 
110 28.28 

-4.05 0.01* 
son ölçüm 112.857 27.57 

TMAG 
ön ölçüm 

7 
162.857 19.76 

-8.54 0.01* 
son ölçüm 174.143 19.26 

Squat sırttan 

kg 

MAG 
ön ölçüm 

7 
132.143 32.9 

0.32 0.76 
son ölçüm 131.857 32.8 

TMAG 
ön ölçüm 

7 
185.714 22.25 

-9.5 0.01* 
son ölçüm 199.286 22.25 

Vücut ağırlığı 
kg 

MAG 
ön ölçüm 

7 
72.357 15.78 

0 1 
son ölçüm 72.357 14.94 

TMAG 
ön ölçüm 

7 
94.029 21.98 

-1.72 0.14 
son ölçüm 96.643 18.71 

*p<0,05 

Tablo 3’de de görüldüğü gibi MAG ‘ nun Deadlift Koparma ön ölçüm (109.28 kg) son 
ölçüm (109.28 kg) ortalamaları arasında istatistiksel olarak fark tespit edilememiştir. 
(p>0,05). Buna karşın Squat önden ön ölçüm (110.00 kg) son ölçüm (112.85 kg) ortalamaları 
arasında istatistiksel olarak fark tespit edilmiştir.(p<0,05). MAG grubundaki diğer Deadlift 
Silkme, Koparma, Silkme, Squat Sırttan, Vücut Ağırlığı ön ve son ölçümleri ortalamaları 
arasında istatistiksel olarak fark tespit edilememiştir. (p>0,05). TMAG’un ise Deadlift 
Koparma ön ölçüm (150.00 kg) son ölçüm (160.00 kg) ortalamaları arasında istatistiksel 
olarak fark tespit edilmiştir. (p<0,05). Buna ilişkin TMAG’daki diğer Deadlift Silkme, 
Koparma, Silkme, Squat Sırttan, Squat önden, ön ve son ölçüm ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak fark tespit edilmiştir. (p<0,05). Ancak vücut ağırlığı ön ve son ölçümleri 
arasında fark tespit edilememiştir. (p>0,05). 

Yapılan araştırmadan elde edilen veriler, uygun testler kullanılarak tablolaştırılmıştır. 
Sporcuların üst ekstremite çevre ön ve son ölçümleri Tablo’4 de sunulmuştur. 

 

Tablo 4. Üst Ekstremite Çevre Ölçüm Eşleştirilmiş İkili Karşılaştırma Sonuçları 

Üst Vücut N Ortalama Ss T P 

Bel  

cm 

MAG 
ön ölçüm 

7 
83.86 17.55 

1.73 0.11 
son ölçüm 83.71 10.33 

TMAG ön ölçüm 7 97.14 16.32 2.13 0.06 
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son ölçüm 99.29 10.39 

Esneklik 

cm 

MAG 
ön ölçüm 

7 
27.71 8.71 

0.34 0.74 
son ölçüm 28.00 6.92 

TMAG 
ön ölçüm 

7 
29.14 8.14 

0.56 0.59 
son ölçüm 30.29 7.05 

Göğüs İnspirasyon 

cm 

MAG 
ön ölçüm 

7 
103.14 12.58 

1.21 0.25 
son ölçüm 103.14 9.89 

TMAG 
ön ölçüm 

7 
110.43 11.70 

1.70 0.12 
son ölçüm 113.00 9.89 

Göğüs Ekspirasyon 

cm 

MAG 
ön ölçüm 

7 
94.71 12.33 

1.39 0.19 
son ölçüm 94.71 8.86 

TMAG 
ön ölçüm 

7 
102.71 11.03 

2.00 0.07 
son ölçüm 105.43 8.86 

Göğüs Normal cm 

MAG 
ön ölçüm 

7 
99.00 12.80 

1.36 0.20 
son ölçüm 99.00 8.41 

TMAG 
ön ölçüm 

7 
106.86 11.81 

1.98 0.07 
son ölçüm 109.86 8.41 

Kalça  

cm 

MAG 
ön ölçüm 

7 
97.57 10.36 

2.15 0.05 
son ölçüm 97.57 9.02 

TMAG 
ön ölçüm 

7 
108.71 10.66 

2.46 0.03* 
son ölçüm 110.57 9.02 

Omuz  

cm 

MAG 
ön ölçüm 

7 
118.86 8.49 

1.48 0.17 
son ölçüm 118.43 9.21 

TMAG 
ön ölçüm 

7 
125.86 8.62 

2.38 0.04* 
son ölçüm 129.43 8.70 

*p<0,05 

Tablo 4’de de görüldüğü gibi MAG’nun çevre ön ölçüm Bel (83.85cm ) son ölçüm 
(83.71 cm) ortalamaları arasında istatistiksel olarak fark tespit edilememiştir (P>0,05 ). 
Bununla birlikte diğer çevre ölçümleri olan göğüs inspirasyon, göğüs ekspirasyon, göğüs 
normal, kalça, omuz ve esneklik özelliği ortalamaları arasında fark yoktur (P>0,05) . 
TMAG’da ise Kalça ön ölçüm (108.71 cm ) son ölçüm (110.57cm) Omuz ön ölçüm 
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(125.85cm) son ölçüm (129.42cm) ortalamaları arasında istatistiksel olarak fark tespit 
edilmiştir (P<0,05). Buna karşın diğer çevre ölçümleri olan göğüs inspirasyon, göğüs 
ekspirasyon, göğüs normal, bel ve esneklik özelliği ortalamaları arasında istatistiksel olarak 
fark tespit edilememiştir.(P>0,05) 

Yapılan araştırmadan elde edilen veriler, uygun testler kullanılarak tablolaştırılmıştır. 
Sporcuların kol çevre ön ve son ölçümleri Tablo 5 de sunulmuştur.  

Tablo 5: Kol Çevre Ön Ve Son Ölçüm Eşleştirilmiş İkili Karşılaştırma Sonuçları 

Kollar N Ortalama Ss T P 

Sağ Biceps 
Eksitasyon 

cm 

MAG 
ön ölçüm 

7 
31.14 3.34 

1.13 0.28 
son ölçüm 31.14 3.34 

TMAG 
ön ölçüm 

7 
33.29 3.77 

1.65 0.13 
son ölçüm 34.43 4.08 

Sağ Bıceps 
Kontraksiyon 

cm 

MAG 
ön ölçüm 

7 
34.86 4.26 

1.55 0.15 
son ölçüm 34.86 4.26 

TMAG 
ön ölçüm 

7 
38.43 4.39 

2.44 0.03* 
son ölçüm 40.00 3.61 

Sol Biceps 
Eksitasyon 

cm 

MAG 
ön ölçüm 

7 
30.43 3.95 

1.18 0.26 
son ölçüm 30.71 3.73 

TMAG 
ön ölçüm 

7 
33.14 4.60 

1.59 0.14 
son ölçüm 34.14 4.34 

Sol Biceps 
Kontraksiyon 

cm 

MAG 
ön ölçüm 

7 
34.29 3.99 

1.31 0.22 
son ölçüm 34.29 3.99 

TMAG 
ön ölçüm 

7 
37.29 4.57 

2.69 0.02* 
son ölçüm 39.71 3.55 

Sağ Ön Kol 
Eksitasyon 

cm 

MAG 
ön ölçüm 

7 
27.86 2.67 

1.27 0.23 
son ölçüm 27.86 2.67 

TMAG 
ön ölçüm 

7 
29.43 1.90 

1.91 0.08 
son ölçüm 30.29 2.06 

Sağ Ön Kol 
Kontraksiyon MAG 

ön ölçüm 
7 

31.43 4.43 
0.55 0.59 

son ölçüm 31.43 4.43 
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cm 
TMAG 

ön ölçüm 
7 

32.43 1.81 
0.97 0.35 

son ölçüm 33.14 1.57 

Sol Ön Kol 
Eksitasyon 

cm 

MAG 
ön ölçüm 

7 
27.43 2.64 

1.99 0.07 
son ölçüm 27.43 2.64 

TMAG 
ön ölçüm 

7 
29.86 1.86 

2.41 0.03* 
son ölçüm 30.29 1.70 

Sol Ön Kol 
Kontraksiyon 

cm 

MAG 
ön ölçüm 

7 
30.86 4.56 

0.91 0.38 
son ölçüm 30.86 4.56 

TMAG 
ön ölçüm 

7 
32.57 2.07 

1.37 0.20 
son ölçüm 33.43 1.99 

*p<0,05 

Tablo 5’de de görüldüğü gibi MAG’ nun kol çevre ön ölçümleri ve son ölçümleri 
ortalamaları arasında istatistiksel olarak fark görülmemiştir (P>0,05). TMAG’ nun kol çevre 
ön ve son ölçüm sonuçlarına göre, sağ biceps kontraksiyon, ön ölçüm (38.42 cm ) son ölçüm 
(40.00 cm) sol biceps kontraksiyon, ön ölçüm (37.28) son ölçüm (39.71) sol ön kol 
eksitasyon, ön ölçüm (29.85) son ölçüm (30.28) ortalamaları arasında istatistiksel olarak fark 
tespit edilmiştir (P<0,05). 

Yapılan araştırmadan elde edilen veriler, uygun testler kullanılarak tablolaştırılmıştır. 
Sporcuların alt ekstremite çevre ön ve son ölçümleri Tablo 6 da sunulmuştur. 

 

Tablo 6: Alt Ekstremite Çevre Ön Ve Son Ölçüm Eşleştirilmiş İkili Karşılaştırma Sonuçları 

Bacak N Ortalama Ss± T P 

Sağ Calf 
Eksitasyon 

MAG 
ön ölçüm 

7 
36.43 3.99 

2.42 1 
son ölçüm 36.43 2.15 

TMAG 
ön ölçüm 

7 
40.57 4.04 

2.89 0.01* 
son ölçüm 41.43 2.15 

Sağ Calf 
Kontraksiyon 

MAG 
ön ölçüm 

7 
37.57 3.99 

2.39 1 
son ölçüm 37.57 1.90 

TMAG 
ön ölçüm 

7 
41.57 4.34 

2.95 0.01* 
son ölçüm 42.86 1.90 

Sağ Uyluk MAG ön ölçüm 7 55.29 7.59 3.43 1 
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Eksitasyon son ölçüm 55.29 4.03 

TMAG 
ön ölçüm 

7 
66.43 8.04 

3.57 0.01* 
son ölçüm 67.43 4.03 

Sağ Uyluk 
Kontraksiyon 

MAG 
ön ölçüm 

7 
56.86 7.93 

3.28 1 
son ölçüm 56.86 4.02 

TMAG 
ön ölçüm 

7 
67.86 8.15 

3.78 0.01* 
son ölçüm 69.86 4.02 

Sol Calf 
Eksitasyon 

MAG 
ön ölçüm 

7 
36.43 3.87 

2.54 1 
son ölçüm 36.43 1.90 

TMAG 
ön ölçüm 

7 
40.57 3.78 

3.13 0.01* 
son ölçüm 41.43 1.90 

Sol Calf 
Kontraksiyon 

MAG 
ön ölçüm 

7 
37.57 3.87 

2.50 0.17 
son ölçüm 37.86 1.72 

TMAG 
ön ölçüm 

7 
41.57 4.15 

2.80 0.01* 
son ölçüm 42.71 1.95 

Sol Uyluk 
Eksitasyon 

MAG 
ön ölçüm 

7 
55.29 7.14 

3.23 1 
son ölçüm 55.29 4.23 

TMAG 
ön ölçüm 

7 
65.43 7.39 

3.55 0.01* 
son ölçüm 66.71 4.23 

Sol Uyluk 
Kontraksiyon 

MAG 
ön ölçüm 

7 
56.71 7.57 

3.12 1 
son ölçüm 56.71 4.31 

TMAG 
ön ölçüm 

7 
67.00 7.66 

3.70 0.01* 
son ölçüm 69.00 4.31 

*p<0,05 

Tablo 6’da da görüldüğü gibi MAG’nun sağ calf eksitasyon, ön ölçüm (36.42 cm) son 
ölçüm (36.42 cm) ortalamaları arasında fark tespit edilememiştir (p>0,05). Bununla birlikte 
MAG’nun sağ uyluk kontraksiyon ve eksitasyon, sol uyluk kontraksiyon ve eksitasyon, sol 
calf kontraksiyon ve eksitasyon, ortalamaları arasında fark tespit edilememiştir 
(p>0,05).TMAG’nun ise sağ calf eksitasyon, ön ölçüm ( 40.57 cm) son ölçüm (41.42 cm) 
ortalamaları arasında istatistiksel olarak fark tespit edilmiştir (P<0,05) .Bununla birlikte diğer 
sağ calf kontraksiyon, sağ uyluk eksitasyon, sağ uyluk kontraksiyon, sol calf eksitasyon, sol 
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calf kontraksiyon, sol uyluk eksitasyon, sol uyluk kontraksiyon, ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak fark tespit edilmiştir (P<0,05). 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Elde edilen koparma, silkme, squat, deadlift, maksimal ilk ve son ölçümlerinde TMAG 
metodu uygulayan grubun ilk ve son koparma, silkme, squat, deadlift maksimallerinde 
ortalamalarına bakıldığında anlamlı fark tespit edilmiştir.(Korkmaz, 2011: 30) yapmış olduğu  
‘Genç Kadın Haltercilerde Koparma Tekniğinin Biyomekanik Analizi’ adlı çalışmasında 
önermiş olduğu; ikinci çekiş sırasında ihtiyaç olan patlayıcılığı sağlayan kalça ekstensor 
kaslarının gücünü arttıracak, yani kısa sürede yüksek miktarda kuvvet üretimi sağlayacak 
yardımcı egzersizler antrenmanlarda uygulanmalıdır önerisi ile bizim TMAG antrenman 
modelimizi destekleyerek bizim çalışmamıza paralellik göstermektedir. (Harbili ve diğerleri, 
2007: 126-136 ) Yapmış olduğu ‘ Halterde Artan Bar Ağırlığının Bar Kinematiği ve Güç 
Çıktısı Üzerine etkileri’ adlı çalışmasında önermiş olduğu; bar ağırlığının değiştirilerek 
çalışılması sonucu antrenmana bağlı performans artışının sağlanması bizim çalışmamızda 
uygulanmış olup bunun sonucunda TMAG’u yapmış olduğu antrenmanlarda, koparma, 
silkme, deadlift koparma ve deadlift silkme ana ve yardımcı hareketlerinin ön ve son ölçüm 
sonuçları göz önüne alındığında, istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir. (p<0,05). 
Dolayısıyla bu çalışma bizim TMAG antrenman modelimizi destekleyerek bizim çalışmamıza 
paralellik göstermektedir. 

(Arabatzi ve diğerleri , 2010 : 2440-2448) yapmış olduğu ‘Vertical Jump Biomechanics 
After Plyometric, Weight Lifting, and Combined (Weight Lifting + Plyometric) Training’ adlı 
çalışmalarında; dikey sıçrama ile kombine edilmiş halter antrenmanlarının performansa 
olumlu katkıda bulunduğunu tespit etmişlerdir. Bu doğrultuda bizim çalışmamızda TMAG’a 
eklemiş olduğumuz dikey sıçramaya yönelik kasların çalışılması ve dikey sıçrama 
antrenmanları Bkz: Tablo 6‘ da sunulan Alt ekstremite çevre ön ve son ölçüm sonuçlarında 
istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar göstermiştir (p<0,05) . Bununla birlikte koparma, silkme, 
deadlift koparma, deadlift silkme, squat önden ve squat sırttan ana ve yardımcı hareketlerinin 
ön ve son ölçüm sonuçları göz önüne alındığında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit 
edilmiştir. 

Elde edilen çevre ölçümlerinde omuz ve kalça özelliklerinde anlamlı fark tespit 
edilmiştir. Bu çalışmamıza ilişkin (Akkuş, 1994 : 136-137)  yapmış olduğu ‘Elit Haltercilerin 
Antropometrik Özellikleri, Biyomotor Yetenekleri, Fizyolojik Özellikleri ve Başarıları 
Arasındaki İlişkilerin Araştırılması’ adlı doktora tezindeki çalışmasıyla paralellik 
göstermektedir. 

(Carvalho ve diğerleri, 2014: 1- 130) yapmış olduğu ‘Effects of Strength Training 
Combined with Specific Plyometric exercises on body composition, vertical jump height and 
lower limb strength development in elite male handball players a case study ‘ adlı 
çalışmasında; çeşitli standart atlama testleri uygulamış ve izokinetik ortamda alt 
ekstremitelerde kuvvet artışı ile birlikte performans değerlerinde ve antropometrik ölçümlerde 
anlamlı değişiklikler bulmuştur. Bu doğrultuda bizim çalışmamızda TMAG’a eklemiş 
olduğumuz dikey sıçramaya yönelik kasların çalışılması ve dikey sıçrama antrenmanları Bkz: 
Tablo 6‘ da sunulan Alt ekstremite çevre ön ve son ölçüm sonuçlarında istatistiksel olarak 
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anlamlı sonuçlar göstermiştir   (p<0,05) . Elde edilen sonuçlar doğrutusunda bu çalışmamız  
(Carvalho ve diğerleri, 2014: 1- 130) çalışmasıyla paralellik göstermektedir. 

(Hoffman ve diğerleri, 2007: 149-150) yapmış olduğu “Effects of maximal squat 
exercise testing on vertical jump performance in American college football players” adlı 
çalışmasında; eğitimli sporcuların 1 maksimum squat tekrarı maksimize etmek için dikey 
sıçrama egzersizlerinin katkısnı ortaya koymuştur. Bu bulgular sonucu bu tip çalışmalar 
tavsiye edilir. Bu doğrultuda bizim çalışmamızda TMAG’a eklemiş olduğumuz dikey 
sıçramaya yönelik kasların çalışılması ve dikey sıçrama antrenmanları Bkz: Tablo 6‘ da 
sunulan Alt ekstremite çevre ön ve son ölçüm sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı 
sonuçlar göstermiştir (p<0,05) . Bununla birlikte koparma, silkme, deadlift koparma, deadlift 
silkme, squat önden ve squat sırttan ana ve yardımcı hareketlerinin ön ve son ölçüm sonuçları 
göz önüne alındığında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar 
doğrutusunda bu çalışmamız  (Hoffman ve diğerleri, 2007: 149-150  ) çalışmasıyla paralellik 
göstermektedir. 

(Perez ve diğerleri, 2005: 182–183 )  yapmış olduğu ‘ Effects Of Six-weeks Of Weight-
lifting And Plyometric Exercises On Muscle Mass And Vertical Jump Performance ‘ adlı 
çalışmasında; plyometric egzersizler ile kombine edilmiş 6 haftalık kuvvet antrenmanlarının, 
bacak kas kütlesini ve maksimal dinamik kuvveti (1 maksimum tekrarı) artıdığını tespit 
etmişlerdir. Bu doğrultuda bizim çalışmamızda TMAG’a eklemiş olduğumuz dikey sıçramaya 
yönelik kasların çalışılması ve dikey sıçrama antrenmanları Bkz: Tablo 6‘ da sunulan Alt 
ekstremite çevre ön ve son ölçüm sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar 
göstermiştir (p<0,05) . Bununla birlikte koparma, silkme, deadlift koparma, deadlift silkme, 
squat önden ve squat sırttan ana ve yardımcı hareketlerinin ön ve son ölçüm sonuçları göz 
önüne alındığında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar 
doğrutusunda bu çalışmamız (Perez ve diğerleri, 2005: 182–183 ) çalışmasıyla paralellik 
göstermektedir. 

Sonuç olarak; Halter sporunun temel teknikleri olan koparma ve silkme hareketlerinin 
TMAG ön ve son ölçüm sonuçları MAG’a göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 
göstermiş olup, önermiş olduğumuz antrenman metodundaki tamamlayıcı yöntemlerin her biri 
gayet başarılı sonuçlar vermiştir ve performans üzerinde mutlak etkisi olduğu anlaşılmıştır. 
Halter camiasındaki değerli antrenörlerimiz ve sporcularımıza alternatif bir antrenman modeli 
uygulaması olacağı düşünülmektedir. 
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BASINDA SABAHATTİN ALİ-NİHAL ATSIZ DAVASI 

 

Göktuğ İPEK* 

 

Öz 

II. Dünya Savaşı’nın sonlarına yaklaşıldığı bir tarihte bir tarafta Komünizm, diğer tarafta ise Faşizm yer 
almıştır. Türkiye fiili olarak savaşın içinde yer almamasına rağmen bu siyasi akımlardan oldukça etkilenmiştir. 
Dış politikada yaşanan gelgitler doğal olarak iç politikaya da yansımıştır. Yaşanan tüm bu olağanüstü dönemin 
tezahürü denilebilecek bir olay 1944 yılında meydana gelmiştir. Bu olay Sabahattin Ali ile Nihal Atsız 
arasındaki hakaret davasından kaynaklanmıştır. 

Nihal Atsız, Orhun’da devrin Başbakan’ı Şükrü Saraçoğlu’na ithafen iki mektup yayınlamıştır. Bu 
mektuplardan ikincisinde Sabahattin Ali’ye “vatan haini” dediği için Ali kendisine hakaret davası açmıştır. Bu 
dava aslında dönemin tüm siyasi çekişmelerini içinde barındırmaktadır. Bu yüzden davayı izleyen süreçte 
yaşananlar bu çatışmayı daha da alevlendirmiştir. İşte tüm bu sebeplerden ötürü davanın görüldüğü tarihlerde 
İstanbul, Ankara ve İzmir’de çıkan toplam 14 gazete taranarak o dönemin basınının gözünden bu davaya nasıl 
bir bakış açısıyla yaklaşıldığı tespit edilmeye çalışılacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Sabahattin Ali, Nihal Atsız, Turancılık, Komünizm, Türk Basını 

 

The Case Of Sabahattin Ali-Nihal Atsız In The Press 

Abstract 

At a time one side, were Fascism on the other side were Communism. Although Turkey did not take 
part actively in the war, Turkey was highly affected by these political movements. The problems in the foreign 
policy naturally reflect the internal policy. An event to be regarded as an appearance of all these extra-ordinary 
period took place in 1944. This event is the case of defamation between Sabahattin Ali and Nihal Atsız. 

Nihal Atsız issued two letters dedicated to Şükrü Saraçoğlu, the Prime Minister of then, “Orhun”. In the 
second of these letters he called Sabahattin Ali, whom he regarded him as one of those people, “traitor”, Ali 
opened a defamation case to him. This case comprised all the political conflicts of the time. So, the happenings 
following this case aggravated the conflict. Because of all these reasons, 14 newspapers issued in Istanbul, 
Ankara, Izmir at the time of the case being heard will be scanned and it will be tried to find out what kind of 
point of view was followed towards this case.  
Key Words: Sabahattin Ali, Nihal Atsız, Pan-Turanism, Communism, Turkish Press 

 

 

I. Giriş 

Yeni Türk Devleti Milli Mücadele kazanıldıktan ve Lozan Antlaşması imzalandıktan sonra 
Atatürk’ün “yurtta sulh cihanda sulh” ilkesi çerçevesinde diğer devletlerle barışçıl bir ilişki 
sürdürmüştür. Bu durum Milli Şef döneminde de devam etmiştir. II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla 
birlikte ise Türkiye’nin bu politikasını devam ettirmesi oldukça zor hâle gelmiştir. Zira bu savaş tam 
bir “dünya” savaşı olmuş ve savaştan etkilenmeyen hiçbir ülke kalmamıştır (Armaoğlu, 2012: 511). 
Fahir Armaoğlu’na göre, Türk tarihinin hiçbir dönemi II. Dünya Savaşı dönemindeki kadar karışık 
aşamalardan geçmemiştir (Armaoğlu, 1958: 139). Tevfik Çavdar’a göre ise Türk dış politikası 
Fransa’nın işgaliden sonra “usturanın keskin tarafında yürüyen bir insanın denge ve dikkatine taş 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*   Celal Bayar Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Yüksek Lisans Öğrencisi, 
goktugpek@hotmail.com  



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	  
	  
	  

	   273	  

çıkartacak bir yol” izlemiştir (Çavdar, 2004: 409). Kısacası Türkiye savaşa girmeyerek askeri, siyasi 
ve iktisadi gücünün ötesinde diplomatik bir başarı kazanmıştır (Özçelik, 2010: 268). Bu da İsmet 
İnönü’nün siyasal hayatındaki en büyük başarılarından birisi olmuştur (Ekinci, 2002: 1284).  

Savaşın dışında kalarak tarafsız bir konumda yer almak isteyen Türkiye, 19 Ekim 1939’da 
İngiltere ve Fransa ile karşılıklı yardım, 18 Haziran 1941’de de Almanya ile dostluk ve saldırmazlık 
antlaşması imzalamıştır (Tunçay, 1983: 2023). Almanya ile imzalanan saldırmazlık antlaşmasından 
sonra Türk kromu için rekabet başlamıştır. O tarihlerde müttefik devletlerle krom ticareti yapmakta 
olan Türkiye daha sonra Almanlarla bu ticarete devam etmiştir (Esmer ve diğerleri, 1996: 159). 

 O dönemin yakın tanıklarından Faik Ahmet Barutçu, Almanlarla yapılan ticari görüşmelerin 
İngilizlere günü gününe bildirildiğini belirtmiştir. Ona göre, Türkiye böylece tarafsızlıktan 
ayrılmadığını kanıtlamıştır. Bu da Türkiye’yi, hiçbir tarafı kuşkuya düşürmeyerek kazandığı benzersiz 
bir politika sebebiyle, eşine az rastlanır bir şansa sahip olan devlet konumuna getirmiştir (Barutçu, 
1977: 251). Nazi Almanyası ise yapılan ticaret ve kredi antlaşmaları ile Türkiye’nin kendisine bağlı 
hale geldiğini düşünmüştür (Ercan, 2006: 90). 

Türkiye’deki Turancı-Türkçü gruplarla Nazi Almanyası arasındaki ilişki karmaşık ve 
değişkendir. Bunun sebebi Türkiye’deki Turancı-Irkçı grupların kendi içinde homojen olmamasından 
kaynaklanmaktadır (Kaya, 2001: 44). Buna rağmen Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Von Papen, 
Almanya Sovyetlere saldırdığı zaman bu bölgedeki Türkçe konuşan halkların desteğini almak ve 
Türkiye’deki Turancıları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için bazı girişimlerde bulunmuştur. 
Turancılar da inandıkları siyasi akım gereği Nazilerle işbirliği yoluna gitmişlerdir (Karpat, 2010: 343).  

Türk-Alman ilişkileri açısından Von Papen oldukça önemli bir isim olmuştur. Türkiye’ye 
büyükelçi olarak atanmadan önce daha I. Dünya Savaşı yıllarında Atatürk ile tanışmışlardır. Von 
Papen Atatürk’ün üzerinde istihbarat görevlisi olarak iyi izlenimler bırakmamıştır. Hatta 1938 yılında 
Türkiye’ye büyükelçi olarak gönderilmek istenmişse de Atatürk bu sebepten dolayı bunu kabul 
etmemiştir (Gülmez ve diğerleri, 2013: 230).  

Almanların Sovyetlere saldırmasıyla beraber sağcı Türk basını da iç politikada etkinliğini 
arttırmıştır. Aslında Nazilerin asıl amacı Turancı akımları destekleyerek Türkiye’yi Sovyetlere karşı 
savaşa sokmak olmuştur. Bunun içinde basını etkili bir araç olarak kullanmaya çalışmıştır. Zaten 
büyükelçilik kanalıyla Alman Dışişleri Bakanlığı da Türkiye’deki Alman yanlısı basını desteklemiştir. 
Almanlar Türk basınını etki altına almayı genellikle gazete sahiplerine, yaz işleri müdürlerine ve bazı 
gazetecilere verdikleri rüşvetlerle başarmıştır. 9 Mart 1941’de Almaya Dış İşleri Bakanı Von 
Ribbentrop Von Papan’e yolladığı bir telgrafta basının ve radyonun kandırılması için birkaç milyon 
dövizin dağıtılmasını önermiştir. Von Papen de cevap olarak istenilen işin yerine getirildiğini 
söylemiştir (Glasneck, 1976: 24).  

Banu El’in Sovyet Dış İşleri arşivinden aktardığı bilgiye göre, yine Ribbentrop’un gönderdiği 
5 Aralık 1942 tarihli bir telgrafta mali durumu kötü olan Türkiye’deki Alman yanlılarına dağıtılması 
için 5 milyon altın Reichsmark’ın Von Papen’e verilmesini emrettiği bilgisi edinilmiştir (El, 2006: 
189-190).  

Savaştan sonra Sovyetlerin ele geçirdiği gizli Alman belgeleri arasında yer alan bir belgede ise 
o dönemdeki Irkçı-Turancı kesimin önemli isimlerinden Emir Erkilet’e yazılmış bir mektup 
bulunmuştur. 17 Kasım 1941 tarihli bu mektupta “…Şimdi, bize ve dünyaya vaadedimiş olan 
makaleleri okuyabilmek için daima gecikmiş olan basını beklemekteyiz…” denilmiştir (Dupont, 1968: 
47; Oran, 1969: 251). Ayrıca Almanya’nın SSCB’ye saldırması Türkiye ile Sovyetler arasında da bir 
dönüm noktası olmuştur. Sovyetler, Almanların saldırısından sonra Türkiye’ye daha dostça 
davranmaya başlamışlarsa da savaşın kazanılmasından sonra iki devlet arasındaki ilişki tekrar 1941 
öncesine dönmüştür (Aydın, 2011: 450). 
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Bir yandan Almanların savaşı kaybedeceğinin anlaşılmaya başlanması, bir yandan da 
Türkiye’nin tarafsız kalması yönündeki baskılar sonucu Turancıların üzerindeki baskı artmış, solcular 
ise tam tersine daha serbest bir şekilde fikirlerini söyleme imkânı bulmuştur (Karpat, 2010: 345). 
Böylece savaşın başında her iki tarafa da verilmek zorunda kalınan ödünler Almanya’nın aleyhine 
dönmeye başlamıştır. 1943 yılına kadar Alman yanlısı basına ve Turancılara göz yumulmuştur. 
Turancı akımın güçlenmesine ses çıkarmayan tek parti yönetimi 1943 yılına gelindiğinde beklediği 
fırsatı ele geçirmiştir.  

Bu tarihte Türk kamuoyunda Turancılık konusunun tartışılmasına yol açan önemli bir olay 
meydana gelmiştir (Çavdar, 2004: 444). Faris Erkman imzasıyla çıkan “En Büyük Tehlike! Milli Türk 
Davasına Aykırı Bir Cereyanın İçyüzü” isimli broşür, kamuoyunda Turancılığın tartışılmasına yol 
açmıştır. Broşürde, Turancıların gazete ve dergilerinde yaptıkları yayınlarla Cumhuriyet kanunlarını 
hiçe saydıkları ve Türkiye’nin dış politikasına aykırı hareket ettikleri belirtilmiştir. Bunlara ek olarak 
Turancılar, vatandaşları bölmeyi ve Cumhuriyet’i yıkmayı amaçlamıştır. Erkman Turancıları harp 
yanlısı, ırkçı, dinci, totaliterlik ve diktatörlük hayranları olarak tanımlamıştır. Türkçülüğün önemli 
temsilcilerinden Nihal Atsız, Reha Oğuz Türkkan, Emir Erkilet gibi isimler, çıkardıkları dergiler ve 
yazılarla hedef gösterilmiştir (Vural, 2009: 44-48; Vural, 2004: 74-80). 

 Cemil Koçak’a göre bu broşür aslında son derece yumuşak bir dille yazılmış ve adeta 
hükümet yanlısı birinin kaleminden çıkmış izlenimi uyandırmıştır (Koçak, 2010: 213). Ancak broşür 
ciddi tepkilere yol açmıştır. Broşürün yayınlanmasından sonra Turancı basının karşı saldırıya geçtiği 
görülmüştür. Bunun üzerine Reha Oğuz Türkkan “Solcular ve Kızıllar”, Nihal Atsız “En Sinsi 
Tehlike” gibi broşürler yayınlamıştır. “En Büyük Tehlike” broşürü basının farklı kesimlerinde de 
farklı tepkilere yol açmıştır (Koçak, 2010: 214-215). Şubat 1943’te Almanların Stanlingrad’dan 
çekilmeye başlamasıyla savaşın sonucu artık az çok tahmin edilmeye başlanmıştır. 1944 Mayıs’ında 
Almanya ile krom anlaşması iptal edilmiştir. İşte bundan sonradır ki devlet Turancılığa ve Turancılara 
karşı bir politika takip etmeye başlamıştır. Tüm bu gelişmelerden sonra Sabahattin Ali’nin kendisine 
“vatan haini” dediği için Nihal Atsız’a hakaret davası açması olayları iyice alevlendirmiş ve süreci 
hızlandırmıştır.  

Konuya geçmeden önce Sabahattin Ali ile Nihal Atsız’ın yaşamları hakkında kısaca bilgi 
vermemiz gerekmektedir. Zira aralarındaki davayı anlayabilmek için Sabahattin Ali ve Nihal Atsız’ın 
hayat hikâyelerini bilmeden yapılacak yorumlar eksik kalacaktır. 

 

II. Sabahattin Ali 

Sabahattin Ali, 25 Şubat Gümülcine sancağının Eğridere (şimdiki adı Ardino) kazasında 
doğmuştur. Babası piyade yüzbaşılarından Ali Salahattin Bey, annesi Hüsniye Hanım’dır (Bezirci, 
1997: 9). Babası Prens Sabahattin ile olan dostluğundan dolayı oğluna onun adını vermiştir (Korkmaz, 
1997: 20).  

Sabahattin Ali ilköğrenimine 1914 yılında İstanbul Üsküdar’daki Füyuzat-ı Osmaniye 
Mektebi’nde başlamıştır. Daha sonra ailesi Çanakkale’ye taşınınca Çanakkale İptidai Mektebi’ne 
geçmiştir. Çanakkale’den de İzmir’e taşınan aile Yunan işgali üzerine zorunlu olarak Edremit’e 
geçmiştir (Bezirci, 1997: 10-11). 1921’de Edremit İptidai Mektebi’ni bitirmiş bir yıl sonra da Balıkesir 
Öğretmen Okulu’na girmiştir. İlk eserleri burada okurken Çağlayan ve Irmak dergilerinde çıkmıştır 
(Gülhan, 2003: 272). 1926 yılında ise İstanbul Öğretmen Okulu’na geçerek son sınıfı burada 
okumuştur. Ertesi yıl mezun olduktan sonra Yozgat Cumhuriyet Mektebi’nde ilkokul öğretmenliğine 
atanmıştır. Burada bir yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Maarif Vekâleti’nin yabancı dil öğretmeni 
yetiştirmek için açtığı sınavı kazanarak Almanya’da dört yıl öğrenim görmeye hak kazanmıştır. Ancak 
burada dört yıl değil iki yıl kalarak 1930 yılında yurda dönmüştür (TDEA, 2001: 335-336). Dönüş 
sebebini de İstanbul Yüksek Muallim Mektebi’nde Orhan Şaik (Gökyay), Pertev Naili (Boratav) gibi 
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isimlerle birlikte aynı yatakhaneyi paylaştığı Nihal (Atsız)’a, Türklere hakaret eden bir Alman öğrenci 
ile kavga etmesi üzerine Alman hükümetinin onu geri yollaması olarak anlatmıştır. Nihal Atsız ise 
kısa boyu ile Sabahattin Ali’nin böyle bir iş yapacak hem bileğinde hem de yüreğinde cesaret 
olmadığını bildiklerini söylemiştir. Fakat olay hoşlarına gittiği için inanmak istemişlerdir. Nitekim bir 
süre sonra böyle bir olayın gerçekleşmediği, başka bir sebepten döndüğü öğrenilmiştir (Atsız, 1997: 
13). Sabahattin Ali Konya’da bulunduğu sırada Mustafa Kemal’e hakaret içeren bir şiir yazdığı 
iddiasıyla tutuklanmış ve bir yıl hapis yatmıştır. Cumhuriyet’in ilanının onuncu yılı sebebiyle 1933’te 
çıkarılan af ile salıverilen Sabahattin Ali, Maarif Vekâleti’ne başvurarak tekrar çalışmak istediğini 
belirtmiştir. Dönemin Maarif Vekili Hikmet Bayur eski düşüncelerinden vazgeçtiğini kanıtlamasını 
isteyince Varlık dergisinin 15 Ocak 1934 tarihli sayısında Atatürk’e karşı sevgisini anlatan “Benim 
Aşkım” şiiri yayınlanmıştır. Bu şiirden sonra bakanlık bünyesindeki Neşriyat Müdürlüğü Büro Şefi 
olarak tekrar çalışmaya başlamıştır (Bezirci, 1997: 41-43). 1936-1937 tarihleri arasında Tan 
gazetesinde “Kuyucaklı Yusuf” adlı romanı tefrika edildikten sonra askere gitmiştir. II. Dünya 
Savaşı’nın başlamasıyla tekrar askerliğe alınarak Büyükdere’deki ekmekçi kolunda görevlendirilmiştir 
(Ali Laslo ve Özkırımlı, 1979: 19). 

Sabahattin Ali, o dönemin Türkiye’sinde sol görüşün önemli temsilcilerinden birisi olmuştur. 
Siyasi görüşleri ve yazıları yüzünden birçok kez hakkında dava açılmış ve hüküm giymiştir. 1944 
yılına geldiğinde Nihal Atsız ile hakkında yazdığı bir yazı sebebiyle mahkemelik olmuş, mahkeme 
sonunda görevinden alındığı için İstanbul’a giderek Gerçek, Marko Paşa, Mazlum Paşa, Alibaba gibi 
gazetelerde çalışmıştır. Marko Paşa’daki yazılarında Cemil Sait Barlas ve Falih Rıfkı Atay’a hakaret 
ettiği gerekçesiyle yedi ay ceza almıştır (Ali, 1991: 8). Ayrıca çalıştığı gazeteler sıkıyönetim 
tarafından kapatılmıştır. 1948 tarihine gelindiğinde üzerindeki baskılar iyice artınca yurtdışına 
kaçmaya karar vermiştir. Pasaport alamadığı için kaçak yollardan yurtdışına gitmeye karar vermiş ve 
kendisini Bulgaristan’a kaçıracak olan Ali Ertekin isimli kişi tarafından Nisan 1948’de öldürülmüştür. 
Bu kısa yaşamına romanlar, hikâyeler, şiirler sığdıran Sabahattin Ali, Türk edebiyatının en önemli 
isimlerindendir. 

 

III. Nihal Atsız 

Hüseyin Nihal Atsız 12 Ocak 1905 yılında İstanbul Kadıköy’de doğmuştur. Babası Deniz 
Güverte Binbaşısı Mehmed Nail Bey, annesi Fatma Zehra Hanım’dır. İlk ve orta öğrenimini çeşitli 
okullarda gördükten sonra İstanbul Sultanisi’ni 1922 yılında bitirmiştir. Aynı yıl Askeri Tıbbiye’ye 
kaydolmuştur (Vurucu, 2009: 130). Tıbbiyenin 3. sınıfında iken Arap asıllı olduğu için Bağdatlı bir 
teğmene selam vermediği gerekçesiyle 4 Mart 1925’te okuldan atılmıştır (Vurucu, 2009: 130; TDEA, 
2001: 31-32). Ancak Sakin Öner’e göre, Nihal Atsız Ziya Gökalp’in cenaze töreninin yapıldığı akşam, 
Türk öğrenciler ile sol görüşlü ve azınlık milliyetçiliğini savunan öğrenciler arasında çıkan kavga 
yüzünden okuldan atılmıştır (Öner, 1977: 10). Osman F. Sertkaya ise, Nihal Atsız’a yaşanan kavgadan 
sonra başka bir suç daha işlerse okuldan atılacağı yönünde ceza verildiğini, sonrasında da Arap asıllı 
teğmene selam vermediği için Atsız’ın okuldan atıldığını belirtmiştir (Sertkaya, 1987: 4). 1926’da 
İstanbul Darülfünun’un Edebiyat Bölümü’ne ve Yüksek Muallim Mektebine kaydolmuştur. Askerlik 
görevini yaptıktan sonra Ahmet Naci isimli arkadaşı ile birlikte yazdığı “Anadolu’da Türklere Ait Yer 
İsimleri” adlı makale Türkiyat Mecmuası’nda yayınlanınca hocası Fuad Köprülü’nün dikkatini çekmiş 
ve üniversiteyi bitirdikten sonra Nihal Atsız’ı yanına asistan olarak almıştır.  

1931’den 1932 yılına kadar 17 sayı çıkardığı Atsız Mecmua isimli dergide Zeki Velidi Togan, 
Abdülbaki Gölpınarlı, Fuad Köprülü, Abdülkadir İnan, Fethi Tevetoğlu, Pertev Naili Boratav ve 
Sabahattin Ali gibi isimlerin yazıları da çıkmıştır (Sanlı, 2010: 13; Tanyeri, 1991: 39). Bu dergi 
yayınlanmaya başladıktan sonra fikir ve sanat hayatında adeta bir çığır açmıştır. 1932 yılında 
Ankara’daki 1. Türk Tarih Kongresi sırasında Dr. Reşid Galib’in Hititlerin Türklerin atası ve 
Anadolu’nun Türklerin eski yurdu olduğu yönündeki görüşüne, Prof. Dr. Zeki Velidi Togan muhalefet 
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edince ikili arasında gerginlik yaşanmıştır. Bunun üzerine Nihal Atsız ve sekiz arkadaşı -aralarında 
daha sonra eşi olacak Bedriye Hanım da yer almaktadır- Reşid Galib’e, Zeki Velidi Togan’ın öğrencisi 
olmaktan gurur duyduğunu belirten bir telgraf çekmiştir. Reşid Galib de Eylül 1932’de Maarif Vekili 
olunca Nihal Atsız’ı dergisinde yayınladığı bir yazı yüzünden asistanlıktan attırmıştır (Sanlı, 2010: 14-
15).1  

Mart 1933’de Malatya ortaokulunda Türkçe öğretmenliğine başlamış, aynı yılın Eylül ayında 
da Edirne Lisesi Edebiyat Öğretmenliği’ne geçmiştir. Edirne’deki görevi esnasında 1934’e kadar 
Orhun dergisini çıkarmıştır. Ancak bu dergi dokuz sayı çıktıktan sonra Türk Tarih Kurumu tarafından 
çıkarılan ve liselerde okutulan dört ciltlik tarih kitabını eleştirdiği için Bakanlar Kurulu kararı ile 
kapatılarak, Atsız vekâlet emrine alınmıştır. Dokuz ay vekâlet emrinde kaldıktan sonra 
Kasımpaşa’daki Deniz Gedikli Hazırlama Okulu’nda Türkçe Öğretmenliği’ne başlamıştır (Türk ve 
Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 1983: 498).2 Bir süre de Yüce Ülkü Lisesi’nde öğretmenlik yaptıktan 
sonra 1944 yılında görevden alınmasına kadar çalışacağı Boğaziçi Lisesi’nde Edebiyat Öğretmenliği 
yapmıştır. Bu arada 1943 yılında Orhun dergisini yeniden yayınlamaya başlamıştır. Ancak dergi altı 
sayı çıktıktan sonra tekrar kapatılmıştır (Özdoğan, 2002: 305). 

Nihal Atsız’ın Sabahattin Ali ile olan davasını Irkçılık-Turancılık davası izlemiştir. Dava 
sonucunda Nihal Atsız ve arkadaşları çeşitli hapis cezaları almış, Nihal Atsız da 6,5 yıl hapse mahkûm 
olmuştur. Bu süreçte tabutluk denilen hücrelerde işkenceye maruz kalmıştır. Ancak Askeri Yargıtay 
bu kararı bozmuş ve tahliye olmuştur (Öner, 1977: 14). 1949’da Süleymaniye Kütüphanesi’ne 
atanmıştır. Bir yıl sonra Haydarpaşa Lisesi Edebiyat Öğretmenliğine tayin edilmiştir. 1952’de tekrar 
Süleymaniye Kütüphanesi’ne atanmış, emekli olana dek 17 yıl bu görevde kalmıştır. Bu görevi 
sırasında 1964 yılından itibaren Ötüken Dergisi’ni çıkarmaya başlamıştır. 1967’de bu dergideki bir 
yazısından dolayı 15 ay hapis cezası alsa da Cumhurbaşkanı tarafından affedilmiştir. Nihal Atsız 
cezasının affedilmesi için Cumhurbaşkanı’na başvurmayı reddetse de üniversite hocaları, Türkçü 
gençlik ve kültür dernekleri onun adına Cumhurbaşkanı’na başvurmuş ve Atsız’ın affedilmesini talep 
etmiştir (Deliorman, 2000: 291). Nihal Atsız’a, vefat ettiği tarih olan 11 Aralık 1975’e kadar fikirleri 
yüzünden hakkında sürekli kovuşturmalar ve davalar açılmış, çeşitli hapis cezaları almıştır. Kendisi 
yazar, şair, tarihçi ve ideolog yönleriyle çok yönlü bir kişiliktir. Cumhuriyet dönemi Türk siyasi ve 
düşünce hayatına önemli izler bırakmıştır (Özcan, 2005: 37).  

 

IV. Davayı Hazırlayan Süreç 

Davanın kıvılcımı, Başvekil ve Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu’nun, dışta savaşın iyice 
alevlendiği, içte ise Almanların politik baskısının iyice arttığı bir dönemde, 5 Ağustos 1942 tarihinde 
TBMM’de yaptığı dönemin havasını da yansıtan bir konuşmayla atılmıştır (Koçak, 2012: 691-692). 

 İşte Başvekil’in bu konuşmasından yaklaşık iki yıl sonra Orhun dergisinin 1 Mart 1944 
tarihindeki sayısında Nihal Atsız “Başvekil Saraçoğlu Şükrü’ye Açık Mektup” adlı bir makale 
yayınlamıştır. Turancı-Türkçü dergilerin bazılarında yazarlar yazılarının sonunda imzalarını soyadları 
“oğlu” kelimesi ile bitiyorsa başa alarak yazarlardı. Soyadı bu kelime ile bitmeyenlerse aile isimlerini 
kullanmaktaydı. Nihal Atsız’ın da Başbakan’a yazdığı mektuplarda soyadını başta yazarak “Saraçoğlu 
Şükrü” tabirini kullanması Başbakanı da kendilerinden biri olarak gördüklerini göstermektedir 
(Öymen, 2009: 430).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi’nde Zeki Velidi Togan’a hakaret eden kişi olarak Milli Eğitim Bakanı 
gösterilmiştir. Ancak Reşid Galib kongrenin yapıldığı tarih olan Temmuz 1932’de değil, Eylül 1932’de Milli Eğitim Bakanı 
olmuştur (Sertkaya, 1987: 5; Dağ, 2010: 2). 
2 Bu ansiklopedide Atsız’ın 1938-1944 tarihleri arasında Denizli’de öğretmenlik yaptığı yazmaktadır. Ancak bu bilgi 
yanlıştır. Zira incelenen diğer hiçbir kaynakta bu tarihler arasında görev yaptığı bilgisi yoktur (Öner, 1977: 12; Sertkaya, 
1987: 7). 
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Nihal Atsız bu mektubu Şükrü Saraçoğlu hem Başbakan hem de Türkçü olduğu için kaleme 
almıştı. Zira her ikisi de olmasa ona böyle bir mektup yazmak faydasız olacaktı. Şükrü Saraçoğlu’nun 
5 Ağustos tarihli meclis konuşması Türkçü çevrelerde sevinçle karşılanmışsa da Türkçülüğün sözde 
kalıp fiiliyata geçmemesinden rahatsızlık duyulmaktaydı. Türkçülük sözde kalırken bu ülkenin 
düşmanı olan solcular gizli veya açık bir şekilde fikirlerini yaymak için propagandalarına devam 
etmekteydi. Solculuk kayıtsız kalındığı için gelişmekteydi. Liselerde bu fikri savunan “hastalar” vardı. 
Yüksek öğretimde bu “hastalık” daha da artmaktaydı. Bu cereyan düşünce halinde de kalmayıp 
dergiler çıkararak vatana saldırmaktaydı. Çıkardıkları dergiler kapatılsa da yenisi çıkartılmaktaydı 
(Atsız, 1 Mart 1944: 1-4; Müftüoğlu, 1974: 20-28).  

Nihal Atsız ikinci mektubunda belirttiğine göre, bir önceki yazısı Türkçü çevrelerde çok iyi 
karşılanmış, yurdun çeşitli yerlerinden aldığı mektuplarda yazılanlara göre halkın duygularına 
tercüman olmuştu. Nihal Atsız önceki mektubunun Başbakan Şükrü Saraçoğlu tarafından da iyi 
karşılandığına inanmaktaydı. Çünkü Başbakan da yurt meselelerinde onlar gibi düşünmekteydi. 
Anayasamıza göre ülkemizde komünizm yasaktı. Türkiye’ye komünizmi getirmek isteyenler millet 
nazarında soysuz ve namert oldukları gibi kanunlara göre de haindi. Bütün dünyada vatan 
düşmanlarına müsamaha gösteren hatta onlara mevki ve yetki veren tek ülke Türkiye’dir. Onlar Halk 
Partisi’nin çok esnek olan altı okundan halkçılık ilkesine sığınarak kendilerini halkçı gibi 
göstermekteydi. Bu mektupta Sabahattin Ali ile ilgili kısım ise şöyledir: 

    “…Bugün Maarif Vekâleti’ne bağlı Dil Kurumu azasından ve Ankara’daki Devlet   
Konservatuar’ı öğretmenlerinden bir Sabahattin Ali vardır. Hemen hemen bütün kendisini 
tanıyanların komünistliğini bildiği Sabahattin Ali 1931 yılında Konya’da 14 ay hapse mahkûm 
edilmiştir. Sebebi de başta o zamanki Reisicumhur Atatürk olduğu halde bütün devlet erkânını 
ve rejimi tehzil eden manzum bir hezeyanname yazmasıydı. Bazı mısralarını bugünkü bazı 
mebuslarında bildiği bu hezeyannamenin tamamını Konya’daki adliye arşivinde bulup çıkarmak 
kabildir. 

           Sayın Başvekil! Buraya bilmecburiye yazarken büyük ıstırap duyduğum iki mısraında 
(beni mazur görmenizi rica ederim) bu vatan haini şöyle diyordu: 

İsmet girmedi mi hala hapse 

Kel Ali’nin boynu vurulmuş mudur? 

Maarif Vekâletinin sevgili memuru bulunan bir komünistin hapse girmesini temenni ettiği 
İsmet, pek kolaylıkla anlayacağınız gibi o zaman ki başvekil, şimdiki reisicumhur ve hepsinin 
üstünde İnönü zaferlerinin Başkomutanı İsmet İnönü olduğu gibi, boynunun vurulmasını istediği 
Kel Ali de, Ayvalık”ta Yunana ilk kurşunu atan alayın kumandanı Ali Çetinkaya”dır. Bu 
hezeyanları yazan Sabahattin Ali, bugün kültür işlerinin mühim bir mevkiinde, Maarif Vekili 
Hasan Ali”nin şahsî sempatisi sayesinde, batırmak istediği Türk milletinin parasıyla rahatça 
yaşamaktadır.” 

Nihal Atsız mektubunun devamında komünistlerin orduya girmeye çalıştığını, hükümetin bu 
durum karşısında oldukça hassas olmasına rağmen Maarif Vekâleti’ndeki komünistlere karşı kayıtsız 
olduğundan yakınmıştı. Atsız’a göre bütün milliyetçi Türkler Başbakan’ın yanındaydı. Komünistlerin 
yok edilmesi için mevcut kanunlar yeterli değilse yeni kanunlar yapılması gerekmekteydi (Atsız, 1 
Nisan 1944: 1-6; Müftüoğlu, 1974: 29-41; Darendelioğlu, 1968: 103-114). Nihal Atsız yayınladığı bu 
iki mektupla Milli Şef’e Turancılara darbe vurma fırsatı vermişti. Bu mektupların asıl hedefi Hasan 
Ali Yücel’di ve Atsız’ı bu mektupları yazma konusunda kışkırtan Hasan Ali Yücel’in rakibi Reşat 
Şemsettin Sirer’di (Berkes, 1997: 282). 

 

V. Basında Sabahattin Ali-Nihal Atsız Davası 
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Dava 26 Nisan 1944’te Ankara’da 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanmıştır. 
Duruşmadan iki gün önce Ankara’ya gelen Nihal Atsız’ın, Ankara Garı’nda kalabalık bir grup 
tarafından karşılanması Nihal Atsız’ın Türkçü çevrelerde ne kadar sevildiğinin bir göstergesi olmuştur 
(Goloğlu, 1974: 247). Dava ile alakalı ilk haber ilk duruşmadan bir gün sonra gazetelerde yer 
bulmuştur. Haberden davaya yoğun ilginin olduğu anlaşılmaktadır. Zira bu kalabalık yüzünden davaya 
iki kere ara verilmiş, ancak gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra devam edilebilmiştir. 
Mahkeme hâkimi Saffet Unan, savcı ise Hadi Tan’dır. Okunan iddianamede Nihal Atsız’ın Sabahattin 
Ali’ye “vatan haini” dediği için ceza kanununun 480. maddesine göre cezalandırılması istenmiştir. 
Sabahattin Ali de şikâyet dilekçesinde Nihal Atsız’ın kendisine hakaret ettiği için cezalandırılmasını 
ve 1.000 lira tazminat ödemesini talep etmiştir. Mahkeme reisi Saffet Unan Sabahattin Ali’ye 
söyleyeceği başka bir şey olup olmadığını sorması üzerine ise Sabahattin Ali, Nihal Atsız’ın kendisine 
“vatan haini” diyerek bir insana yapılabilecek en ağır hakareti yaptığını, bu hakaret yüzünden halkın 
ona düşman olduğunu ve öğrencileri karşısında şeref ve onurunun kırıldığını belirtmiştir. Ayrıca Nihal 
Atsız’ın kendisine karşı ilk hakareti olmadığı, 1940 senesinde Ulus’ta tefrika edilen ve sonra kitap 
olarak basılan “İçimizdeki Şeytan” adlı romanı sebebiyle ona “milliyet düşmanı, Rum dönmesi” gibi 
hakaretlerde bulunduğunu söylemiştir. Sabahattin Ali’ye göre Nihal Atsız, ülkede mevki ve ün sahibi 
olan kişilere saldırmayı alışkanlık haline getirmiş ve bunu kendi şöhreti için bir araç olarak 
kullanmıştır. Bu zamana kadar Nihal Atsız’a cevap vermediğini belirterek son olaydan sonra dava 
açmasının sebebi olarak bu hakaretin sadece kendisine yapılmamış olmasını öne sürmüştür. 

Nihal Atsız da buna cevaben Sabahattin Ali’nin şahsına değil belli bir zümreye karşı o 
kelimeyi kullandığı cevabını vermiştir. Başbakan’a yazdığı ikinci mektubunda adı geçen isimlerin 
birbirlerine destek olarak yüksek mevkilere geldikleri, aslında bu kişilerin Türkiye’yi sevenlere darbe 
vurmaya çalıştıklarını belirtmiştir. Bunun önlenmesi için de Başbakan’a bu açık mektubu yazmıştır. 
Daha sonra mahkeme reisi Sabahattin Ali’ye Konya’daki mahkûmiyetini ve Nihal Atsız’ı önceden 
tanıyıp tanımadığıyla ilgili sorular sormuştur. Sabahattin Ali ilk soruya 1921 yılında Konya’daki 
mahkûmiyetinin bir iftira sonucu gerçekleştiği, sonrasında afla bırakıldığı ve sonrasındaki 10 senelik 
memuriyeti boyunca hiçbir siyasi faaliyette bulunmadığı cevabını vermiştir. İkinci soruya ise; Nihal 
Atsız’ı 1926 yılında tanıdığını ancak herhangi bir arkadaşlığının olmadığı cevabını vermiştir. Bu 
sorulara cevabından sonra söz alan Nihal Atsız’ın avukatlarından Hamit Şevket İnce’nin söyledikleri 
ise oldukça ilgi çekicidir. Bu yüzden Hamit Şevket İnce‘nin söylediklerini aynen nakletmek daha 
uygundur: 

     “Bu dava iki imanın çarpışması, davasıdır. Bu dava milliyetçilikle komünizmanın 
çarpışması davasıdır. Bu davanın kökleri vicdanlarda ve kafalardadır. Bunu müdafaamızda 
arzedeceğiz. Davacının kafasında komünizma ateşi vardır. Müvekkilim bu ateşi söndürmek için 
hamle yapmaktadır. Ceza kanunundaki sarahete nazaran rica ediyorum. Sabahattin Ali’den 
sorulsun, hıyanetini ispat edelim mi? 

      Dava ilmi ve siyasi kanaat davasıdır. Ayrıca Konya’daki mahkumiyet dosyasının 
getirilmesini rica ediyorum.,,” 

Gerçekten de Hamit Şevket İnce’nin mahkemedeki bu söyledikleri oldukça ilginçtir. Zira o, bu 
davada herhangi biri değil Nihal Atsız’ın avukatı konumundadır. Onun bu söyledikleri daha önce de 
belirttiğimiz gibi bu davanın basit bir hakaret davası olmadığını göstermektedir. Nihal Atsız’ın diğer 
avukatı dava dosyasının yeni eline geçtiğini söyleyerek davanın ertelenmesini talep etmiştir. Bunun 
üzerine mahkeme 3 Mayıs tarihine ertelemiştir (Akşam; Tan; Vatan, 27 Nisan 1944).3  

Mahkemenin ilk duruşmasından sonra Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde okuyan birkaç 
öğrenci aralarında mahkemeyle ilgili konuşurlarken o esnada orada bulunan Sabahattin Ali ile 
aralarında münakaşa çıkmış ve olay mahkemeye intikal etmiştir. Mahkeme de tarafların birbirine 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Halkın Sesi,  Tasviri Efkâr ve Ulus gazetelerinde davanın ilk duruşmasına dair haber yer almamıştır.) 
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hakaret ettiği sonucuna vararak Sabahattin Ali’ye 12.5 lira para cezası, Osman Yüksel isimli öğrenciye 
de 12.5 lira para cezası vermiş ve üç gün hapse mahkum etmiştir. Bazı gazetelerde Osman Yüksel’in 
Sabahattin Ali’yi dövdüğü, bazılarında dövmeye teşebbüs ettiği yazarken bazılarında da böyle bir bilgi 
yoktur (Akşam; Son Telgraf, Son Posta; Tan; Tasviri Efkâr, 28 Nisan 1944).4  

İlhan E. Darendelioğlu ve Mustafa Müftüoğlu olayı gazetelerden farklı olarak Sabahattin 
Ali’nin öğrencilere hakaret ettiği ve bunun üzerine de Osman Yüksel Serdengeçti’nin Sabahattin 
Ali’yi döverek gözlüğünü kırdığı şeklinde vermişlerdir (Darendelioğlu, 1968: 117; Müftüoğlu, 1974: 
46).5 Bir başka ilginç bilgiye de Sabiha Sertel’in anılarında rastlanmaktadır. Sabiha Sertel’in 
aktardığına göre, mahkemeden sonra Pertev Naili Boratav, eşi Hayrünnisa Boratav ve Sabahattin Ali 
Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin bulunduğu yerden kestirme bir yol ile Halkevi’ne giderlerken 
birdenbire Sabahattin Ali’ye üç tane taş atılmıştır. Sabahattin Ali de taş atan kişilerden birini 
yakalayarak dövmeye başlamıştır. Polislerin gelmesiyle Sabahattin Ali’ye taş atan kişinin Osman 
Yüksel ismindeki bir şahıs olduğu anlaşılmıştır. Osman Yüksel polislerin yanında kendisini güvende 
hissedince Sabahattin Ali’ye yumruk atarak gözlüğünü kırmıştır. Polisler Osman Yüksel’i karakola 
götürmüştür. Ertesi gün de mahkeme olmuştur (Sertel, 1969: 242-243).  

Hıfzı Topuz’un aktardığına göre ise, mahkemenin ilk duruşması bittikten sonra Osman Yüksel 
Sabahattin Ali’ye tokat atmıştır (Topuz, 2006: 108). Görüldüğü üzere bu olayın nasıl gerçekleştiğiyle 
ilgili farklı yorumlar vardır. Bu yorum farklılığının sebebi de yazarların kendi siyasi görüşleri 
doğrultusunda olayı aktarmalarıdır. E. İlhan Darendelioğlu, Mustafa Müftüoğlu ve gazetelerin 
birleştiği nokta olayın umuma açık bir yerde gerçekleştiği yönündedir. Sabiha Sertel’e olayı anlatan 
Hayrünnisa Boratav ise olayı tamamen farklı şekilde aktarmaktadır. Bunun sebebi de Sabahattin 
Ali’ye olan yakınlığı olsa gerektir.  

Davanın ikinci duruşması sırasında yaşananlara bakıldığında Nihal Atsız’ın her iki avukatının 
da Sabahattin Ali’nin “İçimizdeki Şeytan” adlı romanından alıntılar yaparak bu romanda yer alan 
“Nihad” karakterinden kastedilen kişinin aslında Nihal Atsız olduğu ve bu roman vasıtasıyla kendisine 
hakaret edildiği iddialarında bulunmaları dikkat çekmiştir. Avukatlar ayrıca Sabahattin Ali’nin bu 
romanındaki “Nihad” karakteriyle aslında Nihal Atsız’ı kastettiğini bazı kişilere söylediğini ve bunu 
tanıklarla kanıtlayabileceklerini de ileri sürerek tanıkların dinlenmesi için mahkemeye çağırılmalarını 
talep etmiştir. Sabahattin Ali ve avukatının bu iddiaya cevabından sonra iddia makamının mütalaasına 
geçilmiştir. İddia makamı, savcı, avukatların bu taleplerinin mahkemeyle ilgisini olmadığını, şayet adı 
geçen kitaplar suç teşkil etse dahi kitapların neşir tarihi dikkate alınırsa zamanaşımı söz konusu 
olduğunu belirterek avukatların taleplerinin reddini istemiştir. Bunun üzerine hâkim de bu talebi 
reddetmiştir.6 Daha sonra savcı esas hakkındaki mütalaasını okuyarak Nihal Atsız’ın 
cezalandırılmasını talep etmiştir. Savunma avukatları müdafaalarını hazırlamak için süre isteyince 
mahkeme 9 Mayıs tarihine ertelenmiştir (Yeni Sabah; Cumhuriyet, 4 Mayıs 1944; Vakit, 5 Mayıs 
1944).7  

Ulus’ta davayla ilgili ilk haber gazetenin başyazarı Falih Rıfkı Atay’a aittir. Bu yazı 3 Mayıs’taki 
davanın ikinci duruşması sırasında Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi sağ görüşlü bir grup gencin 
yaptığı protesto gösterisi üzerine keleme alınmıştır. Atay’a göre gösterilere katılan bu gençler birkaç 
kişinin tahriki ile bu gösteriyi yapmıştır. Tahrikçilerin amacı davacıyı (Sabahattin Ali) korkutmak ve 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Bu haber de diğer gazetelerde yoktur. 
5 Adı geçen eserlerde Osman Yüksel Serdengeçti’nin bu olayın gerçekleştiği tarihte Felsefe Bölümü son sınıf öğrencisi 
olduğu, 3 Mayıs gösterisi dolayısıyla tevkif edildiği ve Hasan Ali Yücel’in emriyle üniversiteden atıldığı bilgisi verilmiştir. 
Daha sonra üniversiteye geri dönmüş ve Nisan 1947’de “Serdengeçti” dergisini çıkarmaya başlamıştır. Bu derginin ilk iki 
sayısında yayınladığı “Bir Fakültenin İçyüzü” adlı yazısı yüzünden tekrar üniversiteden atılmış ve 6 ay hapis cezası almıştır.  
6 Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz.; Sabahattin Ali, İçimizdeki Şeytan, Bilgi Yayınevi, 3. Baskı, İstanbul 1974. 
7 Ulus, Yeni Asır, Anadolu ve Halkın Sesi gazetelerinde davanın ikinci duruşmasıyla ilgili haber çıkmamıştır. 
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mahkeme heyetini etki altına almaktır. Tahrikçiler sorguya çekilmiş, suçsuz olan öğrenciler serbest 
bırakılmıştır.  

Falih Rıfkı Atay, bu tahrikçileri Romanya’daki Gardistlerin basit birer taklitçilerine 
benzetmektedir. Ele geçen belgelerden bu kişilerin İstanbul ve Ankara’daki işbirlikçileriyle uzun 
zamandır irtibat halinde olduğuna dikkat çekmiştir. Ayrıca polisin görevi esnasında gençlere İstiklal 
Marşı okutarak polislerin görevlerini yapmasını engellemeye çalıştıklarını da belirmiştir. Sorgulanan 
göstericilerin ifadelerinden hükümetin böyle bir gösteri istediği yolunda bilgiler edinilmiştir. Hatta 
Atay bazı gazetelerin olayla ilgili taraftarlık ve tahrikçilik yaptığını söylemiştir. (Atay, Ulus: 7 Mayıs 
1944; Tasviri Efkâr, 7 Mayıs 1944).  

Gerekli mercilerden izin alınmadan yapılan bazı toplantılarda zabıtanın görevini engellemek için 
İstiklal Marşı’nın okunarak resmi görevlilerin selam vermeye zorlandığı bilgisi alınmıştır. Görevlilerin 
vazifelerini yapabilmeleri için bu gibi bir durumla karşılaştıklarında selam vermek zorunda 
olmadıkları Dahiliye Vekâleti tarafından ilgililere tebliğ edilmiştir (Vatan; Son Telgraf; Cumhuriyet, 7 
Mayıs 1944). Ayrıca başka bir haberde Falih Rıfkı’nın bu makalesinin hükümet kanadında yankı 
uyandırdığı, bunun sonucu olarak da hükümetin öğrenci gösterileri hakkında tedbir alacağından 
bahsedilmiştir. Habere göre Manisa mebusu Hikmet Bayur bu konu hakkında bir takrir vermiştir. Bu 
konu 9 Mayıs’taki parti grubunda görüşülecektir (Son Posta, 8 Mayıs 1944). Vatan, Son Posta ve Son 
Telgraf isimli gazetelerin öğrenci gösterileriyle ilgili tedbir alınacağı ve bu konunun CHP parti 
grubunda görüşüleceği yolundaki yaptıkları haberler üzerine Basın ve Yayın Umum Müdür Vekili 
İzzettin Tuğrul Nişbay Başbakanlık’a yazdığı bir yazıyla “efkârı umumiyeyi teşviş edici haberler 
neşreden” Vatan gazetesinin üç gün, diğer iki gazetenin de Vatan’daki haberleri naklettiği için birer 
gün kapatılmasını istemiştir (BCA, 30.1-0-0.86.570.12, 31 Mayıs 1944: 1).  

8 Mayıs tarihindeki haberde iki olay göze çarpmaktadır. Dava ile ilgili olarak Ankara 
Barosu’na İstanbul’dan şu telgraf çekilmiştir: 

           “Sabahattin Ali’nin vekaletini kabul etmeyen Ankara avukatlarını Üniversiteliler 
hürmetle selamlar.,, İmza: Üniversiteliler” 

Bu telgrafı tek bir kişinin çektiği öğrenilmiş, bu kişinin İstanbul Leyli Tıp Talebe Yurdu 
öğrencisi Necdet Özgelen olduğu anlaşılmıştır. Bu durum bu tip olayların üniversitelileri siyasi 
olaylarla ilgili göstermek için sıkça başvurulan bir yol olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Anadolu 
Ajansı bu olay karşısında öğrencileri ve öğrencilerin ailelerini daha dikkatli olmaları konusunda 
uyarmıştır (Son Telgraf; Vakit; Tasviri Efkâr, 8 Mayıs 1944). Bu olaydan sonra Üniversite Meclisi 
tarafından Necdet Özgelen üniversiteden ve yurttan atılmıştır (Son Telgraf, 9 Mayıs 1944). Kendisi 
daha sonra Irkçılık-Turancılık davasının sanığı olmuştur (Türkeş, 1972: 65).  

İkinci haber ise Nihal Atsız’ın avukatı olan Hamit Şevket İnce’nin Ulus gazetesine gönderdiği 
bir mektupla alakalıdır. Hamit Şevket İnce mektubunun başında gerek mahkemede gerekse Tasviri 
Efkâr8  gazetesine verdiği beyanatta Nihal Atsız’ın davasını kendi davası olarak görerek milli bir dava 
gibi takip edeceğini söylediğini yazmıştır. Sözüne güvendiği birkaç arkadaşı ona gelerek Nihal 
Atsız’ın Turancı olduğunu belirtmiş, “bütün gençliğe ve Türk efkârı umumiyesine karşı Atatürk’ü 
tehzil ve tahkir eden, onu sarhoş ve dalkavuklarla muhat gören bir şahsı Cumhuriyet mahkemelerinde 
nasıl temsil edebilirsin?” demiştir. Hamit Şevket İnce de Nihal Atsız’ın “Dalkavuklar Gecesi” isimli 
broşürünü okumuş ve bu broşürde Atatürk’ün yerildiğini görmüştür. Kendisinin Irkçı ve Turancı bir 
emele alet edilmek istendiğini anlayarak ve kendisini “ne Komünistim, ne Nazi ve ne de Irkçı. Ben, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Tasviri Efkâr’ın 28 Nisan 1944 tarihli sayısında Hamit Şevket, Nihal Atsız’ın yazısını kendi yazısı, davasını da kendi davası 
olarak gördüğünü söylemiştir. Sabahattin Ali mahkemede davayı basit bir hakaret davası olarak değerlendirmek gerektiğini, 
eğer Nihal Atsız bu davaya siyasi bir anlam yüklerse bunun memleket için iyi olmayacağını söylemiştir. Hamit Şevket İnce 
ise olaya böyle yaklaşmayarak olayın kökenine inmek gerektiği görüşündedir. Hatta Sabahattin Ali’nin komünist olduğunu 
ispata da hazırdır.  



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	  
	  
	  

	   281	  

Türkiye Türkçüsüyüm.” diye tanımlayarak Nihal Atsız’ın avukatlığını bıraktığını belirtmiştir (Ulus; 
Cumhuriyet; Tan, 8 Mayıs 1944).  

Burada şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır; Bir avukatın bir kişinin davasını üstüne alırken o 
kişiyle ilgili araştırma yapmış olmaması düşünülemez. Hele bir de o davayı kendi davası gibi görüp 
milli bir dava sıfatı yüklemişse. Hamit Şevket İnce’nin Nihal Atsız’ın siyasi görüşlerini bilmeyip 
birkaç arkadaşının uyarısı sonucu bunu fark etmesi olanaklı görülmemektedir. O zaman neden fikrini 
değiştirmiştir? Bunun sebebi bizce, 3 Mayıs’taki duruşma esnasında Nihal Atsız lehine yapılan 
gösteriler sonucu olayın farklı bir boyut kazanmasıyla Hamit Şevket İnce’nin tepki çekmekten 
korkmasıdır.  

Aynı gün çıkan konuya dair yazı yine Falih Rıfkı Atay’a aittir. Falih Rıfkı Atay, bu yazısında 
da 3 Mayıs’ta yapılan protesto gösterilerine değinmiştir. Bu konuyu basit bir zabıta vakası olarak 
gören yazar,  bu olaya tekrar değinmesinin sebebini şöyle açıklamıştır: “…Bu halkın ve bu toprağın 
çocuklarını, her zaman teşebbüs edilebilecek fesadlı ve hileli oyunlara karşı uyanık bulundurmak, 
tertemiz gençlerin şevklerinin sömürülmesine meydan vermekten kendilerini korumak için bir 
aydınlatma vazifesi yapıyoruz.” (Atay, Ulus: 8 Mayıs 1944; Anadolu; Halkın Sesi, 8 Mayıs 1944). Bu 
tarihteki bir başka yazısında Etem İzzet Benice, Türk ve Kemalist gençleri fesada ve dağılmaya teşvik 
edenlerin sonuna kadar takip ve yok edilmesi gerektiğini ve gençliğin Kemalizm yolunda daha çok 
aydınlatılması görüşlerini savunmuştur.  

Yaşanan olaylar sonucu Benice iki gözlemde bulunmuştur. Bu gözlemlerden ilkine göre 
gençlik rejim ile Atatürk’ün emanetinin bekçisidir ve bu yolda birlik halindedir. İkinci gözlemi ise 
Türk gençliğini bölmek isteyenlerin olduğu yönündedir. Fakat gençliği bölmek isteyenler bu güce 
sahip değildirler. Yıllarca kendilerini gizleyerek ve milliyetçilik kisvesi altında asıl savundukları 
fikirleri yaymak istemişlerse de bu fikirlere kendilerinden başka kimseyi inandıramamışlardır (Benice, 
Son Telgraf: 8 Mayıs 1944).  

Zekeriya Sertel ise yazısında, milli birliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerde beşinci kolun9 yine 
faaliyete geçtiğinden söz etmiştir. Tahrikçiler dincilik, milliyetçilik ve ırkçılık maskesi takarak halk 
arasında ayrılık yaratmaya çalışmıştır. Dış düşmanlar bir ülkeyi zayıf düşürmek istediği zaman beşinci 
kolu kullanmaktadır. Ankara’daki nümayişi tertipleyenler de beşinci kola mensuptur. Milli birliğe en 
fazla ihtiyaç duyulan günlerde milleti sağ ve sol diye ikiye bölmek çok zararlıdır. Türkler ne Troçkizm 
ne emperyalizm taraftarı olmuştur. Türkiye Avrupa cemiyetinin içinde yer alabilmek için milli birliğe 
muhtaçtır (Sertel, Tan: 8 Mayıs 1944).10  

9 Mayıs tarihinde incelenen gazetelerin birçoğunda konuyla bağlantılı yazılar çıktığı 
görülmüştür. Atay yazısında ırkçılıkla ilgili olarak “Bu Türkiye’yi içinde dağıtıp tahrip etmek için 
gökten bir belâ ısmarlansa, ırkçılıktan beteri inemez” demiştir. Turancılıkla ilgili ise “Bu Türkiye’yi, 
dışında, can düşmanları ile çevirtmek için ikinci bir belâ ısmarlansa, İslâm İttihatçılığı ham hayalinin 
yerine Turancılık ütopyasını geçirmekten âlâsı bulunamaz…” görüşünü savunmuştur. Ona göre 
CHP’nin programında Türk ve Türkçülük tarif edilmiş, “milletçilik ve memleketçilik” esasları partiye, 
okullara ve devlete benimsetilerek Irkçılık ve Turancılık önlenmiştir. Hem sağ hem sol anayasa içinde 
yer almamalıdır ve tamamen reddedilmesi gerekmektedir (Atay, Ulus: 9 Mayıs 1944).  

Akşam gazetesinde konuya dair tek yazı bu tarihte çıkmıştır. Yazıda Türklerin sağ ve sol 
akımlarla ilgisi olamayacağı bir hikâye ile anlatılmıştır. Hikâyeye göre askerlik hizmetine alınan Tük 
köylüsü talimler sırasında sağını ve solunu bir türlü öğrenememiştir. Hatırlasınlar diye de yan 
taraflarına soğan ve sarımsak asmışlardır. Bu yüzden Türk köylüsü sağ ve sol gibi siyasi akımları 
bilmek istememiştir. Yazının ilerleyen kısmında bu akımların II. Dünya Savaşı’nın yarattığı bunalım 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Fiili bir müdahale ile ele geçirilemeyen bir ülkeye yapılan casusluk, sabotaj, istihbarat vb. gibi çalışmalardır. 
10 Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü tarafından 1944 yılında basılan bir kitapta da konuyla ilgili incelediğimiz gazetelerden yazılar 
yer almaktadır: Irkçılık-Turancılık, Maarif Matbaası, Ankara 1944. 
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sonucu propaganda ve tahrikin de etkisiyle Türk gençlerini etkisi altına aldığı belirtilmiştir. Bu 
akımların felsefe ve bilim boyutlarının Türk gençliğine katacağı bir şey yoktur. Kişilerin bu iki 
görüşten birini savunmalarının sebebi propaganda ve tahrikin yanı sıra kasıt, cehalet ile boş ve 
inançsız kalmış ruhların yollarını şaşırmalarıdır. Artık hiçbir ülkede aşırı ve uç fikirler 
barınamamaktadır (Akşam, 9 Mayıs 1944). Gerçekten konuyla bir alakası olmayan bu örnekle birer 
ideolojiyi temsil eden sağ ve sol akımlar açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu hikâye Tük köylüsünü 
sağını-solunu ayırt edemeyecek kadar cahil göstermektedir. Halkın Sesi gazetesinin de konu 
hakkındaki tek yazısı bu tarihte yayınlanmıştır. Türk gençliğine hitaben kaleme alınan ve bazı 
öğütlerin verildiği makalede vatanın Türk gençliğinden büyük hizmetler beklediği ve her esen rüzgâra 
kapılmaması gerektiğinden bahsedilmiştir. Yazara göre eğer bir ülkenin ahlakı yüksek olursa hiçbir 
zararlı fikir o ülkeye giremez. Şayet düşük olursa o ülke yıkılmaya mahkumdur (Sanlı, Halkın Sesi: 9 
Mayıs 1944).   

Belki de devrin en deneyimli gazetecisi olan Hüseyin Cahit Yalçın da yaşanan olaylara seyirci 
kalamamış ve yazısında düşüncesini dile getirmiştir. Yalçın’a göre, bir ülkede fikir farklılıklarının 
sokağa yansıması ve buna gençlerin ilgi göstermesi hatta bu ilgilerini gösteri yapacak kadar ileri 
götürmelerinde kötü bir taraf yoktur. Ancak yaşananların samimiyete dayanmadan planlı bir şekilde 
gerçekleştirilmiş olması olayın rengini değiştirmiştir. Çoğunluktan farklı düşünenlerin olması 
huzursuzluk yaratmamalıdır. Fakat bu farklı düşünenler işi eyleme dökerek yasaları çiğnerse kolluk 
kuvvetleri de gereğini yapacaktır. İşte yaşanan olaylar da bu çerçevede gerçekleştiği için daha 
yakından ilgilenmek gerekmiştir.  

Genç ve tecrübesiz kişilerin sosyalizme ilgi duyması anlaşılabilir. Ancak faşizm için aynı 
şeyler söylenemez. Faşizmin en âlâsı padişah sultası altında bu topraklarda yaşanmıştır. Her ne kadar 
şekil değiştirerek gizlenmeye çalışırsa çalışsın faşizmin temelinde zulüm ve baskı vardır. Faşizm 
yanlıları Türkçülük, Irkçılık ve Milliyetçilik kisvesi altında gerçek amaçlarını örtbas etmektedirler 
(Yalçın, Tanin: 9 Mayıs 1944).  

Asım Us da bu gösterinin önemsiz ve birkaç tahrikçinin etkisiyle yapıldığını düşünse de 
Kemalizm’e yürekten bağlı bazı gençlerin bu oyuna kanarak olaya alet olduğu görüşündedir. 
Türkçülüğü Irkçılığın içine katarak bir takım siyasi çıkarlar elde etmek isteyenler, yaptıkları 
Kemalizm’e ters düşmüyormuş gibi davranmaktadırlar. Bu taktik sağcıların takip ettiği yoldur. 
Solcular da aynı taktikle hareket etmektedirler. Onlar da inkılâpçılık, halkçılık ve devletçilik 
prensiplerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktadırlar. Böylece hem sağcılar hem de solcular 
düzen karşıtlığı konusunda birleşerek rejimi yıpratmak amacıyla faaliyet göstermektedirler (Us, Vakit: 
9 Mayıs 1944).  

Bu tarihte çıkan son yazı Ahmet Emin Yalman’a aittir. Yalman’a göre, bazı sinsi siyasi 
akımlar Ankara’daki sokak nümayişleri sebebiyle kendilerini açığa vurmuşlardır. Aslında bu 
nümayişlerin gerçekleşmesi bir bakıma iyi olmuştur. Böylece bir takım mikropların temizlenmesi 
kolaylaşmıştır. Olaylar göstermiştir ki aşırı ve dar bir milliyetçilik görüşünü savunanlar aynı zamanda 
gerici, rejim ve medeniyet düşmanıdırlar. Bu görüşü savunanların vatan sevgisi o kadar zayıftır ki 
“Dalkavuklar Gecesi” isimli bir kitapla Atatürk’e hakaret etmiştirler. (Yalman, Vatan: 9 Mayıs 1944).  

Davanın son duruşmasında Nihal Atsız’ın iki avukatı bu davaya başından beri alelade bir 
hakaret davası olarak baktıklarını ve Hamit Şevket İnce ile bu konuda farklı düşündüklerini 
belirtmiştir. Davaya konu olan “vatan haini” tabirini müvekkillerinin kasıtlı olarak kullanmadığını 
söyledikten sonra eğer müvekkilleri ceza alırsa tecil edilmesi talebinde bulunulmuştur. Akabinde söz 
alan Nihal Atsız ise, Sabahattin Ali’nin önceki duruşmada söylediği “vatan aleyhinde bir tek satırım 
bulunursa davamdan vazgeçer ve ömrümün sonuna kadar yazı yazmamağa söz veririm” cümlesi 
üzerine kendisinin Sabahattin Ali’nin vatan aleyhinde bir satırını değil bir kitabını ortaya çıkardığını 
belirterek kitaptan parçalar okumuştur. Fakat Nihal Atsız’ın bu kitaptan hangi parçaları okuduğu 
haberde verilmemiştir. Atsız konuşmasının devamında olayda Sabahattin Ali’nin tahriki bulunduğunu 
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söylemiştir. Ancak bu tahrik onun şahsına değil, vatani ve milli duygularına karşı yapılmıştır. Dava 
sonunda Nihal Atsız, 6 ay hapis cezası ve 66.60 lira para cezasına çarptırılmış, daha sonra cezası 4 aya 
düşürülmüştür ve nihayetinde cezası tecil edilmiştir. Ayrıca 100 lira manevi tazminat ödemeye de 
mahkûm edilmiştir (Tan; Son Telgraf; Yeni Asır, 10 Mayıs 1944).  

Nadir Nadi Cumhuriyet’teki konuya dair tek yazısında dava münasebetiyle yapılan gösterilerin 
bazı aşırı ve yabancı görüşlerin birkaç genci kandırması sonucu olan önemsiz bir olay olduğunu ifade 
etmiştir. Zira davanın sonuna kadar konuya ilişkin herhangi bir yazı kaleme almamasının sebebi olarak 
bu gösterilebilir. Ama her ne kadar bu olayı önemsiz görse de ders çıkarmanın yararlı olacağını 
düşünmüştür. O, içinde bulunulan dönemi tüm milletlerin temas halinde bulunduğu ve bu tarz 
fikirlerin her yerde görülebileceği bir dünya olarak görmüştür. Aynı zamanda propaganda araçlarının 
son çeyrek yüzyılda geldiği nokta hiçbir devlet sınırı da tanımamıştır. Bu yüzden bir siyasi fikrin 
sansür, tehdit, okuma-dinleme gibi yasaklarla engellenemeyeceği görüşünü savunmuştur. Bu 
bakımdan Türkiye Cumhuriyeti diğer ülkelere göre daha demokratiktir ve bu zamana kadar hiçbir 
siyasi akım yasaklanmayarak Türk gençliği arasında rahat tanınma imkânı bulmuştur (Nadi, 
Cumhuriyet: 10 Mayıs 1944).  

Son Telgraf’ta Türkiye’de bilinenlerden başka gizli olarak faaliyette bulunan sağcı, solcu, ırkçı 
ve şeriatçı kimsenin olmadığı belirtilmiştir. Fakat zaman zaman bu gruplar sanki çok kalabalıklarmış 
gibi yabancı etkilere de kapılarak neşriyat, propaganda yapmak için broşürler ve dergiler 
yayınlamışlardır. Ancak geçen yıla nazaran bu tür neşriyatlar azalmıştır. Ankara’daki zabıta 
hadisesinde de öğrenciyi tahrik eden çeşitli neşriyatların etkisi olmuştur. Ayrıca bu tahrikçiler neşriyat 
yolunu kullandıkları için öğrenci ve fikir çevrelerinde boy göstermişlerdir. Nümayişe katılan 
öğrenciler farklı bir görüşü savunarak değil kandırılarak sokağa çıkartılmıştır. Olayın gerçek mahiyeti 
anlaşılınca da dağılmışlardır (Benice, Son Telgraf: 10 Mayıs 1944).  

Dava bitmiş olsa da sebebiyet verdiği olaylarla ilgili akisler devam etmiştir. Buna dair 
yazılardan birinde Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na girmemesinin sebebi olarak karmaşık siyasi 
hesaplar değil 1923’den bugüne ülkeyi ayakta tutan Türk milliyetçiliği ve birliği gösterilmiştir. 
Türkiye ne sağcıdır ne solcu, Türkiye milliyetçidir. Milli birliğe en çok ihtiyaç duyulan şu günlerde 
fikir ayrılıkları ne kadar ayıplansa azdır. Bazı tahrikçilerin sokak gösterileri yaparak milli birliği 
sarsmaları ne kadar zararlı ise bir zabıta olayından yararlanarak ideolojik fayda sağlamaya çalışmak da 
bir o kadar zararlıdır (Tasviri Efkâr, 11 Mayıs 1944).  

Asım Us, bu olayları doğuran asıl sebebin, Türk gençliğinin kullanılarak Türkiye’nin milli 
benliğine bazı zararlı fikirlerin aşılandığı ve bundan siyasi çıkar elde edilmeye çalışıldığını yazmıştır. 
Yani, bir tarafta Türkçülüğe Turancılık ve Irkçılık fikirlerini karıştıranlar, diğer tarafta da devletçilik, 
inkılâpçılık ve halkçılık ilkelerini kendi çıkarları için kullanan solcular vardır. Nihal Atsız da bu iki 
taraftan ilkinde yer almıştır. Orhun dergisinde Milliyetçilik adı altında Turancılık ve Irkçılık fikirlerini 
yaymaya çalışmıştır. Öğrencilerden alınan “Biz Irkçı ve Turancı Türkçüyüz” yazılı kâğıtlar bu dergide 
yayınlanarak, Nihal Atsız Turancı bir akımın başındaki kişi olarak gösterilmek istenmiştir. Nihal Atsız 
da Turancılığı ve Irkçılığı siyasi maksatları için kullanmıştır. O bir yandan Orhun Dergisi’nde Turancı 
ve Irkçı fikirler neşrederken bir yandan da Başbakan’a yazdığı mektuplarla Komünizm karşıtlığı 
mücadelesi başlatmıştır (Us, Vakit: 11 Mayıs 1944). 

 Konu hakkındaki son yazı tıpkı ilk yazı da olduğu gibi Falih Rıfkı’ya aittir. Atay, 
Ankara’daki hadisenin hemen hemen bütün gazeteleri uyandırdığını ve uyanmakta da haklı olduklarını 
ifade etmiştir. Biraz sağcı olsalar da koyu milliyetçiler diye gazete sütunlarında, konferanslarda yer 
verilen kişiler üzerine artık tam bir teşhis konulmuştur. Bu şahıslar anayasal düzeni bozmaya ve faşist 
diktatörlüğü kurmaya çalışmışlardır. Kendilerine benzeyen diğer tüm teşkilatlanmalar gibi iktidara 
gelinceye dek gençliğe ve milliyetçiliğe hoş gözükecek bir mücadele yürüttükleri izlenimi 
bırakmışlardır. Bu hadise ile Türk milleti arasında bir nifak tohumu ekilememiştir. Ayrıca bu olay sağ 
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ve sol cereyanlara karşı daha dikkatli olunması konusunda bir uyarı olmuştur (Atay, Ulus: 13 Mayıs 
1944). 

 

VI. Sonuç 

Çalışmamızın başında da bahsedildiği gibi bu dava alelade bir hakaret davası değildir. İkili 
arasında yaşananların siyasi boyutunun yanı sıra kişisel boyutu da vardır. Başta Nihal Atsız olmak 
üzere birçok Türkçünün, Sabahattin Ali’nin “İçimizdeki Şeytan” isimli romanında Nihal Atsız, Zeki 
Velidi Togan, Mükrimin Halil Yinanç, Peyami Safa gibi isimlerden bahsettiğini öne sürmesi de ikili 
arasındaki husumetin sebeplerindendir.  Daha davanın ikinci duruşmasında Nihal Atsız taraftarlarının 
yaptığı öğrenci gösterisi de bu husumetin siyasi boyutunu daha da arttırır. Yine bu gösterilerle Türk 
Basını bu davayı farklı bir açıdan değerlendirmeye başlamıştır. Çünkü 3 Mayıs’taki gösteriye kadar 
gazetelerin davayı pek önemsemedikleri görülür.  

3 Mayıs’taki gösterilerden sonra ise gazetelerin konuya ilgisi artmıştır. Zira gazetelerin 
başyazarları gösteriden sonra konuyla ilgili yazılar kaleme almaya başlamışlardır. Bu gösterilerden ve 
davadan sonra 3 Mayıs tarihi Türkçü çevrelerde “Türkçülük Bayramı” olarak kutlanmaya başlanmıştır.  

Özellikle Falih Rıfkı Atay’ın yazıları oldukça önemlidir. Çünkü Ulus gazetesi hükümetin 
resmi yayın organı niteliğindedir. Dolayısıyla Falih Rıfkı’nın yazıları aynı zamanda hükümetin de 
görüşlerini yansıtmaktadır diyebiliriz. Bunun yanı sıra onun yazıları sayesinde diğer gazetelerin de 
konuya alakası artar. Bu yüzden onun yazılarını bu bakış açısıyla değerlendirmek daha doğru 
olacaktır. Göze çarpan bir durum da, bütün gazetelerin başyazarları şahsi görüşlerini belirten yazılar 
kaleme almış olsalar da bir yandan da Falih Rıfkı’nın yazılarını da gazetelerinde yayınlanmışlardır. Bu 
hem devletin görüşlerine paralel düşündüklerini kanıtlar niteliktedir hem de Ulus’un 40’lı yılların Türk 
basın hayatında sahip olduğu öneme işaret etmektedir.  

Gazeteler incelendiğinde görülmüştür ki tüm basın ağız birliği etmişçesine aynı görüşleri 
savunmaktadır. Örneğin,  bu gösteriyle basının konuya ilgisi artmışsa da her fırsatta yazılarda bu 
gösterinin basit bir zabıta olayı olduğu vurgusu yapılır. Ayrıca gösterilere katılan öğrencilerin 
milliyetçilik maskesine bürünerek Türk milletinin birliğini bozmak isteyenler tarafından kandırıldığı 
görüşü de hâkimdir. Türk gençliğinin iyi niyetinden ve milliyetçiliğinden şüphesi olmayan basına göre 
bu olayların yaşanmasından beşinci kol suçludur. Beşinci kola bağlı olan Türkiye’deki tahrikçiler 
yabancı devletlerden destek görmektedir. Türk Milliyetçiliği’nin Turancılık ve Irkçılıkla 
karıştırılmaması gerektiği vurgusu yapılan yazılarda başka bir ortak görüş olarak, milli birlik ve 
bütünlüğün bu tip siyasi cereyanlara karşı korunması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Bu konuda ise 
özellikle Türk gençliğine güvenilmektedir.  

Basındaki bu tek sesliliğin sebebi devletin (hükümetin, CHP’nin) –nasıl adlandırılırsa 
adlandırılsın- basın üzerindeki hâkimiyeti ve baskısıdır. İncelenen toplam 14 gazetenin de aynı görüşte 
olmasını beklemek pek mantıklı değildir. Bütün gazetelerin adeta tek bir vücut gibi Türkçü-Turancı 
akımlara ve bunların temsilcilerine saldırmasının Almanya’nın artık savaşı kaybedeceğinin 
kesinleşmeye başlamasıyla tabi ki alakası vardır. Ancak asıl sebep basın üzerindeki devlet baskısıdır. 
Zira Vatan, Son Posta ve Son Telgraf gazetelerinin 3 Mayıs gösterisi sonrasında hükümetin birtakım 
tedbirler alacağı yönünde yaptıkları haberler sonucu kısa bir süreliğine de olsa kapatılması, yapılan 
böyle basit bir haber olsa dahi devletin istemediği haberlerin basında yer almasına izin vermeyeceğini 
göstermektedir. 

Dava ve gösteri haricinde gazetelerde öne çıkan başka haberler de vardır. Bunlardan birincisi 
davanın ilk duruşmasından birkaç gün sonra Sabahattin Ali ile birkaç gencin dava sebebiyle kavga 
ederek mahkemelik olmasıdır. Bu olay adeta 3 Mayıs’taki gösterinin habercisi olmuştur. Nihal 
Atsız’ın avukatlarından Hamit Şevket İnce’nin Ulus’a gönderdiği -her yönüyle ilgi çekici- bir 
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mektupla görevini bıraktığını açıklaması ve bir öğrencinin Ankara Barosu’na çektiği telgraf diğer öne 
çıkan haberlerdir.  

Bu dava sırasında Turancı-Türkçü akımın savunucuları böyle bir gösteri yapmamış olsaydı 
basının bu dava ile pek fazla ilgilenmeyerek basit bir hakaret davası muamelesi yapacağını söylemek 
yanlış olmaz. Basın her ne kadar bu gösteriyi küçümsese de tam tersi bir şekilde konuyla 
ilgilenmekten ve konu hakkında yazılar kaleme almaktan geri kalmazdı. Bu da aslında davanın 
söylediğimiz bağlamda önemini gösteren en açık göstergedir.  

Sonuç olarak, Sabahattin Ali-Nihal Atsız davası 40’lı yıllara damgasını vurmuş, sonraki 
süreçte Irkçılık-Turancılık davası ile Hasan Ali Yücel-Kenan Öner davasını da etkilemiştir. Nihal 
Atsız, Sabahattin Ali’nin kendisine açtığı davadan sonra, Irkçılık-Turancılık davasının sanığı ve Hasan 
Ali Yücel-Kenan Öner davasının tanığı olmuştur. Tüm bu davalar 40’ların sağ-sol, Komünizm-
Turancılık kısacası siyasi hayatındaki çatışmalarının birer örneğini yansıtmışlardır. 
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SERBEST BÖLGELERİN KALKINMAYA ETKİLERİ :  

MERSİN SERBEST BÖLGESİ 

 
Sevgi TÜZÜN RAD*  Yavuz Selim GÜLMEZ**  Kübra KOCAOĞLAN*** 

 

 

Öz 

Günümüzde serbest bölgelerin, gelişmekte olan ülkelerde yerel ekonomiler üzerinde olumlu etkileri olup; 
uluslararası ticaret ve yatırım olanaklarından daha etkin yararlanılması ve ilave istihdam alanları oluşturulması 
açısından son derece önemlidir. Ülkemizde temel olarak ihracata dayalı yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla 
19 serbest bölge kurulmuştur. Mersin Serbest Bölgesi, gerçekleştirilen ticaret hacmi, bölgede faaliyette bulunan 
firma sayısı ve çalışan sayısı bakımından ilk sıralarda yer almaktadır. Mersin Serbest Bölgesi toplam ticaret 
hacmi bakımından Ülkemiz serbest bölgeleri içerisinde 2. sırada olup; %16,0 pay almaktadır. Mersin Serbest 
Bölgesi’nde yerli firmalar öne çıkmaktadır. Mersin Serbest Bölgesi, Türkiye’de serbest bölgelerin yarattığı 
istihdamda %15,0 ile 2. sırada yer almaktadır. Bu çalışmada; Mersin İli’ni Serbest Bölgelerin başarılı olmasını 
etkileyen göstergeler açısından ortaya koymak ve Mersin Serbest Bölgesi’nin, bölge ve Türkiye ekonomisindeki 
önemini saptamak amaçlanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Serbest bölgeler, dış ticaret, kalkınma, Mersin, Türkiye 
 
 
 
IMPACT OF FREE ZONES ON DEVELOPMENT: CASE OF MERSİN FREE ZONE 

Abstract 
 
Free zones have a positive impact on national economies of developing countries, facilitating international trade 
and investments and creating new employment opportunities. Basically to promote export-oriented investments 
and production 19 free zone have been established in Turkey. In terms of trade volume, number of companies 
and employment Mersin free zone is among leading free zones in Turkey. Composed of mostly local companies, 
Mersin free zone ranks second in Turkey in terms of trade volume and creating employment with a share of 
16.0% and 15.0% respectively. In this context factors contributing to success of Mersin free zone along with its 
impact on regional and national economy were assessed in this study.   
Keywords: Free zone, foreign trade, development, Mersin, Turkey 
 
 
GİRİŞ 
 
Gelişmekte olan ülkelerin hızlı büyüme ihtiyacına karşılık ulusal tasarrufları sınırlıdır. Ulusal 
tasarrufların düşük seviyede olması dış tasarrufların önemini arttırmaktadır. Türkiye’de dış 
tasarruflar, 1980 sonrası yıllarda özel yabancı sermaye yatırımları ile sağlanmaya çalışılmıştır. 
Yabancı sermayeyi ülkeye çekebilen politik, ekonomik, sosyal faktörler/göstergeler vardır. Bu 
faktörlerden biri de Serbest Bölgelerdir. Nitekim doğrudan yabancı yatırımı teşvik etmek için 
Serbest Bölgeler, hükümetler tarafından kullanılan bir politika aracı olmuştur (Engman ve 
diğerleri, 2007).Dünya Ticaret Örgütü de, uluslararası ticareti geliştirmek için dış ticareti 
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kolaylaştırıcı uygulama ve yöntemlerinden olan serbest bölgelere yer vermektedir (Bakan ve 
Gökmen, 2014). 
 
Gelişmekte olan ülkelerin endüstriyel kalkınmasında ve ihracatının artmasında serbest 
bölgelerin katkısının yüksek olduğu fikrinin benimsenmesinden sonra dünyada serbest bölge 
sayısı hızla artmaya başlamıştır. Başta ABD, Meksika, Brezilya, Arjantin, Almanya, İngiltere, 
İspanya, Bulgaristan, Macaristan, Romanya, Hindistan, Çin, Güney Kore, Endonezya, Mısır, 
İran, Ürdün ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 100'den fazla ülkede 850'den fazla serbest 
bölge faaliyet göstermektedir. Son yıllarda serbest bölgeler Afrika ülkelerinde de kurulmasına 
rağmen, en çok Asya ve Güney Amerika ülkelerinde görülmektedir (İTO, 2010). 
 
Günümüzde, serbest bölgeler gelişmiş ülkelerde etkin ticari merkezler olarak çok önemli 
lojistik işlevler üstlenirken; gelişmekte olan ülkeler açısından ise, uluslararası ticaret ve 
yatırım olanaklarından daha etkin yararlanmak ve ilave istihdam alanları oluşturmak için yeni 
fırsatların yaratıldığı bir araç olarak ön plana çıkmaktadırlar (Düzenli, 2006). Gelişmekte olan 
ülkelerin kalkınma öncelikleri, sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ortamının yaratılması, 
dünya pazarlarında rekabet gücünün artırılması, daha iyi istihdam fırsatlarının yaratılması, 
teknolojik kapasitenin geliştirilmesi gibi hususları içermektedir.  
 
Öztürk ve diğerleri, (2009) yaptıkları çalışmalarında; 1970’li yıllarda Serbest Bölgelerin 
özellikle Güney Kore ve Tayvan gibi ülkelerde ulusal kalkınma politikalarının tamamlayıcı 
bir aracı olmalarına ek olarak bölgesel kalkınma politikalarında da etkili bir araç olduğunu; 
Rondinelli (1990) ise serbest bölgelerin yerli sanayilerde iş bulmakta güçlük çeken insanları 
istihdam edeceği, yerli üretim merkezlerinin ve tarımdaki verimlilikleri yüksek olmayan 
bölgelerin kaynaklarını kullanacağı ve çarpan etkisi yaratarak ulusal kalkınmaya olduğu kadar 
bölgesel kalkınmaya da yardım eden etkiler yayacağını belirtmiştir. Birçok gelişmekte olan 
ülkede, serbest bölgeler bir ülkenin ihracatı için büyük pazarlar yaratmakta, yerel sanayilerle 
ileri ve geri bağlantılar kurmakta ve böylece çarpan etkisi yaratarak yerel ekonomiler üzerinde 
olumlu etkiler ortaya çıkarmaktadır (Ahrens ve Meyer-Baudeck, 1995). Öztürk ve diğerleri, 
(2009)’na göre; Güney Kore’deki Masan ve Iri, Filipinler’deki Bataan ve Malezya’daki 
serbest bölgelerin yanı sıra, Çin'deki Özel Ekonomik Bölgeler (Special Economic Zone), bir 
çok ülkede serbest bölgelerin bölgesel kalkınmayı olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. 
Öyle ki, serbest bölgelerin kurulduğu yıllarda çoğu küçük bir kasaba olan ve geleneksel 
olarak tarıma dayalı bir ekonomisi olan geri kalmış bölgeler (örneğin; Malezya’daki Penang 
Bölgesi), serbest bölgelerin kurulması ve başarılı olmalarından sonra hızlı bir büyüme, büyük 
ölçüde sanayileşme ve ülkenin gelişmiş bölgeleri arasına girme başarısını göstermiştir. Bazı 
ülkelerde ise bu bölgeler, ülkenin sanayi ve teknoloji merkezleri olmuşlardır (Ahrens ve 
Meyer-Baudeck, 1995). 

Türkiye’de ihracat için yatırım ve üretimi artırmak, yabancı sermaye ve teknoloji girişini 
hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli bir biçimde sağlamak, dış 
finansman ve ticaret olanaklarından daha fazla yararlanmak için, 1985 yılında 3218 Sayılı 
“Serbest Bölgeler Kanunu”nun yürürlüğe girmesi ile serbest bölgeler kurulmaya başlamıştır. 
Ülkemizde temel olarak ihracata dayalı yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla 19 serbest 
bölge kurulmuştur. Akdeniz kıyısında; Mersin, Antalya ve Adana-Yumurtalık Serbest 
Bölgeleri, Ege Bölgesinde; Ege (İzmir), Denizli ve İzmir Serbest Bölgeleri, Marmara 
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Bölgesinde; İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Endüstri ve Ticaret, İstanbul Trakya, 
Avrupa, Kocaeli, Tübitak-Mam Teknoloji ve Bursa Serbest Bölgeleri, Karadeniz kıyısında; 
Trabzon, Rize ve Samsun Serbest Bölgeleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde; Mardin ve 
Gaziantep Serbest Bölgeleri, İç Anadolu Bölgesinde; Kayseri Serbest Bölgesi faaliyete 
geçmiştir (Ekonomi Bakanlığı, 2015). 1987 yılında faaliyete geçen Mersin Serbest Bölgesi, 
gerek bölgede faaliyette bulunan firma sayısı ve gerekse gerçekleştirilen ticaret hacmi 
bakımından faaliyette bulunan bölgeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 
 
Bu bağlamda çalışmanın amacı: 

-   Serbest Bölge tanımını kuramsal olarak açıklamak, 
-   Türkiye’deki serbest bölgelerin ve Mersin Serbest Bölgesi’nin bölge ve Türkiye 

ekonomisindeki önemini ortaya koymaktır. 
 
TÜRKİYE SERBEST BÖLGELERİ ve MERSİN SERBEST BÖLGESİ 
 
Serbest Bölgeler: Tanımı 
Serbest Bölgeler; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber, ülkede geçerli ticari, mali ve 
iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen 
uygulandığı, mevzuata göre birçok açıdan bir nevi yabancı ülke statüsüne sahip, sınai ve ticari 
faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından 
ayrılan yerlerdir (ITO, 2010). Bu bölgelerdeki firmalara sağlanan gümrük ayrıcalıklarının 
yanı sıra, çeşitli vergi muafiyetleri tanınmakta, dünya standartlarında iletişim ve haberleşme 
gibi altyapı olanakları sunulmakta ve ihracata yönelik üretim çeşitli şekillerde sübvanse 
edilmektedir (Deniz Haber Ajansı, 2014). Tahmaz (2011), serbest bölgeleri; bir işletmenin 
çeşitli ithalat ve ihracat sınırlamalarına tabi olmadan, dünya pazarlarında etkin rekabete 
girebilmesine olanak sağlayan endüstriyel park ve transit yükleme merkezi olarak 
tanımlamıştır. Serbest bölgelerin kurulmasının temel amaçları yatırımı ve üretimi artırmak, 
yabancı sermaye yatırımlarını ve teknoloji girişini sağlayarak dış ticareti artırmak, dış 
finansman ve ticaret olanaklarından daha fazla yararlanmak, gelişmiş üretim ve yönetim 
tekniklerinin yurt dışından ülkeye getirilerek teknoloji transferi sağlamak ve yeni istihdam 
olanakları yaratmak suretiyle ekonomik standartları yükseltmektir (Paksoy ve Güllü, 2011; 
Tümenbatur, 2012). 
 
Tablo 1. Kim Kazanır ya da Kaybeder? 
                    Yerli Yabancı 
Tüketiciler Ev sahibi ülke tüketicileri ithal 

ürünlere daha az para öderler 
Ev sahibi ülkeden ithal edilen 
ürünlere daha az para öderler 

Serbest bölgedeki 
üreticiler 

Ev sahibi ülkedeki üreticiler 
daha düşük maliyetle üretim ve 
yabancı ülkeye daha fazla ihracat 
yapabilirler  

Ev sahibi ülkeye ve yabancı 
ülkeye daha fazla ürün 
satabilirler 

Serbest bölge dışındaki 
üreticiler 

Serbest bölgeden ev sahibi 
ülkeye yapılan ithalatla rekabet 
etmek zorunda kalırlar 

Hissedilir etki beklenmez 

Hükümet Vergi geliri kaybına uğrar Hissedilir etki beklenmez 
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Kaynak: Taşdan, K. ve İlkdoğan, U. (2014). Tarım Ürünleri Dış Ticaretinde Bir Fırsat 
Alanı:  Serbest Bölgeler. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül. Samsun. 

Kurulduğu ülkenin ekonomik ve coğrafi yapısı, ülkenin serbest bölgeden beklentileri ve 
serbest bölgeyi düzenleyen hukuki yapının farklılığı çeşitli serbest bölge uygulamalarını 
ortaya çıkarmaktadır. Serbest bölge türlerin birbirinden kesin çizgilerle ayırmak mümkün 
olmamakla birlikte faaliyetin türü (serbest bölgelerin faaliyetleri sadece ticari olabildiği gibi, 
ticari ve endüstriyel bir nitelik taşıyabilir) ve dış ticaretin yönü (bölgenin faaliyetlerinin 
ithalata mı yoksa ihracata mı yönelik olduğu) esasına dayanır. Gelişmiş ülkelerde iç piyasaya 
(ithalata) yönelik serbest bölge sayısı fazlayken, gelişmekte olan ülkelerde daha çok ihracata 
yönelik serbest bölgeler faaliyet göstermektedir. Bazı serbest bölgeler ise hem ithalata hem de 
ihracata yönelik olarak faaliyette bulunmaktadır (Fettahlıoğlu ve Dereli, 2012). Bu bağlamda; 
gelişmekte olan ülkelerdeki serbest bölgeler genellikle Serbest Üretim Bölgeleri (Free 
Production Zone) veya İhraç İşlem Bölgesi (Export Processing Zone) olarak 
tanımlanmaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki serbest bölgelerde ticaret ön plana çıktığından bu 
bölgeler Serbest Ticaret Bölgesi (Free Trade Zone) veya Dış Ticaret Bölgesi (Foreign Trade 
Zone) olarak adlandırılmaktadır.  

Türkiye’deki Serbest Bölgeler 

Türkiye’de serbest bölgelerin kurulmasıyla ilgili gelişmeler 24 Ocak 1980 Kararları'nın 
uygulanmasıyla başlamıştır. Ekonomide dışa açılma ve liberalleşmenin, yabancı sermaye 
yatırımları için teşvik edici politikaların, daha güvenli bir iş ortamının ve daha az bürokrasinin 
hedeflendiği bu dönemde, 15 Haziran 1985 tarihinde "3218 sayılı Serbest Bölgeler 
Kanunu" yürürlüğe girmiştir (İTO, 2010). Türkiye’deki serbest bölge uygulamaları ise hem 
ticaret hem de üretim amacıyla oluşturulduğundan Serbest Bölge (Free Zone) olarak 
adlandırılmaktadır (Öztürk ve diğerleri, 2009). 
 
Tablo 2. Türkiye Serbest Bölgeler 

Sıra Serbest Bölgeler 
Faaliyete 
Başlama 
Tarihi 

Arazi 
Durumu 

Altyapıyı 
Yapan Alan (m2 ) İşletici Firma 

1 Mersin 1987 Kamu Devlet 786.300 MESBAŞ A.Ş. 
2 Antalya 1987 Kamu Devlet 584.800 ASBAŞ A.Ş.  
3 Ege 1990 Kamu Özel 2.204.330 ESBAŞ A.Ş. 
4 İstanbul AHL 1990 Kamu Devlet 343.991 İSBİ A.Ş. 
5 Trabzon 1992 Kamu-TDİ Özel 38.000 TRANSBAŞ 

A.Ş. 
6 İstanbul Endüstri 

ve Ticaret 
1995 Özel Özel 185.942 DESBAŞ A.Ş. 

7 Mardin 1995 Özel Özel 515.686 MASBAŞ 
A.Ş. 

8 *Doğu Anadolu 1995 Kamu Kamu 414.014 DASBAŞ A.Ş. 
9 **İMKB 

Uluslararası 
Menkul Kıymetler 

1997 İMKB İMKB - İMKB 
Başkanlığı 

10 İzmir-Menemen 
Deri 

1998 Özel Özel 1.600.000 İDESBAŞ 
A.Ş. 
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11 Samsun 1998 Kamu Özel 72.000 SASBAŞ A.Ş. 
12 Rize 1998 Kira-Çaykur Özel 85.000 RİSBAŞ A.Ş. 
13 İstanbul-Trakya 1998 Özel Özel 300.000 İSBAŞ A.Ş. 
14 Kayseri 1998 Özel Özel 6.905.854 KAYSER A.Ş. 
15 Avrupa 1999 Özel Özel 1.908.959 ASB A.Ş. 
16 Gaziantep 1999 Özel Özel 1.136.994 GASBAŞ A.Ş. 
17 Adana-Yumurtalık 1999 Kamu Özel 4.800.000 TAYSEB A.Ş. 
18 Bursa 2001 Özel Özel 825.185 BUSEB A.Ş. 
19 Denizli 2001 Özel Özel 538.285 DENSER A.Ş. 
20 Kocaeli 2001 Kamu Özel 800.000 KOSBAŞ A.Ş. 
21 TUBİTAK-MAM 

Araştırma Merkezi 
2002 Kamu Kamu 1.600.000 TEKNOKEN

T A.Ş. 
Kaynak: Uzay, N. ve Tıraş, H. (2009).  

*Doğu Anadolu 13.08.2009 Tarihinde kapatılmıştır. 
**İMKB 03.12.2006 Tarihinde kapatılmıştır. 

 
Serbest bölgelerde uygulanan gümrük muafiyeti ve serbest bölgeden elde edilen her türlü 
gelire sağlanan vergi muafiyeti, serbest bölge kurulması için taleplerin artmasına neden 
olmuştur (Güllülü ve diğerleri., 2001). Türkiye’de, 21 adet serbest bölge hizmete girmiştir. 
Ancak, Doğu Anadolu ve İMKB Serbest Bölgeleri kapatılmış ve Ülkemizdeki serbest bölge 
sayısı 19’a düşmüştür (Tablo 2). 

Ülkemizdeki serbest bölgeler, faaliyet konuları ve fonksiyonları bakımından karma bir yapı 
göstermektedirler. Genel olarak faaliyet konuları; üretim, alım-satım, depo işletmeciliği, işyeri 
kiralama, montaj demontaj, bakım-onarım, bankacılık, sigortacılık, kıyı bankacılığı, finansal 
kiralama, yükleme, boşaltma ve endüstriyel faaliyetlerdir. Serbest bölgelerin faaliyet 
ruhsatlarının konularına göre dağılımında alım-satım faaliyeti yapan firmaların öne çıktığı 
görülmektedir (Tablo 3). Antalya ve Mersin Serbest Bölgelerinde ticari faaliyetler ana ağırlığı 
teşkil ederken, Ege Serbest Bölgesi’nde yüksek teknolojiye dayalı üretim faaliyetlerine yer 
verilmiştir. Diğer taraftan, İstanbul-Trakya Serbest Bölgesi tekstil ve konfeksiyon imalatı 
ağırlıklı olmak üzere her türlü malın alım-satım faaliyetlerine olanak tanırken, İstanbul 
Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi tekstil ve konfeksiyon, elektronik ve optik alım-satım ve 
depolanması alanında faaliyet göstermektedir. İzmir-Deri Serbest Bölgesi ise, deri ve deriye 
yönelik her türlü imalat, depolama ve alım-satım faaliyetleri için kurulmuş bir özel sektör 
serbest bölgesidir. Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi, ağır sanayi yatırımlarına yönelik 
olarak kurulmuştur. Fonksiyonları bakımından serbest liman niteliğinde olan Trabzon Serbest 
Bölgesi de, Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi olan ülkeler ile Avrupa ülkeleri arasında, 
transit mal taşımacılığında bir üs olarak faaliyet gösterme özelliğini taşımaktadır (URL-1). 
Buna göre; Ekonomi Bakanlığı (2015) Ekonomik Görünüm adlı raporunda; serbest bölgelerde 
sektörel yoğunlaşma alanlarını aşağıdaki gibi belirtmektedir: 

Serbest Bölgeler  Sektörel Yoğunlaşma 
İstanbul AHL    Hizmetler ve yazılım 
Antalya    Yat inşası, medikal aletler 
Kocaeli    Gemi inşası 
Avrupa    Hazır giyim 
Mersin    Hazır giyim 
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Bursa     Otomotiv alt endüstrileri 
İzmir    Deri 
TÜBİTAK-MAM   Ar-Ge faaliyetleri 
Adana-Yumurtalık   Gemi tamir ve bakımı 
 
Tablo 3. Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatlarının Konularına Göre Dağılımı  
Breakdown of Free Zone Operation Licences 

FAALİYET 
KONULARI 
USER'S ACTIVITIES 

YERLİ 
LOCAL % YABANCI 

FOREIGN % 
TOPLAM 
TOTAL 

 
% 

Üretim 
Production 701 29,6 227 34,5 928 30,7 

Alım-satım 
Purchasing-Selling 1.146 48,4 320 48,6 1.466 48,4 

Diğer 
Other 522 22,0 111 16,9 633 20,9 

Toplam 
Total 2.369 100,0 658 100,0 3.027 100,0 

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı, (2014). 

Serbest bölgelerde verilen ruhsat sayısı 3.027’dir. Bu ruhsatların %48,4’ü alım-satım faaliyet 
konusuna verilirken; %30,7’si üretim konusunda verilmiştir (Tablo 3).  

 
Tablo 4. Serbest Bölgeler Ticaret Hacminin, Ülkelere Göre Dağılımı - 2014 (1.000 ABD $) 
Breakdown of The Trade Volume by Countries (US $ 1.000) 

Ülkeler 

Bölgelere 
giriş 

INFLOW 
TO ZONES 

% 

Bölgelerden 
çıkış 

OUTFLOW 
FROM 
ZONES 

% 
TOPLAM 

 
TOTAL 

% 

OECD ve AB Ülkeleri 
OECD and EU COUNTRIES 

 
4.203.593 

 
42,9 4.492.078 35,5 

 
8.695.671 

 
38,8 

a)AB (28) Ülkeleri 
EU (28) COUNTRIES 
b)Diğer OECD Ülkeleri 
OTHER OECD COUNTRIES 

 
3.397.823 

 
805.770 

 
34,7 

 
8,2 

 
3.741.398 

 
750.680 

 
29,6 

 
5,9 

 
 

7.139.221 
 

1.556.450 
 

 
31,8 

 
7,0 

Diğer Avrupa Ülkeleri 
OTHER EUROPEAN 
COUNTRIES 

 
4.721 

 
0,1 16.063 0,1 20.784 0,1 

Bağımsız Devletler Topluluğu 421.683 4,3 794.645 6,3 1.216.328 5,4 

Kuzey Afrika ve Ortadoğu 
NORTH AFRICA & MIDDLE 
EAST 

 
624.316 

 
6,4 

 
1.420.381 

 
11,2 

 
2.044.697 

 
9,1 
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Diğer Ülkeler 
OTHER COUNTRIES 1.804.291 18,4 1.234.704 9,8 3.038.995 13,5 

Türkiye 2.732.526 27,9 4.683.242 37,1 7.415.768 33,1 

TOPLAM 9.791.129 100,0 12.641.113 100,0 22.432.242 100,
0 

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı, (2014).  

Tablo 4’de görüldüğü gibi; günümüzde serbest bölgelere giriş çıkışta toplam ticaret hacmi 
22.432.242 (1 000 ABD $)’dır. Serbest Bölgelere giriş (%42,9) ve çıkışta (%35,5) ilk sırayı 
OECD ve AB ülkeleri almaktadır. Toplam ticaret hacminin %31,8'i AB ülkeleri, %9,1’i 
Kuzey Afrika-Ortadoğu, %5,4’ü Bağımsız Devletler Topluluğu ve %33,1’i ise Türkiye'ye 
aittir. 

Tablo 5. Yönü İtibariyle Toplam Ticaret Hacmindeki % Değişmeler (1.000 ABD $) 
Directional Changes in Total Trade Volume (US $ 1.000) 
 2010 

% 
2011 

% 
2012 

% 
2013 

% 
2014 

% 
Yurt İçinden Serbest Bölgelere 
From Domestic Market To Zones 12,4 11,8 12,9 12,4 12,2 

Serbest Bölgelerden Yurt Dışına 
From Zones To Third Countries 23,5 30,6 30,7 33,1 35,5 

Yurt Dışından Serbest Bölgelere 
From Third Countries To Zones 35,6 32,0 31,5 32,2 31,4 

Serbest Bölgelerden Yurt İçine 
From Zones To Domestic Market 28,5 25,6 24,9 22,3 20,9 

TOPLAM / TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı, (2014).  

Tablo 5’de görüldüğü gibi; 2010-2014 yılları arasında yönü itibariyle sadece serbest 
bölgelerden yurt dışına ticaret hacmi artmış; 2010 yılında %23,5 olan serbest bölgelerden yurt 
dışına ticaret hacmi, 2014 yılında %35,5 olarak gerçekleşmiştir. Diğer bir deyişle, genel 
olarak serbest bölgeler, ihracatı artırmıştır.  

 
Tablo 6. Serbest Bölgeler İtibariyle Yıllık Ticaret Hacimleri (1.000 ABD$) 
Annual Trade Volume of Free Zones (US $ 1.000) 

BÖLGELER 
ZONES 

2010 2012 2014 
Değer ($) 

 % Değer ($) 
 % Değer ($) 

 % 

İstanbul Endüstri ve Ticaret 
Istanbul Industry & Trade 4.270.831 23,00 3.220.084 13,97 3.327.829 14,8 

Ege 
Aegean 2.502.919 13,48 5.221.937 22,65 4.293.268 19,0 

İstanbul Atatürk Havalimanı 
Istanbul Atatürk Airport 2.718.109 14,64 2.103.566 9,13 1.518.438 6,8 

Mersin 
Mersin 2.227.309 11,99 3.832.246 16,62 3.509.209 16,0 

İstanbul Trakya 
Istanbul Thrace 1.480.979 7,97 1.443.596 6,26 1.633.496 7,3 

Bursa 1.352.280 7,28 1.532.317 6,65 1.934.424 8,6 
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Bursa 
Avrupa 
Europe 1.288.563 6,94 2.364.905 10,26 2.447.756 10,8 

Antalya 
Antalya 716.721 3,86 749.707 3,25 833.450 3,7 

Kocaeli 
Kocaeli 387.919 2,09 738.265 3,20 700.819 3,1 

Kayseri 
Kayseri 525.028 2,83 696.971 3,02 806.459 3,6 

İzmir 
Izmir 307.913 1,66 326.535 1,42 319.987 1,4 

Samsun 
Samsun 93.021 0,50 70.139 0,30 111.085 0,5 

Adana-Yumurtalık 
Adana-Yumurtalık 219.516 1,18 295.816 1,28 515.598 2,3 

Gaziantep 
Gaziantep 128.338 0,69 102.659 0,45 134.455 0,6 

TÜBİTAK-MAM Tek. 
TUBITAK-MAM TECH. 231.643 1,25 208.007 0,90 174.486 0,8 

Trabzon 
Trabzon 48.495 0,26 70.079 0,30 46.569 0,2 

Denizli 
Denizli 62.048 0,33 72.293 0,31 121.408 0,5 

Rize 
Rize 3.701 0,02 4.012 0,02 3.522 0,02 

Mardin* 
Mardin 6.872 0,04 0 0 0 0 

TOPLAM 
TOTAL 18.572.206 100,00 23.053.135 100,00 22.432.242 100,0 

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2014.  
*Mardin Serbest Bölgesinde kayda değer bir ticaret hacmi bulunmamaktadır. 
 
Serbest bölgelerimizin ticaret hacimleri incelendiğinde; 2014 yılında Ege Serbest Bölgesi 
%19,1 ile ilk sırada yer alırken; Mersin Serbest Bölgesi %16,0 ile 2. sırada ve İstanbul 
Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi %14,8 ile 3. sırada yer almaktadır. Samsun, Gaziantep, 
Trabzon, Denizli ve Rize Serbest Bölgelerinin ise ticaret hacimleri yok denecek kadar azdır 
(Tablo 6). 
 
Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren, en önemli sektör, sanayi sektörüdür. Toplam faaliyet 
konuları içerisinde sanayi yaklaşık %93’lük bir paya sahiptir ve sanayi ürünleri, sektör 
içerisinde en yüksek payı almaktadır (%85). Tarım sektörü %7 pay almakta olup; bitkisel 
ürünler, tarım sektörü içinde en yüksek paya sahiptir. Bunu %5,7 ile işlenmiş tarım ürünleri 
izlemektedir. Madencilik ve Taşocakçılığı sektörünün ise toplam ticaret hacmi içerisinde payı 
çok düşük olup; yok denecek kadar azdır (Tablo 7). 
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Tablo 7. Serbest Bölgeler Ticaret Hacminin Sektörlere Göre Dağılımı (1.000 ABD $) 
Breakdown of The Trade Volume by Sectors (US $ 1.000) 
 

SEKTÖRLER TOPLAM 
TOTAL (2013) % TOPLAM 

TOTAL (2014) % 

I. TARIM 
AGRICULTURE 

 
1.445.484 

 
6,3 

 

 
1.537.509 

 

6,9 
 

 
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 
VEGETABLE PRODUCTS 

 
1.358.766 

 
 

 
5,9 

 
 

 
1.464.254 

 
 

 
6,5 

 
 

B. HAYVANSAL 
ÜRÜNLER 
LIVESTOCK PRODUCTS 

 
62.852 

 
 

 
0,3 

 
 

 
50.270 

 
 

 
0,2 

 
 

C. SU ÜRÜNLERİ 
FISHERY PRODUCTS 

 
5.683 

 
0,02 

 
3.939 

 
0,02 

D. ORMAN ÜRÜNLERİ 
FORESTRY PRODUCTS 

 
18.182 

 
0,1 

 
19.046 

 
0,2 

II. MADENCİLİK ve 
TAŞOCAKÇILIĞI 
MINING & QUARRYING 

71.681 0,2 78.956 0,3 

III. SANAYİ 
INDUSTRY 

21.723.233 
 
 

93,5 
 
 

20.815.776 
 
 

92,8 
 
 

A. İŞLENMİŞ TARIM 
ÜRÜNLERİ 
PROCESSED 
AGRICULTURAL 
PRODUCTS 

1.331.163 5,7 1.160.957 5,2 

B. İŞLENMİŞ PETROL 
ÜRÜNLERİ 
PROCESSED 
PETROLEUM PRODUCTS 

502.732 2,2 548.575 2,4 

C. SANAYİ ÜRÜNLERİ 
INDUSTRIAL PRODUCTS 19.889.338 85,6 19.106.245 85,2 

TOPLAM / TOTAL 23.240.397 100,00 22.432.242 100,00 
Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı, (2014).  

Serbest bölgelerin, istihdam yaratmada ülke ekonomisine önemli katkıları bulunmaktadır. 
Serbest bölgelerde doğrudan ve dolaylı olarak istihdam yaratılmaktadır. Ege Serbest Bölgesi 
Türkiye’de serbest bölgelerin yarattığı istihdamda %27,7 ile en büyük paya sahiptir. Bunu 
yaklaşık %15,0 ile Mersin ve Bursa Serbest Bölgeleri izlemektedir (Tablo 8).  

Tablo 8. Serbest Bölgelerde İstihdam  
Employment Structure of Free Zones 

Bölgeler 
Zones 

İşçi 
Worker 

Büro Personeli 
Office Staff 

Diğer 
Other 

Toplam 
Total 

% 

Ege 13.900 2.720 422 17.042 27,7 
Bursa 8.200 990 81 9.271 15,1 
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Mersin 7.792 910 632 9.334 15,2 
Antalya 3.739 739 0 4.478 7,3 
İstanbul Endüstri ve 
Ticaret 

3.213 1.154 0 4.367 7,1 

Kocaeli 1.188 105 65 1.358 2,2 
TÜBİTAK-MAM Tek. 1.022 385 9 1.416 2,3 
Avrupa 2.836 486 0 3.322 5,4 
Kayseri 3.185 299 78 3.562 5,8 
İzmir 1.209 271 63 1.543 2,5 
İstanbul Trakya 1.568 468 11 2.047 3,3 
İstanbul Atatürk 
Havalimanı 

494 687 65 1.246 2,0 

Adana-Yumurtalık 1.778 97 2 1.877 3,1 
Samsun 351 50 0 401 0,7 
Gaziantep 94 61 0 155 0,3 
Trabzon 34 6 7 47 0,08 
Denizli 24 9 0 33 0,05 
Mardin 3 1 0 4 - 
Rize 1 1 0 2 - 
TOPLAM 50.631 9.439 1.435 61.505 100,0 

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı, (2014).  

Mersin Serbest Bölgesi 

Mersin İli nüfusu 1.705.774 kişidir. Mersin, 15.512 km² yüzölçümü ile Türkiye 
yüzölçümünün %2’sine denk gelmektedir. Mersin, Türkiye’nin birçok alanında en gelişmiş 
illerinden birisidir. Bu gelişmenin sebepleri toprakların verimli olması, sanayi bakımından 
ileri durumda bulunması, doğal ve yer altı kaynakları bakımından zengin olması, Mersin 
limanının ve Mersin petrol rafinerisinin olmasıdır. Mersin, denizyolu taşımacılığı bakımından 
çok önemli bir merkezdir. Bölgenin ticari gelişiminin en önemli unsurlarından olan Mersin 
limanı Avrupa, ABD ve Ortadoğu arasında önemli bir transfer merkezidir. Mersin ili maden 
bakımından zengin sayılmaktadır. Krom, bakır, demir, kuvarsit, alüminyum, barit ve dolamit 
çıkarılmaktadır. Bir kısmı Mersin limanından dış ülkelere ihraç edilmektedir (TÜİK, 2013). 
Bu bağlamda; Mersin, Türkiye’nin lokomotif kentleri arasındadır.  
 
Serbest bölgelerin başarıları, pek çok ülkede, bu bölgelerin çekebildikleri yabancı sermayenin 
büyüklüğü ile ölçülmektedir. Türkiye’de ise, bir serbest bölgenin ne denli başarılı olduğu, 
çekebildiği yabancı sermaye büyüklüğü yanında, serbest bölgedeki istihdam, ihracat ve katma 
değer gibi başka ölçütlere de bakılarak değerlendirilmek durumundadır. Bir serbest bölgenin 
başarılı olabilmesinin ön şartı; bu bölgenin, yatırım yapan müteşebbislerle dolmasına, giderek 
ev sahibi ülke ile ilişkilerinin artmasına ve daha sonra da buradan ayrılmak istememelerine 
bağlıdır (Atik, 1998). Ağaç ve diğerleri, (2015) yaptıklarında çalışmalarında; serbest 
bölgelerin başarısını etkileyen en önemli ölçütün yer seçimi olduğunu belirterek; serbest 
bölgeler kurulurken göz önüne alınması gereken ölçütleri Tablo 9’da ortaya koymuşlardır. 
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Tablo 9. Serbest Bölgelerin Başarısını Etkileyen Göstergeler 

Göstergeler Açıklama Kaynak Birim 

Taşımacılık Türü 
Sayısı 

İlin sahip olduğu toplam 
taşımacılık türü (kara-demir-

deniz-hava hattı) sayısı 

Ahrens ve Meyer-Baudeck  (1995); 
Kusago ve Tzannatos (1998); 

Madani (1999); Öztürk (2002); 
Kinunda-Rutashobya (2003); 

Engman vd. (2007) 

Adet 

Ülkelere Yakınlık İlin komşu (sınırı) olduğu ülke 
sayısı Rondinelli (1987); Öztürk (2002) Adet 

Enerji Altyapısı İlin sahip olduğu toplam kurulu 
enerji gücü miktarı 

Kusago ve Tzannatos (1998); 
Madani (1999); KinundaRutashobya 

(2003); Engman vd. (2007) 
MW 

İşsizlik Oranı İlin işsizlik oranı 
Rondinelli (1987); Mclntyre vd. 

(1996); Kusago ve Tzannatos 
(1998); Engman vd. (2007) 

% 

Devlet Teşviki İlin teşvik seviyesi 

Ahrens ve Meyer-Baudeck  (1995); 
Kusago ve Tzannatos (1998); 

Madani (1999); Öztürk (2002); 
Kinunda-Rutashobya (2003); 

Engman vd. (2007); 

Derece 

Nitelikli Eleman 
Sayısı 

İldeki ön lisans ve üstü mezun 
sayısı 

Ahrens ve Meyer-Baudeck  (1995); 
Kusago ve Tzannatos (1998); 

Öztürk (2002); Milberg ve 
Amengual (2008) 

Kişi 

Dış Ticaret İlin toplam dış ticareti 
Warr (1989); Kusago ve Tzannatos 
(1998); Engman vd. (2007); Sawkut 

vd. (2009) 
 

Taşıt Sayısı İlde kayıtlı kamyon Resmi kayıtlar Adet 

Göç Hızı İlin net göç oranı Rondinelli (1987) ‰ 

Kaynak: Ağaç ve diğerleri, 2015.  
 
Buna göre; Tablo 9’da verilen göstergeler açısından Mersin İli’nin durumu incelendiğinde 
(Tablo 10); 
 
Taşımacılık Türü Sayısı - Türkiye’de yurt içi yük taşımaları ağırlıklı olarak karayolu; yurt 
dışı yük taşımaları ise denizyolu ile yapılmaktadır. Yurt içi yük taşımalarında karayolu %87,5, 
demiryolu % 4,4, denizyolu % 7,3 ve boru hattı ile yük taşıma ise % 7,0 oranlarında pay 
almaktadır. Yurt dışı yük taşımalarının ise % 94,9’u denizyolu, % 1,0’ı demiryolu, % 5,1’i de 
boru hattı taşımacılığı ile yapılmaktadır (TOBB, 2012). Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili 
olması ve sahip olduğu boğazlar sebebiyle, denizyolu taşımacılığında önemli bir rekabet 
avantajına sahiptir.  Doğu Akdeniz’in önemli limanlarından birine sahip olan Mersin, 
demiryolu ve karayolu bağlantıları ile Orta Doğu ticareti için ideal bir transit limanıdır. Geniş 
bir hinterlanda sahip olan Mersin Limanı, kara ve demiryolları aracılığıyla iç kesimlerle 
bağlantılıdır (URL -4). 
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Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve iç Anadolu Bölgesi’de ithalat ve 
ihracat faaliyetlerini gerçekleştirmek için Mersin Limanını kullanmaktadır. Ayrıca Ortadoğu 
ülkeleri ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ne, ABD ve AB ülkelerine ithalat-ihracat ve bu 
ülkelere transit yük taşımacılığı yapılmaktadır. Denizyolu ile gelen transit yükler demir yolu 
ile Orta Doğu ülkeleri ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine taşınmaktadır. Mersin’de 
havaalanı bulunmamaktadır. Havayolu ulaşımı İl merkezine 69 km. uzaklıktaki Adana 
havaalanından yapılmaktadır (MTSO, 2015). 

Ülkelere Yakınlık - Mersin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz sahilinde coğrafi bakımdan en iyi 
konumda olan illerindendir. Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu ülkeleri, Akdeniz ve 
Kuzey Afrika pazarlarına yakınlığı sebebiyle Mersin İli son derece önemlidir. Mersin Serbest 
Bölgesi de; bir merkez teşkil edecek şekilde kurulmuştur (Atik, 1998). 

Tablo 10. Serbest Bölgelerin Başarısını Etkileyen Göstergeler İle Mersin 
 

 
Enerji Altyapısı – Türkiye’de bulunan santrallerin kurulu gücü 72.455MW’dır. Mersin ilinde 
santrallerin kurulu gücü 977 MW’dır ve İl tüketimini karşılama oranı %79’dur. Türkiye’de 
bulunan santrallerin kurulu gücünün %1,4’ü Mersin’dedir (URL 5). Türkiye kişi başına 
elektrik tüketimi 2577 KWh’tir. Mersin’de ise kişi başına elektrik tüketimi 2115 KWh olup; 
Türkiye ortalamasının altındadır. 
 
Devlet Teşviki – Türkiye’de yatırım teşvik sistemi dört ayrı rejimden oluşmaktadır. Bunlar; 
Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları, Bölgesel yatırım Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli 
Yatırım Teşvik Uygulamaları ve Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamalarıdır. Yerli ve yabancı 

Göstergeler Açıklama Veri Birim 

Taşımacılık Türü 
Sayısı 

Mersin’in sahip olduğu 
taşımacılık türü sayısı 

Karayolu, denizyolu ve 
havayolu Adet 

Ülkelere Yakınlık Mersin’in komşu (Akdeniz) 
olduğu ülke sayısı 

Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs 

Rum Yönetimi, Suriye, 
Lübnan, İsrail, Mısır 

Adet 

Enerji Altyapısı 
Mersin’in sahip olduğu 

toplam kurulu enerji gücü 
miktarı 

977 MW 

İşsizlik Oranı Mersin’in işsizlik oranı 12.4 % 

Devlet Teşviki Mersin’in teşvik seviyesi Bölge 3 kapsamında 
yararlanılmaktadır Derece 

Nitelikli Eleman 
Sayısı 

Mersin’de ön lisans ve üstü 
mezun sayısı 8 982 Kişi 

Dış Ticaret Hacmi Mersin’in dış ticaret hacmi 23.724.780.682 ABD $ 

Taşıt Sayısı Mersin de kayıtlı kamyon 
sayısı 13.315 Adet 

Göç Hızı Mersin’in net göç oranı 0,44 ‰ 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	  
	  
	  

	   300	  

yatırımcılar bu teşviklerden eşit oranda yararlanabilmektedir. Yatırımın Bölgesel Yatırım 
Teşvik Uygulamaları kapsamında Mersin İli Bölge 3’de yer almaktadır. Yatırımın Mersin’de 
gerçekleşmesi halinde KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi (%60), 
Sosyal Sigortalar Prim Desteği (işveren payı-destek üst sınırı %20), Faiz Oranı Desteği (yerli 
krediler için 3 puan, dövize endeksli krediler için 1 puan)  sağlanmaktadır (URL 6).  
 
İşsizlik Oranı - Türkiye işsizlik oranı %9,7 ve Mersin’in işsizlik oranı %12,4’dir. Mersin bu 
işsizlik oranı ile Türkiye ortalamasının üstündedir ve en yüksek işsizlik oranına sahip 10. il 
konumundadır. Mersin İli’nde işgücüne katılma oranı %50,7 ve istihdam oranı %44,4’tür. 
Mersin İli istihdam oranı %44,4 ile 57. sıradadır. Türkiye’de işgücüne katılım oranı %50,8 ve 
istihdam oranı %45,9’dur (TÜİK, 2013).  

Nitelikli Eleman Sayısı - Türkiye ilkokul net okullaşma oranı %99,57, ortaokul net 
okullaşma oranı %94,52 ve ortaöğretim (Lise) net okullaşma oranı %76,65’dir. Mersin’de 
ilkokul net okullaşma oranı %99,47, ortaokul net okullaşma oranı%94,75 ve ortaöğretim 
(Lise) net okullaşma oranı %77,42’dir (TÜİK, 2013). Mersin’de okullaşma oranı, eğitim-
öğretimin üst derecelerinde Türkiye ortalamasının üstüne çıkmaktadır. 2012/'13 öğretim 
döneminde Türkiye genelinde yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde 
mezun sayısı 573 434 ve Mersin ilinde önlisans ve lisans düzeyinde mezunların sayısı 
(%1,57) 8 982'dir. Mersin’de yüksekokul ve fakülte mezunlarının oranı (15 yaş üstü grubun 
nüfusa oranı) %11,6’dır (TÜİK, 2013).  
 
Dış Ticaret Hacmi - Türkiye; Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’ya açılan bir 
kapı özelliği taşımaktadır. Türkiye’nin ticaret hacmi 401.458 milyon ABD $ olup; ihracatı 
168.943 milyon $ ve ithalatı 232.515 milyon $’dır. Mersin’in toplam ticaret hacmi ise 
23.724.780.682 $’dır. Bunun %43,0’ü ithalat ve %56,0’sı ihracattır (TÜİK 2014). Mersin, 
Türkiye toplam ticaret hacminin yaklaşık %5,9’unu oluşturmaktadır.  
  
Taşıt Sayısı - Türkiye’de motorlu kara taşıt sayısı 17.939.447’dir. Mersin’de motorlu kara 
taşıt sayısı 510.719 olup; % 2,8 pay ile 8.sıradadır (MTSO, 2014).  
 
Göç Hızı - Mersin nüfus büyüklüğü bakımından 10. sıradadır. Mersin İli’nin aldığı göç 
55.598, verdiği göç 54.843 kişidir. Net göç 755 olup; net göç hızı ‰0,44’tür. Mersin, net göç 
alan iller sıralamasında 24. sırada yer almaktadır (MTSO, 2014). 

Tablo 11. Mersin Serbest Bölge İşletici A.Ş.’nin (MESBAŞ) Faaliyet Konuları 
Alım Satım Ticareti yapılan malların alım-satımı, depolanması, etiketlenmesi, ambalajlanması 

ve sergilenmesi 

Üretim 
Üretilen malın yanı sıra, bu malın üretiminde kullanılan ham madde ve ara 
maddelerin alım-satımı, depolanması, markalanması, ambalajlanması, 
etiketlenmesi ve sergilenmesi 

Depolama Kullanıcı veya kullanıcı olmayan diğer kişi veya kuruluşların mallarının 
depolanması 

İşyeri Kiralama Kullanıcılara hazır işyerlerinin kiraya verilmesi 
Bankacılık 
Sigortacılık 

Kullanıcı veya kullanıcı olmayan diğer kişi veya kuruluşlara bankacılık ve 
sigortacılık hizmetleri sunulması 

Montaj Ticareti yapılan malların montaj veya demontajlarının yapılması 
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Demontaj 
Bakım 
Onarım Ticareti yapılan malların bakım onarımlarının yapılması 

Makine Parkı Makine Parkı 
Kaynak: MESBAŞ web sitesindeki verilerden uyarlanmıştır. (http://www.mesbas.com.tr, 
14/11/2015) 
 
Ülkemizde ilk serbest bölge 1985 yılında Mersin’de kurulmuş ancak, 1987 yılında faaliyete 
başlamıştır. Mersin Serbest Bölgesi’nin toplam brüt alanı 836.322 m2, net parsel alanı 
625.565 m2 ve kiraya verilen toplam alan 603.086 m2’dir (MTSO, 2014). Serbest 
Bölge 06.08.1986 tarih 10877 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile MESBAŞ (Mersin serbest 
Bölge İşletici A.Ş.) tarafından işletilmektedir. Sermayesinin %24'ü kamu sektörüne, %76'sı 
özel sektöre aittir (URL-3). Mersin Serbest Bölgesi’nde 7.792 kişi istihdam edilmekte olup; 
Türkiye Serbest Bölgeleri içinde istihdam edilen kişi sayısı bakımından %15,2 payla 2.sırada 
yer almaktadır (MTSO, 2014). 
Ülkemizdeki serbest bölgeler, faaliyet konuları ve fonksiyonları bakımından karma bir yapı 
göstermekte olup; Mersin Serbest Bölgesi’nde esas faaliyet konusunu, ticari faaliyetler 
oluşturmaktadır. Mersin Serbest Bölge’sinde faaliyette bulunan firmaların, faaliyet 
ruhsatlarının konularına göre dağılımına bakıldığında; alım satım alanında iş yapan firmaların 
(%45) birinci sırada yer aldığı görülmektedir. Bunu üretim yapan firmalar (%26) izlemektedir 
(Tablo 12). Türkiye serbest bölgelerinde alınan ruhsatlar içinde Mersin Serbest Bölgesi’nin 
payı %21,7’dir.  
 
Tablo 12. Mersin Serbest Bölgesi Faaliyet Ruhsatlarının Konularına Göre Dağılımı (2014) 

Faaliyet 
konuları 

Yerli Yabancı Yerli ve 
Yabancı Ortak Genel 

Toplam 

 
% 

Kiracı Yatırımcı Kiracı Yatırımcı Kiracı Yatırımcı 
Alım 
Satım 141 73 38 12 19 12 295 45,0 

Üretim 55 80 16 8 5 6 170 26,0 
Kiralama 1 88 - 7 - 9 105 16,0 
Depolama - 50  6  4 60 9,2 
Bankacılık 
Sigortacılı
k 

2 3 - - - 2 7 
1,2 

Montaj 
Demontaj 1 2 - - - - 3 0,5 

İşletici - 1 - - - - 1 0,2 
Diğer 5 1 - - - - 6 0,9 
Toplam 205 298 54 33 24 33 657 100,0 

Kaynak: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomik Rapor, (2014). 
 
Mersin Serbest Bölgesi’nde 438 firma bulunmaktadır. Bu firmaların %75,8’i yerli firmalar, 
%15,1’i yabancı firmalar ve %9,1’i yerli-yabancı ortaklığı olan firmalardır (MTSO, 2014). 
Mersin Serbest Bölgesi, yabancı firmalardan çok yerli firmaların ilgisini çekmektedir. Bu 
durum şu şekilde açıklanabilir: Yerli firmalar, serbest bölgede gümrük ayrıcalıklarının yanı 
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sıra, çeşitli vergi muafiyetlerinden yararlanmaktadır. Ayrıca serbest bölgelerde, yüksek 
standartlarda iletişim ve haberleşme gibi altyapı olanaklarının olması ve ihracata yönelik 
üretimin çeşitli şekillerde sübvanse edilmesi yerli firmaları öne çıkarmaktadır.  
 
Mersin Serbest Bölgesi 3.509.209 bin $ ticaret hacmi ile Ülkemiz serbest bölgeleri içerisinde 
toplam ticaret hacmi içerisinde 2. sıra olup; %16,0 pay almaktadır. Mersin Serbest Bölgesi 
toplam ticaret hacminin %18’ini Avrupa ülkeleri, %11’ini Amerika ülkeleri, %23’ünü Asya 
ülkeleri %3’ünü Afrika ülkeleri ve %39’unu Türkiye oluşturmaktadır (MTSO, 2014). Mersin 
Serbest Bölgesi’nin toplam ticaret hacminin %39’unun Türkiye’ye olması, Mersin Serbest 
Bölgesi’nin esas itibariyle ithalatın yüksek olduğunu göstermektedir. Diğer bir deyişle, 
Mersin Serbest Bölgesi’nde daha çok ithalat yapılmaktadır.  
 
Mersin Serbest Bölgesi’nde toplam ticaret hacminin sektörel dağılımında en yüksek payı, 
sanayi sektörü (%69,1) almaktadır. Tarım sektörünün toplam ticaret hacmindeki payı ise; 
%30,2’dir. Türkiye Serbest Bölgelerinin ticaret hacminin sektörel dağılımında, Mersin 
Serbest Bölgesi’nde tarım sektörü %69,0 pay ile öne çıkmaktadır. Madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü %31 ve sanayi sektörü %12 pay almaktadır (Tablo 13).  
 
 
Tablo 13. Mersin Serbest Bölgesi Ticaret Hacminin Sektörel Dağılımı -1000 ABD $ 
Sektörler Türkiye Serbest 

Bölgeleri 
Mersin Serbest 

Bölgesi 
Mersin Serbest 
Bölgesi’nin Payı 

% 
1. Tarım 1.537.509 1.060.186 69 
Bitkisel Ürünler 1.464.254 1.059.876 72 
Hayvansal ürünler 50.270 0,6 0,001 
Su Ürünleri 3.939 217 6 
Orman Ürünleri 19.046 92 0,5 
2. Madencilik-Taşocakçılığı 78.956 24.379 31 
3. Sanayi 20.815.776 2.424.644 12 
İşlenmiş Tarım Ürünleri 1.160.957 506.197 44 
İşlenmiş Petrol Ürünleri 548.575 540.377 99 
Sanayi Ürünleri 19.106.245 1.378.070 7 
Toplam 22.432.242 3.509.209 %16 

Kaynak: MTSO, 2015. Aylık Göstergeler, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. 
 
SONUÇ 

Mersin sahip olduğu coğrafi konum ile büyük avantaja sahiptir. Gerek AB ülkeleri gerekse 
Ortadoğu pazarlarına ulaşmak oldukça kolaydır. Doğu Akdeniz’in önemli limanlarından 
birine sahip olan Mersin, demiryolu ve karayolu bağlantıları ile Orta Doğu ticareti için ideal 
bir transit limanıdır. Mersin Serbest Bölgesinde ticari faaliyetler öne çıkmaktadır. Türkiye’de 
serbest bölgeler içinde Mersin Serbest Bölgesi ticaret hacmi, firma sayısı ve firmaların aldığı 
ruhsat sayısı, istihdamdaki payı ile ilk sıralarda yer almaktadır. Mersin bu önemli avantajını 
yeterince değerlendirememektedir. 
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Mersin Serbest Bölgesi, sahip olduğu coğrafi konum, Mersin Limanı, işgücü potansiyeli, 
nitelikli insan kaynakları, aldığı devlet teşviki ile daha fazla yabancı sermayeyi çekebilmeli, 
yeni yatırımları, üretim faaliyetlerini ve ihracatı artırmalıdır. Dahası katma değeri yüksek 
ürünler üretebilmek için teknoloji transferi yapmalıdır.  

Kaynaklar 

Ağaç, G., Baki, B., Peker, İ., Ar, İ. M., 2015. Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerini 
Kullanarak Serbest Bölge Yer Seçimi: Doğu Anadolu Bölgesi Örneği, Dokuz Eylül 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:30, Sayı:1, Yıl:2015, ss. 
79-114.  

Ahrens, J., ve Meyer-Baudeck, A. 1995. Special Economic Zones: Shortcut or 
Raoundaboutway Towards Capitalism, Inter-Economics, March/April 1995, 87-96. 

 
Atik, A.H., 1998. Serbest Bölge ve Türkiye’de Serbest Bölgeler, Türkiye Kalkınma Bankası 

A.Ş., Araştırma Müdürlüğü GA/98-1-1, Ankara. 
 

Bakan, S. ve Gökmen, S., 2014.  Serbest Bölgeler ve Dış Ticaret İlişkisi: Gaziantep Serbest 
Bölgesi Örneği, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social 
Sciences),  Güz, Cilt:13, Sayı:51, s.34-51. 

 

Deniz Haber Ajansı, 2014. Serbest Bölgeler Yasası Değişiyor, Ölçekler Büyüyor, 19 Kasım 
2014. 

 
Düzenli, C. 2006. Doğrudan yabancı Yatırımların Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine 

Etkileri: Serbest Bölgeler Açısından Bir Analiz, Süleyman Demirel Üniversitesi, 
İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, http://eprints.sdu.edu.tr/314/1/TS00478.pdf 

 
Ekonomi Bakanlığı, 2015. Ekonomik Görünüm, Ekim. 

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-
211707;jsessionid=UiejBtBUmNUzlnS8P3Z7DYLbHm4sXuHabiQTFPB9Q9CgX39z
h78b!-1492567628 

 

Engman, M., Onodera, O., Pinali, E. 2007. Export Processing Zones: Past and Future Role in 
Trade and Development, OECD Trade Policy Working Papers, Vol:53, OECD 
Publishing. 

 

Fettahlıoğlu, S., ve Dereli, S. F. 2012. Türkiye’de Serbest Bölgeler ve Kuruluş Yeri 
Alternatifi Olarak Kahramanmaraş İlinin Potansiyeli, II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	  
	  
	  

	   304	  

Sempozyumu, 01-02 Ekim. Sütçü İmam Üniversitesi İİBF, Kahramanmaraş, ss. 396-
411. 

 

Güllülü, U., Emsen, Ö. S., ve Öztürk, L. 2001. Serbest bölgeler: Doğu Anadolu Serbest 
Bölgesi üzerine bir değerlendirme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Dergisi, 15(3-4), 1-16. 

 

İTO, 2010. Türkiye’de Serbest Bölgeler, Dış Ticaret Dünyası/3, EE/21 Nisan, İstanbul Ticaret 
Odası. 

 
MTSO, 2014. Mersin Ekonomik rapor 2014, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Yayın No: 

2015-7. http://issuu.com/mersintso/docs/ekonomik_rapor_2014?e=4708774/12882580 
 

Öztürk, L., Değer, M.K., Değer, S. 2009. Kentsel Ekonomik Büyümede Serbest Bölgeler: 
Politik veya Ekonomik Tercih mi?, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Dergisi, Cilt: 23, Ocak, Sayı: 1, ss. 363-377. 

 
Paksoy, S. ve Güllü, M. 2011. Serbest Bölgeler Üzerine Bir Araştırma: Gaziantep Örneği. 

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Vol:10, Issue:35, ss.113-133. 
 

Rondinelli, D.A. 1990. Policies for Balanced Urban Development in Asia : Concepts and 
Reality, Regional Development Dialogue, 11(1), Spring 1990, 23-51. 

 
Tahmaz, E. 2011. Dünyadaki serbest Bölgelere Rakip Geliyor, Gündem, METSAN GROUP, 

5 Aralık 2011, http://www.metsan.com.tr/e_tahmaz09.html. 
 

Taşdan, K. ve İlkdoğan, U. 2014. Tarım Ürünleri Dış Ticaretinde Bir Fırsat Alanı: Serbest 
Bölgeler, XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül, Samsun. 

 
TOBB, 2012. Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Sektör Raporu 2011,  Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği Ankara. 
 

TÜİK, 2013. Seçilmiş Göstergelerle Mersin 2013. Türkiye İstatistik Kurumu. 
 

TÜİK, 2014. İstatistiklerle Türkiye, Türkiye İstatistik Kurumu. 
 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	  
	  
	  

	   305	  

Tümenbatur, A. 2012. Serbest Bölgeler ve Türkiye Ekonomisine Katkıları Üzerine Bir 
Değerlendirme, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (3), 339-
356. 

 
Uzay, N. ve Tıraş, H. (2009). Serbest Bölgelerin Ekonomik Etkileri: Kayseri Serbest Bölgesi 

İçin Bir Uygulama, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26 (1), 
247-277. 

 
İnternet Kaynakları 

 
URL-1. http://eprints.sdu.edu.tr/15/1/TS00087.pdf 

 
URL-2. Serbest Bölgeler Ticaret Hacminin Sektörlere Göre Dağılımı, 2013.  

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web/Yat
%C4%B1r%C4%B1m/Serbest%20B%C3%B6lgeler/03.%C4%B0statistikler/Sekt%C
3%B6rel%20Ticaret%20Hacmi.pdf 

 
URL-3. Mersin Serbest Bölge İşletici A.Ş. Ticaret Hacmi ve İstatistikler, Erişim Tarihi: 

14.11.2015,  http://www.mesbas.com.tr/Ticaret-Hacmi-ve-statistikler,29.html 
 

URL-4. Denizyolu, Ulaştırma Bakanlığı. 
http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/UBAK/tr/Ana_Plan_Stratejisi/3-
Rapor/20100518_171220_204_1_64.pdf 

 

URL-5. Şehirlerin Elektrik Santrali Kurulu Güçleri ile Üretim ve Tüketim Bilgileri. 
http://www.enerjiatlasi.com/sehir/mersin/, Erişim Tarihi: 27.11.2015. 

 
URL-6. Türkiye’deki Yatırım Teşvik Sistemi, T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve 

Tanıtım Ajansı, http://www.invest.gov.tr/tr-TR/investmentguide 
 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	  
	  
	  

	   306	  

İLAHİ DİNLERDE KADIN’IN KIYMET PROBLEMİ 
 

Musa KAVAL* 

 

Öz 

Geçen yüzyılda erkeklerin de özgül varlığını kabul edip kendilerine hak ettikleri değeri vermeye 
başladıkları kadın, bütün tarih boyunca çoğu zaman erkeğe göre konumlandırılmıştır. Kadının öz varlığı, 
yaratılış sebebi, dünyadaki işlevi ve cinselliği açısından neye karşılık geldiği gibi bütün yönleri erkeğe göre 
kıymetlendirilmiştir. Toplumsal rollerin oluştuğu kültür içerisinde kadının sahip olduğu kendisi olmaktan uzak 
bu kişiliğinin oluşmasında dinler en önemli yeri tutmaktadır. Çünkü dinler Tanrı’nın, her şeyi yarattığı ve onların 
özelliklerini en iyi yine Tanrı’nın bildiği gerçeği ile dünyadaki düzenin de bu bilgilere paralel düzenlenmesi 
gerekliliğini savunur. Çoğu zaman dinin esaslarının insan tarafından değiştirilmesinin söz konusu olduğu bir 
gerçektir. Bu manada daha çok dinin şekillendirdiği kültür içerisinde herkesin değeri ve sorumluğu ilahi plana 
uyumlu olmak durumundadır. Bütün dinlerde olduğu gibi semâvi dinlerde de kadının yaratılış özellikleri ve 
sorumluluklarına dair bazı hükümler vardır. Birbirinin devamı niteliğinde olan Yahudilik ve Hıristiyanlığa 
bakıldığında benzer kadın algısının varlığından söz edilebilir. Öte yandan İslam dininde ise onlardan farklı ve 
çok daha kapsamlı ve detaylı hükümlerin belirtildiğini görüyoruz. İlahi olan bu dinlerin kadın konusunda farklı 
kıymetler ortaya koymasının bazı nedenleri vardır. Biz bu çalışmamızda üç semavi dinin kadın konusunda nasıl 
bir bakış açısı ve değer algısına sahip olduklarını ortaya koymaya çalışarak bugüne uzanan bu problemin 
çözümüne dair köklü bir bakış açısı sunmaya çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Yahudilik, Hıristiyanlık, İslam, Kadın, Değer. 

 

WOMEN’S VALUE PROBLEM IN MONOTHEISTIC RELIGION 

Abstract 

Women who was accepted with her own presence even by men and started to give their deserved value 
has often been positioned according to men. Women’ all specialties like self-existence, cause of creation, 
function in the world and sexuality have been valued according to men. Religions take important role for 
creation of personality without her in culture, which design social roles. Because religions advocate that God 
creates everything and knows all created things’ features and orders in the world also be parallel to this 
information. It is a fact that men change most of the time religious principles. In this sense everybody’s value 
and responsibility are to be obliged to comply with the divine plan in culture shaped by religion. As in all 
religions, there are some provisions on creation of women and responsibilities in the monotheistic religions. 
When looking at Judaism and Christianity, which are accepted as following faith, it is said to be existence of 
similar perception about women. On the other hand we see much more comprehensive and detailed set of rules 
in Islam different from these religions. Of course there are some reasons why these monotheist religions have 
different value of women. In this study we will try to offer radical perspective for the solution of the problem 
extending today with demonstrating the perspective and value perception on women in three monotheist 
religions. 

Keywords: Judaism, Christianity, Islam, Women, Value. 

 

1. KADIN, KÜLTÜR VE DİN 

İnsanlığın yarısı ancak bütün insanoğlunun anası olan kadının değeri bütün tarih 
boyunca üretmiş olduğu ve ortaya koyduklarından çok toplum tarafından kendisine evde ve 
ailede tanınmış statüsünden ibaret olmuştur (Jeffrey, 1979:35-42). Cinsiyet açısından 
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farklılıklara sahip olan kadının toplumsal cinsiyet bağlamında sahip olduğu statüsünün kültür 
içerisinde zamanla şekillendiğini söyleyebiliriz (King, 1990:283). Kültür içerisinde şekillenen 
bütün beşeri faaliyetlerin bireylere çeşitli roller yüklemesi doğal karşılanabilir. Kültürel 
yaşamı ve insanların rollerini en etkin şekilde belirleyen din,  insanın ürettiği maddi ve 
manevi kültürün kaynağı ve hatta kendisidir (King, 1995:4). Günümüz modern toplumlarında 
benimsenmiş seküler yaşam tarzında bile dinin, toplumlar ve bireyler için belirleyici bir unsur 
olduğunu görüyoruz (Kaval, 2014: 25-30).Tarihten gelen, kadının, fiziksel bir takım 
özelliklerinden ve dinsel bazı inançlardan dolayı yerleşmiş olan olumsuz düşüncelerden 
uzaklaşıp saygı kazanması için erkeğin itaatinin kabullenmesi gerekmektedir 
(Borg&Hanegraff, 1995: VII. Bu anlamda modern toplumlarda bile çoğu kez kadının erkekle 
eşit görülse dahi sosyo-politik ve ekonomik açıdan erkek egemenliği söz konusudur (Waylen, 
1996:8). Modernizm ile birlikte eğitim, iş hayatı ve hukuki düzenlemeler ile kadın, erkek 
egemen düzenin hakimiyetinden kurtulamamış, aksine yeni sorumluklar üstlenmek zorunda 
kalmıştır (Kandiyoti, 1996:11). Örneğin iş hayatında giderek artan kadınların kültürel ve 
geleneksel sorumluluklarını da yerine getirmeleri beklenmektedir. Bu nedenle kadın 
geçmişten beri süregelen ataerkil geleneğin üzerine yeni sorumluklarla karşı karşıya kalmıştır. 

Modernizm ve küreselleşmenin etkisiyle kültürlerin ve rollerin hızla değişmesi sonucu 
kadının problemleri artmaktadır. Eski sorumluluklarını yerine getirmesi beklenen kadın 
üstlendiği yeni rollerin yerine getirilmesinde erkek ile zaman zaman çatışma yaşamaktadır. 
Özellikle dini anlamda kadına rol ve statü verilen toplumlarda bu çekişme daha zorlu bir 
sürece dönüşmektedir. Zira kadının daha ilk başta yani yaratılıştan itibaren değerinin ve 
işlevinin ne olduğu belirlendiği için yeni düzen içerisindeki konumu mevcut olanın ötesine 
geçmemesi beklenir. Diğer yandan kadının tek gerçek yerinin ve değerinin aile içerisinde 
olduğu düşüncesi çağdaş düşünce ile uyum göstermemektedir. Bu nedenle son yüzyılda 
değişen kadın rolü ve statüsü erkek ile çatışma yaşamasına neden olmaktadır. Ülkemizde de 
giderek artan kadına yönelik şiddetinde temelinde kadına yönelik olarak benimsenen 
geleneksel ve çağdaş yaklaşımların kültürel ve insani olarak doğru anlaşılmayıp yüzeysel 
çözümler üretilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir (Kaval, 2014a). Kadına yönelik 
şiddetin gerekçesi olarak gösterilen unsurların genel olarak tarif edilmesinde “din” yerine 
“geleneksel anlayış”ın kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Zira kadına yönelik yanlış 
anlayışın temelinde kültür içerisinde en belirleyici mânevi unsur olan dinin kullanılması ile 
kadının aşağılandığı ve değersizleştirildiği görülmektedir (Bayraklı, 2007:54). 

Tarih, psikoloji ve antropoloji bilimleri insanoğlunun yaşamında dinin önemli bir yeri 
olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle bireylerden beklenen ödevler konusunda ki bu 
ödevler dinsel bir takım sorumluluklar ile birlikte âhiret yaşamını etkilemektedir, din 
toplumsal yaşamda normatif bir yapı sergileyerek bireylere rollerini hatırlatmaktadır. 
Geçmişte dinin, toplumsal hayatı belirleyen ve ona yön çizen en etkin unsur olduğunu 
düşündüğümüzde kadının yaşamış olduğu sorunların din ile ilişkisi olduğu kesindir. Günümüz 
dünyasında kadın hakları konusundaki bilinçlenmeden dolayı dikkatlerin yoğunlaştığı konu 
çok eskilere dayanan anlayışların bir neticesidir. Örneğin ülkemizde kadına yönelik problemli 
bakış açısı ve kadına yönelik şiddete dair incelemeler yapıldığında hakikatten uzak dini bazı 
düşüncelerin ataerkil toplumlar tarafından gelenek adı altında sürdüğünü görebiliriz. Bu 
nedenle kadın sorunlarının çözümünde din en önemli faktör olarak iyi anlaşılmalıdır (Bkz. 
Kaval, 2014a). Zirâ dinler kadının yaratılıştan itibaren bütün hayatına dair kadının kıymetini 
belirlemektedir. Bugün dinlerin, kadının kıymet probleminde en büyük olumsuz katkısı 
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olduğu savunulsa da durumun aslında dinden değil dinlerin zaman içerisinde ataerkil toplum 
yapısının yerleşik bir kuvvet olarak toplumu şekillendirmeye devam etmesinden 
kaynaklandığı görülecektir. Dinsiz toplum olmadığı genel kabulünden hareketle eski 
medeniyetlere baktığımızda kadın sorunun semavi dinlerden çok daha eskiler dayandığını 
görebilir. Örneğin Eski Yunan’da kadın, köleler ile eşit tutulmuştur (Mevdudi, 1972:20). 
Kadın uğursuzluk getiren birisi olarak görülürdü (Akdemir, 1991:262). Benzer şekilde 
Roma’da kadının hiçbir hakkı ve hukuku yoktu. Tek işlevi erkeğin cinsel ihtiyacını gidermek 
ve aileye erkek evlat verme görevi söz konusuydu (Topaloğlu, 2004:18). Yahûdilik ve 
Hıristiyanlığın ortaya çıktığı bu dönemde, kadına yönelik kabul gören bu düşüncelerin bir 
süre sonra kutsal metinler ile de desteklenerek benzer şekilde devam ettirildiğini 
söyleyebiliriz. 

2. KADININ YARATILIŞI 
Semavi dinler ilk insan Hz. Adem’in yaratılması konusunda aynı inanca sahiptir. Akıl 

gibi önemli bir değere sahip olması ile diğer canlılardan ayrılıp yeryüzünün yöneticisi olan 
insanoğlu yaratılışı ile üstün kılınmıştır. İnsanın bu üstünlüğü özellikle erkek cinsinde 
temayüz etmiştir. Yahudi ve Hıristiyan metinlerine bakıldığında kadının daha yaratılıştan 
itibaren göze çarpan eksikliği ve kusurlu oluşu onun erkeğe nazaran değersiz olduğunu ortaya 
koymaktadır. İslam dini açısından kadının yaratılış ile ilgili olarak böyle bir olumsuzluğun söz 
konusu edilmemekte, aksine yaratılış da erkek ve kadın ayrımı yapılmadan ikisi birlikte 
anılmıştır. Bu anlamda Tevrat, İncil ve Kur’an-ı Kerim’de kadının ilk yaratılışı ile ilgili 
verilen bilgilerin toplumda yer edinmiş kadın algısının daha iyi anlaşılmasına vesile olacaktır. 

2.1.Yahudi İnancında Kadının İlk Yaratılışı 

Tevrat’ta ilk kadın olan Havva’nın Âdem’in kaburga kemiğinden yaratıldığı geçer. 
Fiziki olarak erkeğe bağımlı olarak ikincil şekilde yaratılan kadın aynı şekilde manevi olarak 
da erkeğe hizmet etmek için yaratılmıştır. “Yaratılış” bölümde bu bilgi şöyle anlatılmaktadır; 
“ Sonra (Tanrı), ‘Âdem’in yalnız kalması iyi değil dedi. Ona uygun bir yardımcı yaratacağım. 
Rab Tanrı Âdem’e derin bir uyku verdi. Âdem uyurken, Rab Tanrı onun kaburga 
kemiklerinden birini alıp etle kapadı. Âdem’den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın 
yaratarak onu Âdem’e verdi.” (Yaratılış 2:18, 20-21). Kaburgasından yaratılan ve kendisine 
verilen kadın için Âdem şöyle der: “Şimdi bu benim kemiklerimden kemik ve etimden ettir, 
buna Kadın (İşa) denilecek…”(Tekvin, 2: 20-22). Bu anlamda adını dahi erkeğin koyduğu 
kadın yaratılış sebebi olarak erkeğin yardımcısı konumunda tutularak öz varlık olarak 
erkekten sonra bir konuma sahip olmuştur. Bu açıklamalara dayanarak Berktay, Yahudilikte 
daha yaratılışta kadına ikinci sınıf bir rol verildiğini söylemiştir (1996:240).Kutsal metinde 
geçen “yardımcı” ifadesinden yola çıkarak Parry evlilikle hayatlarını birleştiren erkek ile 
kadının maddi ve manevi olarak birbirlerine yardımcı olmaları gerektiği yönünde bir yorum 
getirmiştir (2005:67). Parry, çiftlerin birbirlerine destek ve yardımcı olmaları şeklinde mana 
verdiği bu sözler bir yönüyle Yahudi geleneğinde kadının en çok değer bulduğu kurum olarak 
evlilikteki yeri bir yönü ile gerçeklik arz etse de yaratılış sebebi ve kıymet problemi açısından 
tatmin edici değildir. Zira yardımlaşmanın ötesinde erkeğin üstün olduğu ve inanç olarak 
erkek merkezli anlayışın ayinlerde erkeklerin: “Beni kadın yaratmayan Ulu Tanrı’ya, bizlerin 
ve bütün dünyanın Yüce Efendisi’ne şükürler olsun” (Birnbaum, 1949:15-17) duası ile 
anlaşılmaktadır. Gürkan bugün hala böyle dua ediliyor olmasının Tevrat’ın kadına yönelik 
sergilemiş olduğu negatif bakış açısından kaynaklandığı söyler (2010:180). Çünkü Tanrı 
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insanı ilk önce kendi suretinde yaratıp onu bilge kılmıştı (Tevrat, Genesis Travel-1chapter, 
Verses of 26–31). Ancak uykusu esnasında Âdem’in kaburga kemiğinden yaratılan kadın asli 
görevi olan erkeğe yardımcı olmanın ötesinde onu aldatarak cennetten çıkmasına neden 
olmuştur. Tanrı’nın emrinin aksine yasak meyveyi yiyen ve erkeğinde yemesi için onu 
ayartan kadın suçludur: “Ancak Tanrı bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona 
dokunmayın, yoksa ölürsünüz dedi. Yılan, kesinlikle ölmezsiniz dedi, Çünkü Tanrı biliyor ki 
oağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle kötüyü bilerek Tanrı gibi 
olacaksınız. Kadın ağacın güzel meyvesinin uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu 
gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi, o da yedi.” (Yaradılış 3:1-20). 
Yaratılış olarak kadından daha yetkin olan erkeğin karısı tarafından kandırılmış olması, ki 
bilgelikle donatılmış olmasına rağmen, erkeğin suçudur (Tekvin, 3/1-24). Erkeğin suçluluğun 
ya da en azından iddia edildiği kadar kadından üstün olmadığını ispat ettiği kandırılmaya 
rağmen Yahudi toplumunda kadının şeytanın işbirlikçisi olarak görülmesine engel 
olamamıştır (Messadie, 1999:412). İlk başta bilgeliği ve erdemliliği ile ölümsüz olan Âdem’i 
aldatan kadın ceza olarak ağrılı doğum yapacaktır (Tevrat, Genesis Travel-3 chapter, Verse of 
16). Günahı nedeniyle sonsuz hayat yerine dünyaya cinselliği ve üremeyi1 getiren kadın 
lanetli olarak kabul edilmiştir (Kadıoğlu, 2001:14-5). İnanç ve mantıksal olarak kendi 
içerisinde birçok çelişkiler barındıran bu algının bir sonucu olarak “ilk günah” retoriği ile 
erkek egemenliği dini bir muhtevaya da kavuşarak iktidarını sürdürmüştür (Daly, 1985:46-7). 

2.2.Hıristiyan İnancında Kadının İlk Yaratılışı 

Yahudi itikadının devamı olarak kabul edilen Hıristiyan inancında da kadının yaratılış 
amacı aynıdır. Eski Ahit’te yazılmış bir mektupta bu inanç şöyle desteklenir; “Erkek kadının 
değil, fakat kadın erkeğindir, kadın erkek için yaratıldı, fakat erkek kadın için yaratılmadı” 
(Gospel, First Epistle of Paul, 11 Chapter, 12-13).  Bir başka kutsal metinde ise aynı manada 
kadının yaratılış sebebi olarak şöyle ifadelere rastlıyoruz; “Çünkü erkek kadından değil, kadın 
erkekten yaratıldı. Erkek kadın için değil, kadın erkek için yaratıldı" (Korintliler, 11:8-9). 
Dolayısıyla tıpkı Yahudi geleneğinde olduğu gibi Hıristiyanlıkta’da kadının varoluş sebebi 
olarak kendiliğinden uzak, erkeğe bağımlı bir hüviyete sahip olduğunu görüyoruz. İnsanın 
kendisi ve sahip olduğu dini için tesis etmeye çalıştığı doğal anlam oluşturma gayreti kadınlar 
için daha yaratılıştan itibaren inkıtaya uğramaktadır. Akli ve hissi melekeleri olan kadın için 
ilahi olduğu iddia edilen konumlandırmanın bir takım sorgulamalara yol açması 
kaçınılmazdır. Kilise başta olmak üzere ruhban sınıfı ve yöneticiler kadını erkeğe göre 
konumlandırırken bu metinleri esas alarak toplumsal hayatta kadının yerini belirlemişlerdir 
(Stanton, 1895:1-6). 

İlk günah konusunda yine kadın, erkeği baştan çıkardığı için tek sorumlu ve günahkar 
kişidir (Timeteos, 2:13-4). Hz. İsa’dan sonra yazılmış kutsal metinlerde giderek ağırlık 
kazanan kadına menfi bakış daha çok Pavlos’dan sonra kuvvetlenmiştir. Pavlos, Meryem’e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Tevrat’ta kadının cinselliği ile ilgili olarak horlanmasına yol açan sözler olarak şu sözler örnek 

gösterilebilir:  “Ve eğer bir kadının akıntısı olur, ve bedeninde akıntısı kan olursa yedi gün murdarlığında 
kalacak, ve ona her dokunan akşama kadar murdar olacaktır. Ve murdarlığında üzerinde yattığı her şey murdar 
olacak; üzerinde oturduğu her şey murdar olacaktır. Ve onun yatağına dokunan her adam esvabını yıkayacak ve 
suda yıkanacak ve akşama kadar murdar olacaktır. Ve kadının üzerinde oturmakta olduğu herhangi bir bir şeye 
dokunan her adam esvabını yıkayacak ve suda yıkanacak ve akşama kadar murdar olacaktır” (Tevrat Levililer: 
15/19-22). 
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olan sevgi ve hürmetini ifade etmiş (Romalılar, 16:6; Filipililer, 4:2-3), İsa’nın kadınları 
öğrenci olarak seçip, onlara iyi davrandığından bahsetmiştir (Luke, 8:1-3; 10: 38-42). 
Meryem, Havva’nın dünyaya getirdiği günahın kefareti olmuş yüce bir kadındır (Hamington, 
1995:134). Pavlos’un metinlerinde yer alan bu tezat durum daha sonradan kadınlar aleyhinde 
şekillenen bir anlayışa kaymıştır (Ferguson, 1995:92). O dönemde Yahudi inancını da 
etkileyen hâkim Roma medeniyeti (Goodenough, 1953) Hıristiyanlığı da etkileyerek sonradan 
yazılan kutsal metinler üzerinden kadının toplumsal rollerinden yoksun bırakılarak erkeğe 
bağımlı kalmasına neden olmuştur (Beuvoir, 1986:106). Kadının pasif ve erkeğe bağımlı bir 
hayat benimsemesini tavsiye eden şu sözler duruma açıklık getirecektir: “Kadınlar da saç 
örgüleriyle, altınlarla, incilerle ya da pahalı giysilerle değil, sade giyimle, edepli ve ölçülü 
tutumla Tanrı yolunda yürüyen kadınlara yaraşırbiçimde, iyi işlerle süslenmelerini isterim. 
Kadın sükûnet ve tam bir uysallık içinde öğrensin. Kadının öğretmesine, erkeğe egemen 
olmasına izin vermiyorum; sakin olsun. Çünkü önce Adem, sonra Havva yaratıldı; aldatılan 
da Adem değildi, kadın aldatılıp suç isledi. Ama doğum yapıp kurtulacaktır; yeter 
ki,sağduyuyla iman, sevgi ve kutsallıkta yaşasın”(Timoteos, 2:9-15). Görüleceği üzere 
Hıristiyan inancında kadın ilk günahtan dolayı erkeğin ardında pasif bir konuma bulunmalı ve 
işlediği günahın karşılığında doğum yapmalı. Bu ifadelerden günahkâr kadın için en uygun 
yer aile, günahına kefaret olarak yapacağı şey de çocuk doğurmak olacaktır. 

Ataerkil bir toplum olan Roma İmparatorluğu topraklarında dinlerini özgürce 
yaşayamayan ve kutsal metinleri yüzyıllar sonra din adamları tarafından yazılmış olan 
Yahudilik ve Hıristiyanlık’ın hâkim kültür içerisinde zamanla kadın konusunda Roma 
geleneğinden etkilenmesi kuvvetle muhtemeldir. Yahudilik ve Hıristiyanlık üzerine yapılan 
çalışmalar bu dinlerin geçmiş toplumlarda hüküm süren ataerkil yapının devamı niteliğinde 
bir anlayış ve yaşam tarzının benimsendiğin göstermektedir (Sharma, 1987:5).  

2.3.  İslam İnancında Kadının İlk Yaratılışı 
Kur’an-ı Kerim’de Tevrat ve İncil’de görüldüğü şekilde erkeğin manevi açıdan kadına 

karşı yaratılıştan gelen bir üstünlüğü olduğunu gösteren herhangi bir ayet yoktur. Kadın ve 
erkeğin üstünlüğü söz konusu olduğunda değerlendirme kriterinin cinsi farklılık değil “takva” 
olduğu görülür: ''Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle 
tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli 
olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.'' 
(Hucurât, 49/13). İnsanların cinsiyetini Allah belirlediği için aksi bir üstünlük O’nun adalet 
sıfatı ile uyuşmayacaktır (Âl-i İmrân 3/6). Üstünlük konusunda erkek kadın ayrımı 
gözetilmeden herkesin Allah rızası için yapacağı amellerin karşılığının alınacağı bildirilir; “… 
Ben, erkek olsun kadın olsun -ki hep birbirinizdensiniz-içinizden, çalışan hiçbir kimsenin 
yaptığını boşa çıkarmayacağım. Onlar ki, hicret ettiler, yurtlarından çıkarıldılar, benim 
yolumda eziyete uğradılar, çarpıştılar ve öldürüldüler; and olsun, ben de onların 
kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu 
mükâfat, Allah tarafındandır.”(Âl-i İmrân, 3/195). Bu anlamda İslam’da kadının dini olarak 
erkekten daha değersiz bir konuma sahip olduğunu söylemek imkânsızdır. 

İlk yaratılan insan ile ilgili olarak Kur’an’da geçen “ Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten 
yaratan ve ondan da eşini yaratan…” Nisâ, 4/1) ve “Sizi bir tek candan yaratan, ondan da 
yanında huzur bulsun diye eşini yaratan O'dur…”(A’raf, 7/189) ve âyeti ile ilgili olarak ilk 
can ve ilk cevher olarak yaratılanın Hz. Adem olduğu söylenir (Ateş, 1989;II:188-194). İlk 
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yaratılan insan olması nedeniyle Hz. Adem’in Hz. Havva’dan üstün olduğunu bildiren hiçbir 
işaret de yoktur. Çağdaş araştırmacılar ise ilgili âyetlerde geçen “bir tek nefs” kavramı ile 
insan prototipinin yani erkek kadın ayrımı söz konusu olmadan insan vasıflarını taşıyabilen 
bir özün kastedildiği yorumunu yapmışlardır (Tuksal, 2001:69-70). Yukarıdaki âyetler ile 
birlikte değerlendirildiğinde kadının yaratılması ve erkeğin yaratılıştan gelen herhangi bir 
üstünlüğü olmadığı gerçeği bu yorumu kuvvetlendirmektedir. 

Müslümanlar içerisinde erkeğin kadından üstün olduğu düşüncesine neden olan 
“Erkekler, kadınları koruyup kollayıcıdırlar. Çünkü Allah, insanların kimini kiminden üstün 
kılmıştır…” (Nisâ, 4/34) âyetinde geçen “kavvâm” kelimesinin iyi anlaşılmadığı görülür. 
Ayetin başında erkeğin koruyucu bir rol üstlenmesi, görevinden de anlaşılacağı üzere âyetten 
erkeğin güç, kuvvet psiko-sosyal olarak farklı bir yapıya sahip olmasından ötürü aile reisliği 
manası çıkarılmaktadır (Elmalılı, II:556-7). Yahudi ve Hıristiyanlar inançlarında olduğu gibi 
dini açıdan kadının aşağı bir konumda olduğu anlamına gelmemektedir. Öte yandan âyette 
erkeğin kadını koruması sorumluluğu, kadının değerini gösterir. Zira değer verilen şey 
korunmaya layıktır. Dünyevi işlerde ve ailenin geçimi konularında erkeğin yaratılışı itibarıyla 
daha yetkin olduğu alanlarda inisiyatif sahibi olduğu görülür. Bu gerçeği bildiren aynı âyetin 
devamı erkeğin, kadının yöneticisi olmasının gerekçesini ortaya koymaktadır.“Allah'ın 
insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama 
yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur...” (Nisâ, 4/34). Bu âyetten de 
anlaşılacağı üzere erkeğin kadın üzerinde yaratılıştan gelen manevi bir üstünlüğü olmadığı, 
dünyevi işlerin yerine getirilmesinde erkeğin yükleneceği sorumlulukla birlikte kadını koruma 
görevi olduğunu anlıyoruz.  

İlk günah ile ilgili olarak İslam’da diğer semavi dinlerde olduğu gibi sorumlu kişi kadın 
değildir. Şeytan vesveseleri ile hem Hz. Adem’i hem de Hz. Havva’yı kandırmış ve onlara 
yasak meyveyi yedirmiştir (Arâf, 7/20-2). Şeytan’ın her ikisinin de ayaklarını kaydırarak 
içinde bulundukları cennetten çıkmalarına yol açmıştır (Bakara, 2/36). İlk günahın 
sorumluluğunun tamamen kadına yüklenmesinin mümkün olamayacağını gösteren bu âyetlere 
ilave olarak Hz. Adem’in bireysel sorumluluğunu bildiren şu âyetler önemlidir: “Sonra O´na 
şeytan vesvesede bulundu, dedi ki: “Ey Adem, seni ebedîyyet ağacına ve fena bulmayacak bir 
mülke delâlet edeyim mi? Artık ikisi de ondan yediler, hemen ikisi için avret mahalleri 
açılıverdi. Üzerlerine cennetin yaprağından yapıştırmaya başladılar. Ve Adem Rabbine asi 
oldu da şaşırdı kaldı.” (Tâhâ, 20/120-1). 

Bu âyetler ışığında Kur’an-ı Kerim’de, Tevrat ve İncil’dekinden farklı olarak kadının ilk 
yaratılma aşamasındaki amacı ve değerinin erkekten aşağı seviyede olmadığını görüyoruz. 
Aynı şekilde ilk günah konusunda da bütün günahın kadından kaynaklanmadığı ve Allah’a 
isyanın insani yani sadece kadına has bir gerçeklik olmadığı anlatılmaktadır. Bunların da 
ötesinde Kur’an-ı Kerim’de değerli kadınlar olan Hz. Meryem’in adını taşıyan, kadınların 
haklarını konu alan kadın anlamına gelen Nisâ sûrelerini okuyoruz. Kur’an’da erkekle kadının 
hemen hemen aynı sıklıkla ve birlikte zikredildiğini görüyoruz (Etöz, 2005: 376-382). Bütün 
bu âyetlerden hareketle İslam’ın kadını ruhi ve bedeni kıymet açısından ayrımcılığa tabi 
tutmadığını, sadece dünyevi geçim bağlamında sahip olunan fıtri vasıfların daha uyumlu ve 
işlevsel kullanılması açısından değişik sorumluluklar yüklediğini anlıyoruz. 

 
3. KADIN VE EVLİLİK 
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Yapılan araştırmalar göstermektedir ki aile olmadan hiçbir toplum devamlılığını 
koruyamamaktadır (Gökçe, 1991:210). Ailenin tesisi sürecine baktığımızda erkek, kadın ve 
çocuklardan oluştuğunu, toplumsal ve ekonomik bir işbirliği varlığını görürüz (Örnek, 
1971:14). Bunların dışında ailede bireylerin sorumlu olduğu bir takım biyolojik ve psikolojik 
görevleri de bulunmaktadır (Güçbilmez, 1972:171). Birey ve toplum yaşamının devamlılığı 
için kadının erkekten pasif olduğunu iddia etmek doğaya aykırıdır. Zira neslin devamı, 
beslenmesi, yetişmesi, öğrenmesi, hayata hazırlanması, sevgi ihtiyacının giderilmesi gibi 
temel biyolojik, psikolojik ve toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında anne çok etkindir. 

İnsanın Tanrı, diğer insanlar ve doğa ile ilişkisine nasıl yön vermesi gerektiğini gösteren 
dinlerin aileye büyük önem verdiğini görüyoruz. Zira dinlerin ahirete yönelik olan asıl yüzü 
dünyada şekillenmektedir. Bu nedenle toplumların ve bireylerin sağlıklı devamlılığında 
olduğu gibi dinlerini yaşamalarında aile elzemdir. Birey kendini aile içerisinde ve rolleri ile 
birlikte tanıdığı için dini ve geleneğini de ailede öğrenecektir. Kadının ailedeki kilit rolü 
dolayısıyla semâvi dinlerde ruhsal olarak değersiz ve günahkâr yapısının aksine en çok değer 
bulduğu alanın aile olduğu görüyoruz. Diğer yaşam alanlarında ve dini boyutlarda değersiz 
kılınan kadının aile söz konusu olduğunda değer kazanması pragmatik bir yaklaşım olarak 
yorumlanabilir.  Bu manada dinlerin kadını ruhi manada geri plana atıp dünyevi hayatın 
devamlılığı için elzem olan aile söz konusu olduğunda kadından beklenenler doğrultusunda 
bir değer anlayışının tesis edilmesi düşündürücüdür. 

3.1.Yahudilikte Evlilik ve Kadın 

Yahudilik’te aile kurumunun tesisine büyük önem verildiği görülür; “Evler yapıp 
oturun… Karılar alın, oğullar ve kızlar babası olun. Oğullarınıza karılar alın ve kızlarınızı 
kocaya verin de oğullar ile kızlar doğsunlar. Orada çoğalın ve azalmayın” (Yeremya, 29/5-
6). Burada görüleceği üzere “baba” figürü çocukların tek sahibi olarak karşımıza çıkar. İlk 
yaratılışta olduğu gibi kadın, yalnızlığının tabiatına uygun olmayan erkeğin yardımcısı olarak 
ailedeki yerini almıştır (Tekvin, 3:18) Bir başka yerde yine sadece babadan söz edilir; 
“Seninle yaptığım antlaşmayı sürdürecek, soyunu alabildiğince çoğaltacağım, Birçok ulusun 
babası olacaksın. Artık adın Avram değil İbrahim olacak. Soyundan uluslar doğacak, krallar 
çıkacak. Senin, senden sonrada soyunun Tanrısı olacağım.” (Yaratılış, 17:2-8). Bu 
beyanlardan ötürü neslin devamında ve ailenin temelinde babanın hâkimiyetinin esas olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Yahudi geleneğinden kadının en çok değer bulduğu anneliğin, erkeğin gölgesinde 
kaldığı görülür (Sharma, 1987:17). Etnik bir inanç olarak görülen Yahudilikte halk kimliğinin 
oluşması ve devam etmesinde önemli yeri olan ailede kadın en kıymetli rolüne sahip olmuştur 
(Carmody; 1987:183). Buna rağmen kadın dini ve içtimai olarak erkeğin çok gerisindendir. 
Çünkü yukarıda da ele alındığı üzere üreme ve çoğalma görevi sadece erkeğe verilmiştir, 
kadının buradaki işlevi herhangi bir dini misyonu olmayan basit bir aracılık etmekten başka 
bir şey değildir (Yadsıman, 2000:63-4). Bu nedenle kutsal bir görev olan evlilik içerisinde ve 
kutsal bir misyon olan neslin çoğalmasında erkeğin otoritesi söz konusudur. Neslin devamını 
sağlayan ailenin kutsiyeti erkeğin anasını ve babasını bırakarak karısına yapışmasını gerektirir 
(Tekvin, 2:24). Bu anlayışın neticesinde kadına biçilen rolün de erkeğin üstünlüğünü kabul 
edip onun onur ve menfaatini korumaktan öteye geçmediği görülür (Gürkan, 2010:171). 

Annelik ile daha değerli bir konuma gelen kadına (Tekvin, 24:64-6) erkek, anasını ve 
babasını bırakma pahasına sarılmalıdır (Tekvin, 2:24). Kadının evlenmesi ve çocuk 
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vermesinin öneminden dolayı kız babalarına emir verilir; “çocuğun ergenlik yaşına 
ulaştığında, varsa, köleni bile azat et ve kızını bir an önce evlendir.” (Talmud Bavli, 
Pesachim, 113a.) Annelikten sonra saygınlığı biraz daha artan kadından asıl beklenen erkek 
çocuktur. Zira oğlu olmayan kişinin adı kavminden silinmesi (Sayılar, 27/4) etnik bir inanç 
olan Yahudi inancında ciddi bir tehlike olduğundan kadın, kocası için bir kusur, toplum 
tarafından da lanetli kabul edilmekten korkar (Dousse, 2006: 82-83).Ailenin ve ismin 
devamında etkin olanın yine erkek çocuk olduğu inancından hareketle annelik ile değeri artan 
kadının erkek çocuk için bir araç olması ile değer kazandığını görüyoruz. Bu manada yine 
kıymetli olanın erkek olduğu sonucu çıkmaktadır. Kadının erkeğe göre değer kazandığı bu 
inançta iki cins arasındaki fark ilk yaratılışta olduğu gibi biyolojik üremede de kendini 
göstermektedir. Günahkar ve kusurlu olan bir kız çocuk dünyaya geldiğinde anne iki hafta 
kirli sayıldığından temizlenmesi için altmışaltı gün beklemesi gerekliyken, erkek çocuk 
doğduğunda bu rakamlar yarıya yani bir hafta kirli olmanın neticesinde otuz üç gün 
bekleyecektir (Levililer, 12:18).  

Dinin devamı açısından taşıdığı önemden dolayı Yahudi kutsal metinleri olan Levililer 
ve Tesniye’nin birçok bölümlerinde ailenin bozulmaması ve ahlaken dejenere olmaması için 
öğütler verilmektedir.2 Ailenin korunmasına yönelik tavsiyelerin dışında çiftler arasında vuku 
bulacak anlaşmazlıklara yönelik nasıl bir çözüm yolunun tutulması konusunda bir bilgiye 
rastlanılmamaktadır. Anlaşmazlık ortaya çıktığında da boşama hakkı sadece erkeğe aittir. 
Kadının boşama gibi bir hakkı yoktur. Ancak erkek, evlendiği kadından hoşlanmaz ya da 
onda utanılacak bir şey bulursa onu boşayabilir (Yasanın Tekrarı, 24:1-4). Boşama yapmak 
isteyen erkek “get” adı verilen belge düzenler ki bu belge boşamanın gerekçesini ayrıntıları ile 
gösterir ve kadın ondan sonra başka bir erkekle evlenebilir. “Bir adam bir kadın alıp onunla 
evlendiği zaman vaki olacak ki, onda utanılacak bir şey bulduğu için, kadın onun gözünde 
lütuf bulmazsa, onun için boş kağıdını yazacak ve onun eline verecek ve onu evinden 
gönderecektir. Ve evinden ayrıldıktan sonra kadın gidip başka bir erkeğin karısı olabilir” 
(Tesniye, 24/1-2). Kadının herhangi bir ciddi mazeretle bile olsa boşama hakkı olmadığı halde 
erkeğin keyfi gerekçelerle kadını boşayabileceğinin görüyoruz. Bu durumda kadının her 
koşulda kocasına itaat etmesi, onun rızasına uygun davranması ve aile içinde sorumluklarını 
tam anlamıyla yerine getirmesinden başka bir seçeneği kalmamaktadır. (Parry, 2005:69).  

3.2. Hıristiyanlıkta Evlilik ve Kadın 
Yahudiliğin devamı olarak gelen Hıristiyan inancında evlilik ve kadının cinselliği 

konusunda tam tersi bir durum söz konusudur. Yukarıda da ele alındığı üzere Yahudiler için 
mümkün olduğunca erken evlenme ve nesil yetiştirme dini bir görevdir. Ancak Hıristiyan 
inancında bırakın evliliği teşvik etmeyi, menfi bir bakışın olduğu görülür. Aksine bekârlık 
tavsiye edilir; “Yine de evli olmayanlarla dul kadınlara şunu söyleyeyim: Benim gibi (bekâr) 
kalsalar kendileri için iyi olur.” (1. Korintliler, 7:8). Çünkü Kutsal Ruh’u sadece bekârların 
taşıyabileceği düşüncesi hâkimdir (Yağmurlu, 1984:31). Manevi olarak bekârların böyle bir 
mertebeye erişmesi ilgi ve meşguliyetlerini eşleri yerine sadece Rabbin işlerine 
yöneltmelerindendir. Bu inancın işareti olarak bu sözler gösterilebilir; “Kaygısız olmanızı 
istiyorum evli olmayan erkek Rabbi nasıl hoşnut edeceğini düşünerek Rabbin işleri için 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2Levililer, 18:6-30; 19:3 29; 20:9-21; 21:7-9, 14-15. Tesniye, 7:3-4; 21:10-21; 22:13-30; 24:1-5; 25:5-12; 

27:16, 20, 22-23.  
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kaygılanır. Evli erkekse karısını nasıl hoşnut edeceğini düşünerek dünya işleri için kaygılanır. 
Böylece ilgisi bölünür. Evli olmayan kadın ya da kız hem bedence hem ruhça kutsal olmak 
amacıyla Rabbin işleri için kaygılanır. Evli kadınsa kocasını nasıl hoşnut edeceğini 
düşünerek dünya işleri için kaygılanır.”(Korintliler, 7:32-34). 

Evliliğin Hıristiyanlar için dini bir vecibe değil de bir ruhsat, izin gibi telakki edildiği 
görülür. Bekârlığı tavsiye eden Aziz Pavlos mânevi olarak yeterli kudreti ve irâdesi 
olmayanlar için fuhşun önüne geçilmesi amacıyla evliliğin olabileceğini söyler. Böyle bir 
evliliğin şartı olarak “Ama kendilerini denetleyemiyorlarsa, evlensinler” (Korintliler, 7:9) 
ifadesini kullanır. Bir başka yerde benzer ifadelerle evlenmenin, zinaya engel olmak için izin 
olarak verildiği, ancak dindarlık için ideal olanın bekârlık olduğu anlatılır: “Adam için kadına 
dokunmamak iyidir. Fakat zinalardan dolayı herkesin kendi karısı olsun. Fakat emir olarak 
değil, izin olarak bunu diyorum. Lakin bütün insanların benim kendim gibi olmalarını 
istiyorum. Fakat evlenmemişlere ve dul kalmışlara diyorum: Benim gibi kalsalar onlar için 
iyidir. Eğer imsakleri yoksa evlensinler. Çünkü yanmaktan ise evlenmek daha iyidir” 
(Korintoslulara I. Mektup, 7). 

Kızını evlendirmeyenlerin dinen daha iyi bir iş yaptığını söyleyen Pavlos’un sözlerinden 
anlaşılıyor ki evlilik cinsel bir zaruretin dışında bir anlama sahip değildir (Korintoslulara I. 
Mektup, 7/37-8). Evlilik konusunda bu kadar dar bir bakış açısının olmasından dolayı aile 
kurumunun tesisi ve sağlıklı bir şekilde işlemesine, karşılaşılan sorunlara dair nasıl bir çözüm 
anlayışı ve yaklaşımının benimseneceğine dair tavsiyelere rastlanmamaktadır. Eğer herhangi 
bir çatışma yaşanması durumunda ise kadının erkeğe itaati dini bir görev olarak sorunun 
çözümü olacaktır. Şöyle ki; “Ey kadınlar Rab’be bağımlı olduğunuz gibi kocalarınıza bağımlı 
olun. Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının 
başıdır. Kilise Mesih’e bağımlı olduğu gibi, kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı 
olsunlar. Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de 
karılarınız öyle sevin.”( Efesliler 5:22-25). Burada erkeğin, kadına itaatinin İsa Mesih’e 
bağlılıkla benzerlik kurularak anlatılması ve ilerleyen kısımda “her durumda” ifadesi ile 
desteklenmesi dini ve dünyevi olarak erkek egemenliğinin bir tercümesi olmuştur. 

Evliliğin bitirilmesi konusunda ise Yahudilerde olduğu gibi boşama yetkisinin erkekte 
olduğunu gördüğümüz Hıristiyan inancında erkeğin keyfiliğe dayalı bir yaklaşım ortaya 
koymasına imkan yoktur. Erkeğin karsını boşamadaki tek gerekçesi zina etmiş olmasıdır. 
Aksi halde başka bir gerekçeyle boşamaya hakkı yoktur. Eğer başka gerekçelerle boşar ise 
zina etmiş sayılır (Matta, 19:9). Evliliğe dini açıdan sıcak bakmayan ancak evlendikten sonra 
onu korumak için bu kadar sert tedbirlerin ortaya konması düşündürücüdür. Öte yandan 
evlilikte yaşanan sorunların aşılmasında farklı yöntemler ve yaptırımlar önermeyen bu anlayış 
daha büyük sorunlara kapı aralayacaktır.  

3.3. İslam’da Evlilik ve Kadın 
Kur’an-ı Kerim’de kadının aile içerisindeki konumu ve haklarına bakıldığında kapsamlı 

ve detaylı hükümlerin olduğunu görürüz. Kız çocuklarının doğumundan, evlilik öncesi ve 
sonrası, boşanma vaki olduğunda yapılması gerekenler ve hatta annenin bebeğine ne kadar 
süre süt emzireceğine, nafakaya kadar verilmiş malumatı okuyoruz. Kur’an’da kadınların 
hakları ile ilgili verilmiş bu bilgiler bir gereksinimin, toplum ve aile hayatında bir eksikliğin 
veya yanlışın önüne geçilmesi mahiyetinde dünyevi bir işlevi olduğu kesindir. Zira İslam’dan 
önceki toplumda yaşanan vakalar kadının ve annenin toplum içerisindeki olumsuz imajı ancak 
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böyle bildirimle ile düzenlenebilirdi. Geçmiş medeniyetler söz konusu olduğunda kültürün 
asıl şekillendiricisi olarak din toplumsal yaşamın en dinamik ve yaptırım gücü kuvvetli 
unsuru idi. İslam’ın dünya ve âhiret saadetini hedef edinmesinden dolayı toplumun yarısını 
teşkil eden kadının yerini ve kıymetini ihmal etmesi düşünülemez. Bu anlamda İslam 
kadınların maruz kaldıkları her durumla ilgili tedbirsel bildirimlerde bulunmuştur. 

Kur’an-ı Kerim’de kadının yaratılışta olduğu gibi aile ve evlilik kurumlarındaki 
pozisyonları erkeğe endeksli değildir. Kadının ailedeki yeri, erkeğin bir takım uhrevi ve 
dünyevi işlerinin tamamlanmasında bir vasıta olmaktan ibaret değildir. Erkeğin duygusal 
manada kâmil bir insan olabilmesi için kadının yaratılmasına ihtiyaç olduğunu okuduğumuz 
şu âyet önemlidir; “Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve 
merhamet peyda etmesi O’nun varlığının delillerindendir” (Rum, 30/21). Bugün modern 
psikoloji ve sosyolojinin de onayladığı en önemli mutluluk ve saadet formülü olan sevgi, aşk 
ve merhametin en yoğun şekilde tatmin edildiği ortam ailedir. Bu anlamda erkeğin ve kadının 
doğal yapılarında yaratılıştan gelen bu duygular karşılıklı yaşandığı takdirde insanın his yönü 
gelişmekte ve kendini gerçekleştirebilmektedir. İnsan ilişkilerinde en temiz ve güçlü olan 
sevginin hayata yön veren en güçlü duygu olduğunu düşündüğümüzde kadın, erkek için 
maddi varlığından çok manevi yönü itibarıyla değerlidir. 

Erkek ve kadının birbirine üstünlük iddiasında olmayıp birbirlerini tamamlayan 
paydaşlar olduğunu gösterin bir başka âyet şudur: “Kadınlar sizin giysileriniz, siz de 
kadınların giysilerisiniz” (Bakara, 2/187). Bu âyette “giysi (örtü)” metaforu ile anlatılmak 
istenen ile ilgili olarak müfessirler huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamak için eşlerin 
birbirine destek oldukları, haram ilişkilerden korunmak ve neslin devamı için birbirine olan 
ihtiyaç duydukları şeklinde yorum yapmışlardır (Yavuz, 1996:16). Bu âyetten de çıkarılacağı 
üzere evlilikte eşler arasında bir üstünlük çatışmasından ziyade birbirine karşı koruyuculuk ve 
tamamlayıcılık sorumluluğunun olduğunu anlıyoruz (Kahraman, 1995:200-1). Evliliğin dini, 
psikolojik ve toplumsal faydalarından dolayı bekârların evlendirilmesinin emredildiğini 
görüyoruz (Nûr, 24/32). Hz.Peygamber de; “İslam’da ruhbanlık yoktur” (Acluni, 
1993:II/377) buyurarak evlenmeyi teşvik eder. Bir başka hadis-i şerifinde evlenmenin 
yukarıda ele aldığımız psikolojik faydalarına işaret ederek “Evlenen dininin yarısını 
korumuştur.” buyurur (Beyhaki, “Şuabü’l- İman”, 5486).  Gençlere evliliği tavsiye eden Hz. 
Peygamber (Buhari, “Savm”, 10)  saliha kadının dünya nimetlerinin en üstünü, en hayırlısı 
olduğunu bildirmiştir (Müslim, “Radâ”, 64). Bütün bu âyet ve hadisler ışığında erkeğin 
biyolojik ve psikolojik olarak kendini tamamlayabilmesi ve dinini daha kâmil manada 
yaşayabilmesi için kadına ihtiyaç duyduğu anlaşılmaktadır. Yahudi ve Hıristiyan inançları ile 
kıyaslandığında İslam’ın kadına dünyevi ve dini açılardan olumlu ve işlevsel bir hüviyet 
atfettiği görülür. 

Kuran-ı Kerim’e bakıldığında kadının dini ve insani açıdan değersiz ve erkeğe koşulsuz 
bir itaatin söz konusu olmadığı görülür. Ancak Müslüman erkeklerin, dini hükümlerin 
bütünsel yaklaşımını unutarak ya da çıkarlarına öyle uygun düştüğü için geleneksel ataerkil 
yapının korunmasına katkı sağlayacak âyetleri genelleştirme eğilimde oldukları görülür. 
Örneğin şu âyet bunların başında gelmektedir; “Kocalar eşleri üzerinde yönetici ve 
koruyucudurlar.” (Nisâ, 4/34). Bir diğer âyette de şöyle buyrulur; “… Yalnız erkeklerin, 
kadınlar üzerinde bir derece farkı vardır…” Bakara, 2/228). Öncelikle bu âyetler ışığında 
erkeğin ailede yönetici olmasının aileyi koruma sorumluluğu ile birlikte bildirilmiş olması 
önemlidir. Daha önce ele alındığı gibi erkek fizyolojik, ruhsal ve sosyal bakımdan ailenin 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	  
	  
	  

	   316	  

korunması, ihtiyaçlarının sağlanması ve korunması hususlarında daha mahir yaratıldığı için 
sorumluluk paralelinde bu konuma haiz olmuştur. Bu anlamda erkek bu sorumluluklarını 
yerine getirdiği müddetçe bu inisiyatife sahiptir, aksi halde ailenin bütün yükünün kadının 
omuzları üzerinde olduğunda konumun değişmesi beklenebilir. Öte yandan buradaki 
üstünlüğün dini ve mânevi bir üstünlük olmadığı dünya geçimi ve ailenin devamı açısından 
sorumluluğun dağılımı ile ilgilidir. Bu anlamda korunmaya değer, kendisine hizmet edilecek, 
ihtiyaçlarının karşılanmasının emredildiği kadın başlı başına değerli bir konuma 
yerleştirilmektedir. Zira değerli olan şey korunur ve ona yönelik görevler düzenlenir. Ayrıca 
erkeğin yönetici olması kadının ailede değersiz olduğu anlamına gelmez fıtrat gereği dışarıya 
karşı yöneticilik ve koruyuculuk görevinin erkeğe verilmesi kadını tamamen dışlamak 
anlamına gelmemektedir. Kadın da yaratılış gereği kendisine uygun rolleri ve sorumlulukları 
özgürce yerine getirebilmiştir (Kahraman, 1995:202). Bu nedenle Allah şöyle buyurur; 
“Kadınların (erkekler üzerine) hakları, örfe uygun bir şekilde vazifelerine denktir.” (Bakara, 
2/228). Dolayısıyla kadınında ailede ve toplumda bir takım rolleri olduğu ve erkek üzerinde 
hakkı vardır. 

İslam’ın kadına verdiği önem evliliğin ilk adımında kendini gösterir. Diğer dinlerde 
örneği bulunmayan “mehir”3 erkeğin, evlendiği kadına ödemesi gerek bir borç olarak 
yüklenmiştir. Kendi standartları ne ise kadına aynı şekilde bakmakla yükümlü olan erkek daha 
evliliğin başında kadına dini bir vecibe olan mehrini vermesi kadını değerli kılan bir görevdir. 
Mehri verirken de seve seve, güzellikle verilmesi emredilmektedir (Nisâ, 4/4; 25). Kadının 
hakkı olduğu için ödenmesi gereken bir dini görev olan mehrin başa kakma ya da bir lütuf 
olmadığı, aksine ibadet mutluluğu ile gönülden verilmesi istenmektedir. Aile kurulurken 
yapılması beklenen bu mâli ve manevi sorumluluk ilerleyen zor günlerde aile bağlarının daha 
sağlam tesis edilmesi ve metafizik bir altyapı olarak ilerideki zor günlere bir hazırlık 
olacaktır. Kadının hakkı olarak tayin edilmiş mehir boşanma durumu ortaya çıksa bile erkek 
tarafından geri alınamaz; “Eğer bir eşi bırakıp da yerine başka bir eş almak isterseniz, 
onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şeyi geri almayın. Siz iftira 
ederek ve apaçık günah işleyerek onu geri alır mısınız?” (Nisâ, 4/20). 

İslam dininin diğer semavi dinlerden farkı boşanmayı bir lanet ve alçaklık vesilesi 
olarak nitelendirmemiş olmasıdır. Hz. Peygamber’in “en sevimsiz helâl” olarak tarif ettiği 
boşanma Yahudi inancında olduğu gibi erkeğin keyfiliğine bırakılmamıştır (Ebu Davud, 
“Talak”, 3). Yine boşanmayı kesinlikle onaylamayan Hıristiyanlığın aksine İslam boşanmanın 
dinen yasak olmadığını buyurmuştur (Bakara, 2/ 229; Talak, 65/ 1-2, 6-7). Diğer dinlerde 
malumatlı bilginin bulunmadığı boşanma ve boşanmadan sonra kadının hakları konusunda 
İslam kadını koruyucu hükümler koymuştur. Hatta bunların ötesinde boşanma öncesi önleyici 
bir tedbir ve yardım alma açısından öneriler sunmuştur. Örneğin karı-koca arasında ortaya 
çıkabilecek sorunların çözümünde daha tecrübeli akil kişilerden yardım alınması ve sorunların 
daha makul bir şekilde çözüme erdirileceği bildirilir (Nisâ, 4/35). Giderek artan boşanmalarda 
küçük sorunların yeni evlilerin evlilik tecrübelerinin azlığı ve aşırı duygusallıkları göz önüne 
alındığında bu hükmün büyük faydalar sağlayacağı kesindir. Bir diğer önemli tedbir olarak 
boşanmadan sonra kadının dört ay iddet süresince beklemesidir (Talâk, 65/4). Bu sürede 
düşünme olanağı bulan eşler tekrar durum değerlendirme fırsatı bulurlar. Bu süre zarfında 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3     TDK:  Mihr   (isim):  hukuk,     eskimiş  Arapça  “mehr”   (isim):  Müslüman  bir  erkeğin  nikâh  esnasında  
eşine  vermeyi  kabullendiği  mal  veya  para.  
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kadının barınması, ihtiyaçlarının karşılanması, hakkının ve onurunun korunması gerektiği de 
bildirilmiştir (Bakara, 2/241; Talâk, 65/1-7). 

Yahudi inancında kadının evlendiğinde değer kazandığını, bunun da asıl nedeninin 
erkek çocuk doğurma beklentisinden kaynaklandığını söylemiştik. Zira neslin devamı ve 
kavmin içinde ismin yazılı olması erkek çocuğa bağlıydı. Hz. Peygamber’in Risâlet’inden 
önce Arap toplumu için de kızlar utanç vesilesi idi. Kadının değerinin daha ilk doğumda 
kendini gösterdi bu toplumlarda kadının bütün yaşamı ve konumu ona göre şekillenmiştir. Bu 
nedenle Kur’an’da geçen şu âyet bu durumu şöyle anlatmaktadır; ''Onlardan birine kız 
müjdelendiği zaman öfkelenmiş olarak yüzü kapkara kesilir. Kendisine verilen müjdenin 
kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu, aşağılık duygusu içinde yanında mı tutsun, 
yoksa toprağa mı gömsün! Bakın ki, verdikleri hüküm ne kadar kötüdür!'' (Nahl, 16/58-59). 
Toplumun kendi hevesine göre değer vermiş olduğu kadının en masum olduğu bebekliğinde 
maruz kaldığı bu muamele (toprağa gömülme) Allah tarafından “Bakın ki, verdikleri hüküm 
ne kadar kötüdür!” buyrularak kınanmıştır. Bir başka âyette geçim sıkıntısı ile kız çocuklarını 
öldüren zihniyete şöyle ithamda bulunulmuştur, ''Geçim endişesi ile çocuklarınızın canına 
kıymayın. Biz, onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir 
suçtur.” (İsrâ, 17/31). Bu âyetler ile anlaşılmaktadır ki İslam, ilk yaratma ve onu takip eden 
biyolojik yaratılışta kadın, erkekten daha değersiz sayılmamış ve aralarına hiçbir fark 
olduğuna dair bir işarete rastlanmamıştır. Aksine annenin doğurduğu çocuğunu cinsiyetinin 
Allah’ın takdirinde olduğu ve bir müjde mahiyeti taşıdığı anlaşılmaktadır. Böylesine sevinçli 
bir olayın kahramanı olan kadının nice sıkıntılar ve zahmetlerle bebeği karnında taşıyıp 
doğum yaptığı bildirilir (Ahkâf, 46/15; Lokman, 31/14). 

4.  DİNİ VE İCTİMÂİ HAYATTA KADIN 
Kültürler içerisinde şekillenen toplumsal cinsiyet algısı geçmiş medeniyetlerde din 

merkezinde şekillendiğinden dinin, kadın ile ilgili ne emrettikleri birinci dereceden önemlidir. 
Özellikle Yahudilik ve Hıristiyanlıktaki ilk yaratılış ve ilk günah konusundaki negatif inanç 
kadının bütün yaşamda ikinci plana atılması için dini meşru bir sebep olarak kâfi gelmiştir.  
Kadının dini ve toplumsal alanlardan uzak tutulması kutsala saygının bir işareti olarak telakki 
edilmiştir. Ancak şaşırtıcı bir şekilde kutsala hürmet için dini ve soysal alanda değersiz 
kılınan kadın aile ve çocuk doğurma söz konusu olduğunda aktif görevi nedeniyle değer 
bulmuştur. İtiraf etmek gerek ki ataerkil toplumlar kutsal olanı yaşama tecrübesinde zaman 
zaman kutsalı profanlaştırma eğilimi gösterebilirler. Dinen eksik ve değersiz olarak kabul 
edilen kadının erkek çocuk verebilme aracı olarak değer bulması bunun bir örneği olarak 
gösterilebilir. Bu anlamda dini inançların her ne kadar dogmatik kutsal değerler olduğu kabul 
edilmiş olsa da kimi zaman insanlar tarafından toplumsal düzen adına yeniden yorumlanmış 
hatta şekillenmiştir. Bu değişim bir süre sonra kültürün bir parçası olarak da kabul görmüş, 
benimsenmiş ve gelenek haline gelmiştir. Kadının kıymet problemi de dini/kutsal olan ile 
dünyevi/profan arasındaki bu ilişkide erkek egemen toplumların tesisi ettiği bir olgudur. 
Böyle olduğu için son kutsal kitap olan Kur’an-ı Kerim daha önce hiçbir kutsal kitap ya da 
metinde olmadığı derecede kadının hemen her alanda haklarını açıkça ortaya koymuştur. Ki 
böylece Allah ilgili konularda kadınların haklarını ve hukuklarını ilahi hükümlerde beyan 
ederek insanların bunlar üzerinde değişiklik yapmalarını imkân vermemiştir. Ancak bugün 
kadın hakları ve kadına yönelik şiddet ve baskının en yoğun olduğu ülkeler arasında ön 
sıralarda yer alan Müslümanlar din adı altında gelenekselleşmiş bir takım ataerkil 
uygulamaları sürdürmektedir. Dolayısıyla dini olarak ortaya çıkan bazı düşünce ve değerlerin 
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zaman içerisinde toplumsal yaşamda farklı bir tarzda yorumlanıp değiştirilmesi söz konusu 
olmuştur. Dinler bağlamında kadının konumu ve kıymet sorunu da bu anlamda önemli bir 
değişim süreci olarak karşımıza çıkmaktadır. 

4.1.Yahudi İnancında ve Toplumsal Hayatında Kadın 
Yahudi toplumunda kadının anne rolü ile ve özellikle erkek çocuk verdiğinden değer 

kazandığını görürüz. Bu nedenle onlar için oğlu olmayan kişinin adı kendi kavminden 
silineceği için çocuk doğuramayan kadın için bu durum en büyük felakettir (De Vaux, 
2003:8). Bu durumu ifade etmek için şöyle bir atasözü karşımıza çıkar; “Çocuksuz kadın 
meyvesiz ağaçtır.” (Pekine, 2005:177). Bu anlayışın bir sonucu olarak kadın kendi varlığı 
olarak işlevsiz ve değersiz görülmüş, erkeğe göre konumlandırılmış ve ona bağlı olarak bir 
değere haiz olmuştur (De Bauvoir, 1986:17-8). Dolayısıyla ötekileştirilen kadın onlar için öz 
varlığı ile bir özne olamamış, erkeğe göre değer bulan bir nesne olarak kız ve daha sonra da eş 
olarak yer edinmiştir (Kensky, 1991:36-7). Kendi eşlerini seçebilen erkekler, kızlarını yabancı 
olmamak şartı ile başkalarına satabilmektedir (Kennel, 1995:478). 

Günümüzde edilen bir duada erkekler; “Beni kadın yaratmayan Ulu Tanrıya bizlerin ve 
bütün dünyanın Yüce Efendisine şükürler olsun.” derler (Birnbaum, 1949:15-17). Kadının 
kutsal olandan uzak olmasına işaret eden bu duanın dışında kadın dini alandan uzak 
tutulmuştur. Örneğin başta Fısıh olmak üzere tüm dini kutlamalarda kadının rolü çok azdır 
(Peskine, 2005:36). Kadınların kutsal olandan uzak tutulmalarının bir nedeni de adet 
hallerinden kaynaklanan kirlilik durumunun getirdiği murdarlıktır (Levililer, 18/19; Hezekiel, 
18/6).  Adet halindeki kadın adeta cüzamlı gibi tarif edilip, ona ya da yatağına dokunanın 
murdar olacağına inanılmıştır (Levililer, 15/20; 15/19-22). Dolayısıyla kadın tapınak 
ziyaretlerine az katılmalı ve zamanının evinde geçirmelidir. Hatta kadın toplumsal yaşamdan 
uzaklaştırılmalı kocası tarafından eve kapatılmalıdır (Friedman, 1987: 480-485). 

Din merkezli oluşan bu algının sonucu olarak kadın eğitimden mahrum bırakılmıştır. 
Baba oğluna Tora eğitimi vermek ile yükümlü iken kızların bu eğitimden uzak tutulması 
gerekmektedir (Horst, 1995:47). Eğitimden uzak tutulması gerektiğine inanılan kadınlar için 
“Kadının saçı uzun, aklı kısa”, erkeğe verilen eğitimin karşılığını alınırken kızda öyle 
olmadığını ifade eden “Erkek evlat büyüten altın dokur, kız çocuk büyüten dertleri ipe dizer” 
atasözleri düşünce yapısını anlaşılır kılar (Metin, 2005:70, 75). 

Yahudi kutsal metinlerinin sonradan yazılmış olması nedeniyle kadının konumuyla ilgili 
bu düşüncelerin sonradan oluşturulduğu kabul edilir. Özellikle Mishnah ve Talmud din 
adamları ve düşünürlerinin geliştirdiği Hahamlık Yahudiliğinin kadının toplumsal hayattan 
izole edilmelerini yönünde bazı fikirler ortaya atmışlardır (Bkz.Baskin, 1995:6-15). Bu 
metinlerin hahamlar tarafından sonradan yazılmış olması ve o dönemde Grek ve Roma 
kültürlerinin baskın olması nedeniyle o dönemin ataerkil anlayışın dini bir kimliğe 
bürünmesine yol açmış olabilir. Bu konuda Friedman, o dönemdeki kadınların eskiçağ sonrası 
Grek kadının yaşamını aynen yansıttığını ileri sürer (1987: 482-6). Tarihi araştırmalar 
Yahudilerin Greko-Roman dönemin dini ve toplumsal yapılarından oldukça etkilendiğini 
ortaya koymaktadır. 

4.2.Hıristiyan İnancında ve Toplumsal Hayatında Kadın 
Yahudiliğin devamı olarak görülen Hıristiyanlık coğrafi konumu itibarıyla Greko- 

Roman ve Helenistik dinlerin tesirinden kalmıştır (Schimmel, 1999:159). Tıpkı Tevrat gibi 
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sonradan kaleme alınan İnciller’de birçok konuda olduğu gibi kadın hususunda da Tevrat’a 
benzer ifadelere rastlanır. Daha önce ilk yaratılış ve ilk günah konusunda bunlardan önemli 
olanlarına değinmiştik. Yasak meyveyi yiyerek insan soyunun günahkâr olmasına yol açan 
kadın günahın anası, fitnenin kaynağıdır (Akdemir, 1991:262). Hz. İsa’dan çok sonra kadın 
hakkında yerleşmiş bu inancı şu ifadelerde açıkça görebiliyoruz; “Kadının öğretmesine, 
erkeğe egemen olmasına izin vermiyorum; sakin olsun. Çünkü önce Adem, sonra Havva 
yaratıldı; aldatılan da Adem değildi, kadın aldatıp suç işledi.” (1.Timoteos 2:12-14).  İlk 
günahtan suçlu bulunan kadının bilgilenmesi ve erkeğe egemen olmasına izin verilmemesi 
yönündeki anlayışını inançtan ziyade dünyevi işlerin düzenlenmesine yönelik olduğunu 
söyleyebiliriz. Zira burada da kutsal olan ile profanın iç içe geçmesi söz konusudur. Hz. 
İsa’nın kadınlara da dini öğrettiği, onlara iyi davrandığı, kadınlarında erkekler gibi dini 
anlamda eşit tutulup sorumlu olduklarını bildirdiği yazılıdır (Luka, 10/39; Yuhanna, 4/9; 
Matta, 14/21). Hatta bırakın eğitim almamalarını Hz. İsa yeniden dirildiğini ilk gören 
kadınlara dini misyon görevi vermiştir (Yuhanna, 20/17). Ancak daha sonradan yazılan 
Pavlus’un bir mektubunda kadınlarla ilgili daha önceki İncillerle uyuşmayan şu ifadeyi 
okuyoruz; “Kadınlar toplantılarda sessiz kalsın. Konuşmalarına izin yoktur. Kutsal yasanın 
da belirttiği gibi, uysal olsunlar. Öğrenmek istedikleri bir şey varsa, evde kocalarına 
sunsunlar. Çünkü kadının toplantı sırasında konuşması ayıptır.” (1. Korintliler14:34-35). 
Yahudi geleneğinden gelen Pavlus’un Roma döneminde yaşamış olması içinde yetiştiği 
toplum ve coğrafya dikkate alındığında kadın konusunda böyle bir düşünceye sahip olması 
doğal karşılanabilir. Zira yukarıda da ele alındığı üzere peygamberlerin vefatlarından uzun 
süreler sonra dinin zamanla değişime tabi tutulduğu tarihi bir vaka olarak kabul edilmektedir. 
Pavlus gibi diğer kilise babaları kadınları, melekleri bile baştan çıkaran bir varlık olarak tasvir 
etmişlerdir. Aynı düşüncenin 16. y.y’da kadınların şeytanla işbirliği içinde olduklarını 
inancıyla dehşet verici zulümlere maruz kalmalarında da görürüz (Eliade & Couliano, 
1997:144). 19. y.y.’da bile kötü ruhu taşıdıklarına inanılan kadınların cadı olarak nitelendirilip 
öldürüldüğünü biliyoruz. Aziz Sustam Hz. Meryem dışında bütün kadınların ahlâksız 
olduklarını, erkekleri aldatan yaldızlı bir musibet olduklarını söylemiştir (Karabiber, 
2000:16). Dini çevrede oluşan bu inanışlara paralel olarak daha sonraki kutsal metinlerde 
kadına yönelik şiddetin meşrulaştırıldığını görüyoruz. Örneğin 15. y.y. erkeğin, karısını 
döverek terbiye edebileceğinin yazıldığını okuyoruz (Bussert, 1986:13). Bu bağlamda Martin 
Luther gibi birçok kilise babalarının kendi eşlerine acımasızca şiddet uygulayabilmişlerdir 
(Smith, 1911). 

Kadınların kötülük dolu, kararsız, kavgacı ve kıskanç olması nedeniyle evlenmeye 
menfi bakılmıştır. Öte yandan da en büyük ayartıcı olmaları nedeniyle kadınlar kendilerine 
dikkat etmelidirler. Bu nedenle kadınlar çekici ve gösterişli kıyafetler giymeyip davranışlarına 
özen göstermelidirler (Brozyna, 2005:23).Bu vasıflarından dolayı en dindar kadın olan 
rahibeler evlenmemeli ve münzevi bir yaşamı tercih etmelidirler (Derin, 2006).Değerli 
addedilen kadın profilinin sosyal alandan uzak bir yaşam benimsediğini gördüğümüz 
Hıristiyan inancında kadının bu durumu zorunlu olarak tercih etmesinin sebebi erkeğin ona 
karşı olan cinsel zafiyetidir. Bekârlığın takvaya daha uygun olmasına rağmen evlenme hakkı 
olan erkek, kendinden yaratılmış ve tek işlevi üreme olan kadınla evlenir. Erkeğin 
kontrolünde olması gereken kadın dinen erkeğin belirleyici otoritesi altında, ona bağımlı 
olmak durumundadır ( Reuther, 2007:55). Hatta 586 yılında Fransa’da kadının insan olup 
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olmadığının tartışıldığı bir konsilde kadının sadece erkeğe hizmet etmek için yaratılmış bir 
insan olduğuna karar verilmiştir (Karabiber, 2000: 16). 

İlk dönem kutsal metinlerde kadın hakkında olumsuz ifadelerin bulunmayışı ancak 
özellikle Pavlus döneminde belirginleşen kadına yönelik negatif düşünceler Augustinus 
zamanında kadın düşmanı bir görüşe evrilmiştir (Armstrong, 1998:171). Bu dönemde kadının 
dinen menfi bir konumda bulunmasının dışında hiçbir hakkı ve statüsü yoktu. Toplumsal 
alanda hiçbir etkisi olmayan kadın ekonomik olarak da yetkisizdi. Örneğin evlenmeden önce 
sahip olduğu bütün mal varlığı ve mirası evlendiği erkeğin uhdesine geçerdi (Yağmurlu, 
1984:32) 

Hıristiyan inancını tıpkı Yahudilikte olduğu gibi ilk dönemlerde kadın konusunda 
negatif bir inanç ve düşünceye sahip değilken daha sonraki dönemlerde yazılmış metinlerde 
olumsuz bir bakışın geliştiği görülmüştür. Yahudiliğin devamı olması ve baskın kültür olan 
Helen-Roma medeniyetindeki ataerkil toplum içerisinde kabul görmüş kadın algısının 
Hıristiyanlığa tesir ettiği düşünülmektedir. Hıristiyanların yüzyıllar boyunca Roma’nın 
baskıcı yönetiminde yaşamış olmaları ve kutsal metinlerin de insanlar tarafında uzun zaman 
sonra yazılmış olmaları kadın konusundaki inanç ve fikirlerin değişmesini muhtemel 
kılmaktadır. 

4.3.İslam İnancında ve Toplumsal Hayatında Kadın 

İslam kendinden önceki diğer ilahi dinler olan Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi içine 
doğmuş olduğu toplum açısından birçok olumsuzluğun sıradanlaştığı yer ve zamanda ortaya 
çıkmıştır. Semâvi dinlerin ilahi plan dâhilinde zuhur etmeleri de toplumsal yapıdaki gayri 
ilahi ve insani yaşantının zulüm noktasında yaşanıyor olmasındandır. İslam’ın yeşerdiği Arap 
toplumuna baktığımızda dini sapkınlığın bir neticesi olarak insani değerlerinde oldukça 
yıpranmış olduğunu görürüz. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesinin sıradan bir 
gelenek halini alması gelinen noktayı net bir şekilde ortaya koymaktadır. Her konuda hakikat 
ölçüsü ile hükmeden İslam, toplumsal hayatın en önemli paydaşı olan kadını en başta yani 
doğduğu anda koruma altına alarak kısa sürede dünya tarihinde görülmemiş bir hızla gelişen 
ve değer üreten bir medeniyet haline getirecektir. Kız çocukları ile erkekler arasında ayrımın 
olamayacağını bildiren Kur’an (Nahl, 16/56-9) onların hakir görülmesini yasaklamıştır 
(En’âm, 6/151; İsrâ, 17/31). Diğer dinlerde erkeğe göre konumlandırılan ve ona göre değer 
bulun kadın ile erkeğin aslında birbirlerini tamamladıklarını bildirmiştir (A’râf, 7/189). 

Kadını, dinen günahkar ve cinsel olarak ayartıcı olduğu inancından uzaklaştıran ve ona 
toplumsal cinsiyet bağlamında erkeğin eşiti olduğu bir konuma yücelten İslam, kadını dini 
değer ve sorumluluk açısından da eşit kılmıştır. Dinin mükellefiyet, ceza ve ödül anlamında 
erkekle eşit tutulan kadın diğer semavi dinlerin dışında İslam, kadının kutsal olan ile bağ 
kurmasını engellemez (Al-i İmrân, 3/195; Nahl, 16/97). Ahzâb sûresinin bir âyetinde aynı 
vasıflardaki erkek ile kadınların tek tek bildirilip mağfiret ve mükafata erecekleri buyrulur; 
“Kuşkusuz müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, 
taata devam eden erkekler ve taata devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, 
sabreden erkekler ve sabreden kadınlar,mütevazi erkekler ve mütevazi kadınlar, sadaka veren 
erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını 
koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden 
kadınlar var ya; işte Allah, bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat 
hazırlamıştır.”(Ahzâb, 33/35). Ne ilk yaratılış ne de ilk günahtan kaynaklanan eksiklik ve 
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kusuru ile değersizleştirmeyen İslam kadının manevi olarak erkekten geri kalır yanının 
olmadığını açıkça bildirmiştir. Böylece erkekle eşitlenen kadın takvası ile erkeğin önüne 
geçebilmektedir. “Ey insanlar, gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve 
birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık. Şüphesiz, Allah katında sizin en 
üstün olanınız takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah Alîm’dir, Habîr’dir.” (Hucurât, 
49/13). Bu âyetten net bir şekilde anlaşılacağı üzere dini kıymet açısından üstünlük cinsiyet 
temelli bazı geleneksel kabullerden değil sadece takva kriteri ile belirlenmiştir. Dolayısıyla bu 
âyetler kadının yaratılışı itibarıyla değersiz olmadığı, bunun neticesi olarak ruhen erkekten 
daha değersiz olduğunun iddia edilemeyeceğini açıkça göstermiş ve kadının erkek kadar 
değerli olduğu bildirmiştir. Diğer taraftan dünyada yapmış olduğu çalışmalar ve göstermiş 
olduğu gayretlerinin de âhirette bir karşılığı olması anlamında kadının pasif değil aksiyonel 
bir dini yaşantısının olması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu da kadının hem dini hem de dünyevi 
olarak proaktif bir rol üstlenebileceği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla İslam’ın daha önceki 
semavi dinlerin aksine kadını dini ve uhrevi olarak pasif ve etkisiz kılmayıp aksine 
sorumluluk yüklemiş olmaktadır. İslam’ın bu yaklaşımdan ötürü Hz. Peygamber’in kadınların 
eğitimi için özel zaman ayırdığı görülür (Buhâri, İlim, 36). Yine Hz. Peygamber’in hanımları 
da diğer müslüman kadınların eğitimleri ile ilgilenmiştir (Buhâri, Edeb, 62). 

Topluma ve eğitim ortamına dâhil edilen kadın ekonomik yaşamda da haklarına 
kavuşmuştur. Miras hukukunu belirleyen âyetlerde kadının hakkının net bir şekilde hükme 
bağlandığı görülür (Nisâ, 4/7, 11). Yukarıda boşanma konusunda da kadının haklarına 
değinilmişti. Allah tarafından kadına verilen bu haklara modern Batılı kadın ancak 19. y.y.’da 
sahip olmaya başlamıştır (Armstrong, 1998:211). Kendisi de bir kadın olan meşhur şarkiyatçı 
Schimmel, kadın-erkek eşitliğinin olduğu din olan İslam’dan övgüyle bahseder (2011). 

 

5. DEĞERLENDİRME 
19. y.y.’da kadın sorunlarının konuşulmaya başladığında maalesef konunun o günün 

konjonktürel şartlarının doğurmuş olduğu ekonomin belirleyici olduğu görülür. Liberalizm ve 
onun ardından palazlanan kapitalizmin etkisinde gelişen kadın problemi bugün hala sağlıklı 
ve çok yönlü olarak ele alınmamaktadır. Kadın haklarının toplumda infiale yol açan cinayet 
ve tecavüzlerden sonra zaman zaman dikkatleri üzerine çekmesi aslında sorunun ne kadar 
yüzeysel ele alındığının bir göstergesidir. Yükselen eğitim seviyesi, artan milli gelir, hayatı 
kolaylaştıran teknolojik ürünler, basit işlerimizi bile düzenleyen hukuk kurallarına rağmen 
kadına yönelik şiddet ve algının kültürel kodlardan uzak çözümü kavuşturulması olanaksızdır. 
Zira kadın ve erkeğin rolleri ile orantılı olan kıymetleri kültür ile şekillenmektedir. Bir 
kadının evde ve sokakta nasıl davranması gerektiğini belirleyen kültürün hızla değişen sosyal 
yapının getirdiği sorunlara üreteceği çözüm dikkate alınmalıdır. Kültürün en belirleyici 
unsuru olarak din, kökleri kutsala, dalları topluma, yaprakları bireyler uzanan kültür ağacını 
besleyen özsuyun asıl menbâdır. Kadın sorunun tam olarak uyum içerisinde çözülebilmesi 
için dinin ve geleneğin iyi anlaşılması zorunludur. Aksi halde dini temellere dayandırılan, 
ancak geleneksel yönü baskın inançlar yüzünden sorunun çözülmesi imkansızdır. Bugün 
yaşadığımız kadın sorunsalı tarihte yaşanandan çok da farklı değildir. Semâvi dinler 
bağlamında ele almaya çalıştığımız kadının kıymet sorunu ile ilgili olarak Yahudilik ve 
Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde olmayan ancak daha sonra ortaya çıkan olumsuz kadın algısı 
dinsel kökenli olmaktan öte geleneksel anlayışın ürünüdür. Grek-Roman ve Helenistik 
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kültürlerinin tesirinde kalan Yahudi ve Hıristiyanlık ataerkil yapının dini söylemlerle gücünü 
devam ettirmesi söz konusudur. Kutsal metinlerinin peygamberlerden çok uzun süre sonra 
yazılmış olması ve kadın konusunda çelişkili ifadelerin bulunması baskın kültürün, din 
üzerinde bir etkisi olarak görülmektedir. Kur’ân’ın muhafazası ve Hz. Peygamber’in 
liderliğinde kurulmuş ve kesintiye uğramamış toplumsal yapısı ile İslam, kadın konusunda 
açık ve net hükümleri ile o günün şartlarında devrim yapmıştır. Ancak ataerkil yapının uzun 
geçmişi Müslümanlar üzerinde etkisini göstererek kadın konusunda eski hataları yapmaya 
yöneltmiştir. Müslümanlar arasında kız çocuklarının okutulması, evlendirilmesi, miras 
almaları, namusları konusunda geçmişte olduğu gibi tartışmaların gündemde olması 
sorgulanması gereken hususlardır. Kur’ân-ı Kerim’de kadının hak ve hukuklarının açıkça 
belirtilmiş olmasına rağmen Müslümanların din adına kadın hakkındaki düşünceleri geçmişte 
Yahudi ve Hıristiyanların yaptıkları ile benzerlik taşımaktadır. Bu anlamda kadınların 
sorununun çözümünde önemli bir yeri olan dinin çok iyi anlaşılması zorunludur. Aksi halde 
din diye hem erkeğe hem de kadına dayatılan gelenek sadece kadına zarar vermekle kalmayıp 
onun eşi olan erkeğin de psiko-sosyal olarak kendini tamamlamasına engel olacaktır.  
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INCOME-EXPENSE ANALYSIS IN MEDICAL INSTITUTIONS: APPLICATION IN 
TURKEY1 

 
Faruk DAYI**  Yusuf ESMER*** Mehmet CIVAN**** 

 

Abstract 

In medical sector a huge reform has started by health transformation program came into effect in 2003 in 
Turkey. Especially on the public hospitals this transformation is being concentrated. The primary purpose is to 
provide to level up the service standard of the public hospitals with the same one of the private hospitals, even 
maintaining this service standard increasingly. Thus, for establishing optimal balance the necessary steps are 
being taken by cost-benefit analysis. The Public Hospitals Association was established for leveling up the 
service quality of the public hospitals and optimization of their financial capabilities in 2011. So, the necessary 
infrastructure is prepared for both serving the patients and making profit. Therefore, financial statements and 
various statistical information of 10 public hospitals in Zonguldak have been analysed. The implementation 
consists of data belong to 2009-2012 period. So, the period before the public hospitals association will have been 
analysed. The success of public hospitals associations can be tested when reached the data belong to period of 
2013 and afterwards. In the study, incomes and expenses of the hospitals in Zonguldak province are analysed by 
using some performance indications used by Ministry of Health of Turkish Republic. According to findings 
obtained the income of the public hospitals increased between 2009-2012 period. However, the expenses have 
increased more. 

Keywords: Financial Management, Financial Analysis, Health Businesses, Financial Performance, Health 
Management. 

 

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE GELİR GİDER ANALİZİ: TÜRKİYE UYGULAMASI 

 

Öz 

Türkiye de 2003 yılında uygulanmaya başlayan sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık sektöründe büyük 
bir reform başlamaktadır. Bu değişim özellikle kamu hastaneleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Öncelikli amaç 
kamu hastanelerinin hizmet standardının özel hastanelerle aynı seviyeye çıkarılmasını sağlamak hatta hizmet 
seviyesini artırarak devem etmektir. Bu nedenle maliyet-fayda analizi ile optimum dengenin kurulması için 
gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 2011 yılında kamu hastanelerinin hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve mali 
yeterliliklerinin iyileştirilmesi için Kamu Hastaneleri Birlikleri kurulmuştur. Böylece kamu hastaneleri hastaya 
daha iyi hizmet sunarak kar elde edebilmek için gerekli alt yapının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu nedenle 
Zonguldak ilindeki 10 devlet hastanesinin mali tabloları ve çeşitli istatistiki bilgileri analiz edilmiştir. Uygulama, 
2009-2012 dönemine ait verilerden oluşmaktadır. Böylece kamu hastaneleri birlikleri faaliyete başlamadan 
önceki dönemin analizi yapılmış olacaktır. 2013 ve sonraki döneme ait verilere ulaşıldığında kamu hastaneleri 
birliklerinin başarısı test edilebilmektedir. Analizde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının kullandığı bazı 
performans göstergeleri kullanılarak Zonguldak ilindeki hastanelerin gelir ve giderlerinin analizi yapılmaktadır. 
Elde edilen bulgular devlet hastanelerinin 2009-2012 döneminde gelirlerinin arttığını; ancak giderlerin 
gelirlerden daha fazla arttığı göstermektedir. 
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Anahtar Kelimeler: Finansal Yönetim, Finansal Analiz, Sağlık İşletmeleri, Finansal Performans, Sağlık 
Yönetimi. 

 

1. INTRODUCTION  
By implementation of “Health Transformation Program” in medical sector it took a new 

turn in 2003 in Turkey. The economical objective of this program is to provide the 
implementation of neo-liberal economical politics in medical sector, as well. By raising the 
standard of health service provided by the state, the Health Transformation Program offers an 
effective and productive service. This can only be carried out by placing more importance on 
financial management in public health institutions (Ercan et al., 2013: 55-56). By optimization 
in cash management and debt follow-up the same result can be obtained in financial 
management of health institutions, as well (Bertoneche and Knight, 2001: 90). 

Today’s technology is in a rapid and continuous change and development. Each passing 
day advancing technology is being used more for enhancing the quality of the health services. 
Thus, by medical devices equipped with newer technology more successful results can be 
obtained in treatment of the patients. However the prices of newly discovered and produced 
medical devices are quite high and then this causes the health institutions making higher 
investment. Although it can be benefited from the scale economy by increasing the 
investments, higher software and technology costs are encountered. The increasing costs are 
continously rising against undetermined prices, which causes damage of the businesses, even 
collapsing of them (Gourieroux and Jasiak, 2007: 1-2). Because as the debt increases, so does 
the financial risk.  (Ercan and Ban, 2008: 189). The financial structure is deteriorated in this 
way (Civan and Dayi, 2013: 13). 

Providing efficiency and productivity are aimed in administration of expenses of the 
public health institutions by Health Transformation Program (Dayi, 2013: 1). Take bulk 
purchase for 10 hospitals subject to Public Hospitals Association, in which case purchases 
discount can be benefited from. In this way the expenses shall be reduced and the reduced 
expenses shall provide reduction of the cost. As a matter of fact the purpose of Health 
Transformation Program is to provide stabilization in financial management of the hospitals 
and to increase the quality of the service offered. For realizing this income and expense 
management must be considered important (Dayi and Akdemir, 2013: 2-4). 

The primary objective in this study is examining the income and expenses of the public 
hospitals. Analyses on the data indicate an incompatibility between income and expense. That 
is why the points to be taken into consideration by the hospitals are emphasized. An 
improvement in financial structures of the hospitals is thought by this way.   

 
 

2. LITERATURE  
In this section some brief information is given about medical sector in Turkey. 

Afterwards, the institutional service evaluation indications of Ministry of Health of Turkish 
Republic are explained in two parts. The first part is about income indications and the second 
one is about the indications of expenses (Ministry of Health of T.R., 2013: 43). 
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2.1. Current Situation of Medical Sector  

In this part a short evaluation shall be carried out by macro indications about the 
medical sector in our country. First of all, when we look at the population in Turkey, we see 
an increase in the amount of population like from 56,4 millions in 1990 to 76,7 millions in 
2013. Majority of Turkey’s population consists of youngsters but on the other hand the 
population is also being increased continously. Therefore, in paralel with increase in the 
population, also an increase in health expenditures is being observed. “Health Transformation 
Program” started to be implemented in 2003 is seeing a noticeable rising in service quality of 
our hospitals. In terms of either the number of doctors or medical devices and equipment the 
hospitals in any region of our country have been equipped with cutting-edge technology. 
According to data from 2013 together with general hospitals there are 17 type branch 
hospitals in our country. Total bed numbers are 202.031.  Examining the quality bed numbers 
there were 18.924 quality beds in 2002; this number rose to 92.542 pieces in 2013. When 
quality bed numbers data for 2012 compared to other countries, Turkey’s average quality bed 
number 26,4 one per ten thousand, the World average is 27 and the average of European 
Union countries is 50,8 (Statistics of Ministry of Health, 2013: 72-73). It can be seen that we 
have a low number in terms of quality bed either on the basis of European Union countries or 
in the world. As for the numbers of hospital patients about 5,5 million people were in-patient 
in 2002. When it came to 2013 this number reached about 12,5 million persons. So, the 
increase amount of in-patient is about 127% (Statistics of Ministry of Health, 2013: 104). 

In 2002 the application number of the patients to a hospital was about 125 millions, this 
number rises about 380 millions in 2013. The application number to second and third line 
hospitals was 2,0 per doctor, this number rose to 5,3 in 2013 (Statistics of Ministry of Health, 
2013: 101). A 166 % percent increase is observed in examined number of the patients in our 
country. 

After having examined the numbers of the medical staff we see the following numbers: 
total number of the doctors in 2002 was 91.949, total medical staff were 378.551 persons; in 
2013, however, the number of total doctors was 133.775, total medical staff were 735.159 
(Statistics of Ministry of Health, 2013: 136-137). According to international benchmarking 
the number of doctors was 174 per one hundred thousand in 2013 in Turkey. This number was 
325 in European Union countries (Statistics of Ministry of Health, 2013: 139). 

With respect to health expenditures our country’s GDP was 233 billion $ and the 
realized health expenses was 12.2 billion $ in 2002. This amount corresponded to 5,2% of the 
GDP. By 2013 the GDP 786,5 billion $, the total health expenses 40,5 billion $ which 
corresponds to 5,1 % of the GDP So, there is not any significant change in health 
expenditures within the last 10 years. Public health expenses on the other hand, for per person 
was 753$ in 2013 in our country. This amount has been realized as 2.168$ in European Union 
countries (Statistics of Ministry of Health, 2013: 130). Therefore the investments in health 
sector should be increased in Turkey. However, while the health sector investments are 
increasing, the financial risks also should be taken into consideration. The financial risk in 
public hospitals can only be achieved by providing efficiency in management, controlling and 
minimizing the costs and keeping the working capital at minimum level. In that way the 
investment expenses increases and risk levels of the health institutions decreases (Paterson 
and Wendel, 1996: 20). 
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2.2. Service Evaluation Indications Regarding Incomes  
Financial performances and evaluations of public health institutions are carried out by 

service indications determined by Ministry of Health of Turkish Republic herself. In this part 
institutional service performance indication for income shall be examined and five important 
indications shall be explained. What are these five indications? These are income per 
examination, income per bed, income per hospital patient, income per doctor and income per 
square meter. 

•  Income per Examination: Income per examination is calculated by dividing total 
examination number in one year to total income in that year. As the number of examination 
increases, rising in income is also expected.  

•  Income per Bed: Income per bed is calculated by dividing total income realised in one 
year to the number of beds. If the hospitals keep more beds than they need, they have to 
endure unnecessary costs: but the lower bed capacity causes reducing the income. In case of 
number of hospital patients increases and the existing capacity is not enough, the number of 
the beds are increased and staying period of in-patients extends, in all these situations the 
income of the hospital increases, as well. But here the most important thing is providing the 
patient with treatment under best conditions and get well again. Otherwise, staying longer of a 
patient more than he/she is needed in a hospital shall be an important cost resource. That is 
why, keeping the doctors the treatment processes of the patients in optimum level and staying 
in the hospital when this type of treatment is required increases the total income. In fact, it is 
expected that as the number of having examined patients increases, the examination incomes 
also rise, but when the number of hospital patients does not increase, a significant increase is 
not observed in incomes of the hospitals.  

•  Income per In-Patients: Calculated by dividing total income to total number of hospital 
patients in that year. If the numbers of the hospital patients are high, the incomes of the 
hospital are getting higher, as well. Whether the beds shall be used or not, some costs shall be 
endured by the hospital. As the number of in-patients increases in the hospitals, the incomes 
of hospital patients increase, too. As there is not any in-patients in Mouth and Teeth Health 
Centers, these places are out of the scope of the analysis. 

•  Income per Doctor: Calculated by dividing one year’s income of the public hospital to 
total number of doctors serving in that year. Income per doctor is an important indication in 
measuring the performances of the doctors, a calculation can be made by taking into account 
the polyclinic incomes, as well.   

•  Income Per Square Meter: Calculated by dividing one-year income of the public 
hospital to physical area used for obtaining that income. Being large of physical areas of the 
hospitals causes the calculation of the rate low. Being much of idle areas that are unexploited 
at the hospitals decreases the income per square meter.  

 
2.3. Service Evaluation Indications Regarding Expenditures  
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Expenditure is the expense or consumption for achieving economic benefit from the 
activities carried out by the business (Buyukmirza, 2013: 53). The expenditures of the public 
hospitals are high which an important problem is. Expenditures of the public health 
institutions are higher than their incomes. Increases are happening in the same way. Therefore 
we can say that the health institutions do not have an effective expense management. In this 
part we are dealing with important expenditure subjects in respect of institutional service 
performances. These are as follows: expense per examination, expense per bed, expense per 
in-patient, expense per doctor and expense per square meter. 

•  Expense per Examination: An important rate can be used for comparing both financial 
and institutional performances of the public hospital. It is calculated by dividing one year’s 
total expenditure of the health institution to total examination number realized within one 
year. 

•  Expense per Bed: This is an important rate used in comparing and measuring both 
financial and institutional performances of the public hospital as it is being in expense per 
examination. It is calculated by dividing total expenditure of the Hospital for one year to total 
bed number. At Mouth and Teeth Health Center I and II only outpatient treatment is available, 
that is why these institutions are out of the scope of expense per bed analysis.  

•  Expense per In-Patient: The rate of expense per in-patient is calculated by dividing 
one-year total expenditure of public hospitals to total number of in-patients in that year. The 
rate of expense per days spent is calculated by dividing one year total expenditure to total 
spent days of in-patients in that year.  

•  Expense Per Doctor: Calculated by dividing total expenditure of the public hospital for 
one year to number of doctors in charge during that year. Examining the number of doctors 
working at the hospitals subject to Zonguldak Public Hospitals Association it can be seen that 
the number of the doctors working at Mouth and Teeth Health Centers steadily, the number of 
doctors working at other hospitals does not change consistently. 

•  Expense per Square Meter:  It is calculated by one year total expenditure of the public 
hospital to total square meter of total closed area where the service is offered. The rates of 
expense per square meter are being seen as an important indication in controlling the 
expenditures of the hospitals.   

  
3. FINDINGS  

Our study has been carried out by using the data of Zonguldak province located in the 
region of Black Sea. Using financial statements of the public health institutions subject to 
Zonguldak Public Hospitals Association has carried out the analysis and some data belong to 
them. The implementation of the work includes the period of 2009-2012. Because of renewal 
in electronic information system the data before 2009 cannot be reached. The purpose of our 
study is to put forward the financial performance of the period before the Public Hospitals 
Association was established.  

In this part first of all indications of institutional performance evaluation about the 
income of public health institutions have been mentioned. In the following part indications of 
institutional performance evaluation about the expenditures have been explained. The 
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obtained regional data have been intended to compare with Turkey averages, but as Turkey 
average belongs to other years cannot be founded except for 2012, comparison could not have 
been made.  

 
3.1. Analysis Results about Incomes  

In this part by utilizing various statistical information about the incomes of the health 
institutions an analyse was made. The obtained findings are as follows: income per 
examination, income per bed, income per in-patient, income per doctor and income per square 
meter. 

 
3.1.1. Income per Examination  

The results of analysis of income per examination can be found at Table 1 below. When 
we look at the results of analysis of income per examination in Zonguldak, we see that the 
income is increasing in every passing day. Comparing with data for 2012 average of income 
per examination in Turkey is ₺ 81,23, the average of Zonguldak province is ₺ 52,63. 
Comparing with 2012, average income per examination for 10 health institutions in 
Zonguldak province are quite below the average of the country.  

Table 1: Results of Analysis of Income per Examination (₺ ) 
Health Institutions  2009 2010 2011 2012 

Mouth and Teeth Health Clinics 1 40,73 32,72 48,50 55,64 

Hospital 1 45,01 33,25 36,70 43,42 

Hospital 2 46,13 54,08 56,53 60,78 

Hospital 3 46,33 47,65 42,87 35,99 

Hospital 4 28,60 29,58 35,04 44,03 

Mouth and Teeth Health Clinics 2 0,00 32,14 42,23 49,20 

Hospital 5 39,76 43,39 45,21 49,26 

Hospital 6 74,23 97,67 103,99 117,05 

Hospital 7 26,00 22,50 23,90 27,11 

Hospital 8 34,59 36,54 37,95 43,83 

Average of Zonguldak Province  38,14 42,95 47,29 52,63 

Average of Turkey  - - - 81,23 

According to Table 1 average of income per examination for Zonguldak province has 
been realized as ₺ 38,14, ₺ 42,95, ₺ 47,29  and ₺ 52,63 by years respectively.  Income of 
hospital 6 per examination was 74,23 ₺  in 2009, by 2012 it rose ₺ 117,05. It become the 
hospital having the highest examination income within the province. 
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3.1.2. Income per Bed  
The results of analysis of income per bed were given below Table 2. The country 

average of income per bed was ₺ 94.194 in 2012. At the same year the average of income per 
bed for Zonguldak province was ₺ 116.756,50. Zonguldak’s average income per bed is 22% 
higher than the country average.  

Table 2: The Results of Analysis of Income per Bed (₺ ) 
Health Institutions  2009 2010 2011 2012 

Hospital 1 110.131,81 145.370,52 144.983,02 130.113,39 

Hospital 2 81.353,85 80.254,23 103.684,92 115.843,40 

Hospital 3 88.741,78 108.733,82 114.257,86 107.352,22 

Hospital 4 66.356,79 88.340,56 109.063,76 108.027,44 

Hospital 5 77.617,81 80.397,64 80.397,64 83.604,36 

Hospital 6 40.760,33 45.648,75 53.489,61 51.046,88 

Hospital 7 287.114,95 257.244,61 246.037,35 268.823,12 

Hospital 8 63.130,27 67.314,65 69.778,58 69.241,20 

Average of Zonguldak Province  101.900,95 109.163,10 115.211,59 116.756,50 

Average of Turkey  - - - 94.194,00 

Hospital 7 is the health institution where the income per bed highest in Zonguldak 
Province. As the number of beds in the hospital mentioned above is much lower when 
compared to the other health institutions, and this resulted in calculation of high income per 
bed. Hospital 6 is the health institution having lowest income per bed in the province. 

 
3.1.3. Income per In-Patients  

The results of analysis of income per in-patient are submitted in Table 3 below. 
According to results of income per in-patient between 2009-2012 periods, the income per in-
patient increased in 2010 and decreased in 2011 and 2012. In our country the average income 
per in-patient is ₺ 2.703,00 in 2012. This amount is ₺ 2.547,87 in Zonguldak.   

Table 3: Results of Analysis of Income per In-Patient (₺ ) 
Health Institutions  2009 2010 2011 2012 

Hospital 1 6.866,07 2.879,76 2.983,19 3.385,06 

Hospital 2 2.567,83 2.661,29 2.696,73 2.291,13 

Hospital 3 1.685,79 1.741,98 1.995,97 2.024,93 

Hospital 4 2.897,43 2.619,40 2.730,61 2.164,79 
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Hospital 5 1.619,88 1.630,12 1.837,58 1.888,20 

Hospital 6 1.355,89 1.501,88 1.564,15 1.684,56 

Hospital 7 - 7.499,84 6.374,02 6.040,97 

Hospital 8 1.030,75 970,79 921,53 903,30 

Average of Zonguldak Province 2.574,81 2.688,13 2.637,97 2.547,87 

Average of Turkey - - - 2.703,00 

Generally in Zonguldak province Hospital 8 is the institution having lowest income per 
in-patient; the highest one is Hospital 7. In fact, newly opened seven of Hospital’s bed 
capacity is only 10 beds which results in high calculation of the income per in-patient.  

3.1.4. Income Per Doctor  
The results of analysis of income per doctor can be found in Table 4 below. The average 

income per doctor in 2012 was ₺ 262.669,00 throughout the country. This average is 
₺ 445.518,76 in Zonguldak. The average of Zonguldak province is about 1,7 times more than 
the country average.  

Tablo 4:1 The Results of Analysis of Income per Doctor (₺ ) 
Health Institutions  2009 2010 2011 2012 

Mouth and Teeth Health Clinics 1 266.338,12 180.697,10 307.054,30 344.927,92 

Hospital 1 550.659,05 302.855,26 278.813,50 416.362,84 

Hospital 2 310.007,46 396.008,60 510.648,24 595.334,32 

Hospital 3 352.277,99 374.845,55 467.743,10 520.857,06 

Hospital 4 241.728,30 204.789,48 252.829,62 324.082,31 

Mouth and Teeth Health Clinics 2 - 164.641,48 233.617,16 257.464,84 

Hospital 5 497.739,58 436.943,72 436.943,72 540.545,44 

Hospital 6 541.000,73 589.283,89 949.440,51 906.082,18 

Hospital 7 358.893,69 367.492,30 223.670,32 268.823,12 

Hospital 8 315.651,37 296.976,41 436.116,14 280.707,57 

Average of Zonguldak Province 381.588,47 331.453,38 409.687,66 445.518,76 

Average of Turkey - - - 262.669,00 

Income per doctor is following an increase trend within 4 years period and has risen 
about 17%. The hospital having highest income per doctor is Hospital 6. The institution 
having lowest income per doctor is Mouth and Teeth Health Clinics 2. Actually, it is 
considered the income per doctor shall be risen, as the number of doctors increase. However, 
the results of analysis indicate that increasing the number of doctors causes decreasing the 
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income per doctor. In fact, the doctors are increasing the incomes of the hospitals but applying 
wrong treatment methods on the patients unwittingly results in patients suit for damages and 
as a result the hospitals are being convicted to indemnity in huge amounts (Cagliano et al., 
2011: 695-696). 

 

3.1.5. Income per Square Meter  
The results of analysis of income per square meter for health institutions are given in 

Table 5 below. The average income per square meter for health institutions was ₺ 1.138 in 
2012 throughout the country. This number is ₺ 1.816,37 in Zonguldak province. It can be seen 
that the income per square meter has a regular increase trend. 

Table 5: Results of Analysis of Income per Square Meter (₺ ) 
Health Institutions  2009 2010 2011 2012 

Mouth and Teeth Health Clinics 1 3.756,81 3.085,40 5.698,85 6.657,85 

Hospital 1 823,35 543,40 459,51 527,84 

Hospital 2 963,57 1.137,63 1.442,92 1.612,12 

Hospital 3 1.230,18 1.507,32 1.526,08 1.433,84 

Hospital 4 1.219,53 1.623,56 2.004,42 1.985,37 

Mouth and Teeth Health Clinics 2  1.496,74 2.690,14 3.588,90 

Hospital 5 1.136,14 1.092,36 1.092,36 1.135,93 

Hospital 6 1.130,51 1.231,41 1.442,92 1.377,02 

Hospital 7 1.939,97 1.738,14 1.662,41 1.816,37 

Hospital 8 942,24 1.004,70 1.041,47 1.033,45 

Average of Zonguldak Province 1.314,23 1.446,06 1.906,11 2.116,87 

Average of Turkey - - - 1.138,00 

According to Table 5 the Mouth and Teeth Health Clinics is the health institution 
having highest income per square meter. The physical areas, the used devices and equipments 
at Mouth and Teeth Health Centers cover less space than other health institutions and these 
physical areas are smaller than the hospital which is the reason of being higher of income per 
m2 than hospitals income per m2. 

 

3.2. Results of Analysis Regarding the Expenditures  
In this part an analysis was made by utilizing various statistical information about 

expenditures of the health institutions. The obtained findings are as follows; expense per 
examination, expense per bed, expense per in-patient, expense per doctor and expense per 
square meter. 
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3.2.1. Expense of Examination  
The results of analysis of expense per examination are given in Table 6 below. As of 

years the expense per examination has risen. For 2012, the average of Zonguldak province 
was ₺ 51,39, Turkey’s average is ₺ 76,04. 

Table 6: Results of Analysis of Expense per Examination (₺ ) 
Health Institutions  2009 2010 2011 2012 

Mouth and Teeth Health Clinics 1 25,78 27,92 34,62 39,39 

Hospital 1 27,05 36,24 42,18 46,76 

Hospital 2 56,04 61,45 60,14 62,51 

Hospital 3 51,56 50,17 45,56 38,50 

Hospital 4 26,84 26,23 33,79 45,06 

Mouth and Teeth Health Clinics 2 29,54 27,06 31,54 36,55 

Hospital 5 41,81 42,90 49,19 51,58 

Hospital 6 90,69 106,30 115,95 117,59 

Hospital 7 15,88 16,67 20,59 23,27 

Hospital 8 38,06 40,80 46,80 52,58 

Average of Zonguldak Province 40,32 43,57 48,04 51,39 

Average of Turkey - - - 76,04 

Hospital 6 is the public hospital having highest expense per examination in Zonguldak. 
For the hospital the expense per examination was ₺ 90, 69 in 2009. This amount rose to ₺ 117, 
59 in 2012. Rising of expenses of the hospital each passing year results in rising the average 
of Zonguldak province, as well.  

 

3.2.2. Expense per Bed  
The results of expense per bed for public hospitals can be found in Table 7 below. As of 

the years the results of analysis of expense per bed in Zonguldak province; ₺ 87.786, 
₺ 94.770, ₺ 118.591 and ₺ 117.029 respectively. The expenses are increasing year by year, 
but it decreased in 2012 very slightly. 

Table 7: Results of Analysis of Expense per Bed (₺ ) 
Health Institutions 2009 2010 2011 2012 

Hospital 1 66.182,51 79.202,92 166.622,60 179.366,02 

Hospital 2 98.837,38 91.190,62 110.303,16 119.131,53 
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Hospital 3 98.761,66 114.490,23 121.429,06 114.839,44 

Hospital 4 62.286,01 78.321,71 105.162,07 110.549,25 

Hospital 5 81.635,30 79.486,36 87.471,95 87.546,04 

Hospital 6 49.801,06 49.682,38 59.641,35 62.273,59 

Hospital 7 175.323,44 190.628,56 212.041,97 230.749,03 

Hospital 8 69.468,18 75.161,50 86.059,88 83.063,62 

Average of Zonguldak Province 87.786,94 94.770,54 118.591,50 117.029,42 

Average of Turkey - - - 85.652,00 

Hospital 7 is the hospital having highest expenses in Zonguldak province. Since it was 
established, it serves with only 10 bed capacity, which causes high calculation of rate of 
expense per bed.  

 
3.2.3. Expense per In-Patient  

The results of analysis of expense per in-patient at public hospitals are given in Table 8 
below. Having evaluated the results of analysis a regular decrease in expenses per in-patient 
was determined. Besides, the mentioned expenditure’s average for Zonguldak province is 
below the average of country.  

Table 82: Results of Analysis of Expense per In-Patient (₺ ) 
Health Institutions  2009 2010 2011 2012 

Hospital 1 4.126,09 4.937,84 3.300,76 3.690,66 

Hospital 2 3.119,68 3.023,95 2.868,86 2.356,16 

Hospital 3 1.876,13 1.834,20 2.121,24 2.166,16 

Hospital 4 2.719,68 2.322,33 2.632,92 2.215,33 

Hospital 5 1.703,72 1.611,65 1.999,27 1.977,22 

Hospital 6 1.656,63 1.634,59 1.744,04 2.055,04 

Hospital 7 17.358,76 5.557,68 5.493,32 5.185,37 

Hospital 8 1.134,24 1.083,96 1.136,55 1.083,63 

Average of Zonguldak Province 4.211,87 2.750,77 2.662,12 2.379,65 

Average of Turkey - - - 2.483,00 

From 2009 expense per in-patient began to decrease and reached at lowest level of the 
last 4 years in 2012. Province average for Zonguldak in terms of expense per-inpatient in 
2012 was ₺ 2.379,65, however the country average was ₺ 2.483. Decreasing the expense of 
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per in-patient as of the years shows us that treatment expenditures of hospital patients have 
been controlled and thus the productivity are increasing. 

 

3.2.4. Expense per Doctor  
Before analysing the expenses per doctor distribution of the doctors working at public 

hospitals in Zonguldak province should be examined by years. That’s why in Table 9 the 
doctor numbers of the health institutions are given between 2009-2012.  

 
Table 9: The Results of Number of Doctors of Zonguldak Public Hospitals Association 

Health Institutions  2009 2010 2011 2012 

Mouth and Teeth Health Clinics 1 19 23 25 26 

Hospital 1 10 12 13 10 

Hospital 2 132 122 120 115 

Hospital 3 33 38 32 27 

Hospital 4 14 22 22 17 

Mouth and Teeth Health Clinics 2 11 15 19 23 

Hospital 5 63 69 69 58 

Hospital 6 11 11 8 8 

Hospital 7 8 7 11 10 

Hospital 8 30 34 24 37 

Total for Zonguldak Province  331 353 343 331 

Total number of doctors at public hospitals in Zonguldak province was 331 in 2009, 353 
in 2010, 343 in 2011 and 331 in 2012.In 2010 by increasing the number of doctors, there 
seems a decrease in the expense per doctor. Increasing expenses and decreasing the number of 
doctors has caused that the expense per doctor increased.  

The results of analysis of expense per doctor are given in Table 10 below. It was 
determined a regular increase in expense per doctor between 2009-2012 period. Accepting as 
a 100% basis the expense per doctor for 2009 and making a trend analysis, an increase is seen 
to 100,87% in 2010, 127,55% in 2011 and to 134,41 % in 2012 (Akdogan and Tenker, 
2007:600). In four years period the expenditure increased 34 %. 

 

Table 310: The Results of Analysis of Expense per Doctor (₺ ) 
Health Institutions  2009 2010 2011 2012 

Mouth and Teeth Health Clinics 1 168.579,37 154.203,58 219.212,64 244.160,58 
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Hospital 1 330.912,54 396.014,60 347.130,41 344.934,66 

Hospital 2 376.630,31 449.973,39 543.243,04 612.232,49 

Hospital 3 392.053,87 394.690,01 497.100,23 557.183,93 

Hospital 4 226.899,05 181.563,96 243.784,80 331.647,75 

Mouth and Teeth Health Clinics 2 116.902,70 138.606,73 174.467,45 191.276,53 

Hospital 5 523.502,58 431.991,11 475.391,06 566.030,43 

Hospital 6 660.995,92 641.354,41 1.058.633,89 1.105.356,25 

Hospital 7 219.154,30 272.326,52 192.765,42 230.749,03 

Hospital 8 347.340,91 331.594,85 537.874,25 336.744,42 

Average of Zonguldak Province 336.297,16 339.231,92 428.960,32 452.031,61 

Average of Turkey - - - 239.252,00 

The average expense per doctor working for public hospitals in Zonguldak province was 
₺ 452.031,61 in 2012; the average of Turkey was realized as ₺ 239.252. Expense per doctor in 
Zonguldak is almost double of country average.   

 

3.2.5. Expense per Square Meter  
The results of expense per square meter for 2012 can be found in Table 11 below. 

Evaluating the results the province average of public hospitals in Zonguldak is ₺ 1.883,93, 
Turkey’s average is ₺ 1.032,00. Expense per m2 for Zonguldak province is almost double of 
Turkey’s average. 

Table 114: The Results of Analysis of Expense per Square Meter (₺ ) 
Health Institutions  2009 2010 2011 2012 

Mouth and Teeth Health Clinics 1 2.377,88 2.633,02 4.068,53 4.712,82 

Hospital 1 494,79 592,13 622,84 568,48 

Hospital 2 1.170,65 1.292,66 1.535,02 1.657,88 

Hospital 3 1.369,08 1.587,11 1.621,86 1.533,85 

Hospital 4 1.144,72 1.439,43 1.932,71 2.031,72 

Mouth and Teeth Health Clinics 2 779,35 1.260,06 2.009,02 2.666,28 

Hospital 5 1.194,95 1.079,98 1.188,48 1.189,48 

Hospital 6 1.381,26 1.340,22 1.608,87 1.679,87 

Hospital 7 1.184,62 1.288,03 1.432,72 1.559,12 

Hospital 8 1.036,84 1.121,81 1.284,48 1.239,76 
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Average of Zonguldak Province 1.213,41 1.363,45 1.730,45 1.883,93 

Average of Turkey - - - 1.032,00 

The average expense per square meter in Zonguldak province was ₺ 1.213 in 2009, the 
average in 2012 was ₺ 1.883. In four year the expenses increased about 55%.  In terms of its 
expenses per square meter the most increasing hospital is Mouth and Teeth Health Clinics 2 
and Mouth and Teeth Health Center in Zonguldak province.  As for Hospital 5, its expense 
per square meter remained steady without any significant changes.  

 

4. CONCLUSION  
The revenues of Zonguldak Public Hospitals Association have been risen within four 

years period regularly. Although, the share of the public hospitals getting from the state is 
decreasing year by year, increasement in their sales revenues is increasing the total income. 
While the revenues of the hospitals are increasing, the expenses incurred to be seen are 
increasing more than the revenues. Because the policy pursued in expenses is a little bit more 
different. Pursuant to being a social state, State of the Republic of Turkey, provides most 
medical services free of charge; receives a small amount of contribution margin in some 
treatments. As all the citizens have social security, a huge part of treatment and medicine 
expenses (80%-90%) are covered by Social Security Institution. The Public health institutions 
do not receive any fees from the citizens for the treatment. Therefore the revenues of the 
hospitals consist of revenues collected from Social Security Institution. As accepting a basis 
of 100 % by selecting the year of 2009, it was determined that these expenses had risen to 116 
% in 2012. If total expenses are divided into two parts as fixed costs and variable expenses by 
selecting 2009 as a basis year and accepting 100%, the fixed costs to be seen rose to 131% in 
2012; the variable expenses decreased to 79 % in the same year. Increasement in fixed costs 
results in decrease in variable expenses.  

Rising of income per examination is expected by increasement in the number of 
examination. However, the situation at the hospitals taking place in the analysis is 
unfortunately not like this. Because the treatment expenses paid by Social Security Institution 
for the patient are fixed, and except for that no matter how much you spend, it is impossible to 
get any income. Income per examination increased 36% between 2009-2012 periods. Within 
the same period expense per examination continously increased and rose about 25 %. Thus, it 
is concluded that productivity in income per examination was provided. Examining the results 
of analysis of income per bed, to be observed the income per bed had 15 % rising in four 
years period. There not being inactive beds, it is considered that the rate of this shall increase. 
By evaluating analysis of expense per bed it seems that there is an increasement between 
2009-2011 periods, a decreasement in 2012 and within four years period increasement about 
34 %. One of the reasons that the expense per bed is increasing is that the number of beds 
remaining inactive is high. This is because some costs shall have to be incurred for that bed, 
even if in-patients are not available at the hospitals having many beds.  

Income per in-patient is rising by increasing the number of in-patients. By evaluating 
the results of 2009-2012 period, it was determined that income per in-patient did not increase; 
on the contrary it decreased 1 %. As for the expense per bed, the average expense for 
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Zonguldak province decreased about 45% in 2009-2012 periods. Therefore it can be said that 
productivity was provided in treatment expenses of in-patients. By examining the results of 
analysis of income per doctor the income increased 16 %, the expense have risen regularly 
and increased about 34 %. So the reason why the expenses per doctor are increasing two times 
more than the income must be researched. In the studies the most important reason of the 
increasement in expense per doctor is seen the rising in additional payments of the doctors. 

When we evaluate the results of analysis of income and expense per square meter, the 
size of the physical area is important. For example, when a 1000 square meter hospital is 
enough, offering service a 2000 square meter hospital results in some unnecessary fixed costs 
to be incurred by the hospital. Because each square meter has expenditures such as electricity, 
water, lightening, cleaning, etc. As in these places, which are not used, there shall be these 
expenses, as well, the hospitals must be absolutely built by planning their physical capacities 
well. Income per square meter increased 61 % in four years period, the expense per square 
meter increased about 55 % within four years period. Increasement of incomes more than the 
expenses can be an indication of the resources are being used well. However, precautions that 
will reduce the expense per square meter must be taken. 

In our study, incomes and expenses of 10 public hospitals active in Zonguldak province 
were examined by various indications and the data for 2012 have been compared to the 
average of the country. The main purpose of our study was putting forward the performance 
of Turkey, by comparing the data to both country’s data and OECD data. However, deficiency 
of data and difficulties with accessing each data prevent the study’s being in this direction 
unfortunately. In the next studies different indications that shall examine the incomes and 
expenses of the public health institutions can be derived and these indications can be 
compared with both on regional and countries basis. Comparison was not made with 
economical indications such as GDP, Turkey’s annual health spending, macroeconomic 
indications separately. As in comparing the health spending in the world using 
microeconomic indications instead of macroeconomic ones shall be meaningful for getting 
better results.  
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN 
KOMPULSİF SATIN ALMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Baran ARSLAN*   Abdullah ÖZ** 

Öz 

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin yaş, cinsiyet ve gelir gibi demografik özelliklerinin kompulsif 
satın almaları üzerine etkilerini incelenmektedir. Kompulsif satın almayı belirleyen temel faktörlere vurgu yapan 
literatürde, kompulsif satın almada cinsiyet, medeni durum  ve gelirin göreceli önemi üzerine farklı görüşler 
ortaya konulmuştur. Harran Üniversitesi'nde eğitim gören 1257 öğrenciye uygulanan anket istatistiksel olarak 
analiz edilerek, çalışmada kompulsif satın almayı etkileyen en önemli demografik faktörlerin sırasıyla cinsiyet, 
medeni durum ve aile geliri olduğu ortaya konulmuştur. Çalışmada aynı zamanda demografik özelliklerden 
yaş'ın öğrencilerin kompulsif satın alma üzerine etkili olmadığı belirlenmiştir. Bu analiz sonucunda, bu çalışma 
öğrencilerin demografik özellikleri ile kompulsif satın alma eğilimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişki olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kompulsif Satın Alma, Tüketim, Cinsiyet, Medeni Durum, Yaş, Aile Geliri.  

 

THE EFFECTS OF DEMOCRATIC CHARACTERISTICS OF UNIVERSITY STUDENTS ON THEIR 
COMPULSIVE BUYING 

 

Abstract 

Thisstudyexaminestheeffects of democraticcharacteristicssuch as age, gender, andhouseholdincome of 
universitystudents on theircompulsivebuying. Emphasizingthe main determinants of compulsivebuying, 
previousresearch has beendividedabouttherelativeimportance of genderandincome, in compulsivebuying. 
Utilizing an individuallevelsurvey data of 1257 students in Harran University, 
thisstudyfindsthatthemostimportantdemocraticfactorsthatdeterminethecompulsivebuyingaregender, 
maritalstatues, andhouseholdincome, respectively. Thisstudyalsofindsthat of thedemocraticcharacteristics, age 
has no impact on students’ compulsivebuying. Fromthisanalysis, thestudyshowsthatthere is a 
statisticallysignificantrelationshipbetweenstudent’sdemocraticcharacteristicsandtheirpropensity of 
compulsivebuying. 

  

Keywords:  CompulsiveBuying, Consumption, Gender, MaritalStatus, Age, Householdİncome. 

 

1. GİRİŞ 
Günümüzde globalleşmenin bir sonucu olarak rasyonel olmayan satın alma 

davranışlarının arttığı görülmektedir. Tüketimin ihtiyaç nedenli olmayıp arzulara dayalı hale 
gelmiş olması rasyonel olmayan satın alma türlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
Rasyonel olmayan satın alma davranışında insanlar belirli bir karar alma aşamasından 
geçmezler. Kompulsif satın alma davranışı da rasyonel olmayan satın alma türlerinden 
birisidir. Kompulsif satın alma davranışı kişinin kendisini ve çevresindekileri zor durumda 
bırakabilmektedir. Tüketici satın alma davranışlarındaki araştırmaların çoğu rasyonel satın 
alma davranışları ile ilgilidir. Kompulsif satın alma davranışı içsel dürtülerle gerçekleşen ve 
satın alım yapan kişilerin hayatlarını kontrollerinde ciddi kayıplar yaratan bir satın alma 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Yrd.Doç.Dr., Harran Üniversitesi İ.İ.B.F, İşletme Bölümü, barslan@harran.edu.tr 
** Araş.Gör., Harran Üniversitesi İ.İ.B.F, İşletme Bölümü, abdullah.amaira@harran.edu.tr 
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şeklidir.Kompulsif satın alma davranışı ile ilgili yapılan çalışmalara baktığımızda, 
kompulsifliğindaha çok psikolojik nedenli olduğu vurgulanmaktadır. Ancak kompulsif satın 
alma davranışını sadece psikolojik nedenlere bağlı olarak açıklamak yeterli değildir.   

 
 

2. LİTERATÜR 
2.1. Kompulsif Satın Alma  

O’Guinn ve Faber (1989) kompulsif satın almayı, defalarca tekrar edilen  ve bu tekrarlar 
sonucunda kişiye  ve çevresindekilere zarar verebilecek  engellenemeyen bir dürtüyle sahip 
olma arzusu olarak tanımlamaktadırlar. Black (2001) ise kompulsif satın almayı, satın alma 
dürtüsünün, satın alma davranışı üzerinde kontrol sahibi  olamamak ya da az bir kontrol sahibi 
olmak olarak tanımlamıştır. Kompulsif satın alma, takıntılı şekilde alışveriş yapmayı, alışveriş 
yapmayı düşünmeyi ve alışveriş yapmak ile  ilgili planlar kurmayı içermektedir (Ünsalver, 
2011: 19). 

 Kompulsifsatın alma, hem kompulsif bozukluk hem de dürtü kontrol bozukluğu olmak 
üzere iki başlık altında değerlendirilen bir konu olmuştur. Bunun nedeni ise, bazen takıntılı ve 
kimi zamanda dürtüsel davranışlar aşırı alışveriş yapma  davranışının nedeni olabilmektedir 
(Ünsalver, 2011 : 19- 20). Kompulsifsatın alım yapan tüketicilerde ani, dürtüsel, takıntılı, 
kontrol edilemeyen bir şekilde satın alma eğilimi vardır ve satın alım öncesinde ve satın alım 
esnasında sonuçlar üzerine düşünmezler (Rao, 2013: 2). Kompulsifeğilimdeki tüketiciler satın 
alım öncesinde yoğun bir istek duymakta, satın alım esnasında çokça keyif almakta ve satın 
alım sonrasında da utanç ve pişmanlık hissetmektedirler (Kearney Ve Stevens, 2012: 236). 
Faber Ve O’Guinn (1992) bireyleri kompulsif davranmaya  iten faktörleri kişinin psikolojik 
durumu, çevresindeki bir gruba ait olma ve statü sahibi olma gibi faktörler olarak 
belirtmişlerdir. Eğer kişinin özgüveni düşükse,  bu sorunu sürekli olarak satın alma yaparak 
çözmeye çalışmaktadır. Satın alım sonrası birey rahatlar ancak bir süre sonra suçluluk ve 
pişmanlık hissetmeye başlar (Arslan, 2015:29). 

 Kompulsifsatın alım, aşırı ve sık yapılan satın alım  demektir. Satın alınan şeyler 
genellikle kullanılmaz. Popüler kültür unsurları, bireyleri ihtiyacından fazla harcamaya 
yöneltmekte, yeni ihtiyaçlar ortaya çıkarmakta ve "tüketim iyi, daha fazla tüketim daha iyidir" 
sloganı ile tüketime yönlendirmektedir (Kuzu ve Özveren, 2011:69) 

 Kompulsifsatın alma davranışları bağımlılık yapıcı davranışlar olarak 
tanımlanmaktadır ve kompulsif olan alıcılar özgüven düşüklüğü, endişe ve olumsuz-negatif 
duygusallıkları ile tanımlanmaktadırlar (Christenson ve diğerleri, 1994; Elliott, 1994; Park, 
Cho, ve Seo, 2006; Valence ve diğerleri, 1988;  Lee, Lenno, Ve Rudd, 2000; Natarajan ve 
Goff, 1992; Desarbo ve Edwards, 1996). Kompulsif davranışta birey bağımlı gibi olmakta ve 
kompulsif davranışlar sergileyerek stres ve endişelerinin üstesinden gelmeye çalışmaktadır 
(Arslan, 2015:28). Valence ve diğerleri (1988) kompulsif davranışa etki eden üç faktör 
olduğunu belirtmişlerdir: yüksek bilişsel kontrol , güçlü  duygusal aktivasyon ve yüksek 
tepkime. Yazarlar endişe yüksekliği, özgüven düşüklüğü ve kompulsif davranışa neden olan 
doğuştan var olan özellikler ile ilgili 13 maddesi bulunan bir ölçek geliştirmişlerdir. 

2.2. Kompulsif Satın Alma Ve Demografik Faktörler 
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Kompulsif satın alma davranışına sebep olan faktörler farklı disiplinlerce daha önce 
birçok defa araştırılmıştır. Araştırmalar, psikolojik faktörlerin ve demografik faktörlerin 
kompulsiflik üzerinde etkili olduğunu göstermektedir (Nataraajan ve Goff, 1992; Kyrios, 
Frost, ve Steketee. 2004; Dittmar, 2004; Miller, 1980;Dittmar ve Drury, 2000; Mowen ve 
Spears, 1999; Faber ve O’Guinn, 1992; Kellett ve Totterdell, 2008). Bazı araştırmalar 
kompulsif eğilimin üniversite öğrencileri arasında daha yoğun bir şekilde olduğunu 
göstermektedir (Roberts ve Jones, 2001; Yurchisin ve Johnson, 2004 ; Xu, 2008;). 

Cinsiyetin kompulsif satın alma üzerindeki etkisini belirlemek için yapılan ilk araştırma 
Kraepelin'in çalışmasıdır. Bu çalışmada kompulsif tüketicilerin sadece kadınlardan oluştuğu 
sonucuna varılmıştır (Kearney ve Stevens, 2012: 239). Sonrasında , O’Guinnve Faber (1989) 
tarafından yapılan çalışmada kompulsif tüketicilerin  %95’inin kadın olduğu 
belirtilmiştir.Campell (1997) ise yaptığı çalışmada, erkeklerin alışverişte daha çok para 
harcadıklarını, kadınların ise alışverişte daha fazla zaman geçirdiklerini vurgulamıştır. Bu 
konuda yapılan ilk çalışmaların aksine, Kearney ve Stevens (2012) kompulsif satın alma 
eğilimleri bakımından kadın ve erkek arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı sonucuna 
varmışlardır. Bu sonucu destekleyen diğer çalışmalar da cinsiyetin kompulsif satın almayı 
etkilemediğini göstermektedir (Magee, 1994; Billieux Ve Diğerleri, 2008 ; Koran Ve 
Diğerleri, 2006). 

Yapılan araştırmalar yaş faktörünün kompulsif satın alma üzerinde etkili olduğunu 
göstermektedir. O’Guinn ve Faber (1989) yaptıkları çalışmada genç tüketicilerin daha çok 
kompulsif eğilimli olduklarını belirtmişlerdir. Yapılan çalışmalar, genç tüketicilerin yaşlı 
tüketicilere oranla daha fazla kompulsif satın alma yaptıklarını göstermektedir (Christenson 
ve diğerleri, 1994; Schlosser ve diğerleri, 1994; Dittmar, 2005). Diğer yandan bazı 
çalışmalarda da yaş faktörü ve kompulsif satın alma arasında bir ilişki bulunamamıştır 
(Scherhon, 1990; Lee ve diğerleri, 2000 ; Black ve diğerleri, 1998 ; Billieux ve diğerleri, 
2008). 

Bazı çalışmalar gelir ve kompulsif satın alma arasında bir ilişki gösterirken, bazı 
araştırmalarda ise gelir ve kompulsif satın alma arasında bir ilişkiye rastlanılmamıştır. 
O’Guinn ve Faber (1989) yaptıkları araştırmada gelirin önemli ölçüde kompulsif satın almayı 
etkilediğini belirtmişlerdir. Roberts (1998) tarafından yapılan çalışmada ise gelir ve kompulsif 
satın alma arasında bir ilişkiye rastlanmamıştır. Diğer yandan D’astous (1990) tarafından 
yapılan çalışmada ise gelir ile kompulsif satın alma arasında ters ilişki olduğu görülmektedir. 

 Villarino ve Lopez  (2001) ve Kyrios ve diğerleri (2004) yaptıkları araştırmalarda 
medeni durumun kompulsif satın almayı etkilediğini belirtmişlerdir. 

H1: Üniversite öğrencilerinin demografik özellikleri ile kompulsif satın almaları 
arasında ilişki vardır. 

3. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 
Çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin demografik özelliklerinin kompulsif satın 

almaları üzerindeki etkisinin belirlenmesi ve analiz sonucunda elde edilen bilgilerle  literatüre 
katkı sağlamanın yanında, pazarlama uygulamacı ve akademisyenlerine bu doğrultuda fikir 
verebilmektir.  
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Araştırmanın ana kütlesini üniversite öğrencileri oluşturmaktadır ve çalışma Harran 
Üniversitesi öğrencileri üzerinde uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemi; ulaşılabilir 
bireylerin örnek kapsamına dahil edildiği kolayda örneklemedir. Araştırma için gerekli olan 
veriler, anket metodu uygulanarak toplanmıştır  ve anketler 01.10.2015 ile 30.11.2015  tarih 
aralığında Harran Üniversitesi öğrencilerine öğrenci otomasyonu üzerinden uygulanmıştır. 

 Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, katılımcıların cinsiyeti, yaşı, 
medeni durumu ve ailenin gelir durumu gibi demografik sorular yer almaktadır. İkinci 
bölümde kompulsif satın alma davranışını  ölçmeye yönelik olan Valence ve diğerleri (1988) 
tarafından geliştrilmiş  13 maddelik bir  ölçek yer almaktadır.  

Oluşturulan anket formu Harran Üniversitesinde eğitim gören 1257 öğrenciye 
uygulanmıştır. Anketler edit edildikten sonra 1241 kişi üzerinden değerlendirilmeye tabi 
tutulmuştur. Ölçeklerde 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. 

 

 
3.1. Verilerin Analizi 

3.1.1. Bulgular 
Tablo 1:Cinsiyet, Yaş, Medeni Durum,  ve Ailenin Toplam Aylık Gelirine İlişkin Frekans Dağılımları 

Değerler Sıklık Yüzdelik Değerler Sıklık Yüzdelik 
Cinsiyet 
Kadın                                 
Erkek 
Toplam 

 
494 
747 

1241 
 

 
39,8 
60,2 
100 

Medeni Durum 
Evli 
Bekar 
Toplam 

 
      108 
      1133 
      1241 
 

 

 
         8,7 
         91,3 
         100 
 
 

Yaş 
17-19 
20-22 
23-25 
26 ve yukarısı 
Toplam 

 
187 
612 
269 
173 

1241 

 
15,1 
49,3 
21,7 
13,9 
100 

Ailenizin Toplam 
Aylık Geliri 
1000 TL ve altı 
1001-2000 TL 
2001-3000 TL 
3001-4000 TL 
4001-5000 TL 
5001 TL ve üstü 
Toplam 

 
 

568 
322 
211 
64 
23 
53 

1241 

 
 

45,8 
25,9 
17 
5,2 
1,8 
4,3 
100 

Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde, katılımcıların %39,8'i  kadın, 
%60,2’si erkek bireylerden oluşmaktadır. Ankete katılanların yaş dağılımı ise %15,1 17-19 
yaş, %49,3 20-22 yaş, %21,7 23-25 yaş, %13,9 26 yaş ve üzerindedir. Ankete katılanlar 
medeni durum açısından değerlendirildiğinde %8,7’sinin  evli, %91,3’ünün bekar olduğu 
görülmektedir. Ailenin aylık toplam gelir dağılımında en yüksek oranla %45,8’inin 1000 TL 
ve altında olduğu görülmektedir. 
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3.1.2. Faktör Analizi Ve Güvenirlilik Analizi 

Kompulsif satın alma davranışını ölçmeye  yönelik olarak veri setinin faktör analizine 
uygun olup olmadığını tespit edem KMO değeri (0,951) faktör analizi yapılabilmesi için 
uygun bir değerdir. Yine aynı sebeple yapılan Bartlett testiSignificance = 0,000 olduğundan 
ve p<0.05 olmasından dolayı verilerin faktör analizi için uygun olduğuna karar verilmiştir.
 Kompulsif satın alma davranışını ölçen ölçeğe yapılan faktör analizi sonucunda, 
ölçekte yer alan 13 ifadenin tümünün faktör yükleri 0,50’nin altında olduğu görülmektedir. 

Tablo 2:Kompulsif Satın Alma Ölçeği Maddelerine İlişkin Faktör Yükleri Ve Güvenirlilik Analizi 
 

Kompulsif  Satın Alma Ölçek Maddeleri 
 

 
Yük 

Değerleri 

 
Cronbach’s 
Alfa: ,923  

Param olduğunda hepsini ya da bir kısmını harcamadan 

duramam. ,765 ,952 

Sıklıkla anlık satın alma yaparım.  ,854 ,924 
Benim için, alışveriş yapma günlük yaşam stresleriyle bir 

yüzleşme ve rahatlama yoludur.  ,820 ,875 

Bazen içimden bir şeylerin beni alışverişe gitmeye 

zorladığını, dürttüğünü hissederim.  
,723 ,826 

Zaman zaman bir şeylere satın almaya yönelik aşırı isteğim 

olur. 
,816 ,821 

Ara sıra, bir eşyayı satın aldıktan sonra, onu almam 

mantıksız geldiği için kendimi suçlu hissederim.  
,752 ,861 

Satın aldığım bazı eşyaları, onu satın almamın çok 

mantıksız olduğunun düşünülmesinden korktuğum için hiç 

kimseye göstermem.  
727 ,901 

Sıklıkla alışverişe gitme ve bir şeyler satın almaya yönelik 

açıklayamadığım arzu ve ani ve kendiliğinden gelişen 

isteklerim olur. 
,795 ,912 

Bir alışveriş merkezine girer girmez, bir dükkana girip bir 

şeyler satın alma şeklinde dayanılmaz isteklerim oluşur. ,854 ,786 

Eve gelen şatış ilanları ya da reklamlarına hemen yanıt 

veren biriyimdir.  ,790 ,878 

Sıklıkla geriye çok az param kaldığını bilmeme karşın, 

ihtiyacım olmayan bir ürünü satın alırım. ,741 ,814 

Savurgan biriyimdir.  ,882 ,829 
Bazen “tekrar yapmam gerekseydi, ….. yapardım” 

şeklinde düşünürüm ve yaptığımdan ya da söylediğimden 

dolayı pişmanlık duyarım.  
,817 ,847 

KMO = 0,951 
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Toplam Açıklanan Varyans =  68,185 

3.2. Hipotezlerin Test Edilmesi 

Tablo	  3:	  Cinsiyete	  ve	  Medeni	  Duruma	  Göre	  Kompulsif	  Satın	  Alma	  Davranışına	  Yönelik	  	  t-‐Testi	  Sonuçları	  

 N Mean T Sig. 

Kadın 494 4,7548 	  

,405	  

	  

	  	  	  	  	  	  ,002	  Erkek 747 4,5287 

Evli 108 4,6125 	  

,387	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  ,029	  Bekar 1133 4,8042 

Üniversite öğrencilerinin cinsiyetine ve medeni durumuna göre kompulsif satın alma 
davranışlarında fark olup olmadığını ölçmek için bağımsız gruplar t-testi yapılmıştır. 
Cinsiyete göre yapılan t-testleri sonucunda ulaşılan değer  p=,002<0,05 olmasından dolayı ve 
medeni duruma göre yapılan t-testleri sonucunda ulaşılan değer  p=,029< 0,05  olmasından 
dolayı cinsiyet ve medeni durum açısından üniversite öğrencilerinin kompulsif satın alma 
davranışlarında farklılık söz konusudur. Cinsiyet ve medeni durum kompulsif satın alma 
üzerinde etkilidir.  

 
 

Tablo	  4:	  	  Yaş	  Durumuna	  Göre	  Kompulsif	  Satın	  Alma	  Davranışına	  Yönelik	  	  T-‐Testi	  Sonuçları	  

 Yaş  
Sum of Squares df 

 

MeanSquare 
F Sig. 

BetweenGroups 2,260 3 ,753 1,050 ,370 

WithinGroups 888,021 1237 ,718   

Total 890,282 1240    

Yaş durumuna göre yapılan t-testleri sonucunda ulaşılan değer p=,370>0,05 olmasından 
dolayı üniversite öğrencilerinin yaşının, kompulsif satın alma davranışını etkilemediği  
sonucuna varılmıştır.  

Tablo	  5:	  Ailenin	  Gelir	  Durumuna	  Göre	  Kompulsif	  Satın	  Alma	  Davranışına	  Yönelik	  	  t-‐Testi	  Sonuçları	  

 Aile Geliri 
Sum of Squares df 

 

MeanSquare 
F Sig. 

BetweenGroups 7,740 5 1,548 2,166 ,049 

WithinGroups 882,542 1235 ,715   
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Total 890,282 1240    

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin ailenin toplam aylık gelirine göre yapılan 
t-testleri sonucunda ailenin toplam aylık geliri için ulaşılan değer p=,049<0,05 olmasından 
dolayı ailenin toplam aylık gelirinin kompulsif satın alma davranışını etkilediği sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Tablo 6:Kompulsif Satın Alma Davranışına Yönelik İfadelerin Demografik Özellikler Bağlamında Farklılık 
gösterip Göstermediğine İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi 

 

Maddeler 

 

 

Demografik Faktörler 

 

 

 

        F                              P 

Param olduğunda hepsini ya da bir 

kısmını harcamadan duramam. 
Cinsiyet 

Ailenin toplam geliri 

3,215 

2,245 

 

0,001 

0,004 

 

Sıklıkla anlık satın alma yaparım. Cinsiyet 

Ailenin toplam geliri 

4,874 

2,145 

 

 

0,000 

0,007 

 

Benim için, alışveriş yapma günlük 

yaşam stresleriyle bir yüzleşme ve 

rahatlama yoludur.  

Cinsiyet 

Ailenin toplam geliri 

 

2,005 0,015 

Bazen içimden bir şeylerin beni 

alışverişe gitmeye zorladığını, 

dürttüğünü hissederim.  

Cinsiyet 

Medeni durum 

1,689 

2,225 

0,002 

0,0043 

Zaman zaman bir şeylere satın 

almaya yönelik aşırı isteğim olur. 
Ailenin toplam geliri 1,235 0,04 

Ara sıra, bir eşyayı satın aldıktan 

sonra, onu almam mantıksız geldiği 

için kendimi suçlu hissederim.  

Cinsiyet 

Medeni durum 

 Ailenin toplam geliri 

3,485 

2,548 

2,201 

 

0,000 

0,004 

0,001 

 

Satın aldığım bazı eşyaları, onu satın 

almamın çok mantıksız olduğunun 

düşünülmesinden korktuğum için hiç 

kimseye göstermem.  

Cinsiyet 

Ailenin toplam geliri 

 

2,108 

2,110 

 

0,012 

0,01 

 

Sıklıkla alışverişe gitme ve bir şeyler Cinsiyet 12,058 0,000 
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satın almaya yönelik 

açıklayamadığım arzu ve ani ve 

kendiliğinden gelişen isteklerim olur. 

Medeni durum 7,258 0,001 

Bir alışveriş merkezine girer girmez, 

bir dükkana girip bir şeyler satın 

alma şeklinde dayanılmaz isteklerim 

oluşur. 

Cinsiyet 

Medeni durum 

Ailenin toplam geliri 

 

3,480 

3,296 

2,795 

0,001 

0,003 

0,011 

Eve gelen şatış ilanları ya da 

reklamlarına hemen yanıt veren 

biriyimdir.  

Cinsiyet 

 

2,680 

 

0,008 

 

Sıklıkla geriye çok az param 

kaldığını bilmeme karşın, ihtiyacım 

olmayan bir ürünü satın alırım. 

Medeni durum 

Ailenin toplam geliri 

3,208 

2,885 

 

0,008 

0,003 

Savurgan biriyimdir.  Cinsiyet 

Ailenin toplam geliri 

 

3,549 

2,847 

0,039 

0,001 

Bazen “tekrar yapmam gerekseydi, 

….. yapardım” şeklinde düşünürüm 

ve yaptığımdan ya da söylediğimden 

dolayı pişmanlık duyarım.  

Cinsiyet 

Ailenin toplam geliri 

3,622 

3,884 

0,000 

0,027 

 Kompulsif satın alma ölçeğindeki 13 ifadenin her biri için ayrı ayrıtek yönlü varyans 
analizi yapılmıştır. 11 ifadede demografik özelliklerden cinsiyet faktöründe, 10 ifadede 
ailenin toplam gelir faktöründe ve 5 ifadede de medeni durum faktöründekompulsif satın alma 
eğiliminde farklılıklar tespit edilmiştir. 

4. SONUÇ 

Bireylerikompulsif satın almaya iten birçok faktör söz konusudur. Bu faktörlerden 
demografik faktörler buçalışmada ele alınmaktadır. Çalışmada üniversite öğrencilerinin 
demografik özellikleri ile kompulsif satın almaları arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Üniversite öğrencilerinin demografik özelliklerine  göre kompulsif satın almalarında 
fark olup olmadığını ölçmek için yapılan analizler sonucunda cinsiyet, medeni durum ve 
ailenin toplam aylık geliri'ninüniversite öğrencilerinin kompulsif satın almaları üzerinde etkili 
olduğu tespit edilmiştir. Kompulsif satın alma ölçeğindeki 13 ifadenin her biri için ayrıayrı 
tek yönlü varyans analizi yapıldı. Farklılık olduğu belirlenen  11 ifadenin her biri için kadın 
katılımcıların kompulsif satın almalarınınerkek katılımcılara oranla daha yüksek olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Farklılık olduğu belirlenen  10 ifadenin her biri için yüksek gelirli 
katılımcıların kompulsif satın almalarının düşük gelirli olanlara oranla daha yüksek olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Farklılık olduğu belirlenen 5 ifadede de bekar katılımcıların evli 
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olanlara oranla daha yüksek  kompulsif satın alma yaptıkları belirlendi. Sonuç olarak 
kompulsif satın alma ölçeğindeki ifadelerin tümünde demografik özellikler açısından 
farklılıklara rastlanmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgular literatürdeki bazı 
çalışmalarla benzer niteliktedir (Nataraajan ve Goff, 1992; Kyrios, Frost ve Steketee, 2004; 
Dittmar, 2004; Miller, 1980; Dittmar ve Drury, 2000; Mowen ve Spears, 1999; Faber ve 
O’Guinn, 1992; Kellett ve Totterdell, 2008; Roberts ve Jones, 2001; Yurchisin ve Johnson, 
2004 ; Xu, 2008; Kearney ve Stevens, 2012). Yapılan analizler sonucunda katılımcıların yaşı 
ile kompulsif satın almaları arasında bir ilişkiye rastlanmamıştır. Elde edilen sonuç 
literatürdeki bazı çalışmalarla benzerlik göstermektedir (Scherhon, 1990; Lee ve diğerleri, 
2000 ; Black ve diğerleri, 1998 ; Billieux ve diğerleri, 2008). 

Tüketicilerin kompulsif satın almalarındaki farklılıklarının demografik özellikler 
bağlamında  saptanması amacıyla yapılan bu çalışma hem literatür hem de uygulamada 
pazarlama yöneticilerine önemli bilgiler sunmaktadır. Kompulsif satın alma ile ilgili 
çalışmalar tüm dünyada giderek artmaktadır. Dolayısı ile kompulsif satın almayı etkileyen 
faktörlerin belirlenmesi kuşkusuz araştırmacılar için önem arz etmektedir. Bu çalışma 
kompulsif satın alma ile demografik özellik ilişkisinin saptanması açısından sonraki 
çalışmalara rehber niteliğindedir. 

Araştırma Türkiye'de Şanlıurfa’da bulunan Harran Üniversitesi öğrencileri arasında 
yapılmıştır. Bu çalışmanın farklı üniversitelerdeki öğrenciler üzerinde  ve daha büyük bir 
örnek kütle ile  yapılabilmesi kıyaslama ve genelleme yapabilmek açısından fayda 
sağlayacaktır. 
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PTT GİŞE GÖREVLİSİ PERSONELİNİN 
İŞ TATMİNİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: “KONYA İLİ ÖRNEĞİ” 

 
Levent Songur*   Abdullah Turan**    Gökçen Songur*** 

 
Öz 
1840 yılında ilk posta nizamnamesinin yürürlüğe girmesiyle İstanbul’da Postane-i Amire adıyla 

faaliyete geçen PTT, günümüzde yaklaşık 4.000’e yakın şubesiyle birçok hizmet çeşidini vatandaşlarımıza 
sunmaktadır. 

Hizmet kavramı müşterilere fiziki ve psikolojik, topluma ise zaman ve mekânsal olarak sosyal fayda 
sağlayan soyut bir olgudur. Hizmet sektörüne baktığımızda hızlı bir gelişmenin yaşandığı görülmekte, bu alanda 
yaşanan gelişmelerin nedenin ise insan ve onun sürekli değişen, artan beklentilerinin olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu çalışmayla vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak üzere birçok hizmet çeşidini birlikte sunan, 
vatandaşlarımızla sürekli yüz yüze maruz kalarak işlerini yürüten, yoğun iş temposuna sahip PTT gişe görevlisi 
personelin iş tatmin düzeyi ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Posta, banka ve lojistik hizmetlerini sunan PTT gişe görevlisi personelin iş tatmininin yüksek düzeyde 
olmasının sağlanabilmesi, vatandaşlara sunulan hizmetin daha kaliteli olabilmesini sağlayacaktır. Bu doğrultuda 
hizmet kalitesini artırmaya ve iş tatminini ölçmeye yönelik yapılan çalışmanın araştırma verileri Konya İlinde 
bulunan PTT gişe görevlisi çalışanlarına yönelik anketlerle elde edilmiştir.  

Yapılan araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; çalışanlar mesai saatleri içerisinde sürekli olarak 
işleriyle uğraşıyor olmaktan memnuniyet duyduklarını, iş yerindeki arkadaşlık ilişkilerinin iş memnuniyetine 
olumlu bir etkisi olacağını ifade etmiştir. Çalışanlar iş yerlerinde bağımsız çalışma imkânları sahip olmadıklarını 
ve iş yerinde tekdüze bir çalışma ortamı olduğunu, bu durumdan da memnuniyetsizlik duyduklarını 
belirtmişlerdir. Ayrıca çalışanların, yöneticilerin yönetim tarzı ve vermiş olduğu kararlar hakkında olumlu ya da 
olumsuz bir görüş bildirmedikleri saptanmış olup çalışanların iş tatmini düzeyini geliştirici önerilere ise sonuç 
bölümünde yer verilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: PTT, Gişe Görevlisi, Hizmet, Hizmet Kalitesi, İş Tatmini 

 
 

A RESEARCH ON JOB SATIFACTION OF PTT POST OFFICE PERSONNEL: 
 “AN EXAMPLE OF KONYA PROVINCE” 

 
Abstract 
An Organisation of Post and Telegraph (hereinafter PTT), which has begun to act with the enactment of 

first postal regulations as a name of Postane-i Amire (Post Office) in Istanbul, offers many kinds of services to 
our citizens with close to 4.000 branch offices.  

Service is an abstract phenomenon that provides social benefits to customers as a physical and 
psychological, and to society as a time and spatial. A rapid improvement has been seen in the service sector, and 
human, and their ever-changing and increased expectations are understood the reason of the developments in this 
area.  

This study will try to put forward the level of job satisfaction of PTT post office personnel who offer 
many kinds of services to our citizens to meet their expectations, continuously carry out their work face-to-face, 
and have an intense work pressure. 

Once PTT post office personnel who offer banking, mailing and logistics services are ensured a high 
level of job satisfaction, the services offer to citizens will ensure a higher quality. At this stage, the research data 
of this study performed to measure job satisfaction and to enhance the quality of service, was obtained by 
questionnaire with PTT post office personnel in Konya province. 

According to the results obtained from research, post office personnel have expressed to feel pleased 
dealing with their works during office hours permanently, and workplace friendship relations will have a positive 
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impact on job satisfaction. On the other side, they stated that they were dissatisfied in case of the fact that they 
do not have opportunities to work independently and have a monotonous work environment in the workplace. 
Moreover, they have not given their ideas either positively or negatively on management style and decisions 
given by managers; and further some suggestions to develop post office perssonnel job satisfaction will be given 
in the result section.  
Keywords: An Organisation of Post and Telegraph (PTT), Post Office Personnel, Service, Service Quality, Job 
Satisfaction 
 
 

1. GİRİŞ 
Küreselleşen dünya ile birlikte her geçen gün artan ve bir o kadar da baş döndürücü bir 

hızla gelişen bilgi teknolojileri, iletişim olanakları ve de kolay, güvenilir sermaye akışıyla 
dünyamız küçük bir köye, diğer deyişle sınırları olmayan bütün bir pazara dönüşmüştür. Bu 
durum ise değişen şartlarla birlikte işletmeleri, varlıklarını devam ettirebilmeleri ve artan 
rekabet şartlarına karşı ayakta durabilmeleri için doğru stratejiler belirlemek ve uygulamak 
zorunda bırakmaktadır. 

İşletmelerin üretim ya da hizmet sektörü fark etmeksizin doğru stratejiler belirlemesi 
ve rekabet avantajı sağlayabilmesinde en önemli faktör müşteriler olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde, hizmet, mal vb. şeklinde bir ürünü satın alan ve almış 
olduğu ürün karşılığını nakit olarak ödeyen kimse olarak tanımlanan müşteri, başka bir tanıma 
göre belirli bir kuruluştan düzenli alışveriş işini gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişilik olarak 
tanımlanmaktadır (Çelik, 2012: 33). 

Müşteri, ürün ya da hizmeti talebinde bulunduğu zamandan itibaren, bu ürün ya da 
hizmetlerin müşterinin kullanabilmesi için hazır bir şekilde sunumuna kadar geçen süreçte yer 
alan bütün faaliyetler artık işletmelerin odak noktası faaliyetleri arasında yer almaktadır. 
Bütün bu faaliyetleri işletmeler kendileri için en yüksek kârı sağlayabilecek şekilde, kaliteli ve 
hızlı bir şekilde gerçekleştirilmeye çalışmaktadır (Deniz ve Gödekmerdan, 2011:380). 

Bir hizmetin kaliteli olup olmadığı ise o hizmeti alan müşteri memnuniyeti ile 
orantılıdır. Müşteri memnuniyeti, müşterilerin bir mal veya hizmetten almış olduğu tatminin 
kendisine verdiği iyi hisse denir (Özer ve Günaydın, 2010: 129).  

Küreselleşmenin ve teknolojideki büyük ilerlemenin sunduğu yeni pazarlama ve 
reklam olanakları, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarındaki farklılaşma, işletmelerin kaliteli 
hizmet sunabilme ve tüketicilerde memnuniyet yaratabilme çabalarını arttırmalarını gerekli 
kılmıştır. Daha kaliteli bir hizmet sunumu gerçekleştirebilmek ve müşteri memnuniyeti 
yaratabilmek için ise işletme bünyesinde yer alan çalışanların işlerinden tatmin olmaları 
gerekmektedir. Tüm bu çabalar doğrultusunda yapılan işlemlerin, geliştirilen yeni sistemlerin 
ve sunulan hizmetlerin amacında müşteri tatmininin sağlanabilmesi vardır. 

İş tatmini, bireylerin iş tecrübeleri sonucunda elde ettiği olumlu ruh hali, iş 
tatminsizliği ise çalışanların işinde göstermiş olduğu olumsuz tutumu ifade etmektedir 
(Erdoğan, 1996: 231). 

Kişinin iş tatminini yüksek tutmaması işinde olumsuz durumların yanında çevreyi de 
olumsuz etkileyecek, aynı zamanda iş yeri ve özel yaşamı açısından negatif bir tutum 
sergilemeye sebep olacaktır (Çarıkçı, 2000:162). 

Çalışanların hem iş hem de özel hayatlarındaki mutluluk ve mutsuzluk kaynağına etki 
eden iş tatmini, iş yerleri için de verimlilik ve kalite artışına etki eden bir unsur olmakta 
böylece iş tatmini, iş yerinde sağlıklı ve verimli bir ortamın olup olmadığını göstermektedir. 
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Bu nedenle bireysel bir olgu şeklinde görülen iş tatminin aslında örgütsel açıdan oldukça 
önemli olduğu ve incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Vatandaşlarımıza postacılık, bankacılık ve lojistik gibi birçok hizmet çeşidini bir arada 
sunabilen PTT gişe görevlisi personelin iş tatmini düzeyi ne durumdadır?  sorusundan 
hareketle hazırlanan bu çalışma üzerine ilgili alan taraması yapıldığında; gişe görevlisi 
konumunda ki bu çalışanlarının iş tatmininin ne düzeyde olduğuna dair herhangi bir araştırma 
yapılmadığı görülmüştür. Böylece bu çalışma ile birlikte literatür için yeni bir kaynak 
kazanımı sağlanacaktır. 

İş tatminine etki eden faktörler iki ana gruba ayrılabilir. Birincisi bireysel faktörler; 
yaş, cinsiyet, eğitim, statü, sosyo-kültürel çevre, kişilik. İkincisi, kurumsal faktörler; kurumun 
isleyişi ve politikaları, fiziksel koşullar, ücret, kurumda yükselme olanaklarıdır (Çınar ve 
Kavlak, 2009: 36). Bu çalışmada cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum, çalışma süresi gibi 
bireysel faktörler üzerinde durulmuştur. 

Çalışanların işlerinden elde edeceği tatmin düzeyi ne kadar yüksek olursa çalışanların 
işlerinde göstereceği performans da o derece yüksek olacaktır. İş tatmininin bireye sağladığı 
yararlar daha az iş değiştirme, düşük is kazası riski, iç huzura sahip olma, huzurlu aile 
yaşantısını sürdürebilme, düşük iş hastalıklarına yakalanma riski, sosyal gereksinimlerini 
karşılama, örgütsel bağlılığın/sadakatin artması, stressiz bir yaşam elde etme olarak 
belirtilmektedir (Yılmaz ve Murat, 2008: 204). 

Bu çalışma ile PTT gişe görevlisi çalışanların birçok hizmet çeşidi vatandaşlara 
sunarken iş yerindeki iş tatminlerinin ne düzeyde olduğu Minnesota İş Tatmin Ölçeği 
(Minnesota Job Satisfaction Qoestionnarie) kullanarak ölçülmüş ve iş tatminine ilişkin 
ifadelerin çalışanların üzerindeki etkileri ele alınmıştır. 
 

2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
Bu bölüm de PTT gişe görevlisi personelin iş tatminini ölçmek üzere yapılan 

araştırmanın amacı ve önemi, evreni, örneklemi, sınırlılıkları ve yöntemi konusunda bilgilere 
yer verilmiştir. 
 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Küreselleşmeyle birlikte işletmelerin ayakta kalabilmelerini sağlayan ve geleceklerini 

etkileyen en önemli aktörün sahip oldukları müşteriler olduğu görülmektedir. 
Müşterilerin tatmin olabilmeleri ve işletmelerden daha memnun bir şekilde 

ayrılabilmelerin sağlanabilmesi ise müşterilere sunulan hizmetlerin kaliteli olmasından 
geçmektedir. İşletmelerin geleceğine dair yapmış olduğu planlarında ve kârlılık analizlerinde 
son derece önemli bir rol oynayan müşteri memnuniyeti bilimsel açıdan incelenmeli ve 
müşteri memnuniyetini etkileyen faktörlerin neler olduğu ayrıntılı olarak tespit edilmelidir. 
Müşteri memnuniyetinin sağlanmasına etki eden hizmet kalitesi, müşterilerin sürekli olarak 
daha iyi hizmet almasını ve aldıkları hizmetlerden daha fazla tatmin olmasını 
hedeflemektedir. 

Müşteriyi memnun edebilmek “onun tatmin edilmesini sağlamak, tatminini sürekli 
kılmak, istek ve beklentilerini karşılayabilmek, işletmelerinin yoğun bir çaba sarf etmesini 
gerektiren, başarıya ulaşabilmek için taktik ve politikalarını müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına 
göre şekillendirmeyi zorunlu kılan bir faaliyetler zinciri” olarak tanımlanır. Bu faaliyetler 
zincirinde işletme yöneticileri ile çalışanlar birlikte çaba harcamalıdır (Özgül, 2007: 4). 
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Vatandaşlara birçok hizmet çeşidini birlikte sunan ve vatandaşların müşteri 
memnuniyeti düzeyini yüksek tutmaya çalışan PTT gişe görevlisi personelin iş ortamındaki 
tatmin düzeylenin ne seviyede olduğu tespit edilip, personelin verimliliğini ve iş tatminini 
artırmak için neler yapılması gerektiği hakkında önerilere yer verilmek üzere bu çalışma 
hazırlanmıştır. 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur; 
H1= Çalışanların cinsiyetleri ile iş yeri yöneticilerin yönetim tarzından memnun 

olunması arasında anlamlı bir fark vardır. 
H2= Çalışanların cinsiyetleri ile kendi fikir ve kanaatlerini kullanabildiği bir işte 

çalışmaları arasında anlamlı bir fark vardır. 
H3= Çalışanların yaşları ile yöneticilerin karar verme yeteneklerini doğru bulmaları 

arasında anlamlı bir fark vardır. 
H4= Çalışanların yaşları ile işlerinin kendilerine garantili bir gelecek sağlaması 

bakımından yeterli bulmaları arasında anlamlı bir fark vardır. 
H5= Çalışanların yaşları ile aldıkları ücretin yaptıkları işin karşılığı olduğunu 

düşünmeleri arasında anlamlı bir fark vardır. 
H6= Çalışanların eğitim seviyesi ile iş etiğine uygun olmayan bir görevi yapmamaları 

arasında anlamlı bir fark vardır. 
H7= Çalışanların eğitim seviyesi ile aldıkları ücretin yaptıkları işin karşılığı olduğunu 

düşünmeleri arasında anlamlı bir fark vardır. 
H8= Çalışanların medeni durumu ile yaptıkları işi başkaları için bir şeyler yapabilme 

hissi açısından yeterli bulmaları arasında anlamlı bir fark vardır. 
H9= Çalışanların medeni durumu ile aldıkları ücretin yaptıkları işin karşılığı olduğunu 

düşünmeleri arasında anlamlı bir fark vardır. 
H10= Çalışanların kurumda çalışma süreleri ile çalışma saatlerinde sürekli işleriyle 

uğraşmaktan mutlu olmaları arasında anlamlı bir fark vardır. 
H11= Çalışanların kurumda çalışma süreleri ile aldıkları ücretin yaptıkları işin 

karşılığı olduğunu düşünmeleri arasında anlamlı bir fark vardır. 
H12= Çalışanların toplam çalışma süreleri ile yöneticilerin karar verme yeteneklerini 

doğru bulmaları arasında anlamlı bir fark vardır. 
H13= Çalışanların toplam çalışma süreleri ile iş yeri yöneticilerin yönetim tarzından 

memnun olunması arasında anlamlı bir fark vardır. 
H14= Çalışanların toplam çalışma süreleri ile yaptıkları işi başkaları için bir şeyler 

yapabilme hissi açısından yeterli bulmaları arasında anlamlı bir fark vardır. 
H15= Çalışanların toplam çalışma süreleri ile aldıkları ücretin yaptıkları işin karşılığı 

olduğunu düşünmeleri arasında anlamlı bir fark vardır. 
Yapılan bu araştırma vatandaşlarımız için bir çok hizmet çesitini hızlı, kolay, 

ekonomik, güncel ve güvenilir bir şekilde yürütülmesini sağlamaya çalışan ptt gişe görevlisi 
personelinin iş tatmini düzeyini ortaya konması açısından önem arz etmektedir. 
 

2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini vatandaşlarımıza posta, banka ve lojistik hizmetlerini sunan 

Türkiye’deki tüm PTT gişe görevlileri oluşturmaktadır. Bu kapsam içine giren çalışan sayısı 
tam olarak net bir rakamla ifade edilememekle birlikte, on binlerin üzerinde olduğu 
bilinmektedir. Bu kadar çalışan personele ulaşabilmek için yeterli zamanın bulunmaması ve 
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maddi imkânların kısıtlı olması sebebi ile araştırma kapsamı Konya ilinde bulunan çalışanlar 
ile sınırlandırılmıştır.  

Araştırmaya başlanmadan önce çalışmanın ana kütlesini belirlemek üzere Konya PTT 
Başmüdürlüğü İnsan Kaynakları Birimi ile irtibat kurulmuş, Konya ili merkezinde 95, 
ilçelerde dâhil olmak üzere ise toplam 197 adet gişe görevlisi personelin çalışmakta olduğu 
öğrenilmiştir. 

Bu çalışanlara ulaşmak için toplam 200 adet anket formu hazırlanmış, anket formu 
dağıtımına iş yoğunluğu bakımından daha fazla yoğun olan bölgeden yani Konya ilinin 
merkez ilçelerinde (Karatay, Selçuklu, Meram) yer alan gişe görevlisi personel ile başlanılmış 
ardından diğer ilçelerde yer alan gişe görevlisi personele ulaşılmaya çalışılmıştır. Toplam 150 
adet anket formu Konya ilinde yer alan gişe görevlisi personele ulaştırılmış, ankete verilen 
cevaplardan 8 tanesinin eksik ve hatalı doldurulması nedeniyle değerlendirmeye alınmamış, 
142 adet personelin anket formuna vermiş olduğu yanıtlar çalışma kapsamına dâhil edilmiştir. 

Belirli evrenler için kabul edilebilir örneklem hacmi tablosuna göre; evren büyüklüğü 
200 olan bir araştırma için kabul edilebilir örneklen büyüklüğünün 132 olduğu görülmektedir 
(Altunışık, Çoşkun ve Bayraktaroğlu, 2004: 125). Bu nedenle araştırma kapsamında 
değerlendirmeye alınan 142 adet anket formunun araştırmanın evrenini temsil ettiği 
varsayılmaktadır. 
 

2.3. Araştırmanın Sınırlılıkları 
Araştırmanın sadece Konya PTT gişe çalışanlarına yönelik yapılması ve çalışmanın 

gişe görevlisi personelin iş tatmini üzerine hazırlanmış anket sorularından oluşması 
araştırmanın sınırlılıkları arasında yer almaktadır. 
 

2.4. Yöntem 
Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Anket formu 

iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm de katılımcıların demografik özelliklerini ortaya 
koyan sorular yer almaktadır. İkinci bölüm de ise, çalışanların iş tatminini değerlendirmek 
için 5’li Likert tipinde Minnesota İş Tatmin Ölçeği (Minnesota Job Satisfaction 
Questionnaire) kullanılmıştır. İş tatmini ölçeğinin kısa hâli Dawis, Weis, England ve Lotquist 
(1967) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek içsel iş tatmini ve dışsal iş tatmini olmak üzere iki alt 
boyuttan oluşmaktadır. İçsel Faktörler; faaliyet, serbestlik, değişiklik, ahlaki değerler, 
başkalarına yardım, otorite, yetenekleri kullanma, sorumluluk, yaratıcılık, takdir edilme, 
başarı ve toplumda saygınlık ifadelerini içeren 12 maddeden oluşmaktadır. Dış faktörler ise; 
terfi imkânı, kurum politikası ve uygulamalar, çalışma arkadaşları, çalışma koşulları, ücret, 
yöneticinin yönetim anlayışı, yöneticinin teknik desteği ve iş garantisi ifadelerini içeren 8 
maddeden oluşmaktadır (Özdayı, 1990:24). İş tatmini düzeyini ölçmeye ilişkin önermelerin 
seçenekleri (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum, 
(5) Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler sosyal 
bilimler için geliştirilmiş olan istatistik programı SPSS 16.0 ve excell 2013 vasıtası ile analiz 
edilmiştir.  

 Çalışmanın ölçek güvenilirliği analizler sonucunda Cronbach Alpha değeri 0,867 
olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç anket testinin yüksek derecede güvenilir olduğunu 
göstermektedir. Cronbach Alpha sayısının 0,40’dan küçük olması ölçeğin güvenilir 
olmadığını, 0,80 - 1,00 arası ise ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir 
(Özdamar, 1999: 522; Akgül ve Çevik, 2005: 435). 
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Araştırmada kullanılan iş tatmini anket örneği aşağıdaki gibidir.

 
3. BULGULAR 

 
3.1. Demografik Özelliklere Ait Bulgular 
Anket formunun birinci bölümünü oluşturan katılımcıların demografik özelliklere ait 

veriler şöyledir: Katılımcıların 76’sı (%53,5) 26-35 yaş, 37’si (%26,1) 18-25 yaş, 26’sı 
(%18,3) 36-45 yaş, 3’ü ise (%2,1) 46-55 yaş aralığındadır. Katılımcıların 87’si (%61,3) erkek, 
55’i (%38,7) kadın çalışandan oluşmaktadır. Katılımcıların 91’i (%64,1) lisans, 36’sı (%25,4) 
ön lisans, 11’i (%7,7) yüksek lisans ve 4’ü (%2,8) lise eğitimine sahip çalışanlardan 
oluşmaktadır. Katılımcıların 76’sı evli, 66’sı ise bekârdır. 
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Tablo 1. Katılımcıların Sayısal ve Yüzdesel Dağılımına İlişkin Bulgular 
Yaş Düzeyi Frekans Yüzde Eğitim Frekans Yüzde 

18-25 37 26,1 Lise 4 2,8 
26-35 76 53,5 Ön Lisans 36 25,4 
36-45 26 18,3 Lisans 91 64,1 
46-55 3 2,1 Yüksek Lisans 11 7,7 
Total 142 100 Total 142 100 

Cinsiyet   Medeni Durum   
Kadın 55 38,7 Evli 76 53,5 
Erkek 87 61,3 Bekâr 66 46,5 

Toplam 142 100 Total 142 100 
İş Yerinde Çalışma 

Süresi 
Frekans Yüzde Toplam Çalışma 

Süresi 
Frekans Yüzde 

1 yıldan az 28 19,7 1 yıldan az 24 16,9 
1 – 3 yıl 36 25,4 1 – 3 yıl 34 23,9 
4 – 9 yıl 52 36,6 4 – 9 yıl 52 36,6 

10 yıl ve üstü 26 18,3 10 yıl ve üstü 32 22,5 
Toplam 142 100 Toplam 142 100 

 
Katılımcıların iş yerinde çalışma süresi ve toplam çalışma süresi ilişkin bulgular 

değerlendirildiğinde katılımcıların 52’si (%36,6) 4-9 yıl aralığında, 36’sı (%25,4) 1-3 yıl 
aralığında, 28’i (%19,7) 1 yıldan az ve 26’sı (%18,3) 10 yıl üstü süredir ptt bünyesinde 
çalışmaktadır. Katılımcıların toplam çalışma süresine bakıldığında katılımcıların 52’si 
(%36,6) 4-9 yıl aralığında, 34’ü (%23,9) 1-3 yıl aralığında, 32’si (%22,5) 10 yıl üstü süredir iş 
hayatında çalışmaktadır. Bu oranlar, katılımcıların büyük bir çoğunluğunun iş yaşamında 
uzun süredir çalışmakta olduklarını ve işlerinde tecrübeli sayılabileceklerini ortaya 
koymaktadır. 

 
3.2. İş Tatmini Düzeyine Ait Bulgular 

 
Tablo 2 Katılımcıların İş Tatminine İlişkin Ortalamaları 

İçsel İş Tatmini Boyutu Ortalama Std. 
Sapma 

Çalışma saatlerinde sürekli işimle uğraşmak beni mutlu ediyor. 3,63 1,01 
İşimde bağımsız çalışma imkânlarının olduğunu düşünüyorum. 2,16 1,01 
İşimde arada sırada tekdüzelikten uzaklaşarak değişik şeyler yapma 
şansım oluyor. 

2,22 0,99 

İşimin, bana çevremde saygınlık kazandırdığını düşünüyorum. 3,34 1,20 
İş yeri yöneticilerin yönetim tarzından memnunum. 3,08 1,12 
Yöneticilerin karar verme yeteneklerini doğru buluyorum. 3,14 1,10 
İş etiğine uygun olmayan bir görevi yapmıyorum. 4,32 0,83 
İşimi, bana garantili bir gelecek sağlaması bakımından yeterli buluyorum. 3,17 1,15 
Yaptığım işi, başkaları için bir şeyler yapabilme hissi açısından yeterli 
buluyorum. 

3,23 0,99 

İnsanları yönlendirme fırsatına sahip olduğumu düşünüyorum. 3,24 0,93 
Kendi bilgi ve yeteneklerime uygun bir iş yapmaktayım. 3,16 1,24 
İşle ilgili alınan kararların uygulamaya konması açısından memnun edici 
buluyorum. 

3,27 0,97 
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Dışsal İş Tatmini Boyutu Ortalama Std. 
Sapma 

Aldığım ücretin yaptığım işin karşılığı olduğunu düşünüyorum. 2,63 1,37 

Yaptığım işle ilgili ilerde terfi şansı elde edeceğimi düşünüyorum. 3,04 1,08 

Kendi fikir ve kanaatlerimi kullanabildiğim bir işte çalışmaktayım. 2,49 1,17 

İşim bana kendi yöntemlerimi kullanma serbestliği tanıyor. 2,56 1,08 
Çalışma şartları ve saatlerini uygun buluyorum. 3,24 1,14 

İş ortamındaki arkadaşlık ilişkilerinin iş memnuniyetimi etkileyeceğini 
düşünüyorum. 

3,76 1,00 

Yapılan işin karşılığında takdiri edildiğimi düşünüyorum. 2,51 1,11 

Bugün işe girecek olsam çalıştığım kuruma tekrar başvuruda bulunurum. 2,77 1,36 

Ortalamaların Ortalaması 3,05 0,52 

 
Tablo 2’de katılımcıların iş tatminine ilişkin algılarını şu şekilde açıklamak 

mümkündür; 
Ankete katılan çalışanların içsel iş tatminine ilişkin ortalamalara bakıldığında en 

yüksek ortalamanın (4,32) “İş etiğine uygun olmayan bir görevi yapmıyorum” önermesinde 
olduğu en düşük ortalamanın (2,16) ise “İşimde bağımsız çalışma imkânlarının olduğunu 
düşünüyorum” önermesinde olduğu görülmektedir. Bu durum çalışanların yoğun bir iş 
temposuna sahip olduklarını ve iş etiğine uygun olmayan bir görevi kolay kolay 
yapmadıklarını ortaya koymaktadır. 

Ankete katılan çalışanların dışsal iş tatminine ilişkin ortalamalara bakıldığında en 
yüksek ortalamanın (3,76) “İş ortamındaki arkadaşlık ilişkilerinin iş memnuniyetimi 
etkileyeceğini düşünüyorum” önermesinde olduğu en düşük ortalamanın (2,49) ise “Kendi 
fikir ve kanaatlerimi kullanabildiğim bir işte çalışmaktayım” önermesinde olduğu 
görülmektedir. Bu durum bize çalışanların farklı alanlarda yetişmesine rağmen bu işe 
girdikleri hakkında fikir sahibi yapmakta olup, çalışanların iş ortamındaki arkadaşlık 
ilişkilerine önem vermesinin iş memnuniyetini artırıcı önemli bir etken olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

 
3.3. Keşifsel Faktör Analizine İlişkin Bulgular 
Araştırmada hizmet kalitesi boyutlarının belirlenmesi için keşifsel faktör analizi 

yapılmıştır. Bunun için öncelikle örneklem büyüklüğünün analiz için yeterliliğini belirleyen 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri hesaplanmış ve 0.50’den büyük hesaplanması istenen 
KMO değeri 0.736 olarak, Barlett Testi anlamlılık değeri ise 0.000 olarak bulunmuştur. Bu 
sonuçlar bize araştırma verilerinin keşifsel faktör analizine uygun olduğunu göstermiştir. 

Yapılan analizde faktör yüklerinin hesaplanmasında temel bileşenler tahmin yöntemi 
ve varimax döndürme yöntemi uygulanmıştır. Analizde faktörlerin 1’den büyük öz değere 
sahip olması ve maddelerin faktör yüklerinin 0.50’den büyük olması koşulu aranmıştır. 

Faktör analizi, gözlemlenen çok sayıdaki değişken içerisinden gruplandırılmış temel 
değişkenler ya da faktörleri tanımlayarak değişken sayısını azaltmak için yapılır. Öz değer, 
hem faktörlerce açıklanan varyansı hesaplamada, hem de önemli faktör sayısına karar 
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vermede dikkate alınan bir katsayıdır. Faktör analizinde, başlangıçta, genel olarak öz değeri 1 
ya da 1’den daha büyük olan faktörler önemli faktörler olarak alınırlar. Ancak araştırmacı, 
analiz sonuçlarına göre bu eşik değeri arttırabilir.  Bir faktörde yüksek düzeyde ilişki veren 
maddelerin birlikte bir kavramı faktörü ölçtüğü anlamına gelir. Faktör yük değerlerinin, 0,50 
ya da daha yüksek olması seçim için iyi bir ölçüdür. Ancak uygulamada az sayıda madde için 
bu sınır değer 0,30’a kadar inebilir (Büyüköztürk, 2004:117-119). 

Tablo 3 Keşifsel Faktör Analizi Tablosu 

Faktör 
Adı 

Önermeler Faktör Yükü Açıklanan 
Varyans 

Cronbach 
alfa 

 
İç

se
l İ

ş T
at

m
in

i B
oy

ut
u 

Yöneticilerin karar verme 
yeteneklerini doğru 

buluyorum. 

0,816  
 
 
 
 
 
 

%32,169 

 
 
 
 
 
 
 

0,793 
 

İş yeri yöneticilerin yönetim 
tarzından memnunum. 

0,772 

Yaptığım işi başkaları için bir 
şeyler yapabilme hissi 

açısından yeterli buluyorum. 

0,699 

İşimi, bana garantili bir 
gelecek sağlaması bakımından 

yeterli buluyorum. 

0,651 

İş etiğine uygun olmayan bir 
görevi yapmıyorum. 

0,594 

Çalışma saatlerinde sürekli 
işimle uğraşmak beni mutlu 

ediyor. 

0,518 

 
D

ış
sa

l İ
ş T

at
m

in
i 

B
oy

ut
u  

Kendi fikir ve kanaatlerimi 
kullanabildiğim bir işte 

çalışmaktayım. 

0,908  
 
 

%25,423 

 
 

 
0,795 

 
İşim bana kendi yöntemlerimi 
kullanma serbestliği tanıyor. 

0,839 

Aldığım ücretin yaptığım işin 
karşılığı olduğunu 

düşünüyorum. 

0,731 

TOPLAM %57,592 0,819 
 
Yürütülen keşifsel faktör analizi sonuçları Tablo 3’de görülmektedir. Bu sonuçlara 

göre çalışmada iş tatmininin ölçümü için kullanılan Minnesota İş Tatmin Ölçeği;  dışsal iş 
tatmini ve içsel iş tatmini olmak üzere literatüre benzer şekilde 2 boyutlu bir yapıdan 
oluşmaktadır. 

Toplam Cronbach Alfa değerinin 0.80’den büyük olması ölçeğin yüksek derece 
güvenilir olduğunu göstermektedir. Tablo 3.’de her bir boyutun içsel tutarlılıklarını gösteren 
Cronbach Alfa katsayıları (α) ve açıkladığı varyanslar (VE) sunulmuştur. Ölçekteki her bir 
boyutun güvenilirliğini tespit etmek için bakılan Cronbach Alfa değerleri ise sırasıyla 0.793 
ve 0,795 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler, boyutların güvenilir olduğunu ve ölçmek 
istenilen özelliğin büyük olasılıkla doğru biçimde ölçüldüğünü ifade etmektedir. 

Boyutların açıkladığı varyanslar incelendiğinde ölçeğin içsel iş tatmini boyutu toplam 
iş tatminin %32,169’unu açıkladığı, dışsal iş tatmini boyutunun ise toplam iş tatminin 
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%25,423’ünü açıkladığı tespit edilmiştir. Her bir boyutun tek başına iş tatminini açıklama 
güçlerini gösteren varyans değerlerine bakıldığında iş tatminini en iyi açıklayan boyutun içsel 
iş tatmini boyutu olduğu görülmektedir. 

Ölçekte yer alan içsel iş tatminine ilişkin sorulardan “İşimde bağımsız çalışma 
imkânlarının olduğunu düşünüyorum”, “İşimde arada sırada tekdüzelikten uzaklaşarak değişik 
şeyler yapma şansım oluyor”, “İşimin bana çevremde saygınlık kazandırdığını düşünüyorum”, 
“İnsanları yönlendirme fırsatına sahip olduğum düşünüyorum”, “Kendi bilgi ve yeteneklerime 
uygun bir iş yapmaktayım” ve “İşle ilgili alınan kararların uygulamaya konması açısından 
menün edici buluyorum” ile dışsal iş tatminine ilişkin sorulardan “Aldığım ücretin yaptığım 
işin karşılığı olduğunu düşünüyorum”, “Kendi fikir ve kanaatlerimi kullanabildiğim bir işte 
çalışmaktayım” ve “İşim bana kendi yöntemlerimi kullanma serbestliği tanıyor” ifadeleri 
birden fazla boyuta yüklendiklerinden toplam 11 yargı keşifsel faktör analizi hesaplamasında 
değerlendirme dışında bırakılmıştır. 
 

3.4. Hipotez Testlerine Ait Bulgular 
T-testi iki bağımsız grubun, anova testi ise ikiden fazla bağımsız grubun 

ortalamalarının birbirinden farklı olup olmadığını test etmek amacıyla kullanılan istatistiksel 
analiz tekniği yöntemleridir (Sipahi vd., 2008: 18). Bu kapsamda PTT gişe görevlisi 
personelin keşifsel faktör analizi sonuçlarında oluşan iş tatmini boyutlarına ilişkin algılarının 
demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için t-testi ve anova 
uygulanmış, elde edilen sonuç ve yorumlara aşağıda yer verilmiştir. 
 

3.4.1. Cinsiyet Değişkenine İlişkin Değerlendirme  
Çalışanların iş yeri yöneticilerin yönetim tarzından memnun oldukları ve kendi fikir ve 

kanaatlerimi kullanabildiğim bir işte çalışmakta olmasına ait algılarının cinsiyetlerine göre 
farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek için kurulan H1 ve H2 hipotezleri bağımsız t-
testi ile test edilmiş ve sonuçları Tablo 4'de gösterilmiştir. 

 
Tablo 4 Cinsiyet ve Çalışanların Algısı Arasındaki Farklılıklar ( t- testi) 

Cinsiyet Sayı Ortalama T P  

İş yeri 
yöneticilerin 

yönetim 
tarzından 

memnunum 

Erkek 87 3,09  
0,008 

 
0,921 

Kadın 55 3,07 

Kendi fikir ve 
kanaatlerimi 

kullanabildiğim 
bir işte 

çalışmaktayım 

Erkek 87 2,66  
0,003 

 
0,036 

Kadın 55 2,24 

 

Yapılan t-testi sonucunda p<0.05 önem düzeyine göre çalışanların iş yeri yöneticilerin 
yönetim tarzından memnun olmaları ve kendi fikir ve kanaatlerimi kullanabildiğim bir işte 
çalışmakta olmalarına ait algıların cinsiyetlerine göre farklılık gösterip göstermediği 
incelenmiş bulunan sonuçlara göre H1 hipotezi ret edilmiş, H2 hipotezi ise kabul edilmiştir. 
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Yukarıdaki tablo 4’e bakıldığında; ankete katılan çalışanlardan erkek ve kadınların iş 
yeri yöneticilerin yönetim tarzından duydukları memnuniyet düzeylerinin hemen hemen aynı 
düzeyde çıktığı görülmektedir. Kendi fikir ve kanaatlerimi kullanabildiğim bir işte 
çalışmaktayım görüşüne ise erkeklerin (2,66 kararsız), kadınlara (2,24 katılmıyorum) göre 
daha fazla katıldığı görülmektedir. Bu durum ptt iş yerinde çalışan kadınların kendi fikir ve 
kanaatleri kullanabilme bakımından erkek çalışanlara göre kendilerini iş yerlerine daha az ait 
hissettikleri göstermektedir. 
 

3.4.2.  Yaş Değişkenine İlişkin Değerlendirme 
Keşifsel faktör analizi sonucu elde edilen iş tatmini boyutlarından; yöneticilerin karar 

verme yeteneklerini doğru buluyorum, işimi bana garantili bir gelecek sağlaması bakımından 
yeterli buluyorum ve aldığım ücretin yaptığım işin karşılığı olduğunu düşünüyorum 
önermelerine ilişkin algıların çalışanların yaş değişkenine göre değişip değişmediğini 
belirleyebilmek için ANOVA testi uygulanmış ve sonuçlar tablo 5'e gösterilmiştir. 
 

Tablo 5 Yaş ve Çalışanların Algısı Arasındaki Farklılıklar (ANOVA ) 
 
 
 

Yöneticilerin 
karar verme 
yeteneklerini 

doğru 
buluyorum 

 

Yaş Sayı Ortalama Std. Sapma P 
18 – 25 37 3,38 1,09  

 
 
 

0,037 

26 – 35 76 2,93 1,09 

36 – 45 46 3,27 1,04 

46-55 3 4,33 0,58 

Toplam 142 3,14 1,10 
 
 

İşimi, bana 
garantili bir 

gelecek 
sağlaması 

bakımından 
yeterli 

buluyorum 

18 – 25 37 3,22 1,13  
 
 

0,030 
26 – 35 76 2,95 1,11 

36 – 45 46 3,69 1,19 

46-55 3 3,67 0,58 

Toplam 142 3,17 1,15 

 
 
 

Aldığım ücretin 
yaptığım işin 

karşılığı 
olduğunu 

düşünüyorum 
 

18 – 25 37 3,08 1,26  
 
 
 

0,552 

26 – 35 76 2,33 1,35 

36 – 45 46 2,88 1,45 

46-55 3 2,67 1,16 

Toplam 142 2,63 1,37 

 

Yöneticilerin karar verme yeteneklerinin doğru bulunması algısı hakkında yapılan 
ANOVA testi sonucunda (p=0,037) olduğundan yöneticilerin karar verme yetenekleri ile 
çalışanların yaşları arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. 
H3 hipotezi kabul edilmiştir. 
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İşin, çalışanlara garantili bir gelecek sağlaması algısı hakkında yapılan ANOVA testi 
sonucunda (p=0,030) olduğundan işlerin çalışanlara garantili bir gelecek sağlaması ile 
çalışanların yaşları arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. 
H4 hipotezi kabul edilmiştir. 

Alınan ücretin yapılan işin karşılığı olması algısı hakkında yapılan ANOVA testi 
sonucunda (p=0,552) olduğundan alınan ücretin yapılan işin karşılığı olması ile çalışanların 
yaşları arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir fark görülmemiştir. H5 hipotezi red 
edilmiştir. 

Tukey HSD testi sonuçlarına göre 26-35 yaş aralığında olanlar, 46-55 yaş aralığında 
olanlara göre yöneticilerin karar verme yeteneklerinin doğru bulunması ve 36-45 yaş 
aralığında olanlara göre işlerinin kendilerine garantili bir gelecek sağlaması bakımından 
yeterli bulması önermesine daha çok katıldığı görülmektedir. Bu durum yaş ortalaması genç 
olan çalışanların yaş ortalaması yüksek olan çalışanlara göre yöneticilerin karar verme 
yeteneklerinden ve işlerinden memnuniyet düzeylerinin daha yüksek olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

 
3.4.3. Eğitim Düzeyi Değişkenine İlişkin Değerlendirme 
Keşifsel faktör analizi sonucu elde edilen iş tatmini boyutlarından; İş etiğine uygun 

olmayan bir görevi yapmıyorum ve aldığım ücretin yaptığım işin karşılığı olduğunu 
düşünüyorum önermelerine ilişkin algılarının çalışanların yaş değişkenine göre değişip 
değişmediğini belirleyebilmek için ANOVA testi uygulanmış ve sonuçlar tablo 6'da 
gösterilmiştir. 
 

Tablo 6 Eğitim ve Çalışanları Algısı Arasındaki Farklılıklar (ANOVA ) 
 
 
 

İş etiğine uygun 
olmayan bir 

görevi 
yapmıyorum 

Eğitim Sayı Ortalama Std. Sapma P 
Lise 4 4,00 0,00  

 
 
 

0,045 

Ön Lisans 36 4,42 0,69 

Lisans 91 4,22 0,90 

Yüksek 
Lisans 

11 4,91 0,30 

Toplam 142 4,32 0,83 

 
 

Aldığım ücretin 
yaptığım işin 

karşılığı 
olduğunu 

düşünüyorum 
 

Lise 4 2,00 0,00  
 
 
 

0,021 

Ön Lisans 36 2,56 1,34 

Lisans 91 2,55 1,36 

Yüksek 
Lisans 

11 3,82 1,33 

Toplam 142 2,63 1,37 

 

İş etiğine uygun olmayan bir görevi yapmıyorum algısı hakkında yapılan ANOVA 
testi sonucunda (p=0,045) olduğundan iş etiğine uygun olmayan bir görevi yapmama ile 
çalışanların eğitimleri arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir fark olduğu 
belirlenmiştir. H6 hipotezi kabul edilmiştir. 
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Aldığım ücretin yaptığım işin karşılığı olduğunu düşünüyorum algısı hakkında yapılan 
ANOVA testi sonucunda (p=0,021) olduğundan alınan işin yapılan işin karşılığı olması ile 
çalışanların eğitimleri arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir fark olduğu 
belirlenmiştir. H7 hipotezi de kabul edilmiştir. 

Tukey HSD testi sonuçlarına göre yüksek lisans seviyesinde eğitimden mezun olanlar, 
lise seviyesinde eğitimden mezun olanlara göre iş etiğine uygun olmayana bir görevi 
yapmaması ve aldığın ücretin yaptığı işlerini karşılığı olduğunu düşünmeleri önermesine daha 
çok katıldığı görülmektedir. Bu durumun eğitim seviyesi yüksek olan çalışanların daha geniş 
bir bilgi dağarcığına sahip olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 
 

3.4.5. Medeni Durum Değişkenine İlişkin Değerlendirme  
Çalışanların yaptığım işi başkaları için bir şeyler yapabilme hissi açısından yeterli 

buluyorum ve aldığım ücretin yaptığım işin karşılığı olduğunu düşünüyorum önermesine ait 
algılarının medeni duruma göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek için kurulan H8 
ve H9 hipotezleri bağımsız t-testi ile test edilmiş ve sonuçları Tablo 7'de gösterilmiştir. 

 
Tablo 7 Medeni Durum ve Çalışanları Algısı Arasındaki Farklılıklar ( t- testi) 

Medeni Durum Sayı Ortalama T P  

Yaptığım işi 
başkaları için bir 
şeyler yapabilme 
hissi açısından 

yeterli 
buluyorum 

Evli 76 3,35  
0,047 

 
0,092 

Bekâr 66 3,08 

Aldığım ücretin 
yaptığım işin 

karşılığı 
olduğunu 

düşünüyorum 

Evli 76 2,47  
0,628 

 
0,136 

Bekâr 66 2,82 

 
Yapılan t-testi sonucunda p<0.05 önem düzeyine göre yaptığım işi başkaları için bir 

şeyler yapabilme hissi açısından yeterli buluyorum ve aldığım ücretin yaptığım işin karşlığı 
olduğunu düşünüyorum önermesine ait algılarının medeni duruma göre farklılık göstermediği 
tespit edilmiş H8 ve H9 hipotezleri red edilmiştir. 
 

3.4.6. Kurumda Çalışma Süresine İlişkin Değerlendirme 
Keşifsel faktör analizi sonucu elde edilen iş tatmini boyutlarından; çalışma saatlerinde 

sürekli işimle uğraşmak beni mutlu ediyor ve aldığım ücretin yaptığım işin karşılığı olduğunu 
düşünüyorum önermelerine ilişkin algılarının çalışanların kurumda çalışma süresine göre 
değişip değişmediğini belirleyebilmek için ANOVA testi uygulanmış ve sonuçlar tablo 8'de 
gösterilmiştir. 

 
 

Tablo 8 Kurumda Çalışma Süresi ve Çalışanların Algısı Arasındaki Farklılıklar (ANOVA ) 
 
 

Yıl Sayı Ortalama Std. Sapma P 
1 yıldan az 28 3,89 0,63  
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Çalışma 

saatlerinde 
sürekli işimle 
uğraşmak beni 
mutlu ediyor 

1 – 3 yıl 36 3,69 1,04  
 
 

0,227 
4 – 9 yıl 52 3,42 1,14 

10 yıl ve üstü 26 3,69 0,97 

Toplam 142 3,63 1,01 

 
 

Aldığım ücretin 
yaptığım işin 

karşılığı 
olduğunu 

düşünüyorum 
 

1 yıldan az 28 3,36 1,16  
 
 
 

0,015 

1 – 3 yıl 36 2,58 1,34 

4 – 9 yıl 52 2,37 1,43 

10 yıl ve üstü 26 2,46 1,30 

Toplam 142 2,63 1,37 

 

Çalışma saatlerinde sürekli işimle uğraşmak beni mutlu ediyor algısı hakkında yapılan 
ANOVA testi sonucunda (p=0,227) olduğundan çalışma saatlerinde sürekli işimle uğraşmak 
beni mutlu ediyor algısı ile çalışanların kurumda çalışma süreleri arasında 0,05 anlamlılık 
düzeyinde anlamlı bir fark tespit edilmemişti bu nedenle H10 hipotezi ret edilmiştir. 

Aldığım ücretin yaptığım işin karşılığı olduğunu düşünüyorum algısı hakkında yapılan 
ANOVA testi sonucunda (p=0,015) olduğundan alınan işin yapılan işin karşılığı olması ile 
çalışanların kurumda çalışma süreleri arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir fark 
olduğu belirlenmiştir. H11 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tukey HSD testi sonuçlarına göre 1 yıldan az süredir kurumda çalışanlar, 4-9 yıl 
süredir kurumda çalışanlara göre aldığım ücretin yaptığı işlerini karşılığı olduğunu 
düşünüyorum önermesine daha çok katıldığı görülmektedir. Bu durumun çalışanların belirli 
bir süreden sonra işe yeni başlayanlara göre aldıkları ücreti yetersiz görüp maaşlarından 
tatmin olmamalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. 
 

3.4.7. Toplam Çalışma Süresine İlişkin Değerlendirme 
Keşifsel faktör analizi sonucu elde edilen iş tatmini boyutlarından; yöneticilerin karar 

verme yeteneklerini doğru buluyorum, işimi bana garantili bir gelecek sağlaması bakımından 
yeterli buluyorum ve aldığım ücretin yaptığım işin karşılığı olduğunu düşünüyorum 
önermelerine ilişkin algılarının çalışanların yaş değişkenine göre değişip değişmediğini 
belirleyebilmek için ANOVA testi uygulanmış ve sonuçlar tablo 9'da gösterilmiştir. 
 

Tablo 9 Toplam Çalışma Süresi ve Çalışanların Algısı Arasındaki Farklılıklar (ANOVA ) 
 
 
 
 

Yöneticilerin 
karar verme 
yeteneklerini 

doğru buluyorum 
 

Yıl Sayı Ortalama Std. Sapma P 
1 yıldan az 24 3,71 0,91  

 
 
 

0,027 

1 – 3 yıl 34 2,88 1,12 

4 – 9 yıl 52 3,02 1,04 

10 yıl ve üstü 32 3,19 1,18 
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Toplam 142 3,14 1,10 

 
 
 

İş yeri 
yöneticilerin 

yönetim tarzından 
memnunum 

1 yıldan az 24 3,75 0,74  
 
 

0,010 
1 – 3 yıl 34 2,82 1,09 

4 – 9 yıl 52 2,94 1,13 

10 yıl ve üstü 32 3,09 1,23 

Toplam 142 3,08 1,12 

 
 

Yaptığım işi 
başkaları için bir 
şeyler yapabilme 
hissi açısından 

yeterli buluyorum 

1 yıldan az 24 3,63 0,82  
 
 
 

0,022 

1 – 3 yıl 34 2,88 1,01 

4 – 9 yıl 52 3,15 1,02 

10 yıl ve üstü 32 3,41 0,91 

Toplam 142 3,23 0,99 

 
 

Aldığım ücretin 
yaptığım işin 

karşılığı olduğunu 
düşünüyorum 

 

1 yıldan az 24 3,29 1,20  
 
 

0,033 
1 – 3 yıl 34 2,76 1,37 
4 – 9 yıl 52 2,35 1,37 

10 yıl ve üstü 32 2,47 1,37 
Toplam 142 2,63 1,37 

 

Yöneticilerin karar verme yeteneklerini doğru buluyorum algısı hakkında yapılan 
ANOVA testi sonucunda (p=0,027) olduğundan çalışanların yöneticilerin karar verme 
yeteneklerini doğru bulması ile çalışanların toplam çalışma süreleri arasında 0,05 anlamlılık 
düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. H12 hipotezi kabul edilmiştir. 

İş yeri yöneticilerin yönetim tarzından memnunum algısı hakkında yapılan ANOVA 
testi sonucunda (p=0,010) olduğundan çalışanların yöneticilerin karar verme yeteneklerini 
doğru bulması olması ile çalışanların toplam çalışma süreleri arasında 0,05 anlamlılık 
düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. H13 hipotezi kabul edilmiştir. 

Yaptığım işi başkaları için bir şeyler yapabilme hissi açısından yeterli buluyorum 
algısı hakkında yapılan ANOVA testi sonucunda (p=0,022) olduğundan çalışanların yaptığı 
işi başkaları için bir şeyler yapabilme hissi açısından yeterli bulması ile çalışanların toplam 
çalışma süreleri arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. 
H14 hipotezi kabul edilmiştir.  

Aldığım ücretin yaptığım işin karşılığı olduğunu düşünüyorum algısı hakkında yapılan 
ANOVA testi sonucunda (p=0,033) olduğundan çalışanların yöneticilerin karar verme 
yeteneklerini doğru bulması olması ile çalışanların toplam çalışma süreleri arasında 0,05 
anlamlılık düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. H15 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tukey HSD testi sonuçlarına göre 1 yıldan az süredir kurumda çalışanlar, 1-3 yıl 
süredir kurumda çalışanlara göre yöneticilerin karar verme yeteneklerini doğru buluyorum, iş 
yeri yöneticilerin yönetim tarzından memnunum ve yaptığım işi başkaları için bir şeyle 
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yapabilme hissi açısından yeterli buluyorum önermelerine daha çok katıldıkları 
görülmektedir. Ayrıca 1 yıldan az süredir kurumda çalışanlar, 4-9 yıl süredir kurumda 
çalışanlara göre aldığım ücretin yaptığım işin karşılığı olduğunu düşünüyorum önermesine de 
daha çok katıldıkları görülmektedir. Bu durumun işe yeni girmiş olan bu çalışanların, diğer 
çalışanlara göre iş yeri hakkındaki algılamalarının daha az olmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 

 
4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 
Literatürde iş tatminine yönelik çok sayıda araştırma yapıldığı görülmektedir. Bu 

araştırmalardan öğretim elemanlarına yönelik olarak Koca ve Özçiftçi (2015), Aksaray 
Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesinde bulunan öğretim elemanlarının iş tatminlerine etki 
eden demografik faktörleri inceleyerek her iki üniversite için karşılaştırmalar yapmış, her iki 
üniversite öğretim elemanların iş tatmininin demografik faktörlere göre anlamlı bir farklılık 
göstermediğini ancak Aksaray Üniversitesi öğretim elemanlarının iş tatminlerinde yaş 
değişkenine göre anlamlı bir farlılık olduğunu tespit etmiştir. Turizm sektöründeki çalışanlara 
yönelik olarak Büyükyılmaz ve Akyüz (2015), Safranbolu’da bulunan otel ve konaklardaki 
201 çalışana anket yöntemi uygulamış, iş-aile çatışmasının içsel iş tatminin ve genel iş 
tatminin negatif yönlü ve anlamlı olarak etkilediğini buna karşın iş-aile çatışmasının dışsal iş 
tatmini üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır. Sağlık alanında Tutar 
(2007), Erzurum’da devlet ve özel hastanelerde çalışan sağlık personelinin işlem adaleti, iş 
tatmini ve duygusal bağlılık düzeylerini incelemiş, örgütsel işlem adaletinin iş tatminini, iş 
tatminin ise, duygusal bağlılığa katkı sağladığı sonucuna ulaşmıştır. Bankacılık ve sigortacılık 
sektöründe Çakar ve Yıldız (2009), sektörde faaliyet gösteren on iki firmadan 356 çalışan 
üzerinde adalet algıları, algılanan örgütsel deste ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi araştırmış, 
algılanan örgütsel desteğin, örgütsel adalet ve iş tatmini arasında ara değişken etkisine sahip 
olduğunu ve hem prosedürel hem de dağıtımsal adaletin iş tatmini olumlu etkilediği sonucuna 
ulaşmıştır. Sanayi sektöründe ise Çekmecelioğlu (2005), Gebze, Dil Ovası bölgesinde faaliyet 
gösteren dört boya sanayi işletmesinde yaptığı çalışma ile örgüt iklimimin, iş tatmini ve işten 
ayrılma niyetine etkisini araştırmış, çalışanların yaratıcılığını destekleyen bir örgüt ikliminin, 
iş tatmini sağladığını ve işten ayrılmayı azalttığı sonucuna ulaşmıştır. 

İş tatmini üzerine yapılan çalışmalar genellikle farklı alanlarda olmasına rağmen bu 
çalışma ile literatürde daha önce değinilmemiş vatandaşlarımıza birçok hizmet çeşidini 
birlikte sunan ve vatandaşların müşteri memnuniyeti düzeyini yüksek tutmaya çalışan PTT 
gişe görevlisi personelin iş ortamındaki tatmin düzeylerinin ne seviyede olduğu tespit edilerek 
ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda şu 
sonuçlara ulaşılmış ve öneriler geliştirilmiştir: 

Çalışanların 78’i (%54,9) 4 yıldan daha fazla süredir PTT bünyesinde çalışmaktadır. 
Bu durum anket katılımcılarının yarısından fazlasının uzun bir süredir kurumlarında 
çalışmakta olduğunu ve işlerinde tecrübeli sayılabileceklerini ortaya koymaktadır. Ayrıca 
çalışanların 113’ü (%79,6) 18-35 yaş aralığında çalışanlardan oluşmaktadır. Bu durumda ptt 
gişe görevlisi çalışanlarının genç bir nüfustan oluştuğunu ortaya koymaktadır. 

Çalışanların 102’si (%71,8) lisans ve yüksek lisans eğitimi almış mezunlardan 
oluşmaktadır. Bu durum bize vatandaşlarımıza birçok hizmet çeşidi sunan ptt gişe görevlisi 
çalışanların eğitim seviyelerinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

Çalışanlar, iş yerlerinde bağımsız çalışma imkânlarına sahip oldukları ve işlerinde ara 
sıra tekdüzelikten uzaklaşarak değişik şeyler yapma şansı oldukları önermelerine 
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katılmadıklarını belirtmişlerdir. Çalışanların yaşamış olduğu bu memnuniyetsizlik durumu, 
kurum yöneticilerinin düzenleyecekleri çeşitli aktiviteler ile azaltılabileceği düşünülmektedir.  

Çalışanlar, iş yeri yöneticilerinin yönetim tarzını ve yöneticilerin karar verme 
yeteneklerini doğru bulmasına ilişkin önermelerde 3,14 ve 3,08 ortalama ile kararsız oldukları 
tespit edilmiştir. Çalışanların bu sorununu çözmek için kurum yetkilileri tarafından iş yeri 
yöneticilerine yönelik kurum içi yönetim eğitimi verilmesini gerekmektedir. 

Çalışanların, iş ortamındaki arkadaşlık ilişkilerinin iş memnuniyetine etkileyeceğine 
ilişkin düşünceleri incelendiğinde ise çalışanların 3,76 gibi yüksek bir ortalama ile bu görüşe 
katıldıkları görülmüştür. Bu durum gişe görevlisi çalışanların aynı yerde bir arada 
çalışmasından kaynaklandığı ve arkadaşlık ilişkilerini önemsediklerini göstermektedir. 

Çalışanlar, bugün işe girecek olsam çalıştığım kuruma tekrar başvuruda bulunurum 
önermesine 2,77 ortalama ile kararsız kaldıkları görülmüştür. Bu durum kurum yöneticilerin 
üzerinde durması ve çözüm üretmesi gereken son derece hassas bir konudur. Çünkü 
çalışanların kurumlarına tekrar başvurmayı düşünmeleri önermesi hakkında kararsız bir görüş 
bildirmesi, mevcut iş tatminlerinin düşük olmasından kaynakladığı düşünülmektedir. 

Çalışanlar hakkında kurulan hipotezler üzerinde yapılan anova testi sonucunda bazı 
hipotezler anlamlı bulunup kabul edilmiştir. 

Çalışanların yaşları ile yöneticilerin karar verme yetenekleri arasında, işlerinin 
kendilerine garantili bir gelecek sağlaması ve alınan ücretin yapılan işin karşılığı olması 
arasında anlamlı farklılıklar vardır.  

Bu farklılıklara göre 26-35 yaş aralığında olanlar, 46-55 yaş aralığında olanlara göre 
yöneticilerin karar verme yeteneklerinin doğru bulunması ve 36-45 yaş aralığında olanlara 
göre işlerinin kendilerine garantili bir gelecek sağlaması bakımından yeterli bulması 
önermesine daha çok katıldığı görülmektedir. Yaş ortalaması daha yüksek çalışanların 
memnuniyet düzeylerinin yükseltilebilmesi için bu çalışanların maaşlarında çeşitli 
iyileştirmeler, hizmet yıllarına göre teşvik edici çalışmalar ve ödüllendirme sistemleri 
getirilerek yaş ortalaması yüksek olan çalışanların memnuniyet düzeylerinin artırılması 
gerekmektedir. 

Çalışanların eğitim düzeyleri ile iş etiğine uygun olmayan bir görevi yapmamaları 
arasında ve alınan ücretin yapılan işin karşılığı olması arasında anlamlı farklılıklar vardır.  

Bu farklılıklara göre yüksek lisans seviyesinde eğitimden mezun olanlar, lise 
seviyesinde eğitimden mezun olanlara göre iş etiğine uygun olmayan bir görevi yapmaması 
ve aldığın ücretin yaptığı işlerini karşılığı olduğunu düşünmeleri önermesine daha çok 
katıldıkları görülmektedir. Eğitim seviyesi daha düşük olan çalışanların memnuniyet 
düzeylerinin yükseltilebilmesi için kurumun çalışanlarına yapmış oldukları işlerin önemi ve 
mahiyeti hakkında eğitim verilerek eğitim seviyesi düşük olan çalışanların memnuniyet 
düzeylerini arttırmak gerekmektedir. 

Çalışanların kurumda çalışma süresi ile alınan ücretin yapılan işin karşılığı olması 
arasında anlamlı farklılıklar vardır.  

Bu farklılıklara göre 1 yıldan az süredir kurumda çalışanlar, 4-9 yıl süredir kurumda 
çalışanlara göre aldığım ücretin yaptığı işlerini karşılığı olduğunu düşünüyorum önermesine 
daha çok katıldığı görülmektedir. Kurumda daha uzun süredir çalışmakta olanların 
memnuniyet düzeylerinin yükseltilebilmesi için kurumun, çalışanların maaşlarından 
iyileştirmelere yönelik ikramiye dağıtımı ve ödüllendirme sistemleri getirmesi gerekmektedir. 

Çalışanların toplam çalışma süresi ile yöneticilerin karar verme yeteneklerini doğru 
bulmaları arasında, iş yeri yöneticilerin yönetim tarzlarından memnun olmaları arasında, 
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yaptıkları işi başkaları için bir şeyler yapabilme hissi açısından yeterli bulmaları arasında ve 
alınan ücretin yapılan işin karşılığı olması arasında anlamlı farklılıklar vardır.  

Bu farklılıklara göre 1 yıldan az süredir kurumda çalışanlar, 1-3 yıl süredir kurumda 
çalışanlara göre yöneticilerin karar verme yeteneklerini doğru buluyorum, iş yeri yöneticilerin 
yönetim tarzından memnunum ve yaptığım işi başkaları için bir şeyler yapabilme hissi 
açısından yeterli buluyorum önermelerine daha çok katıldıkları görülmektedir. Ayrıca 1 
yıldan az süredir kurumda çalışanlar, 4-9 yıl süredir kurumda çalışanlara göre aldığım ücretin 
yaptığım işin karşılığı olduğunu düşünüyorum önermesine de daha çok katıldıkları 
görülmektedir. Bu durumun işe yeni başlamış olan çalışanların, diğer çalışanlara göre iş yeri 
hakkındaki algılamalarının daha az olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. İş yerinde 
daha uzun süredir çalışmakta olan çalışanların memnuniyet düzeylerinin yükseltilebilmesi için 
kurumun çalışanlarına yönelik seminerler düzenleyerek işletmede herhangi bir sorun olup 
olmadığını tespit etmesi ve çalışanların sorunlarına yönelik çözümler üretmesi gerekmektedir. 

Çalışanlar hakkında kurulan hipotezler üzerinde yapılan t testi sonucunda çalışanların 
cinsiyetleri ile kendi fikir ve kanaatlerimi kullanabildiğim bir işte çalıştıklarını düşünmeleri 
arasında kurulan hipotez anlamlı bulunup kabul edilmiştir. 

Bu hipotez sonucuna göre erkek çalışanların, kadın çalışanlara göre kendi fikir ve 
kanaatlerimi kullanabildiğim bir işte çalışıyorum önermesine daha fazla katıldığı 
görülmektedir. Kadın çalışanların iş yerlerine olan aitlik hislerin artırılabilmesi için kadın 
çalışanların sorunlarının dinlenmesine yönelik seminerler düzenlenerek çalışanların psikolojik 
ve duygusal durumlarında iyileştirmelere gidilmesi gerekmektedir. 

Elde edilen sonuçlar ve geliştirilen öneriler doğrultusunda çalışanların mevcut iş 
tatminine yönelik bu durumu dikkate alan işletmeler, çözüme yönelik yapacakları stratejiler 
ile çalışanlarının iş tatmini seviyesinin yükseltebilmesi sağlayacak ve bu yolla sunmuş olduğu 
hizmetlerin kalitesini artıracaktır. Böylece işletme müşterilerinin alınan hizmetlere karşı 
memnuniyet düzeylerinin artırabilmesi sağlanabilecektir. Bu durumda memnun olan 
müşterinin aldığı ürün ya da hizmeti aynı işletmeden tekrar alma eğilimi göstermesine ve 
aldığı hizmetler hakkında çevresine olumlu görüşler aktarmasına yol açacaktır.  

İşletmelerin çalışan tatmini seviyesini yükseltebilmesinin bir diğer önemli sonucu ise 
işletme çalışanlarının işletmede tutulmasıdır. Tatmin seviyesi yüksek olan işletme 
çalışanlarının işletmede kalmasıyla işletme içinde mutlu çalışanlar yaratılacak ve bu durum 
çalışma ortamının daha huzurlu olmasına yol açacaktır. Böylece huzurlu bir işletme içi 
çalışma ortamı oluşması, personel devir hızını azaltacak ve kârlılığa yönelik olumlu etkilerin 
oluşmasına yol açacaktır. 
 
KAYNAKÇA 
Akgül, A. ve Çevik, O. (2005). İstatistiksel Analiz Teknikleri: SPSS’te  İşletme Yönetimi 

Uygulamaları. Ankara: Emek Ofset. 
Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2004). Sosyal Bilimlerde 

Arastırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı, 3. Baskı, İstanbul. 
Büyüköztürk, Ş. (2004). Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pagem Akademi Yayıncılık. 
Büyükyılmaz, O. ve Akyüz, S. (2015). “Safranbolu’daki Otel ve Konak Çalışanlarının 

Algıladığı İş-Aile Yaşam Çatışmasının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi”, Akademik Bakış 
Dergisi, (Sayı: 52): 265-284. 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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 
 
 

 370 

Çakar D., N. ve Yıldız, S. (2009). “Örgütsel Adaletin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Algılanan 
Örgütsel Destek Bir Ara Değişken Mi?”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c.8, (Sayı: 
28): 68-90. 

Çarıkçı, İ. H. (2000). “Çalısanların İş Tatminlerini Etkileyen Kişisel Özellikler–Süpermarket 
Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 
5(2),155-168. 

Çelik, M. (2012). “Müşteri Memnuniyeti ve Hizmet Kalitesi Üzerine Adıyaman Üniversitesi 
Yemekhanesinde Bir Uygulama”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, (Sayı: 10): 29-54. 

Cekmecelioğlu, G., H. (2005). “Örgüt İkliminin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti 
Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Dergisi, c.6, (Sayı: 2): 23-39. 

Çınar, İ. ve Kavlak, O. (2009). İzmir ilinde Çalısan Ambulans ve Acil Bakım Teknikerlerinde 
İş Doyumunun ve Buna Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. Akademik Acil Tıp Dergisi, 
8(3), 34. 

Deniz, A. ve Gödekmerdan, L. (2011). “Müşterilerin Kargo Firmalarının Sunduğu Hizmetlere 
Yönelik Tutum ve Düşünceleri Üzerine Bir Araştırma” Atatürk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi. 15 (2): 379-396. 

Erdoğan, İ. (1996). İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış. İstanbul: Avcıoğlu Basım Yayım. 
Koca, G. ve Özçiftçi V. (2015). “İş Tatmini: Öğretim Elemanlarına Yönelik Bir Uygulama”, 

Akademik Bakış Dergisi, (Sayı: 48): 400-415. 
Özdamar, K. (1999). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. Eskisehir: Kaan Kitabevi. 
Özdayı, N. (1990). “Resmi ve Özel Liselerde Çalışan Öğretmenlerin, İş Tatmini ve İş 

Streslerinin Karşılaştırmalı Analizi”. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi İşletme 
Fakültesi. 

Özer, Ö. ve Günaydın, Y. (2010). “Otel İşletmelerinde Müşteri Memnuniyet ve Müşteri 
Sadakati İlişkisi: Dört Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama”, İşletme Fakültesi 
Dergisi, c.11, (Sayı: 2): 127-154. 

Özgül, P. (2007). “Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikayetleri Üzerine Bir Alan 
Araştırması”. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü. 

Tutar, H. (2007). “Erzurum’da Devlet ve Özel Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin İşlem 
Adaleti, İş Tatmini ve Duygusal Bağlılık Durumlarının İncelenmesi”, Süleyman 
Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c.12, (Sayı: 2): 97-
120. 

Yılmaz, Z. ve Murat, M. (2008). İlkögretim Okulu Yöneticilerinin İş Doyumları ile Örgütsel 
Stres Kaynakları Arasındaki İlişki. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 
204. 

 

http://www.akademikbakis.org/


	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	  
	  
	  

	   371	  

POPÜLER KÜLTÜR SÜPER KAHRAMANI  BATMAN:  SİSTEM KARŞITI  MI? 
ADALET SAĞLAYICI MI? 

 

Ümmühan KAYGISIZ*  Yasemin DURAN** 

Öz 

Bu makalede Christopher Nolan’ın Batman Başlıyor (2005),  Kara Şövalye (2008) ve Kara Şövalye Yükseliyor 
(2012) filmleri analiz edilecektir. Çalışmada Batman’ın suçla ve suçlularla mücadele etmek için ortaya 
çıkışından başlayıp üçlemenin son filmi olan Dark Knight Rises’e kadar  olan süreçte verilen mesajlar söylem 
analizi yapılarak incelenecektir. Sistemdeki yanlışlar,  devlet olgusu ve devletin sahip olduğu güvenlik güçlerinin 
pozisyonu da Batman’ın ortaya çıkışını kolaylaştıran unsurlar olarak ele alınacaktır. Batman’ın bahsedilen 
sistemdeki yanlışlıkları  kendine has yöntemlerle çözmeye çalışması ana sorumuzu ortaya çıkarmıştır.  

Çalışmanın amacı,  popüler kültürün yükselttiği bir sinema değeri olan Batman’ın adalet sağlayıcı mı? Yoksa 
sistem karşıtı mı?  olduğunu tespit etmeye çalışmaktır. 

Anahtar Kelimeler:  Süper kahraman, devlet, adalet, Batman. 

 

As The Popular Culture Superhero Batman: Is System Against? Is Justice Provider? 

Abstract 

This article, Christopher Nolan's Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) and The Dark Knight Rises 
(2012) films will be analyzed. The study starts from the onset to combat the crime and criminals recent film, The 
Dark Knight Rises Batman trilogy in the process until the message will be examined through discourse analysis. 
Wrong in the system, the state and position of the cases by the state security forces have also discussed as an 
element that will facilitate the emergence of Batman. Batman mistakes in the mentioned system is not working 
to solve the unique method revealed our main question. 

The purpose of the study, is a vigilante Batman movie with a value increase of popular culture? Or an anti-
system? that is trying to determine. 

Keywords: Superhero, government, justice, Batman. 

 

Giriş 

 “Popüler” kavramı daha Ortaçağ’da biçimlenen anlamıyla “halka ait”; modernleşmeyle 
birlikte aldığı yeni anlamıyla “herkes tarafından beğenilen, sevilen”; ya da “geniş kitlelere 
özgü olma” gibi pek çok olguyu içinde taşımaktadır (Güllüoğlu, 2012:66).  

Popüler kültür sanat terimi olarak “Yüksek kültür denilen opera, tiyatro, klasik müzik ya da 
klasik edebiyatın karşıtı” ya da “Sıradan insanın müziği, sanatı, edebiyatı” olarak 
tanımlanırken Kongar popüler kültürü, “Geniş halk kitlelerinin benimsediği kültür” olarak 
tanımlamaktadır (www.emrekongar.org). Bu kavram, TDK Güncel Türkçe Sözlük’te “Belli 
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bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel özelliklerin bütünü” 
(www.tdk.gov.tr) ifadeleriyle tanımlanmıştır (Sakallı, 2014:309).  

Popüler kültür kavramı ilk olarak Amerika’da kitle kültürü olarak tartışılmış, elit kesimin 
kültürüne karşı halkın kültürünü karşılamak için üretilmiştir. Popüler kültür, kitle iletişim 
araçlarıyla, sadece kitlesel Pazar için üretilen, standart yaygın kültürel ürünlerin toplamını 
ifade eder. 19. YY sonlarından itibaren endüstriyel gelişmelere paralel olarak kapitalizm ciddi 
bir gelişme göstermiş, kitle iletişim araçlarını da tekeline alarak görünür olmaya başlamıştır. 
Amerika en hızlı kapitalist değişimi yaşayan ülkelerin başındadır ve kapitalizmin eğlenceden 
müziğe, giyimden sanata her alanda kendine bir sektör oluşturmaya başlamasıyla, popüler 
kültür kavramı da orada kullanılmaya başlamıştır (COŞGUN, 2012:841).   

Ray Browne  popüler kültürü “dar entelektüel veya yaratıcı elit” olanı hariç tutarak her şeyi 
içine alarak kapsamlı bir yaklaşımı savunarak “Yeni Beşeri Bilimlerde Popüler Kültür” 
(Popular Culture as the New Humanities) adlı dergide popüler kültür tabiriyle, “Biz üzerinde 
yaşadığımız dünyanın tüm özelliklerini kastediyoruz... Popüler kültür çevremizde dönüp 
duran her zamanki dünyadır... Popüler kültür halkın sesidir...” demektedir (Browne, 1984: 1). 

Gramsci popüler kültür anlayışını; kültür kavramına negatif bir şekilde bakan “Frankfurt 
Okulu” teorisyenleri gibi, pozitif bakan “Kültürelciliği” birleştirerek, ne yapısalcılık 
bakımından ekolün kabul gördüğü halk kesiminin kültür anlamdaki bozulmalarını, ne de 
Kültürelciler’in görmüş olduğu “kendini doğrulama”, “kendini yapma” şeklinde 
değerlendirmiştir. Popüler kültürün karşı düşüncedeki bakış açısına göre ise, baskı veya 
eğilimlerin sonucunda biçim alabilen “güç alanı”nın doğurmuş olduğu ilişkiler olarak 
nitelendirerek, kapitalist toplum yapısı içerisinde mücadele hakimiyetinden çok belirli bir 
hegemoni mücadelesi içinde olduğunu söylemek mümkündür (Özkan, 2006:32 ve Özbek, 
2000: 66-69 ve Alemdar, Erdoğan 1994: 104-107). 

Sanat çabası ise  her şeyden önce simge yaratma çabasıdır; sanat simgeyle başlar, sanatın 
kökeninde simge vardır. Sanat yapıcı kendinden nice simge barındırır. Her yapıt bir simge 
değil bir simgeler bütünüdür. Buna göre kahramanlar da simgesel kişiliklerdir. Don Kişot da 
Faust da simgesel kişilerdir. Yalnız kişiler değil birtakım hayvanlar da insan dünyasının çeşitli 
özelliklerini simgeleştirmekte bol bol kullanılmıştır. Tavşan sevimli ve açıkgözdür, tilki 
kurnazdır, kuyruğunu ısıran yılan ölümsüzlüğü anlatır vs (Timuçin, 2003:181-196). 

 İlk süper kahramanlar 1931'de Shade ve de 1936 çıkışlı Phantom (Kızıl maske) kabul edilse 
de, en bilinen ve artık bir stereotip, bir ikon haline gelen süper kahraman 1938 çıkışlı 
Superman'dir. 1940-41 yıllarında ilk kadın süper kahramanlar piyasaya çıksa da, yine en fazla 
bilinen süper kadın kahraman Wonder Woman'dır. Superman de, Wonder Woman da DC 
Comics firması karakterlerindendir. Diğer en meşhur DC Comics süper kahramanı Batman'dir 
ve Superman & Wonder Woman & Batman üçlüsü, DC Comics evreninde "Büyük Üçlü" 
olarak tanınırlar.  

Batman piyasaya ilk çıktığında süper kahraman olup olmadığı konusunda spekülasyonlar 
çıkmıştır (http://www.tandfonline.com/loi/cjme20). Tanım olarak süper kahramana 
baktığımızda, normal insanlarda olmayan güçlere sahip olan karakterler olarak 
adlandırılmıştır. 40 lı yıllarda, etiketlerin ve tanımların çok önemli olduğu bir zamanda, 
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Batman'in süper kahraman olup olmadığı büyük bir sorundur. Bu sebeple Batman ve onun 
gibi süper gücü olmayan kahramanlar bir süre "Gizemli Adamlar" olarak daha sonra da 
"Kostümlü Suç Avcıları" ya da "Pelerinli Savaşçı" olarak anılmışlardır. Etiketlerin zamanla 
önemsizleşmesi ve silinmesi hepsinin genel olarak süper kahramanlar adı altında 
toplanmasına neden olmuştur (Tunç Pekmen "Süper Kahraman Nedir? Bir Giriş Yazısı." 14 
Ekim 2014  http://www.kayipdunya.com/tunc-pekmen/super-kahraman-nedir-bir-giris-yazisi). 

Başlangıçta Batman, güçlü yarasa kanatlarıyla uçabilen ve birkaç olağanüstü beceriyi 
gösterebilen bir süper kahraman olarak düşünülmüştür. Fakat sonra onu akrobatik 
yetenekleriyle, o zaman için tasarlanabilecek bütün teknolojik donanımıyla, gangsterlerin ve 
kötülerin iflahını kesen bir insan kahraman yapmaya karar verdiler. Yarasa kostümü, adaletin 
simgesi olarak adalet düşmanlarını korkutacaktı  (Atayman, 2004:57). Yarasadan ilham 
alınarak kurgulanan Batmanın, geceleri gökdelenler arasında planörü andıran peleriniyle 
süzülerek “iyileri kötülerden” koruduğu ana temasından hareket edersek, iyiyi temsil eden 
Batmanın karşısında konumlanan kim olursa olsun kötü olarak algılanıyor (Sema Karabıyık 
"Resmi İdeolojiye Göre Saf Değiştiren Süper Kahramanlar." Yeni Şafak Gazetesi Web 
Sayfası. 22 Temmuz 2012) 
http://yenisafak.com.tr/yazarlar/?t=22.07.2012&y=SemaKarabiyik). 

Onu diğer süper kahramanlardan ayıran en büyük özelliği bahsedildiği gibi hiçbir insanüstü 
gücünün olmamasıdır.  Süper bir güce sahip olmayan ama süper kahraman olarak tanınan 
Batman ya da  Bruce Wayne, ailesi çocuk yaşta gözlerinin önünde öldürüldükten sonra, 
hayatını yaşadığı şehir olan Gotham’ı kötülerden ve zorbalardan korumaya and içmiştir. Onun 
her zaman yanında olan Alfred gibi bir yardımcı ve arkadaşa sahiptir. Dünya'nın en iyi 
ekipmanlarına sahiptir. Batmobil gibi karada ve havada giden çok iyi bir aracı vardır. Bruce 
Wayne'in eğitim hayatı da oldukça yoğundur. Kriminal bilimler, adli tıp, bilgisayar, kimya, 
biyoloji, mühendislik dallarında çeşitli üniversitelerden derecelere sahiptir. İspanyolca, 
Fransızca, Rusça, Japonca, Çince, Arapça bilir. 

Aile kökeninden gelen zenginlik ve mirasın süper güçlere sahip olmak için harcanması veya 
bu zenginliğin süper kahraman olmaya yatırılması da mümkün olabilecek olgulardan biridir. 
Dolayısıyla Batman kapitalist bir süper kahramandır. Karakter, bu zenginliği kullanarak 
yeteneklerini geliştirir ve düşmanlarına karşı yeni silahlar geliştirir. Bu zenginlik ayrıca 
etkileyici bir görünüme sahip olmak için de kullanılmaktadır. Batman, Iron Man ve Elektra 
gibi karakterler bu oluşumlara birer örnektir (Seçmen, 2014: 32). 

Gerçek anlamda bu karakterin dünyasını yansıtan ilk film olarak 1989 yılında Tim Burton 
yönetmenliğinde çekilen Batman gelmektedir. 1991 yılında yine Burton tarafında Batman 
Returns vizyona girmiştir. 1995 ve 1997 yıllarında çekilen Batman Forever ve Batman & 
Robin, bir sinema filmi olarak en zayıf halkaları oluşturmaktadırlar. 2000 yılında çizgi film 
olarak vizyon şansı bulan Batman Beyond: The Return of The Joker, çok tanıtılmasa da 
önemli bir çizgi roman uyarlamasıdır. Bir süper kahraman olarak, 2000’li yılların yeni 
yorumlamaları arasında şu ana kadar en çok göze batan ve takdire değer yapımlardan biri 
kabul edilen ise, Batman’i bir üçleme haline getirerek sunan Christopher Nolan 
yönetmenliğinde çekilen Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008), The Dark Knight 
Rises (2012) yapımlarıdır.  
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New York City, Chicago, Boston ve Pittsburgh gibi şehirlerden türetilen Gotham Şehri, 
Amerika'nın kuzeydoğu körfezindedir. Genellikle kirli, yüksek suç oranlı, çürümüş olarak 
resmedilen kent, Superman'in parlak, temiz, fütüristik Metropolis'inin zıddıdır. Gotham'ın 
"News York'un gece hali" olduğu, New York'un geçmişindeki yüksek suç oranına atfen 
söylenegelmişir. Thomas ve Martha Wayne de şu anda kenar mahalleye dönüşmüş ancak 
eskiden lüks bir mahalle olan Park Row'da öldürülmüşlerdir. Batman hikâyeleri ilk olarak 
New York şehrinde geçmesine rağmen, sonradan hep Gotham Şehrinde yaşadığı anlatılmıştır. 
Superman'in Metropolis'i gibi, Gotham da kahramanının karakteristik özelliklerini taşır. 

İlgili literatür tarandığında bu konuya ilişkin olarak iki çalışma gözlemlenmiştir. Bunlardan 
ilki, Feryal Çubukçu’nun “Crime And Punishment: Reframing Audience Perception Of 
Justice In Batman Trilogy” Suç Ve Ceza: Batman Üçlemesi Adaletin Hedef Kitle Algısı adlı 
makalesidir. Çalışmada kanun, dil ve film arasındaki ilişki incelenmekte, suçun nasıl 
oluştuğu, kurbanlaşmanın nasıl temsil edildiği ve adaletin nasıl gösterildiği Christopher 
Nolan’ın Batman serisinde vurgulanmaktadır (ÇUBUKÇU, 2014:21).  

Diğer çalışma, Mustafa Bölükbaşı’nın “Christopher Nolan’ın ‘Batman Üçlemesi’ Üzerine 
İdeolojik Bir İnceleme” adlı makalesidir. Makalede bir süper kahraman anlatısı olarak 
Christopher Nolan’ın cekmiş olduğu Batman Başlıyor (2005), Kara Şövalye (2008) ve Kara 
Şövalye Yükseliyor (2012) filmleri üzerinden  Batman’in nasıl bir ideolojik anlamı olduğu 
sorgulanmaktadır (BÖÜKBAŞI, 2012:1).  

Bu çalışmada ise, Batman’ın suçla ve suçlularla mücadele etmek için ortaya çıkışından 
başlayıp üçlemenin son filmi olan Dark Knight Rises’e kadar  olan süreçte Batman Başlıyor 
(2005), Kara Şövalye (2008) ve Kara Şövalye Yükseliyor (2012) filmlerinde verilen mesajlar 
söylem analizi yapılarak incelenecektir. Sistemdeki yanlışlar,  devlet olgusu ve devletin sahip 
olduğu güvenlik güçlerinin pozisyonu da Batman’ın ortaya çıkışını kolaylaştıran unsurlar 
olarak ele alınacaktır.  

Çalışma, ilgili literatüre yukarıda bahsedilen çalışmalarla birlikte önemli katkılar 
sağlayacaktır. Öncelikle  popüler kültürün en önemli unsurlarından birisi olarak  son dönemde 
oldukça yaygın hale gelen sinema endüstrisinde süper kahraman olgusu üzerinde durulmuştur. 
Bu bağlamda küreselleşme ile beraber ortaya çıkan sorunlar, küresel suçlar, açlık ve 
yoksulluk gibi durumlarda insanların devletten beklentileri de artmaktadır. Yanı sıra büyük 
sorunları gerçeklik olgusu ile çözmek yerine, mucizevi bir güçten faydalanma  beklentileri de 
her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda insanlar filmlerdeki karakterler  ile kendilerini 
özdeşleştirerek kısa süreli de olsa bir rahatlama hissi yaşamaktadır. 

 

Çalışmanın Amacı     

 Çalışmanın amacı,  simgesel kişilik  taşıyan bir süper   kahraman olarak  popüler kültürün 
yükselttiği bir sinema değeri olan Batman’ın bir adalet sağlayıcı mı? Yoksa bir sistem karşıtı 
mı?  olduğunu yapılacak söylem analizi ile yorumlamaktır.  
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Çalışmanın Kapsamı 

Bu çalışmada, Batman Başlıyor (2005), Kara Şövalye (2008) ve Kara Şövalye Yükseliyor 
(2012)  filmlerinin, film analizi gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın Metodu 

Bu çalışmada söylem analizi gerçekleştirilmiştir. Söylem analizi konuşma ve metinler 
aracılığıyla oluşan anlam ürünleri ile ilgilenen geniş kapsamlı sosyal ve kültürel araştırmalar 
içinde kullanılan bir araştırma yöntemidir. Söylem analizi metedolojik ve kavramsal 
unsurlardan meydana gelen sosyal hayata dair bir perspektif olup, söylem üzerine düşünme 
(teorik ve meta-teorik öğeler) ve söylemi datalaştırma yolu olarak karakterize edilir. Bu analiz 
yöntemi sadece geleneksel metodolojilere bir alternatif olmayıp, aynı zamanda bu 
metodolojilerin içine sokulmuş bakış açılarına karşı bir alternatiftir. Söylem analizi 
metodolojide genel, kuramsal ve niceliksel yaklaşımlardan, ayrı ayrı nitelendirilen, detaylı ve 
nitel yaklaşımlara geçiş için gerekli bir çabadır (Wood ve Kroger, 2000). Çalışmada, 
Christopher Nolan’ın Batman film serisinin adalet ve hukuk söylemi üzerinde durulacak ve bu 
çerçevede Batman’ın adalet sağlayıcısı mı yoksa  sistem karşıtı mı olduğu üzerine yorumlar 
yapılacaktır. 

Adalet Sağlayıcısı Ve  Sistem Karşıtı Paradoksu 

Tanımlanması en güç olan kavramların başında gelen adalet, insanlık tarihi boyunca üzerinde 
en fazla durulan, aynı zamanda ahlaksal ve politik anlamda insanlığın ulaşacağı ideal durumu 
gösteren bir kavramdır. Sokrates’e göre iki tür adalet vardır: Politik (kentin ya da devletin 
adaleti) ve bireysel (birey olarak insan tekinin adaleti). Kent daha büyük olduğu için adaleti 
önce orada aramak daha mantıklıdır  ve daha sonra bunun bireyde bir karşılığı/benzeri olup 
olmadığına bakılır. Cephalus adaletin yasal yaptırımlara saygı/hürmet duymak olduğunu, 
Polemarchus ise dostlara yardım etmek ve düşmanlara zarar vermek olduğunu söylemiştir. 
Sokrates, adaletin ruhun sağlığına dayandığını belirterek tamamlar. Adil bir ruh, kısımlarının 
uygun düzenlendiği bir ruhtur ve böylece sağlıklı bir ruhtur. Adaletsiz bir ruh ise sağlıksız bir 
ruhtur. Böylece adaletin değerli/istenir olduğuna ilişkin bir pozisyona gelmiş oluyoruz. Sağlık 
sırf kendisi için istenen bir şey ise ve adalet de ruhun sağlığı ise, o da istenir olur.  

Platon’da adalet kavramını analiz ederken hiç şüphesiz ilk kaynak onun Politeia adlı 
diyalogudur. İdeal devletin temeli olması bakımından adalet kavramının işlendiği yer 
Politeia’dır. Kavramın ilk tanımı Kephalos’un şu cümleleridir: Adalet “başı dara düşüp bir 
kimseyi aldatmaktan ya da yalan söylemekten; bir Tanrıya kurban adağı ya da bir insana para 
borcu kalıp da öbür dünyaya korku içinde yollanmaktan kurtarır insanı” (Platon, 2002: 331b).  

Platon’a göre devletin en önemli özellikleri bilgelik, cesaret, ölçülülük ve adalettir. Devlette 
bilgelik devleti koruyanlara, cesaret savaşçılara, ölçülülük ise onu idare eden hükümete denk 
gelmektedir. Platon adaleti, “herkesin kendi üzerine düşeni yapması ve kendi payına sahip 
olmasıdır” şeklinde tanımlar. Aristoteles’e göre genel adalet (iustita universalis), meşru 
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anlamda yasalara uygun ve politik düzene saygı gösteren bir adalet olmak durumundadır 
(www.flsfdergisi.com/sayi6/27-46.pdf). 

Thomas Hobbes’a göre “Doğal olarak özgürlüğü ve başkalarına egemen olmayı seven 
insanların, devletler halinde yaşarlarken, kendilerini tabi kıldıkları kısıtlamanın nihai nedeni, 
amacı veya hedefi, kendilerini korumak böylelikle daha mutlu bir hayat sürmek; yani insanları 
korku içinde tutacak ve onları ceza tehdidiyle, ahitlerini ifa etmeye ve doğa yasalarına 
uymaya zorlayacak belirgin bir güç olmadığında, insanların doğal duygularının zorunlu 
sonucu olan o berbat savaş durumundan kurtulmaktır” (Türköne, 2006: 71). Hobbes, 
egemenin tek bir kişi olması gerekmediğini söylerken, Leviathan’ında mutlak iktidarla 
donatılmış bir devleti savunuyordu (Axford vd., 2002: 485). 

Adalet ve devlet kavramı tarihsel ve felsefi bağlamda açıklandığı şekilde gelişirken popüler 
kültür, medya ve devlet-ideoloji ilişkisi Stuart Hall’ün önderliğinde 1970’lerde ilgi odağı 
haline gelmiştir. Hall, Policing the Crisis yapıtında Altuhsserci yapısacılıktaki “egemen 
ideolojileri yeniden-üreten ideolojik devlet aygıtları” görüşü ile Gramsci’nin hegemonya 
anlayışını birleştirerek, medyaya görece otonomi veren İngiliz Marksist kültürel teorinin bir 
türünü yaratmıştır. Temel teze göre, medya yönetici sınıfın çıkarlarına hizmet eden yorumları 
yeniden üretir; fakat medya aynı zamanda, ideolojik mücadele alanıdır. Hall’a göre (Hall, 
1980), izleyiciler “tercihli okumayı” otomatik olarak benimsemezler; sosyal durumları, onları 
farklı duruşları benimsemeye yönlendirebilir; müzakere edilmiş veya karşıt okumalar 
yapabilirler. Medya mesajlarını tüketen izleyicilerin referans çerçeveleri bir yerden gelir, bir 
zamanlar oluşmuştur, sembolsel etkileşimlerden geçerek zaman içinde değişebilirler. Medyayı 
uzun zaman kullanma, insanların dünyayı anlama ve yorumlamadaki yönelimlerini 
belirlemede önemli rol oynar (Erdoğan, Korkmaz, 2010:359). 

 Bütün bahsedilen referanslar ışığında bu çalışmada Nolan’ın Batman üçlemesindeki suç, 
hukuk ve adalete dair söylemleri  incelenerek söylem analizi yapılacaktır.  Nolan’ın ilk 
filmindeki temel mesele adalet-intikam sorunsalı  üzerine inşa edilmektedir. Filmde, adaletin 
kurumsal bir hukuk sistemi içerisinden yerine getirilemediği bir toplumda, çözüm bireysel 
olarak aranabilir mi? ve Adaleti hiçe sayanlara karşı adil davranılır mı ya da başka bir deyişle 
“kısasa kısas” doğru mudur? Şeklinde cevabı aranan iki asli soru bulunmaktadır. 

Öncelikle bir süper kahramanın varlığının, sistemde yanlış giden bir şeyler olduğunu en 
başından kabul etmek anlamına geldiği belirtilmelidir. Mevcut adalet sistemi doğru düzgün 
işleseydi zaten bir süper kahramana  ihtiyaç duyulmazdı. Batman ve Örümcek Adam 
örneklerinde de görüldüğü gibi, süper kahramanlar mevcut hukuk düzeni içerisinde bireysel 
olarak bir adaletsizlik deneyimi yaşamaları sonucu harekete geçmekte ancak daha sonra bu 
durum toplumsal bir amaca dönüşerek bir halk kahramanı ortaya çıkarmaktadır (Bölükbaşı, 
2013: 3). 
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Tablo 1: Christopher Nolan’ın Batman Başlıyor (2005), Kara Şövalye (2008) ve Kara 
Şövalye Yükseliyor (2012) filmlerindeki karakterlerin suç, suçlu, kahraman, adalet ve 
hukuka dair söylemleri  

Batman Begins (2005) 
filminde öne çıkan  
karakterler 

Söylemlerde Öne Çıkan Kavramlar 

Ra's Al Ghul jeune Kötülük, Nefret, Adalet, Korku, Ölüm, Suç, Öfke, Suçlu, 
Hoşgörü, Toplum, İntikam, Savaş, Açlık, Adaletsizlik. 

Rachel  Adalet, Adaletsizlik, İntikam, Toplum, Aile, 
Bruce Wayne-Batman Suçlu, Toplum, Yasa, Korku, İyilik, Yardım, Aile. 
Gordon  Suçlu, Savcı, Yargıç, Mücadele, Suç. 
Polis Yasa. 
Thomas Wayne (Batman’ın 
Babası) 

Korku, Yoksulluk, Zenginlik. 

The Dark Knight (2008) Söylemlerde Öne Çıkan Kavramlar 
Bankacı Suçlu, Onur, Saygı. 
Gordon İntikamcı, Tutuklama, İdealizm. 
Harvey Dent Onur, Kamu Hizmeti, Halk, Düzen, Yasa, Adalet, Şans. 
Joker Kaos, Suç, Suçlu, Düzen. 
Alfred Mantık, Sadakat. 
The Dark Knight Rises 
(2012) 

Söylemlerde Öne Çıkan Kavramlar 

Bane Karanlık, Dünya, Adalet, Kontrol, Özgürlük, Zulüm, 
Yozlaşma, Fırsat Eşitliği, Halk, Mahkum, Ordu, Güçlüler, 
Mahkeme, Ganimet, Kan, Polis, Şehir, Zenginlik. 

Gordon Kahraman, Kanun, Silah, Halk. 
Polis Kahraman, Maske, Koruma. 
Devlet Yetkilisi Terörist, Haydut, Organize Suç. 
Batman Suçlu, Şehir, Koruma. 
Alfred Hapishane, Mahkum, Kaynak, Bilgi. 

Yukarıdaki Tablo 1’de Batman Trilojisinde geçen ve öne çıkan kahramanların suça, suçluya, 
adalete, kahramanlığa ilişkin söylemleri ile ilgili kavramlar seçilerek belirlenmiştir.    

Toplumsal Bağlam 

Filmde söylemin bir parçası olan mekanlar dikkatle seçilmiş, Gotham City olarak adlandırılan 
ana mekanda çekilen sahnelerin kurguyu tam olarak yansıtmasına özen gösterilmiştir. Gotham 
şehrinin New York’u işaret ettiği söylenebilir. 
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Batman de  dahil olmak üzere bütün süper kahraman öykülerinde şiddet uygulayan üç ayrı 
aktör bulunmaktadır: Birincisi mevcut düzenin bekçisi olan, devletin meşru şiddet 
uygulayıcısı konumundaki polis gücü, ikincisi bu polis gücünün baş edemediği, kendi 
çıkarlarını gerçekleştirebilmek için gayrimeşru bir şiddet uygulayan suçlular ve üçüncüsü de 
düzeni yeniden sağlamak adına, meşruiyeti tamamen kendinden gelen bir şiddet uygulayarak 
suçluları yakalayan “süper kahramanlar”. Weber’den beri devlet, meşru şiddet tekelini elinde 
bulunduran aygıt olarak tanımlanmaktadır (Bölükbaşı, 2013:2). Weber’e göre devletin yegane 
özelliği, güç kullanımını otorite ile bütünleştirmiş olmasıdır (Türköne, 2006: 77). 

Bruce Wayne’in ailesi yaşadıkları toplum içerisinde ayrıcalıklı bir konumda olup 
devraldıkları aristokratik mirasları vardır. Batman, bu anlamda kapitalist bir süper 
kahramandır. Bruce Wayne, toplumun ezilen ve fakir  kesimlerine rağmen zenginleşmekte, 
sonra bu kesimlerin isyan etme ihtimaline karşı sahip olduğu zenginliği kullanarak Batman 
olmaktadır.  

Böylelikle Gotham şehrindeki toplumsal çatışma bireysel bir iç çatışmaya dönüşerek ana 
sorun gelir dağılımındaki adaletsizlik olmaktan çıkarak, insanların rüşvet alıp almaması haline 
gelmekte yani ahlaki bir norma indirgenmektedir. 

Gotham’da suçu temsil eden unsurlar, Batman Begins (2005)te mafya, The Dark Knight 
(2008)de Joker ve Harvey Dent, The Dark Knight Rises’de Bane’dir.  

Gotham’ın Beyaz Şövalye’si olarak anılan Harvey Dent, kurumsal adalet sistemini 
savunurken intikamcı bir adalete inanır hale gelmiştir. “Roma’da düşmanlar kapıya 
dayandığında demokrasiyi bir tarafa bırakarak şehri korumaları için birilerini atarlardı” 
diyerek bir taraftan hukukun gücüne  inanırken, diğer taraftan Batman’in sivil hakları 
güvenlik uğruna askıya almasına göz yummaktadır. 

Joker, oldukça patolojik anlamda sıra dışı bir kişiliktir. Farklı görüntüsü, oldukça zeki oluşu 
onu sıradan bir suçlu olmaktan çıkarmaktadır. Suç işlerken amacı  zengin olmak değildir. 
Sisteme karşıdır. İnsanları öldürmekten çekinmez. 

Joker, Bane ve de Dent’in fiziksel deformasyonları doğuştan değil, sonradan oluşmuştur. 
Joker’in yanaklarında dikişler, Bane’in ağzında maskeyle kapadığı bir yara ve Dent’in yarısı 
tamamen yanmış yüzü.  Sonradan yaşadıkları travmatik durumların etkisi ile suç makinası 
haline gelirler.  

Batman ve Joker aslında iyilik ve kötülüğü temsil eden Ying Yang gibidir. Amaçları farklı 
gözükse de bu açıdan birbirlerini tamamlamaktadırlar.  Bunu da Joker’in “Seni niye 
öldüreyim ki. Sen beni tamamlıyorsun” ifadesinden anlamak mümkündür.  Batman’i 
meşrulaştıran Joker’in varlığıdır. Gotham halkı ve emniyeti ancak şehri kaosa sürükleyen bir 
suçluya karşı durabilecek bir kahramanı hoş karşılamaktadır.  

Bane, Gotham’da yaşayan, ezilen grupları harekete geçirir. “Şehrinizin kontrolünü ele alın. 
Bu sizin özgürlüğünüzü sağlayacak bir araç” diyerek haksız yere hapishanelerde çürüyenleri, 
evsizleri, aç olduğu için çalmak zorunda kalanları sözde hakları olanı geri almaları için 
ayaklandırır. Bane, özel mülkiyeti fiili olarak iptal eder, mevcut düzenin zor unsuru olan polis 
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gücünü etkisiz hale getirerek halkı silahlandırır ve kendi koruma birliklerini oluşturur. Pozitif 
hukuk düzenini ortadan kaldırarak  halk mahkemeleri kurar. Bu mahkemelerde  eski düzenin 
üst zümreye mensup kişilerini yargılar. 

Siyasal Bağlam  

Mevcut düzen, liberal demokrasi, kapitalist ekonomi, burjuva hukuku her şeye rağmen sahip 
olabileceğimizin en iyisidir. Eğer bu düzene isyan edilerek bir halk hareketi başlarsa bunun 
sonu kaostur. Sistem korunmalı, filantropi1yi teşvik ederek varlıklı ailelerin sayısı mümkün 
olduğunca arttırılmalıdır. Doğal olarak insanların başkaldırmasının da önüne geçilmelidir. 
Batman bu kapitalist burjuva toplumunun bekçiliğini yapmaktadır. Savunduğu sistem bir 
plütokrasiyi (zenginlerin yönetimi) çağrıştırmaktadır. 

Bruce, Gölgeler Birliğinde aldığı eğitimle birlikte içindeki asıl gücü keşfetmiştir. Fakat ne 
olursa olsun herkesin  adil bir yargılanma hakkı bulunduğu sonucuna ulaşarak, kendi 
öfkesinden arınmış ve koparmıştır. Batman suçlularla mücadele ederken dahi ateşli silah 
kullanmamaktadır. Amacı öldürmek değil, etkisiz hale getirmektir. Bu anlamda Batman’ın 
hukuktaki önemli ilkelerden biri olan ölçülülük ilkesine uygun davrandığını söylemek 
mümkündür.  

Batman  bir anlamda “devletin içinde ayrı bir devlet-derin devlet’i temsil etmektedir. Bir çok 
karede “savcı, Emniyet müdürü ve Batman”i işbirliği içerisinde görmek mümkündür. Devlet, 
bazı durumlarda meşru şiddet uygulayıcılarına ek olarak devletin yanında yer alan bazı 
aktörlerin suçlulara karşı şiddet uygulamasına müsaade etmektedir. Bu yüzden iyi bir amaç 
uğruna kötü bir yol izlemek gerektiğinde Batman devreye girmektedir. Bu da bize 
“Makyavelizm”i hatırlatmaktadır. Yani bir nevi amaca ulaşmak için her araç mubahtır. 
“Toplumu bir arada tutmak ve korumak” amacıyla otoriter uygulamalara başvurmak meşru 
hale gelebilmektedir. The Dark Knight’te Batman, Joker’in yerini tespit edebilmek için bütün 
Gotham halkının telefon görüşmelerini Wayne Şirketi yardımıyla bir mikrofona dönüştürerek 
yasadışı bir şekilde dinlemiştir. Joker’in varlığı  Batman’i tiranlaştırmıştır. 

Öte taraftan toplumdaki  eşitsiz gelir dağılımı sürdüğü müddetçe, toplum krizden asla 
kurtulamayacak ve günün birinde toplumun aşağı kesimleri isyan bayrağını kaldıracaktır. 
Ancak Nolan, Bruce’un yaşadığı bu deneyimi ekonomi politik bağlamından sökerek spiritüel, 
mistik ve tinsel bir boyuta taşımaktadır. Ra’s al Ghul ile olan çatışması da bu adalet-intikam 
sorunsalı üzerinden şekillenmektedir. Aslında derinlemesine bakılırsa bu örgütün anarşist bir 
tavrı vardır (Bölükbaşı, 2013: 4).  

Joker’in   politik duruşunun anarşizme yakın olduğu söylenebilir. Çünkü Batman’in toplumsal 
düzeni sağlama amacı yanında  Joker kendisini  “kaosun elçisiyim” diye tanımlamaktadır. 
Toplumsal ilişkilerin arz-talep, kar-zarar kısaca para üzerine  kurulduğu –Marksist terimle 
söylersek metalaştığı–toplumu parçalamak istemektedir. En başta devlet olmak üzere bütün 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1   Filantropizm veya insanseverlik; başkalarının tıbbî, ekonomik ve sosyal standartlarını yükseltmek ve 
mutluluklarını artırmak için organize faaliyetler düzenlemek. Daha kapsamlı olan hayırseverlik kavramının bir 
alt kategorisidir ve İslamî vakıflar, kilise yardım grupları, antik Yunanistan'da Platon'un Akademi'si gibi 
oluşumlar filantropik faaliyetlere örnek olarak gösterilebilir (https://tr.wikipedia.org/wiki/Filantropizm) 
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otorite biçimlerinin ortadan kalkmasıyla tam anlamıyla özgür bir topluma ulaşılabileceğini 
savunan bir ideoloji olan  Anarşizm onun ruhuna uygundur. 

The Dark Knight Rises,  sonlara bir anda milliyetçiliğin tavan yaptığı ve muzaffer 
Amerikalılar’ın ülkelerini büyük bir kahramanlıkla kurtardıkları bir gösteriye dönüşüyor ve 
bu açıdan filmin Captan America ya da diğer süper kahraman filmlerinden farkı kalmıyor. İlk 
filmde Wayne kulesinin, son filmde de  tüm Gotham şehrinin havaya uçurulmasına ramak 
kalmasıyla 11 Eylül paranoyası bir kez daha gündeme taşınıyor (DiPaolo, 2011: 51). 

Sonuç ve Değerlendirme  

Sinema dünyası zaman zaman  farklı bakış açılarını popüler kültür içerisinde yorumlamaya 
yönelmektedir. Özellikle postmodern düşünceler ile birlikte, popüler kültür ürünleri devam 
etmekle beraber; karakter yaratımı ve yapım tasarımındaki yeni bakış açıları, post-entelektüel 
film denilen bir sinema anlayışını da beraberinde getirmiştir (Seçmen, 2014: 69). 

21. YY popüler kültür süper kahramanları içerisinde en çok sevilenlerden bir tanesi 
Batman’dır. Suçla ve suçlularla mücadele ederek adalet sağlamaya çalışması, bunu yaparken 
de hiçbir özel ve süper gücünün olmaması, sıradan insan özelliğinde olması  onu daha da çok 
sevdirmiştir. Aslında her toplumun kendi mitlerinde, efsanelerinde olan kahramanları 
hatırlatmaktadır. Bunlardan bir tanesi de  İngiliz halk hikâyelerinde -10. yy.'da ortaya çıktığı 
tahmin edilen Robin Hood’dur. Robin Hood, Kral John’a karşı mücadele eden Sherwood 
Ormanı’da yaşayan bir hayduttur. Robin Hood’un en iyi yardımcılarından biri Küçük John 
dur(http://www.nazlim.net/kimdir-biyografi/robin-hood-kimdir-biyografisi 
hayati.html#ixzz3cfExbAiW). 

Robin Hood, Sherwood ormanlarında Prens John’a ya da kötü kalpli yolsuzluklarıyla ünlü 
şerife karşı verdiği cesur mücadele, “zenginden al fakire ver söylemi”, Lady Marion’a olan 
aşkı ve yardımcısı Küçük John ile tanınmaktadır. Robin Hood birçok film, kitap, çizgi dizi ve 
oyunlara konu olmuştur. 

 Türk tarihinde mevcut olan Battal Gazi ve Malkoçoğlu da zaman zaman tarihi filmlere konu 
olmuş önemli kahramanlardandır.  

Süper kahramanlar çoğunlukla yalnızdır, kan bağıyla bağlı oldukları bir aileleri yoktur. 
Kahramanda en önde gelen özellik, her bireyde aslında var olan güçlülük, onur, cesaret, 
yiğitlik gibi olguların ön plana çıkmış veya çıkabilmiş olmasıdır. Bunların yanı sıra bir süper 
kahraman için imaj en önemli olgulardan biridir. Düşmanların psikolojik olarak bastırılması 
ve hayranlara iyi bir görüntü verilmesi açısından bu olgu çok önemlidir. Renk ve kostüm 
seçiminden aksesuar dizaynına kadar tüm öğelerin bir uyum içinde olması gereklidir. Diğer 
bir detay ise süper kahramanların kendilerine has bir gizli kimliğinin olması gerekliliğidir. 
Çünkü toplum içerisinde dikkat çekmek ve süper kahraman özelliklerinin ortaya çıkmasını 
engellemek için bu kişiliğe ihtiyaç vardır. 

Nolan’ın Batman trilojisine baktığımız zaman Batman Begins ve The Dark Knight Rises’ın 
birbirini tamamlayan filmler olduğu görülmektedir. İlkinde Batman ailesinin başına gelen 
korkunç olaydan sonra Gölgeler Birliğinin de yardımıyla kendi gücüne inanan biri haline 
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gelir. Fakat savaşması gerekenin kötüler ve suçlular olduğuna, sahip olduğu yüksek adalet 
duygusu yardımıyla karar verir. Batman olarak ortaya çıkar. The Dark Knight Rises da ise 
insanların adalete olan inancını ortadan kaldırmamak için Dent’in işlediği suçları üstlenir. 
Kendine olan inancını yitirdiği anda yine sahip olduğu güçlü adalet ve hukuk düşüncesiyle 
adeta dirilir. Bu defa Gölgeler Birliği’nin dışladığı bir suçluya karşı Gotham’ı yok olmaktan 
kurtarır. Nolan’ın ikinci filmi olan The Dark Knight ise Batman’ı gerçek anlamda Batman 
yapan filmdir. Savaşılacak güçlü ve zeki bir suçlu olan Joker’in varlığı Batman’ı daha popüler 
hale getirir.  

Diğer süper kahramanlardan farklı bir çizgide ortaya çıkan Batman, yaşadığı şehri korumak 
ve ailesinin intikamını almak için yola çıkmıştır. Asıl amacı adalet sağlamak olsa da tamamen 
meşru sınırlar içinde hareket etmez. Devletin ve devletin adalet sağlayıcı mekanizmalarının 
varlığına rağmen kendi adaletini sağlamak için mücadele eder. Bunu yaparken de sahip 
olduğu zenginliği kullanmaktan çekinmez. Adalete olan inancını yitirmiş bir tarafı vardır. Bu 
da  ailesini öldüren kişinin yasal işbirliği yapmasının ardından serbest kalması sonrasında onu 
kendi elleriyle öldürmek istemesinde görülmektedir. Yasaların adaleti sağlama noktasında 
eksik kaldığı düşüncesiyle simgesel kişilikte bir süper kahramana dönüşür.   Bu anlamda 
Batman’ı  tam anlamıyla sistem karşıtı olarak değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü sistemdeki 
aksayan yönlerin varlığının farkında olmasına rağmen aslında mevcut düzeni de korumaya 
yönelik bir tavrı vardır. Bunu yaparken de zaten devlet yetkilileri ile işbirliği içindedir. Sahip 
olduğu aristokratik zenginliği Gotham’ı korumak için harcar.  Özellikle babası sahip oldukları 
zenginliği muhtaç insanlara yardım etmek için kullanmanın önemini anlatmıştır. Batman da 
“Batman” olabilmek için bu gücü sonuna kadar kullanmaktan çekinmemiştir.  Gotham’ı 
kötülerden ve suçlulardan korumaya kendini adayarak bir adalet sağlayıcıya dönüşmüştür.  

Aslında bu  anlayış günümüz modern hukuk yapısında yer alan İHKAK-I HAK (Kendiliğinden 
hak almak suçu) (http:/www.e-akademik.org)  (765 sayılı Türk Ceza Kanununda  308. 
Madde) ile örtüşmektedir. Madde içeriğine bakılırsa,  kişinin hakkı olduğunu düşündüğünü 
hukuk dışı yollarla bizzat elde etmesidir. Oysa hiç bir anayasa düzeni ve ceza yasası sistemi, 
kendi otoritesini hiçe sayan böyle bir fiili kabullenemez. Bu nedenle bütün hukuk 
düzenlerinde bireyin hakkını bizzat elde etmeye çalışması suç olarak kabul edilir. 

Bu  aynı zamanda kamu düzeni açısından da zorunludur. Çünkü her birey çoğu şiddet içeren  
kendine has yöntemlerle yola çıkıp hak elde etmeye kalkıştığında ortaya kamu düzenini ciddi 
biçimde zedeleyebilecek bir kaos ortamı çıkartır ki bunun zararını toplum düzeni olduğu 
kadar bireyler de çekecektir. Nolan’ın Batman trilojisinde bu durum net bir şekilde 
görülmektedir. The Dark Knight Rises’da görüldüğü gibi kendi şehre sözde  adalet getirmek 
için Bane,  toplumu tam anlamıyla kaosa sürüklemiştir.  

Buradan yola çıkarak denilebilir ki, filmlerde bir süper kahramanı ortaya çıkartan unsurlar göz 
önüne alındığında öncelikle sistemde aksayan yönler düzeltilmelidir. Gerçek yaşamda da 
toplumsal kurallar gerçekten işlediği zaman bireyler kendi adaletlerini sağlamaya 
yönelmeyecekler ve anayasal çerçevede yaşamlarını sürdürmeye devam edeceklerdir. Böylece 
devletin dışında ekstra adalet sağlayıcılarına ihtiyaç kalmayacaktır. 
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KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİNİN SOUNDPAİNTİNG UYGULAMALARINA 
YÖNELİK ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ 

Sonat COŞKUNER1 

 

Öz 

Soundpainting Walter Thompson tarafından 1970’li yıllarda, müzisyenler, dansçılar, aktörler ve görsel 
sanatçılar için yaratılmış evrensel eşzamanlı besteleme işaret dilidir. Dilin içerisinde bulunan 1500’den fazla 
hareket, Soundpainter adı verilen besteci/şef  tarafından topluluğa işaret edilir ve gruptaki icracılar da bu 
hareketlere kendi disiplinleri ile cevap verirler. Daha çok performansa yönelik kullanılan bu dil, son yıllarda 
müzik eğitiminde de kullanılmaktadır. Yaratıcılığı geliştirdiği düşünülen Soundpainting dilinin öğrencilerin 
rastlamsal müzik dinleme, sahne fobisi, doğaçlama yapabilme, kendine güven duyma gibi performansa yönelik 
davranışlarına olumlu etkileri olduğu belirtilmektedir. Günümüzde eğitimin yapılandırmacı bir yaklaşım içerinde 
olması, öğrencilerin yaparak, aktif olarak derse katılarak eğitimin içerisinde olmalarını gerektirmektedir. 
Soundpainting performansında bir öğrenci, hem icracı (yapan) hem de Soundpainter (yaptıran) olarak etkin bir 
şekilde derse katılabilir. Böylelikle kazandırılmak istenen davranışlar Soundpainting yolu ile kazandırılmış 
olacaktır. Yapılan bu çalışma konservatuvar öğrencilerinin Soundpainting eğitimine yönelik tutumlarını tespit 
etme amacı taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda Soundpainting eğitimine gönüllü olarak katılan öğrencilere öz 
değerlendirme formu hazırlanmış ve görüşleri alınmıştır. Öz değerlendirme sorularından elde edilen cevaplar 
değerlendirilerek yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda, konservatuvar öğrencilerinin Soundpainting 
çalışmalarına katıldıktan sonra özgüven ve motivasyonlarında olumlu yönde değişmeler olduğu, doğaçlama 
konusunda farkındalıklarının arttığı ve kısmen yapabildikleri, ancak yeteri kadar yaratıcı olamadıkları ve 
Soundpainting eğitimini diğer dersler ile ilişkilendirebildikleri sonuçları ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Soundpainting, Doğaçlama, Müzik eğitimi, Yaratıcılık, Öz değerlendirme 

 

Conservatoire Students Self-Assessment on Soundpainting Practises 

Abstract 

Soundpainting is a composing sign language, which came out and is developed at the end of 70’s for 
musicians, dancers, actors and visual artists by Walter Thompson, an educator and composer from New York. At 
present, the Soundpainting language comprises more than 1500 gestures that are signed by the 
composer/director, known as the Soundpainter. Performers, who perform in Soundpainting group response with 
their disciplines according to Soundpainter’s signs. Soundpainting language, which is mostly used in 
performance, has been used in music education in recent years. It is stated that Soundpainting sign language, 
which is thought to develop creativity, have affect on students’ listening Aleatoric music, stage phobia, playing 
improvisation, self-confidence. Today, education is in a constructivist approach and it is required to be in 
training making students actively participating in the course. A student can participate in Soundpainting 
performance effectively both performer and Soundpainter. Thus, to gain the desired behaviour will be conferred 
with Soundpainting way. In this study it is intended to determine the attitudes of conservatory students towards 
the Soundpainting education. For this purpose Soundpainting self-evaluation form were prepared and taken 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1    Yrd. Doç. Dr.  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB, Müzik Eğitimi ABD, Samsun 
coskunersonat@gmail.com  
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opinions for students who voluntarily participated in the training. Answers that obtained from the self-evaluation 
questions were interpreted. At the end of the research it was emerged that Soundpainting training has positive 
effects on conservatory students’ self- reliance and motivation. Although their awareness on improvising was 
increase, they also said that they could not be enough creative.   

Key Words: Soundpainting, Improvisation, Music education, Creativity, Self-assessment 

 

Giriş 

Soundpainting eşzamanlı kompozisyon işaret dili 1970’li yıllarda bulunan ve son 10 
yıldır Avrupa’da popüler olmaya başlayan, sahne sanatlarının yanı sıra eğitimde de 
kullanılmaya başlanan yeni bir dil, bir doğaçlama alanıdır. Türkiye’de ise Soundpainting, 
henüz hiç bilinmiyor diyebileceğimiz kadar azdır ve tanınmamaktadır. Soundpainting üzerine 
Türkiye’deki tek çalışma Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde 
yüksek lisans ve doktora dersi olarak araştırmacı tarafından verilmektedir.  

Soundpainting’in bu kadar yeni bir çalışma olması, kendisinin anlatılma güçlüğünü  de 
beraberinde getirmektedir. Türkiye’deki müzik eğitimi sistemi öğrencinin yaratıcılığını ortaya 
çıkarmaktan uzak bir yapıdadır. Orff yaklaşımı gibi yaratıcılığı ortaya çıkaran ve geliştiren 
müzik eğitimi yaklaşımları, yeni yeni tanınmakta ve sisteme girmektedir. Dolayısıyla 
tamamen doğaçlamaya dayalı olan Soundpainting, öğrencilerden verilen işaretlere göre cevap 
vermelerini ve doğaçlama yapmalarını gerektirmektedir. Daha önce karşılaşılmamış olan bu 
çalışmanın yapılması için önce Soundpainting’in ne olduğu, nerede ve nasıl kullanıldığının 
yanı sıra insanların doğaçlama yapmaları için motive edilmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde 
öğrenciler doğaçlama yapamadıklarını, akıllarına bir şeyin gelmeyeceğini söylemektedirler.  

Bu durumda Soundpainting ile ilk defa tanışan ve Soundpainting yapan öğrencilerin 
bu konu ile ilgili fikirleri ve değerlendirmeleri oldukça önem taşımaktadır. Onların 
Soundpainting ile ilgili ilk düşünceleri, verecekleri dönütler, bu çalışmanın geleceği ve 
eğitimde nasıl kullanılacağına dair bundan sonra yapılacak çalışmalara ışık tutacaktır.  

Konunun daha iyi anlaşılması için, bazı konuları biraz daha açıklamakta yarar vardır. 

 

Soundpainting 

“Soundpainting, sahne sanatları ve görsel sanatlar için evrensel eş zamanlı 
kompozisyon işaret dilidir. Soundpainting New York’lu besteci Walter Thompson tarafından 
yapılandırılmış doğaçlama ortamında çalışan müzisyenler, dansçılar, aktörler, şairler ve görsel 
sanatçılar için yaratılmıştır. Günümüzde Soundpainting dili istenilen hareketin yönünü 
gösteren 1500’den fazla işareti içermektedir. Thompson’a göre Soundpainting bir işaret 
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dilidir. Siz topluluğa işaret edesiniz ve onlar sesle yanıt verirler. Cevaba göre bir sonraki 
talimatı belirlersiniz. Soundpainting siz ve topluluk arasında bir diyalogdur” (Thompson, 
2006: 2). 

Soundpainting, müzisyenler, dansçılar, aktörler ve görsel sanatçılar için yaratılmıştır. 
Soundpainting topluluğunun karşısına geçerek işaretler veren, böylece eşzamanlı 
kompozisyonunu gerçekleştiren kişiye Soundpainter adı verilir. Soundpainter performanstan 
önce Soundpainting yapmak isteyen kişilere işaretlerin ne anlama geldiğini anlatır. Böylelikle 
icracılar hangi işarete ne cevap vereceklerini anlamış olurlar.  

Genellikle grubun önünde duran Soundpainter (besteci- şef), el ve vücut hareketlerini 
kullanarak, grup tarafından icra edilmek üzere belirli ve/ veya Rastlamsal materyalleri işaret 
eder. Soundpainter icracıların cevaplarını geliştirir, onları bestenin içerisine göre biçimlendirir 
ve şekillendirir ve daha sonra, bir başka seri işaret ve cümle belirler ve parça besteleme 
sürecine devam eder. 

“Soundpainter’ ın hareketleri yaratı için bir katalizör görevi görür, bu süreç sunumu ile 
sınırlı değildir, öncelikli olan yapısal modeller ve biçimsel gerekliliklerdir. Soundpainting’ de 
müzisyenler ve dansçılar çeşitli hareketler aracılığı ile etkileşimli ve işbirlikçi bir duruma 
yönlendirilirler; bazı performanslarda seyirciler performansın bir parçasıdırlar. Farklı 
medyaların aktif bileşenleri bu sürecin başındadır. Soundpainting’ in merkezinde farklı 
disiplinlerdeki icracıların bir diyalog kurabileceği, kurması gerektiği ve yatmaktadır” (Minors, 
2012: 87).  

Soundpainting dili, Soundpainting yapmak isteyen icracılar için alanlarında özgür 
olabilecekleri ve doğaçlama yapabilecekleri, nadir çalışma alanlarından ve eğitimlerden 
birisidir. İcracının düzeyi ne olursa olsun bilgi ve becerisi kadar doğaçlama yapar ve bu dil 
sayesinde doğaçlama yeteneğini geliştirme fırsatı bulur. 

Günümüzde Soundpainting ile ilgili çalışmalar, Avrupa’da özellikle Fransa, İsveç, 
Finlandiya, Norveç ve Almanya ile Amerika’da, New York’ta ağırlık kazanmıştır. New 
York’ta ABD hükümeti tarafından desteklenen Soundpainting festivali yapılmakta, Avrupa’da 
ise “Think Tank” adı altında çalıştay ve atölye çalışmaları düzenlenmektedir. Ülkemizde 
Soundpainting ile ilgili çalışmalar ise yok denecek kadar azdır. Bu ders resmî olarak 
araştırmacı tarafından, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora programlarında 2013 yılından bu yana 
verilmektedir. Ayrıca Samsun’da, yine araştırmacının kurup çalıştırdığı Soundpainting 
topluluğu bulunmaktadır. Bu topluluk yıl içerisinde konserler vermektedir. 
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Soundpainting ve Müzik Eğitimi 

 Soundpainting bir işaret dilidir ve bu dil içerisindeki jest ve hareketleri öğrenen herkes 
Soundpainting yapabilir. Soundpainting dili en basit bir ses üretiminden, çok karışık yapılara 
kadar uzanan işaret yelpazesine sahiptir. Dili öğrenmeye henüz başlamış olanlar da bu en 
basit hareketler ile basit kompozisyonlar kurabilir ve kendi bestelerini yapabilirler. 
Soundpainting kompozisyonunun gelişkinliği ve yüksek icra kalitesi, Soundpainter’ın dile 
olan hakimiyetine ve icracıların çalgılarındaki yeterliliklerine göre farklılık gösterir. 

Öğrenciler için Soundpainting yapmak, onların özgürce çalgılarıyla iletişim kurmaları 
anlamına gelmektedir. Genellikle bir çalgı eğitiminde ilk zamanlarından başlayarak 
öğrencinin kendini ifade edebileceği bir seviyeye gelene kadar fazlasıyla uyulması gereken 
kurallar vardır ve bu kurallar öğrenciyi teknik anlamda geliştirmekle birlikte sınırlamakta, 
karşısında nota olmadığında bir şey yapamaz halde bırakmaktadır. Bu noktada Soundpainting 
esnasında öğrenciler çalgılarını tanıma, korkularını yenme ve müzikal fikirlerini geliştirme 
konusunda özgürce hareket etme fırsatı bulurlar (Coşkuner, 2013: 573). 

Aslan (2001) yaratıcılığı şu şekilde tanımlamaktadır: “Günümüzde yaratıcılık kavramı, 
yaratıcı süreç, ortaya çıkan yaratıcı ürün, yaratıcı kişilik ve yaratıcılığı geliştirecek ortam 
olmak üzere dört boyutta ele alınmaktadır. Buna göre yaratıcılık, yeni, özgün ve beceriye 
dayalı bir ürün olarak ortaya çıkmış veya henüz ürüne dönüşmemiş, kendine özgü bir problem 
çözme sürecini içeren, kişinin zeka unsurlarını da özgün ve üretime dönük kullandığı bir 
bilişsel yetenektir” (Küpana, 2013: 26). 

Son yıllarda müzik eğitiminde yeni yaklaşımlar kullanılmakta ve bu yaklaşımlar ile 
öğrencilerin yaratıcılıklarının ortaya çıkartılması ve var olan becerilerin geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır. Çağdaş müzik eğitimi içerisinde kullanılan yaygın müzik öğretim 
yaklaşımlarından kısaca bahsetmek gerekirse, bunları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz: 

 

Orff- Schulewerk Yöntemi 

  “Orff- Schulewerk, çocuğun doğasında olan, yapmaktan keyif aldığı birçok oyun ve 
etkinliği bir arada içeren ve bu etkinlikler yolu ile müziğin elemanlarını çocuğa keşfederek 
öğreten bir müzik eğitim yaklaşımıdır” (Sökezoğlu, 2010: 166). Adını Alman besteci Carl 
Orff (1895-1982)’ tan alan bu yöntem, çocukta ritim duygusu ve yaratıcılık gelişimini 
amaçlar. 

 Jungmair’e göre dünyanın birçok yerinde kabul gören Orff öğretisi, yaratıcı insanı, 
bütün sanatsal ve pedagojik uğraşıların odak noktasında bulundurmaktadır. Orff’un elementer 
müzik ve hareket eğitimi, insanın bütün duyu ve algılama organlarını kapsar ve bunları 
çalıştırır (Jungmair, 2002: 4-5). 
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Zoltan Kodaly Yöntemi 

Yönteme adını veren Macar besteci Zoltan Kodaly (1882- 1967)’ dir. Bu yöntem 
müzik ile dansı birleştirir ve öğrencinin derse katılımının aktif olarak gerçekleşmesini sağlar. 
Çevik’e göre çocuklar oyun oynamayı severler ve dans da çocuk için bir oyundur. Çoğunlukla 
şarkılar oyunlaştırılır. Bu yöntemde repertuar geleneksel halk şarkılarından seçilir ve öğretim 
sırasına dikkatle uyulur. Çocuklar şarkı söyleyerek müzik ve el çırparak müzik kavramını 
öğrenirler. Bu yöntem daha çok 2-3 yaş grubu çocuklara uygulanır. İnsan sesi önemli bir 
çalgıdır (Çevik, 2007: 96).  

 

Emile Jaques Dalcroze Yöntemi 

Dalcrose yöntemi, adını İsveçli besteci ve armoni öğretmeni Emile Jaques Dalcrose 
(1865-1950)’ dan almıştır. Bu eğitimin amacı çocuğun müziksel işitme yeteneğini, ritim 
duygusunu ve yaratıcılığını oyunlar ve ritmik jimnastikle geliştirmektir. Çevik’e göre bu 
yöntemde temel olan harekettir ve yöntemin en önemli amacı çocukların hareket edebilme 
özelliğini kendi kendilerine ortaya çıkarabilmelerine olanak tanımaktır. Zihin ve beden 
arasındaki uyum doğaçlama ve beden hareketleri ile gösterilir. Çocuğun müziksel yaratıcılığı 
ve ritim duygusu, ritmik jimnastik ile geliştirilir (Çevik, 2007: 96). 

Tufan, Dalcrose yöntemi ile verilen eğitimin, çocuğun güven duygusunu 
güçlendirdiğini ve bu eğitimin her yaştaki çocuğa uygun olduğunu belirtmiştir (Tufan, 1997: 
36). 

Soundpainting eğitimi de tıpkı diğer müzik öğretimi yaklaşımları gibi bireyde var olan 
yaratıcılığı ortaya çıkaran ve bunu geliştiren bir dil ve yaklaşımdır.  

 

Müzik Eğitiminde Doğaçlama 

Son zamanlarda müzikte etnisiteye dönüş ve eskiye olan özlem dikkatlerden 
kaçmamaktadır. Müzisyenlerin ve müzik topluluklarının bilinenden müziklerden ziyade eski 
ve ün yüzüne çıkmamış olan müzikler için projeler yapıyor olmaları ve  yeni tını arayışları 
günümüz müziğinin gidişatında önemli bir kırılma noktasıdır. Etnik müziklerin daha çok 
doğaçlamaya dayalı müzikler olduğu bilinmektedir. İcrasında doğaçlamanın yeri çok 
önemlidir. Ancak günümüz müzik eğitiminde doğaçlamadan uzak, notaya bağlı ve ezberci bir 
yaklaşım uygulanmaktadır. Gelinen noktada müzik eğitiminde de doğaçlamaya yönelik 
eğitiminin ve derslerin gerekliliği apaçık görünmektedir.  
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Bu noktada doğaçlamanın müzik eğitiminde ne kadar önemli bir yere sahip 
olduğundan bahsetmek gerekir. Doğaçlama müzik için konuşacak olursak bir icracının nota 
dışında, icra ettiği müzik türüne teknik beceri ve müzikal birikimiyle kendisinden bir şeyler 
ekleyerek bir fikir yaratma sürecidir diyebiliriz. Coşkuner (2013)’e göre öğrenciler için 
Soundpainting yapmak, onların özgürce çalgılarıyla iletişim kurmaları anlamına gelmektedir. 
Genellikle bir çalgı eğitiminde ilk zamanlarından başlayarak öğrencinin kendini ifade 
edebileceği bir seviyeye gelene kadar fazlasıyla uyulması gereken kurallar vardır ve bu 
kurallar öğrenciyi teknik anlamda geliştirmekle birlikte sınırlamakta, karşısında nota 
olmadığında bir şey yapamaz halde bırakmaktadır. Bu noktada Soundpainting esnasında 
öğrenciler çalgılarını tanıma, korkularını yenme ve müzikal fikirlerini geliştirme konusunda 
özgürce hareket etme fırsatı bulurlar (Coşkuner, 2013: 573). 

“Bir çalgı ile teknik beceri ve ustalık göstergelerinden birisi doğaçlama kabiliyetidir. 
İlk denetlenen müzikal fikirleri gerçekleştirmek ve bir çalgı ile ifade etmek yüksek mertebeli 
bir süreçtir ve bilgi ve becerinin karışımını gerektirir. Birçok kültürde, ilk müzik yapma 
aktivitesi ritimler ve melodilerle doğaçlama yapmaktır. Batı Avrupa müzik geleneğinde, 
barok dönemde çoğu çalgıcı için doğaçlama oldukça değerli bir beceri olarak görülüyordu 
(1600-1750). Ancak, o günden bu yana, sanat müziği doğaçlama becerisine göre tekrar değer 
kazandı, Mozart ve Beethoven gibi birçok meşhur müzisyen, yüksek doğaçlamacılar olarak 
görüldüler. Günümüzde bu ülkelerde, doğaçlama becerileri çalgıcılardan folk, country, rock 
ve jazz müziklerinde bir üslup olarak beklenmektedir” (Schleuter, :1997: 135). 

 

Belirtildiği gibi müzik eğitiminde doğaçlama hem öğrencinin icra becerisinin 
gelişmesi hem de ifade zenginliği, yaratıcılığı için oldukça önemlidir.  

 

Öz Değerlendirme 

Bir bireyin kendini ve çevresini iyi tanıması hem çevresi ile iyi bir iletişim içinde 
olması için hem de yaşadığı olayları daha iyi değerlendirebilmesi için çok önemlidir. Kutlu 
v.d. (2009), duruma şu şekilde açıklık getirmektedirler; “bireylerin kendilerine, başkalarına, 
olgu ve olaylara nesnel bir gözle bakamamaları pek çok sorunun temelini oluşturmaktadır. 
Kendini yeterince tanımayan bir birey hem kendisine hem başkasına zarar verebilir. 
Bireylerin kendilerine, çevrelerine nesnel bir gözle bakabilmeleri, eğitim sürecinde yapılacak 
uygulamalarla son derece ilişkilidir. Son yıllarda öğretim ve değerlendirme yöntemlerinde, 
öğrencinin kendisini tanıyarak geliştirmesini sağlayacak değişiklikler olmuştur. Öğrencilerin, 
öz değerlendirme, akran değerlendirme ve grup değerlendirme uygulamaları yaparak öğretim 
sürecine aktif olarak katılması sağlanmıştır. Böylece öğrencilerin etkili iletişim kurma, 
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olaylara eleştirel gözle bakma, karşılaştıkları sorunları çözme ve karar verme gibi üst düzey 
zihinsel özelliklere sahip olmaları kolaylaşmıştır” (Akt. Öztürk: 2014: 11).  

“Öz değerlendirme, öğrencinin neyi, nasıl ve ne kadar öğrendiğini, kendisinin veya 
öğretmeninin belirlediği ölçütlerle belirlenmesidir. Bu yolla öğrenci kendini daha iyi tanır, 
güçlü ve zayıf yönlerini fark edip kendini geliştirir” (Uysal, 2008: 25). 

Öz değerlendirme yolu ile öğrencinin, kendisini ve çevresini daha iyi değerlendirmesi, 
eksiklerini ve güçlü yönlerini fark edip kendi eğitimi ve yaşantısında olumlu değişiklikler 
göstermesi beklenir.  

 Bu çalışmada ise Soundpainting çalışmalarına katılan öğrencilerin Soundpainting ile 
ilk tanışmaları ve bu çalışmayı yaptıktan sonra kendilerini değerlendirmeleri, değerlendirme 
sonunda ise kendi eğitim süreçlerine Soundpainting yolu ile kazandıkları farkındalıkları 
yansıtmaları beklenmektedir. 

 

Problem Cümlesi 

Bu çerçevede araştırmanın problem durumu “konservatuvar öğrencilerinin 
Soundpainting uygulamalarına yönelik öz değerlendirmeleri nasıldır?” olarak belirlenmiştir.  

 

Alt Problemler 

1-   Konservatuvar öğrencileri Soundpainting uygulamalarında neler öğrendiklerini 
düşünmektedirler? 

 

2-   Konservatuvar öğrencilerin Soundpainting çalışmalarında kendilerini başarılı 
buldukları yönler nelerdir? 

 

3-   Konservatuvar öğrencilerin Soundpainting çalışmalarında zorlandıkları ve yardıma 
ihtiyaç duydukları durumlar nelerdir? 
 

4-   Konservatuvar öğrencileri Soundpainting uygulamalarını, almış oldukları bireysel 
çalgı/ses eğitimleri ve diğer dersleri ile nasıl ilişkilendirmektedirler? 

 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırma, Soundpainting işaret dilini ilk defa öğrenen konservatuvar 
öğrencilerinin, bu dile karşı olan tutumlarının belirlenmesi amacını taşımaktadır. Eğitimde 
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yeni yeni kullanılmaya başlayan Soundpainting dilinin öğrenciler üzerinde yarattığı etki ve 
öğrencilerin bu dile karşı olan tutumları, Soundpainting dilinin müzik eğitiminde 
kullanılabilmesi için yapacağı katkı bakımından önem taşımaktadır. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma konservatuvar öğrencilerin Soundpainting çalışmaları üzerine öz 
değerlendirmelerinin yapıldığı ve nitel tekniklerin uygulandığı betimsel bir çalışmadır.  

Araştırma Grubu 

Araştırma grubunu Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 2015-2016 
eğitim- öğretim yılı içerinde eğitim alan, Soundpainting atölye çalışması gönüllü olarak 
katılan 23 müzik bölümü öğrencisi oluşturmaktadır.  

 

 

 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Eğitim Aldıkları Branşlara İlişkin Dağılım  

Anasanat Dalı f % 
Yaylı çalgılar 8 34,7 
Piyano 6 26,0 
Üfleme çalgılar 1 4,3 
Opera-şan 4 17,3 
Türk Sanat Müziği temel bilimler 1 4,3 
Diğer  3 13,0 
Toplam 23 100 
 

Verilerin Toplanması 

Araştırmaya katılan öğrencilerle 1. gün 3 4 saat, 2. gün 4 saat ve yarım saatlik bir de 
konser olmak üzere toplam 8,5 saat Soundpainting çalışması yapılmıştır. Araştırma sonunda 
var olan durumu saptamak amacı ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 
müzik bölümü öğrencilerine öz değerlendirme formu hazırlanarak uygulanmıştır. Sorular 
araştırmacı tarafından hazırlanmış ve uygulanmıştır. Soruların hazırlanmasında uzman 
görüşünden yararlanılmıştır.  
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Verilerin Çözümlenmesi 

 Elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve frekans ve yüzde analizi yapılarak 
çözümlenmiştir.  

 

BULGULAR VE YORUM 

Birinci alt problemine ilişkin bulgular ve yorum: 

Araştırmaya katılan 23 öğrencinin 8’i Soundpainting dilinde hata kavramının 
olmayışının getirdiği rahatlık ve özgüven ile kendilerini daha rahat hissettiklerini, 8’i 
doğaçlama ile ilgili farkındalık yaşadıklarını ve nota olmadan da müzik yapabildiklerini, 1’i 
koordinasyona yönelik çalışmalar sayesinde dikkat toplama becerisini geliştirdiğini, 3’ü 
uyumsuz seslerin de bir uyum içerisinde olduğunu ve bundan rahatsızlık duymadığını, 3’ü ise 
Soundpainting dili içerisinde bedeni kullanarak kendisi daha özgür hissettiklerini 
belirtmişlerdir. Soundpainting işaret dilinin felsefelerinden birisi hata kavramına yer 
vermeyişidir. Sunduğu bu farklılık icracıların daha rahat olmalarını sağlamakta ve kendilerine 
olan özgüvenlerinin artmasına yol açtığını düşünebiliriz. Soundpainting performansı sırasında 
icracılar, Soundpainter’ın işaretlerine göre cevap verirler. Bu çok hızlı veya zaman içerisinde 
olabilir. Bu durumun icracıların dikkatlerini üst seviyede tutarak bu davranışlarını 
geliştirdiklerini söyleyebiliriz. Soundpainting icracında çıkan her türlü ses müziğe dahildir, 
müziktir. Soundpainting yaparak icracıların rastlamsal müziği dinlemeye biraz daha yakın 
olabildiklerini düşünebiliriz. 

 

İkinci alt problemine ilişkin bulgular ve yorum: 

Araştırmaya katılan 23 öğrencilerden 2’si grupla birlikte uyum içerisinde müzik 
yapabildiğini, 5’i, günlük hayatta çıkarmakta zorlandığı sesleri Soundpainting ile 
yapabildiğini, 7’si Soundpainting yapabildiğini, 7’si doğaçlama yapabildiğimi, 2’si ise 
gösterilen işaretlere cevap verebildiği için kendine olan özgüveninin arttığını ifade 
etmişlerdir. Elde edilen bulgulara baktığımızda, öğrencilerin Soundpainting yaparak 
doğaçlama yapabildiklerini, bu dili rahatça gerçekleştirebildiklerini ve Soundpainting yaparak 
özgüvenlerinin arttığını söylemek mümkündür. 
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Üçüncü alt problemine ilişkin bulgular ve yorum: 

Araştırmaya katılan 23 öğrencilerden 1’i daha önce kullanmadığı sesleri çıkartırken, 
4’ü konuşarak doğaçlama yaparken, 1’i sesini kullanırken, 2’si dans ederken, 1’i kahkaha 
atarken, 1’i daha önce hep nota ile müzik yaptığı için, notasız bir müzik yaparken, 3’ü ise 
Soundpainting işaretlerini öğrenirken zorlandığını belirtmişlerdir. 10’u ise zorlanmadığını 
belirtmiştir. Ancak neredeyse tamamının da bahsettiği ve kendilerini yetersiz hissettikleri 
konu ise yeteri kadar yaratıcı fikirler üretememeleridir. Elde edilen bulgulardan 
Soundpainting dilini öğrenmenin oldukça kolay olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 
Soundpainting işaretlerine doğaçlama cevap verecekleri zaman yaratıcı fikirler 
üretememektedirler. Bu verilerden almış oldukları eğitimin, gerek konservatuvar gerekse daha 
önce aldıkları eğitimlerin yaratıcılıklarının gelişimine katkıda bulunmadığını söylemek 
mümkündür. 

 

Dördüncü alt problemine ilişkin bulgular ve yorum: 

Araştırmaya katılan 23 öğrencilerden 7’si koro alanında kullanabileceğini, 2’si 
öğrencilerine öğretebileceklerini, 2’si bireysel ses eğitimi dersinde daha özgüvenli olabilmem 
için Soundpainting yapabileceklerini, 1’i hafızayı güçlendirmek için, 2’si  dersleri sıkıcı 
olmaktan çıkarabileceği için, 1’i yaratıcı düşünme çalışmaları için, 1’i dikkat toplamada 
olumlu olacağından tüm dersleri ile, 1’i çalgı dersleri ile, 6 doğaçlama becerilerinin gelişimi 
ile ilişkilendirebileceklerini belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra nerdeyse tamamı, kazanmış 
oldukları özgüven ile sınavlarda daha rahat ve dolayısı ile daha başarıla olacaklarını 
belirmişlerdir. Soundpainting uygulamalarının kazandırmış olduğu dikkat toplama, özgüven 
ve hafızanın daha güçlü olması gibi edinimlerin tüm dersler ile yakından ilişkili olabileceğini 
ve uygulanabileceğini söylemek mümkündür. 

 

SONUÇLAR 

Birinci alt probleme ilişkin bulgulardan elde edilen sonuçlara göre konservatuvar 
müzik bölümü öğrencileri, Soundpainting çalışmalarından sonra özgüven ve dikkat 
konularında olumlu değişiklikler yaşamışlardır. Günümüz müzik eğitiminin belli sınırlar 
dâhilinde ve notaya bağlı bir eğitim anlayışı içerisinde olduğunu düşünürsek, doğaçlama 
temelli Soundpainting çalışmalarının öğrencilerin özgüvenlerine olumlu etkide 
bulunabileceğini söyleyebiliriz. Modern müziğe yabancılık çeken öğrenciler, Soundpainting 
ile uyumsuz seslere karşı olan farkındalıklarının arttığını belirtmişlerdir. Soundpainting işaret 
dili aynı zamanda rastlamsal özellikler taşıyan bir dildir. Bu sebeple öğrencilerin günümüz 
müziklerine karşı olan yabancılığını biraz olsun yumuşatabileceğini söyleyebiliriz. Coşkuner 
“Rastlamsal Müziği Dinlemeye Yönelik Motivasyon Artmasında Soundpainting Dersinin 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	  

Etkisi” adlı çalışmasında Soundpainting dersi alan öğrencilerin dersi aldıktan sonra rastlamsal 
müziği biraz daha rahat dinleyebildikleri ve kendi yaptıkları çalışmalarla ortak noktalar 
yakalayabildikleri belirtilmiştir (Coşkuner, 2016: 13). Soundpainting performansı sırasında 
Soundpainter gruba sık sık yeni jestler işaret etmekte ve icracılardan bu jestleri cevaplamasını 
beklemektedir. Bu durum icracıların Soundpainter’a karşı daha dikkatli ve yoğunlaşmış 
olmaları gerektirmektedir. İcracıların, yani öğrencilerin çalışmalar ile birlikte dikkat 
toplamada önemli bir farkındalık kazandığı söylenebilir.  

İkinci alt probleme ilişkin bulgulardan elde edilen sonuçlara göre konservatuvar müzik 
bölümü öğrencileri, doğaçlama yapabilme konusunda başarılı oldukları belirtmişlerdir. 
Öğrencilerin eğitim programların doğaçlamaya yönelik bir derslerinin bulunmadığı ve gerek 
çalgı, gerekse diğer müzik derslerinde yeteri kadar doğaçlama yapmadıklarını düşünürsek, ilk 
defa doğaçlama yapan öğrencilerin kısa zaman içerisinde biraz olsun doğaçlama 
yapabildiklerini ve bundan keyif aldıklarını söyleyebiliriz. Ayrıca Soundpainting ile 
rastlamsal müzik yapan öğrenciler, bu müziğin icrasında kendilerini başarılı bulmuşlardır. 
Buradan, aslında rastlamsal müziğin doğru başlangıç ile daha rahat dinlenilebileceğini 
söyleyebiliriz.  

Üçüncü alt probleme ilişkin bulgulardan elde edilen sonuçlara göre konservatuvar 
müzik bölümü öğrencileri, yaratıcı fikirler ortaya çıkarma konusunda yetersiz kaldıklarını ve 
eksiklerinin bulunduğunu belirtmişlerdir. Notaya bağlı ve doğaçlama imkânı verilmeden 
gerçekleşen bir eğitimin öğrencilerin yaratıcılık gelişimine olumsuz etkileri olduğu 
söylenebilir. Gerek çalgı derslerinde gerekse yaratıcı düşünerek sonuca gidilebilecek diğer 
müzik derslerinde, öğrencilerin kendi yaratıcılıklarını kullanmadan, öğretilen kalıplar 
içerisinde hareket ettikleri ve bağımlı fikirler ve düşüncelere sahip oldukları görülmektedir. 
Öğrencilere müzik derslerinde kendilerini özgürce ifade edebilecekleri ve yaratıcı fikirlerini 
kullanabilecekleri imkânların yeterince verilmediği söylenebilir. 

Dördüncü alt probleme ilişkin bulgulardan elde edilen sonuçlara göre konservatuvar 
müzik bölümü öğrencileri, almış oldukları Soundpainting eğitimini kendi bireysel çalgı ve 
özellikle koro eğitiminde kullanabileceklerini belirtmişlerdir. Özellikle koro eğitiminde ses 
bütünlüğü, ses rengi, birliktelik, anlaşılırlık ve homojenlik gibi müzikal ölçütler vardır. 
Soundpainting işaret dili içerisindeki jestlerin bu ölçütlerin oluşmasında etkin bir rolü 
olabileceği düşünülebilir. Araştırmaya katılan öğrenciler Soundpainting eğitiminde kazanmış 
oldukları rahatlık ve özgüven gibi kişiliklerini ve yaşantılarını olumlu yönde etkileyecek olan 
unsurların sınavlarında kendilerini daha başarılı yapacağını düşünmektedirler. Soundpainting 
eğitimi ile birlikte kazanılan özgüven duygusunun bireyin hem akademik hem de sosyal 
yaşantısına olumlu katkılar sağlayacağını söyleyebiliriz.  
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ÖNERİLER 

 
1-   İkinci alt probleme yönelik elde edilen sonuçlardan konservatuvar öğrencilerinin 

doğaçlama yapmaktan keyif aldıklarını ve kısa süre içerisinde yaptıkları doğaçlamada 
kendilerini başarılı bulduklarını ifade etmişlerdir. Onların doğaçlama yapabilme 
becerilerinin geliştirilmesi için, öğrencilerin doğaçlama yapabilecekleri derslere yer 
verilmelidir.  
 

2-   Üçüncü alt probleme yönelik elde edilen sonuçlarda öğrencilerin yaratıcı fikirler 
ortaya çıkarma konusunda yetersiz kaldıkları görülmektedir. Öğrencilerin notadan 
bağımsız bir şekilde kendi fikirleri ile müzik yapabilmeleri ve daha özgür 
düşünebilmeleri onların hem eğitim hem de mesleki yaşantılarında daha verimli ve 
başarılı olmalarını sağlayacaktır. Bu nedenle öğrencilerin yaratıcı fikirlerini ortaya 
çıkarabilecekleri ve onların kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar yaratılmalıdır. 
 

3-   Yapılan bu çalışma sonucunda, iki günlük Soundpainting eğitiminin, öğrencilerin 
özgüven ve motivasyonları üzerinde olumlu etkileri olduğu görülmüştür. Bunun yanı 
sıra öğrencilerin daha özgür ve yaratıcı bireyler olabilmeleri açısından Soundpainting 
eğitiminin gelecekte önemli bir yaklaşım olarak kabul edileceği düşünülmektedir. Bu 
nedenle yaratıcılığı ortaya çıkartıp geliştiren diğer müzik eğitimi yaklaşımları gibi 
Soundpainting işaret dili de  programlarda daha fazla yer almalıdır. 
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TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİR 
DESTİNASYONLARI AÇISINDAN ÖNEMİ 

 

Erkan AKGÖZ*   Ramazan GÖRAL**   Engin TENGİLİMOĞLU*** 

ÖZ 

Destinasyonlara turizm hareketlerini yönlendiren en önemli unsur turistik ürünlerdir. Klasik turizm 
anlayışına göre turistik ürünler genel olarak yılın belirli zamanlarında ve belli mekânlarda değerlendirilmektedir. 
Artan rekabet şartları göz önünde bulundurulduğunda turizm sektörünün sürdürülebilir olması gerekmektedir. 
Sürdürülebilir turizm için de kaynakların korunarak, yılın ve destinasyonun genelinde kullanılmasına özen 
gösterilmelidir. Bu özelliğinden dolayı turizmin sürdürülebilir olması ancak ürün çeşitliliği ile 
gerçekleşmektedir. Bu gerçeğe rağmen günümüze kadar yapılan çalışmalar ya yüzeysel olarak geçiştirilmiş ya da 
ihmal edilmiştir.  Bu çalışmada temel turistik ürünler ile birlikte kişiye özel ürünlerin hem destinasyonlar hem de 
turizmin sürdürülebilir olması açısından önemine vurgu yapmak amacıyla yapılmıştır. Bununla birlikte turistik 
ürünlerin özellikleri, çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili stratejik seçeneklerde sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Destinasyon, Turistik Ürün Çeşitlendirme 

 

THE IMPORTANCE OF TOURISTIC PRODUCT DIVERSIFICATION IN TERMS OF ITS 
SUSTAINABLE DESTINATIONS 

ABSTRACT 

The most important factor that directs tourism movements to destinations is touristic products. Touristic 
products are evaluated in particular periods of the year and at particular locations according to classical tourism 
comprehension. Tourism sector has to be sustainable when the increasing competition conditions considered. It 
should be paid strict attention that resources are maintained and applied overall of the year and destination for 
sustainable tourism. Sustainable tourism is only possible with product diversification because of its 
aforementioned characteristics. Despite of this fact studies which have been conducted up to now are either 
superficial or ignored tourism. In this study, it is conducted to emphasize the importance of basic touristic 
products with products peculiar to individuals in terms of both the sustainability of tourism and destinations. 
Strategic options related to diversification and development of touristic products are provided along with it. 

Keywords: Sustainability, Destination, Diversification Touristic Product 

 
1. Giriş 

Sürdürülebilir turizm kavramı, turizmin gelişigüzel, plansız, programsız ve uygun 
olmayan bir şekilde gelişerek turist kabul eden ev sahibi toplum üzerinde yarattığı olumsuz 
etkilere bir cevap olarak ortaya çıkmıştır (Liu, 2003).  Sürdürülebilir turizmde esas olan doğal 
ve kırsal alanların, geleceğin turizm alanları olarak, olumsuz çevresel etkisinden 
korunmasıdır. 

Sürdürülebilir turizm, hem turizmin gelişmesi nedeniyle oluşan gelirlerin tüm 
ekonomiye ve topluma dağıtılmasını, hem de tüm kaynakların ve çevrenin sürdürülebilir 
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kullanımını gerektirir (Liu, 2003).  Çünkü “sürdürülebilir turizm” kavramı daha geniş bir 
kavram olan “sürdürülebilir büyüme”den gelmektedir. Varlığını tamamen çevre ve insan 
üzerine kurgulayan turizm endüstrisi için turizmde sürdürülebilirlik; doğal, kültürel ve sosyal 
kaynakları uzun vadede güzelleştiren, koruyan, olumlu ve ılımlı bir tarzda ekonomik 
gelişmeyi destekleme gayreti olarak kabul edilmektedir.  

Turizm hareketlerinin sürdürülebilir hale getirilmesi genel olarak destinasyonların 
fiziksel, çevresel, sosyal ve kültürel özellikleri ile bunların birincil turistik ürünlere katkılarına 
göre gerçekleşmektedir. Destinasyonların turizm hareketleri için iklim özellikleri, ekolojik 
yapı, yer yüzü şekilleri gibi fiziksel ve çevresel unsurlar önemlidir. Ayrıca destinasyonun 
tarihi dokusu, politik yapısı, sanat ve ekonomik aktiviteleri, yaşam tarzı, anıt ve abideleri, 
bireysel binaları da içeren sosyo-kültürel unsurları da dikkate alınmaktadır.  Destinasyonun 
fiziksel ve çevresel özellikleri ile toplumun sosyal, ekonomik ve tarihi yapısı arasındaki ilişki 
de sürdürülebilir turizm için gereklidir. Destinasyonların hem gelişerek sürdürülebilir olması 
hem de rekabet üstünlüğü elde edebilmesi için temel turistik ürünler ile birlikte spesifik 
ürünlere yönelmelerini gerektirmektedir. Bundan dolayı bu çalışma destinasyonlardaki 
birincil turistik ürünlerin değerlendirilerek kişiye özel turistik ürün üretimine ve ürün 
çeşitliliğine dikkat çekmek için hazırlanmıştır.  
 

2. Destinasyonlarda Turistik Ürünün Çeşitlendirilmesi 
Turistik ürün; turistin seyahat ve geçici konaklamalarından kaynaklanan 

gereksinimlerini karşılayabilecek olan mal, hizmet veya mallar ve hizmetler karışımı ya da 
her ikisinin karışımından oluşan bir pakettir (Demir ve Demir, 2004). Turistik ürünün en 
önemli özelliği, birbirini tamamlayan birçok somut ve soyut faktörden oluşmasıdır. Ulaştırma, 
konaklama, yeme-içme, eğlence gibi ürünlerin bir araya gelmesi turistik ürünün somut tarafını 
oluştururken, turistlerin bu hizmetleri satın alırken yaşadıkları olumlu ya da olumsuz olay ve 
düşünceler kavramın soyut tarafını ifade etmektedir (Cengiz, 2012). Turistik ürün kavramı,  
turistin seyahati boyunca yararlanmış olduğu belli bir coğrafyadaki tüm turistik mal ve hizmet 
üreten ticari işletmelerin ürünleri olarak da tanımlanmaktadır (Tosun, Bilim ve Temizkan, 
2003).  Hacıoğlu (2000: 39) ‘na göre turizmde ürün iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunlardan 
birincisi, bir ülke veya bir yörenin sahip olduğu tüm doğal, tarihi ve turistik kaynakların 
oluşturduğu turizm ürünüdür. İkincisi ise, tüketicilerin yer değiştirmelerine ve tatil 
yapmalarına imkân veren paket turu oluşturan turistik hizmetlerin bütünüdür. Turistik ürünün 
tanımında olduğu gibi, turistik ürünü oluşturan faktörler konusunda tam bir fikir birliği 
olmamasına rağmen Hacıoğlu (2000: 41) turistik ürünü oluşturan faktörleri üç temel başlık 
altında değerlendirmektedir: 

•   Turist çeken bir ülkenin veya bölgenin doğal, kültürel, tarihi, sanatsal varlıkları ve 
değerleri, 

•   Turiste hizmet veren işletmeler otel, motel, restoran, eğlence ve spor tesisleri, 
seyahat acenteleri, 

•   Turistin yer değiştirmesini ve gidilecek yere ulaşmasını sağlayacak taşımacılık 
işletmeleri. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi herhangi bir destinasyonda turizm 
faaliyetinin gerçekleşebilmesi için destinasyonun kendine has çevresel, tarihi, kültürel ve 
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sosyal özellikleri sahip olması gerekmektedir. Bununla birlikte destinasyonun ulaşılabilir 
olması ve turizm hareketine katılanların tüm faaliyetleri süresince her türlü yiyecek-içecek, 
konaklama ve eğlence hizmetlerinin karşılanması en temel unsurdur. Bu hizmetler genel 
olarak tüm destinasyonlar tarafından sağlanmaktadır. Artan teknolojik ve ekonomik koşullar, 
destinasyonların sürdürülebilir rekabet avantajı oluşturabilmeleri için ürün çeşitliliği 
oluşturma gayretine yöneltmiştir.  

Ürün çeşitlendirilmesi ile ilgili literatür çalışmasında, ürün çeşitlendirmenin bir 
pazarlama stratejisi olduğu ve büyüme stratejileri arasında yer aldığı ifade edilmektedir. 
Başka bir tanımda ise, turizm çeşitlendirme bir bölge ve/veya ülkenin sahip olduğu turizm 
zenginliklerini en iyi şekilde değerlendirebilmek amacıyla, farklı pazarlardaki turist 
beklentilerine uygun şekillerde turistik ürünler sunması ve bunun sonucunda ülke genelinde 
turizmi yaygınlaştırarak daha fazla sayıda turist çekme gayreti olarak tanımlanmaktadır. 
Yapılan tanımlara göre, ürün çeşitlendirmenin temel amacı, destinasyonun sahip olduğu ürün 
olanakları ile uyumlu olan ve/veya sinerjisi olan iş kollarında büyümeyi sağlamaktır (Kozak 
ve Kızılırmak, 2006 ) 

Destinasyonlar pazar paylarını korumak ve geliştirmek adına, arzlarını farklılaştırma 
yönünde gösterdikleri çabaların tümü çeşitlendirmedir. Birbirinden farklı tasarımı ve ismi 
olan her ürün farklı bir çeşidi ifade etmektedir (Hacıoğlu, 2000: 42). Turistik ürün 
çeşitlendirmesi de, turistik işletmelerin ve destinasyonların pazar paylarını korumak veya 
geliştirmek amacıyla, direkt çekim gücü yaratacak yeni ürünler üreterek ve yeni pazarlara 
girerek büyümelerini ifade eder (Cengiz, 2012). Turizmin kullandığı alanların çok çeşitli 
olması, turistik üründe de çeşitlilik oluşturulması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Turistik 
ürün çeşitlendirmesi yapmak öncelikle arz kaynaklarına bağlıdır. Turistik ürün çeşitleri 
bölgelerin sahip olduğu altyapı, üstyapı olanakları ve tamamlayıcı hizmetler ile doğal, kültürel 
ve toplumsal kaynakların farklılığına bağlı olarak değişebilmektedir. Bazı bölgeler birden 
fazla turistik arz kaynaklarına sahip olabilir. Bu bölgelerde birbirini destekleyecek şekilde 
turistik ürün çeşitlendirmesi yapmak, kısıtlı arz kaynaklarına sahip olan bölgelere göre daha 
yararlı olabilir. Diğer bir ifade ile yeterli arz kaynakları mevcut değilse, turistik ürün 
çeşitlendirmesi yapmak mevcut ürünü de olumsuz yönde etkileyeceği için faydadan çok zarar 
verebilir (Demir ve Demir, 2004).  

Destinasyonun turistik ürün çeşitlendirilmesinde yığılma ve yayılma dengesine azami 
ölçüde özen gösterilmelidir. Ürün çeşitliliği oluşturulurken çevre bilincine, kültürel değerlere 
ve bunların korunarak kullanılmasına uygun hareket edilmesi gerekir. Aksi takdirde bir takım 
olumsuzluklar oluşabilir. Bu olumsuzlukları Dabour (2003) şu şekilde özetlemektedir:  

•   Doğal turizm potansiyelinin yok olması 

•   Bilgi ve farkındalık eksikliği 

•   Teknik tanıtma faaliyetinin yetersizliği 

•   Turizmde eksik alt yapı imkânlarının oluşması 

•   Turizm yatırımlarının yetersizliği 

•   İstikrarlı turizm stratejileri ve politikaların uygulanamaması 

•   Turizmin çeşitlendirilememesi 
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•   Turizmde güvenliğin sağlanamaması (Dabour, 2003).  
 

2.1. Bireysel ve Kitlesel Turistik Ürünler 
Turistik ürünlerin temelini konaklama tesisleri, yiyecek-içecek hizmetleri ile 

destinasyonların doğal ve fiziksel çevresinde gerçekleştirmiş oldukları deneyimler 
oluşturmaktadır. Ancak destinasyonlarda turistik ürün çeşitlendirme stratejisi belirlenirken 
öncelikle bireysel turistik ürünlerin mi yoksa kitlesel ürünlerin mi çeşitlendirileceğine karar 
vermek gereklidir (Gartner, 1996; Smith and Eadington, 1992).   Genel olarak turistik ürün 
kullanımında ve gelişiminde kitlesel ürünler tercih edilir (Vainikka, 2013). Kitlesel turistik 
ürünler deniz, güneş ve kum (3S) olarak adlandırılan geleneksel çekiciliklerin yanında, 
çevresel unsurlar, kültürel zenginlikler, teknolojik üstünlükler ve toplumsal hareketler sonucu 
oluşan ürünlerdir. Bu ürünler her ülkede veya destinasyonda rahat bir şekilde üretilebilecek 
ürünlerdir (Kozak ve Kızılırmak, 2006). Bireysel turistik ürünler ise daha küçük ve uzmanlık 
gerektiren pazarlarda sunulan, çok az kişiyi kapsayan, daha az alt yapı hizmetleri isteyen 
ürünlerdir (Nowelli, 2005). Bireysel ürünler kişiselleştirilen, uzmanlık isteyen, küçük ölçekli 
ve esnek yapıya sahip ürünlerdir.  

Kitlesel ve bireysel ürünler destinasyonun özelliklerini sadeleştirmeye ve daha iyi 
kavramaya yardımcı olur. Bu ürünler destinasyonların belirli bir ölçek genelinde süreklilik 
göstermesine yardımcı olan “ideal ürünler” olarak görülebilir. Bu ürünler destinasyonun 
turistik karakterinin ve coğrafi konumunun belirlenmesine yardımcı olur (Torres, 2002: 93).  

 
2.2. Turistik Ürün Çeşitlendirme Nedenleri 

Gelişen teknoloji ve ekonomik koşullara bağlı olarak destinasyonlar arasında yoğun 
rekabet yaşanmaktadır. Rekabet üstünlüğü ve sürdürülebilirliği ise sunulan turistik ürünlerin 
farklılığı (özgünlüğü) ile mümkündür. Bu gerçek, turistik ürün çeşitlendirmesini zorunlu hale 
getirmektedir. Bu açıdan bakıldığında ürün çeşitlendirmesi, her ülkenin, bölgenin hatta 
yörenin koşullarına bağlı olarak geliştirilen değer üstünlüklerinin pazarlanmasıdır (Kozak ve 
Kızılırmak, 2006). Destinasyonlar, kendilerini diğer destinasyonlardan farklı kılacak ürün 
çeşitlendirme politikaları geliştirmek zorundadırlar. Farklı ürünler rekabet gücünü arttırmada 
önemli bir unsurdur (Tosun ve Bilim, 2004).  

Turistik ürün çeşitlendirmesi iki şekilde düşünülebilir. Bunlardan ilki alternatif turizm 
ürünlerinin geliştirilmesidir. Alternatif turizm, kaynak olarak güneşin, denizin ve sahillerin 
kullanıldığı kitle turizmine alternatif olarak gelişen turizm türlerini ele alan bir kavramdır. 
Doğal kaynakları koruyarak kaliteli bir çevre oluşturmayı ve yöre halkının turizm ile ilgili 
faaliyetlerini kontrol altında tutarak, bu yönde ekonomik fayda sağlamayı amaçlamaktadır 
(Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2008: 9). Diğer turistik ürün çeşitlendirme biçimi ise, mevcut ürünün 
farklı bir yönetim anlayışı ve politikasıyla sunulmasıdır. Turistik ürünün kompleks bir yapıya 
sahip olması ve bileşenlerin çokluğu pazarlama yönetimi açısından çok dikkatli 
davranılmasını gerektiren bir durumdur. Sözü edilen durumda ürünün tek tek ya da bir bütün 
olarak oluşturduğu imaj ve bu imaj çerçevesinde olumlu ya da olumsuz izlenimlerin varlığı 
turistik ürüne dönük bakışı hiç şüphesiz etkileyecektir. Bu bağlamda, bir ülke, bölge ya da 
turistik destinasyonda, turistik ürünün sunulmasında rol oynayan yöneticilerin izledikleri 
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yönetim anlayışı, mevcut ve potansiyel turistleri destinasyona doğru yönlendirecek ya da 
yönlendiremeyecektir (Ünüsan ve Sezgin, 2007: 92). 

Dünya Turizm Örgütü’ne (UNWTO) göre turizm sektöründe, yatırım yapılacak 300 
farklı turizm çeşidi bulunmaktadır. Türkiye’de ise; turistik ürün çeşitliliği üzerine araştırmalar 
yapan Speciality Travel’e göre, 85 ayrı turizm ürünü rahatlıkla turistlerin hizmetine 
sunulabilir (Akgöz ve Diğerleri, 2014 ) 

Kitle turizmine yönelik turizm ürünleri sunan gelişmekte olan ülkelerin, uluslararası 
turizm pazarından aldıkları payları arttırabilmeleri deniz, güneş ve kum (3S) olarak 
adlandırılan geleneksel çekicilikler ile birlikte kültür, teknolojik üstünlük, toplumsal 
hareketler gibi tüm değerlerinin pazarlamasına bağlıdır. Bu nedenle, söz konusu ülkelerin 
ortaya çıkan yeni destinasyonlar ile rekabet edebilmeleri ancak, sundukları turizm ürünlerinin 
farklılığı (özgünlüğü) ile mümkündür. Bu gerçek, turistik ürün çeşitlendirmesini zorunlu hale 
getirmektedir. Bu açıdan bakıldığında ürün çeşitlendirmesi, her ülkenin, bölgenin hatta 
yörenin koşullarına bağlı olarak geliştirilen değer üstünlüklerinin pazarlanmasıdır (Kozak ve 
Kızılırmak, 2006). Destinasyonlar, kendilerini diğer destinasyonlardan farklı kılacak ürün 
çeşitlendirme politikaları geliştirmek zorundadırlar. Farklı ürünler rekabet gücünü arttırmada 
önemli bir unsurdur (Tosun ve Bilim, 2004). 

Bu açıklamalar ile birlikte turistik ürün çeşitlendirme nedenlerini aşağıda belirtildiği 
gibi beş başlık altında toplamak mümkündür. 

Uluslararası Turizm Hareketlerindeki Değişmeler: Süreç içinde ivme kazanan kitle 
turizminin yerini alternatif turizm çeşitlerine bıraktığı gözlemlenmektedir. Kitle turizmine 
katılan turistler farklılık arayışına girmişlerdir. Gelecek dönemlerde uluslararası turizm 
hareketlerinin, gelir seviyesi yüksek turizm pazarlarından, daha bakir turistik arz kaynaklarına 
sahip ve bu değerlerini tanıtabilen yeni destinasyonlara doğru olacağı öngörülmektedir 
(Çeken, Karadağ ve Dalgın, 2009: 30) 

Turist Profilinin Değişimi ve Turizmde Son Eğilimler: Turizmde yaşanan 
yeniliklerden biri de turistlerin davranışları ve tercihlerindeki değişimlerdir. Bu nedenle 
ülkeler, turizm politikalarını yeniden gözden geçirmekte, uluslararası talep yapısındaki 
değişiklikleri ve yenilikleri iyi analiz ederek, rekabet stratejilerini bu değişime göre 
şekillendirmeye çalışmaktadırlar. Böylelikle destinasyonlar daha avantajlı duruma 
gelebileceklerdir (Cengiz, 2012). 

Rekabet: Günümüzde rekabetin en önemli tetikleyicisi ise hızla yaşanan küreselleşme 
sürecidir. Küreselleşme beraberinde sektörler arası rekabet güçlerini tamamen 
değiştirebilmekte, firmalar ve ülkeler arasında “rekabet savaşını” körüklemektedir. (Bahar ve 
Sarı, 2006, 316). Küreselleşme sürecinin ortaya koyduğu bir diğer gerçek de; geçmişte 
rekabet gücünü sağlayan unsurların gelecekte de aynı avantajı sağlayamayacağıdır. Bu 
nedenle ekonomik anlamda başarılı olmak ve rekabet gücü elde etmek için, sürekli yenilik 
yapmak ve rakiplerine göre daha farklı ürünler geliştirerek pazar payını korumak 
gerekmektedir (Kozak, 2005). 

Teknoloji: İletişim teknolojisindeki hızlı gelişmeler, ulaşım araçlarındaki hız, konfor, 
kapasite ve fiyat faktörlerindeki gelişmeler, tüm sektörler de olduğu gibi uluslararası turizmin 
gelişmesine de büyük bir ivme kazandırmıştır. Özellikle seyahat acentaları, tur operatörleri ve 
konaklama işletmelerindeki rezervasyon alımlarında bilgisayar teknolojisinin kullanılması, 
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kısa sürede hizmetin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Öte yandan televizyon ve internetin 
yaygınlık kazanması, televizyonda veya internette detaylarıyla görebildiği mekânları ziyaret 
etmek isteyenlerin sayısını arttırmıştır (Tunç ve Saç, 1998, s.13). İnternet kullanımının hızla 
yaygınlaşmasıyla turizm işletmeleri internet aracılığıyla pazarlamaya yönelmişlerdir. İnternet 
üzerinden yapılacak tanıtımlar, daha fazla tüketiciye ulaşma imkânı sağlamakta, sesli ve 
görsel içerikli tanıtımlar klasik tanıtım araçlarından daha etkili sonuçlar vermektedir. Turizm 
işletmelerinin kendi web sitelerini hazırlamaları, tüketicilerin işletme hakkında daha fazla 
bilgi sahibi olmasına, ne gibi olanaklar bulunduğunu görmesine ve diğer işletmelerle 
karşılaştırmalar yapabilmelerine de olanak tanımaktadır (Cengiz, 2012) 

Marka ve İmaj Değiştirme İsteği: Bölgelerin ve turizm işletmelerinin sahip oldukları 
imajlar turizm ürünü olarak ele alındığı gibi, turizm ürünü veya destinasyonun imajının da, 
tüketicinin nihai seçimi üzerinde etkili olduğu kabul edilmektedir (Kozak ve Bahçe, 2009: 
71). Turizm bölgelerinin zaman içerisinde sahip oldukları imajları, tüketicilerin söz konusu 
bölgeleri tercih etmesinin nedenleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bir ülkenin 
kendisini farklı bir biçimde konumlandırması ve rakiplerinden sıyrılmasının aracı olarak 
"markalaşma" ve “imaj geliştirme” çabaları ortaya çıkmıştır. Artık, tüm diğer mal ve 
hizmetler gibi turizm destinasyonları da markalaşmakta ve imajlarını olumlu yönde 
geliştirmeye çalışmaktadırlar. Eğer sunulan turistik ürün rakiplerinkinden farklı olmalı, 
mevcut marka ve imaja karşı olumsuz bir tutum yeni ürünler geliştirilerek giderilmeye 
çalışılmalıdır. Aksi takdirde turistlerin o ürüne yönelik talepleri olumsuz olacaktır. Etkili ve 
farklı turistik ürünler geliştiremeyen turizm destinasyonları, müşteri ihtiyaçlarını görmekten 
uzak, hedefin dışında ve rakiplerinin gerisinde kalmış demektir. 

 
3. Turistik Ürün Çeşitlendirme Süreci 

Ürün çeşitlendirme süreçleri turistik destinasyonların geliştirilmesi açısından oldukça 
önemlidir. Ürün çeşitliliği özellikle birincil turistik ürünlerin gelişimine, rekabet gücünün 
artmasına ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlar. Tüm turistik ürünler arasında sinerji 
oluşturur (Farmaki, 2012; Jansen-Verbeke, 1986; Lawton and Weaver, 2006). Her 
destinasyon turistik ürün çeşitliliği için kitlesel ve bireysel turistik ürünlerinin pazar 
büyüklüğü ve fiziksel gelişimi açısından stratejik seçeneklere sahiptirler. Ancak 
destinasyonların ürün özellikleri, pazar koşulları, politik durum ile koordinasyonun 
sağlanması hususunda bir takım sorunlar yaşamaktadırlar.   

Destinasyonlar turistik ürün çeşitliliğinin seçiminde zaman zaman bir takım 
zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Örneğin bir veya birkaç turistik ürün çeşitlendirme stratejisi 
mi yoksa alternatif bir stratejiye yoğunlaşmak mı destinasyonun rekabet gücünü ve 
sürdürülebilirliğine avantaj sağlayacağı konusunda karar vermekte zorlanırlar (Benur and 
Bramwell, 2015: 214).  

Turistik ürün çeşitlendirme ve yoğunlaştırma yöntemi ile birlikte destinasyon hem 
rekabet gücü hem de sürdürülebilir gelişme avantajı elde edebilir. Ancak destinasyon böyle 
bir strateji ile birlikte elde edeceği ekonomik avantajların yanında bir takım dezavantajlara da 
maruz kalabilir. Bu stratejinin destinasyon için potansiyel avantaj ve dezavantajları turizm 
politikalarını belirleyen, planlama yapanlar, turistik işletme yöneticileri ve toplum tarafından 
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bilinmesi ve her destinasyon için dikkatlice uygulanması gerekir (Benur and Bramwell, 2015: 
214).  

Turistik ürünün soyut unsurlardan oluşması ve hizmetlerin standartlaştırılamaması, 
turistik ürünü diğer ürünlerden farklı kılmaktadır. Bu farklılığın bir bölümü turizmin bir 
hizmet sektörü olmasından kaynaklanırken, diğer bir bölümü ise turistik ürünün kendine özgü 
birtakım farklılıklarına dayanmaktadır. Turistik ürün politikaları belirlenirken turistik ürünün 
özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerekir (Cengiz, 2012). Bundan dolayı Benur and 
Bramwell (2015) destinasyonlarda turistik ürünün çeşitlendirilmesi ile ilgili süreci aşağıdaki 
model yardımıyla açıklamıştır. 

 
Şekil 1:  Turistik Ürün Çeşitlendirme Süreci (Benur and Bramwell, 2015) 

Bu model destinasyonlardaki temel turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesi ile ilgili 
unsurları, bağlantıları ve süreçleri geniş kavramsal bir çerçevede sunmaktadır.  Modelde 
öncelik ürün çeşitliliği olduğundan, ürün özellikleri ve süreçler temel unsur olarak kabul 
edildiğinden modelin ortasında yer almaktadır. Ürünün özellikleri ile süreçleri, ancak diğer 
unsurlarla ilişkileri dikkate alındığında anlaşılabilir. Bu yüzden modelde, turistik ürünün 
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özelliklerine ve süreçlerine odaklanma, turistik ürün tedariki, turistik talep ve ürün kullanımı 
ile ilişkilendirilmiştir. İki yönlü oklar üç yatay unsurun (turizm ürününün özellikleri ve 
süreçleri, turizm ürün arzı, turizm talebi ve ürün kullanımı) karşılıklı etkileşim halinde 
olduğunu ifade etmektedir.  

Aralarındaki karşılıklı ilişkiyi somutlaştırmak için modeldeki ilişkiler akıcı, birbiri ile 
ilişkili ve karşılıklı olarak oluşturulmuştur. Ancak bunlar ayrı olarak görülmemelidir. Örneğin 
tüketimi oluşturan faktörler ve ürünler devamlı olarak bir diğerini geri besler. Böylece turizm 
ürünü ve onun çekiciliği üzerinde etki oluşturur. Bu kavramsal çerçeve, turistik ürün 
çeşitlendirme süreç ve unsurlarının anlaşılmasına yardım edebilir. Fakat bu indirgenmiş bir 
bakış açısı olarak değil, kompleks ilişkileri oluşturan parçalara göre değerlendirilmelidir.  

Modelin merkezinde destinasyonlarda turizm ürününün özellikleri ve süreçlerle 
birlikte asıl konu olan turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesi bulunmaktadır. Modeldeki bu 
merkez bölüm ile ilişkili birçok özellik ve süreç bulunmaktadır. Her destinasyon bireysel ve 
kitlesel ürün karışımı sunabildiği gibi paralel veya bütünleştirici çeşitlendirme de sunabilir. 
Destinasyonlardaki diğer temel özellikler, turizm ürünleri arasındaki mekânsal sinerji ve 
ürünlerdeki tematik sinerjinin varlığı ve türüdür. Bu temel turizm ürünü ve süreçleri 
aralarındaki çift yönlü oklar ile sıkı bir modelde birbirine bağlanmıştır. 

Modelin sol tarafında mevcut fiziksel, çevresel, sosyal ve kültürel karakteristik 
özelliklerden önemli derecede etkilenen destinasyonlarda ürün tedariki yer almaktadır. 
Destinasyonun özellikle mevcut ve gelecekteki talep seviyesini esas alan, turizm ürünleri 
hakkında turizm işletmecilerinin ticari kararları vasıtasıyla pazar gücü hayati önem kazanır. 
Destinasyondaki turizm faaliyetlerinin etkileri ve gelişim süreci yerel halk, hükümet ve diğer 
paydaşların bakış açılarına göre farklılık göstermektedir. Modelin sağ tarafında ise; turistik 
talep, turizm ürünü ve turistlerin bu ürünleri kullanımı bulunmaktadır. Turistik talep; turistin 
ihtiyacı, beklentileri, deneyimleri, satın alma gücüne uygun oluşturulan destinasyonun imajı 
ve itibarı ile etkileşim halindedir.  

Destinasyonlar rekabet gücünü artırmak ve sürdürebilir hale getirebilmek için 
genişletmek veya devam ettirmek istiyorsa destinasyonlarda ürün, tüketicilerin tercihlerini 
içeren bir eşleştirme ile geliştirilmelidir. Bir destinasyona olan talep, ürün kalitesini geliştirme 
ve ürün çeşitlendirme gibi inovasyonlarla arttırılabilir. Bunun için de turistik ürün üreten kişi 
veya kurumların, turistlerin nasıl plan yaptığını, hangi ürünleri birleştirerek kullandığını 
öğrenmesini gerektirir. Eğer turistik ürünler, turist talepleri, destinasyon bütünlüğü, lokal 
aktörlerin istekleri ile çelişkili bir şekilde geliştirilirse ekonomik anlamda verimli ve 
sürdürülebilir olmaz.  

Turistlerin bir destinasyonda aradıkları şey, destinasyonun özellikleri ve altyapıdan 
ziyade, bu özellik ve altyapının onlara sağladığı deneyimdir. Destinasyonlar, turistik ürün 
deneyimlerinin hem çalışan ve yerel halk gibi üreticiler hem de kendi deneyimlerini, yaşam 
tarzlarını ve kimliklerini oluşturan tüketicilerle ortaklaşa oluşturulan çevreler olarak 
tanımlanabilir. Bu durum toplum yapısı ve destinasyondaki çevresel miras ve sosyo-kültürel 
özellikleri de içeren önemli kısıtlıkları da beraberinde getirmektedir. Bu açıdan turistik 
deneyim, kompleks ve turist, hizmet sağlayıcılar ve yerel halkın birlikte oluşturduğu, 
paylaştığı ve destinasyonun özel kaynaklarını şekillendirdiği bir deneyim olarak 
anlaşılmalıdır. Destinasyonlardaki bu deneyimin ortaklaşa oluşturulması, turistlerin, hizmet 
sağlayıcıların ve yerel halk arasında karşılıklı öğrenme sürecinin oluşmasını sağlamaktadır. 
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Örneğin servis sağlayıcılar bu ortaklaşa oluşum süreci içeresinde ek bilgiler edinebilir ve bu 
bilgilerle ürünlerinde düzeltmeye giderek müşterilerle ilişkilerini daha güvenli hale 
getirebilirler. Yenilikçi destinasyonlar, ürünlerinin geliştirilmesinde fikir edinmek amaçlı bu 
süreçten daha çok öğrenmek için çaba harcarlar. Bu karşılıklı süreç modelin her parçasında 
kendini göstermektedir (Benur and Bramwell, 2015).  

 
SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ekonomik, sosyokültürel, demografik, siyasal, ekolojik, organizasyonel vb. yeni 
değişim dinamikleri de turizm alanında tüketicilerin beklentilerinin zamanla değişmesine ve 
dünya görüşlerinin giderek gelişmesine neden olmuştur. Bu gelişim süreci onları yeni 
arayışlara itmiştir. Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren turizm trendlerinde gözlenen hızlı 
değişime cevap verebilmek adına ülkeler, mevcut ürünlerine yenilerini eklemek ve farklı 
turistik ürünler ortaya çıkarma çabası içine girmişlerdir (Cengiz, 2012). 

Son yıllarda turistlerin kitle turizminden bireysel turizme geçiş yapmaları ve tatil 
anlayışlarında meydana gelen değişikliklere bağlı olarak, doğaya ve çevreye daha duyarlı, 
gidilen yörelerin kültürünü, mutfağını, geleneğini ve günlük yaşantısını tanıyıp 
öğrenebilecekleri alternatif turizm türlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Turistik 
eğilimdeki bu değişime bağlı olarak turizm sektöründen daha fazla pay almak isteyen 
ülkelerin de, kitle turizminin yanı sıra alternatif turizm çeşitlerini de yeni turistik ürünler 
olarak geliştirmeye başladığı izlenmektedir (Kozak ve Kızılırmak, 2006). 

Özellikle turizmden daha fazla kazanç elde etmek ve uluslararası turizm pazarı 
içerisinde iyi bir yer almak isteyen ülkeler turizm olayını tüm yıla yaymak zorundadırlar. 
Bunun için de turizmin çeşitlendirilmesi bir zorunluluktur. Turistik ürün çeşitlendirmesi ile 
turistlere yani turistik talebe yönelik yeni imkânlar sunularak, belirli turistik merkezlere olan 
yoğunluk hafifletilmiş olur. Böylelikle, kıyı turizminde oluşan taşıma kapasitesinin aşılması 
durumu da ortadan kaldırılabilir. Turistik ürün çeşitlendirme sayesinde mekânsal yoğunluğun 
azaltılması yanında zaman yoğunluğu da ortadan kaldırılır. Bu sayede turizm, sadece yaz 
aylarında ya da belli dönemlerde yapılan bir hareket olmanın dışına çıkar. Yıl boyu turizm 
yapılması arz ve talep çeşitliliği de yaratır, satış ve pazarlama olanaklarını, dolayısı ile döviz 
girdilerini arttırarak yıl boyu istihdam olanağı sağlar (Cengiz, 2012). 

Turistik ürün çeşitlendirmesinde birtakım ölçütlerin göz önünde bulundurulması 
gerekir. Turistik ürün çeşitlendirmesi adına yapılan faaliyetlerin her açıdan olumlu sonuç 
vermesi,  belirli bir plan ve programın hazırlanması ve elde edilecek gelirlerin onu elde etmek 
için katlanılan maliyetlerden daha fazla olması gerekliliğini ortaya koymaktadır (Demir ve 
Demir, 2004). Bu bakımdan, özellikle hangi pazar ve pazar bölümlerine hitap edileceğine, 
pazar özelliklerini dikkate alarak karar verilmeli ve bu hedef pazarlara yönelik bir pazarlama 
karması belirlenmelidir. Gerekirse bu kitlenin beklentilerini saptayarak ve ürünü yeniden 
düzenleyerek turiste sunmak, planlı bir çalışma gerektirmektedir (Kozak ve Kızılırmak, 
2006).Turistik ürün çeşitlendirmesi turizmin mevsimsel olarak yoğunluğunu gidererek yaz 
aylarında yoğunlaşan turizm hareketleri dengelemede ve sezon dışı olarak adlandırılan 
dönemde turizm faaliyetlerinin devam ettirilebilmesinde önemli ve etkili bir stratejidir. 
Turistik ürün çeşitlendirme stratejisinde geliştirilecek ürün ya da ürünlerin aşağıdaki amaçları 
gerçekleştirmesi hedeflenmelidir (Baytok, 1998: 19);  
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•   Geliştirilmesi planlanan ürün talepteki değişmeye cevap verebilecek nitelikte 
olmalıdır. 

•   İstihdam artışı sağlanmalıdır. 
•   Yeni bölgelerin turizme kazandırılması sağlanmalıdır. 
•   Yüksek potansiyele sahip olmalıdır. 
•   Turizmde yaşanan yapısal sorunlara çözüm getirilmelidir. 
•   Turizm dört mevsime yayılmalıdır. 
Geliştirilen turistik ürünün turizm pazarında iyi bir yer alması için, turistlerin kafasında 

farklı bir destinasyon görüntüsünün oluşturulması gerekir. Eğer, sunulan turistik ürün 
rakiplerinkinden farklı ve çeşitli değilse, turistlerin o ürün hakkındaki karar vermelerinin iyice 
zorlaşacağı belirtilmektedir. Başka bir ifade ile turistik ürünün satışını arttırmasında ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanmasında, ürünün farklılaştırılmış ve çeşitlendirilmiş olması önemli 
bir koşuldur (Kozak ve Kızılırmak, 2006). 
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PARA POLİTİKASI VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI İLİŞKİSİ: AMPİRİK 
LİTERATÜR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA* 
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ÖZ 
Parasal aktarım mekanizmasının mevcut kanallarının işleyişi teorik olarak literatürde geniş bir şekilde 
incelenmiş olmasına rağmen, aktarım kanallarının işleyişi ülkelerin finansal sistemlerinin yapısı ve derinliği, dışa 
açıklık düzeyi ve kamunun ekonomi içindeki yeri ve ağırlığına göre farklılık göstermektedir. Buna paralel olarak 
çalışma kapsamında para politikası ile hisse senedi fiyatları ilişkisini inceleyen ampirik literatürde oldukça farklı 
sonuçlar elde edilmiştir. Ampirik literatür incelendiğinde, para  politikası uygulamalarının varlık fiyatları 
üzerindeki etkisinden ziyade varlık komposizyonunda ortaya çıkardığı değişiklik daha baskındır. Özellikle 
gelişmiş ülke ekonomileri için yapılan ampirik çalışmalarda ülke merkez bankalarının para politikası 
uygulamalarına karşı borsa endekleri duyarlılık göstermektedir. Bu duyarlılığın derecesi ABD, Almanya, 
İngiltere, Fransa gibi güçlü finansal yapıya sahip ülkelerde oldukça belirgin ve kuvvetlidir. Bahreyn, Mısır, 
Ürdün, Fas, Tunus, Suudi Arabistan Güney Afrika, Macaristan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde ise 
para politikası karararlarının parasal aktarım mekanizmasının hisse senedi fiyatları kanalı yoluyla ekonomiye 
aktarımı daha zayıf ve gecikme uzunluğu yüksektir. 
Anahtar Kelimeler: Para politikası, Parasal Aktarım Mekanizması, Hisse senedi fiyatları kanalı, Ampirik 
Literatür. 
JEL Kodları: E42, E44, E52, E58 

 
THE RELATIONSHIP OF MONETARY POLICIES AND STOCK MARKET: A STUDY BASED ON 

EMPIRICAL LITERATURE 
 
ABSTRACT 
Despite the fact that the operation of the current channels of monetary transfer mechanisms is widely studied in 
the literature theoretically, operation of transfer channels shows difference in terms of financial structure and 
depth of countries, level of openness, and the place as well as the weight of public in the economy. In parallel to 
this, within the scope of the study, considerable amount of differences was obtained in the empirical literature 
studying the relationship of monetary policies and stock market. When the empirical literature is studied, the 
change that monetary policies reveal in the asset composition is more dominant rather than the effect it has on 
asset prices. In the empirical studies carried out especially for developed countries, the stock market indexes are 
found sensitive to the monetary policy practices of central banks. The level of this sensitivity is distinct and 
strong in countries that have strong financial structure such as the USA, Germany, the UK, and France. In 
developing economies such as Bahrain, Egypt, Jordan, Morocco, Tunisia, Saudi Arabia, South Africa, Hungary 
and Turkey, the transfer of the monetary transfer mechanisms of monetary policy decisions into the economy 
through stock prices is weak and the lag is high.  
Keywords: Monetary policy, Monetary Transfer Mechanisms, Stock Price Channel, Empirical Literature 
JEL Codes: E42, E44, E52, E58 
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1. GİRİŞ 
 
Para politikası ve parasal aktarım mekanizmasının hisse senedi fiyatları kanalı arasındaki 
ilişki hem akademik çevre hem de diğer ekonomik birimlerin odak noktasında olan bir 
konudur. Parasal aktarım mekanizması, para politikasının ekonominin reel ve parasal 
değişkenleri üzerindeki etkilerini ifade eder. Başka bir ifadeyle parasal aktarım mekanizması, 
nominal para stoku veya nominal faiz oranlarındaki değişikliklerin, istihdam ve toplam çıktı 
gibi reel değişkenleri nasıl uyardığını açıklar. Para otoriteleri üretim ve fiyatları birbirinden 
farklı fakat birbiriyle ilişkili birden fazla kanalla etkileyebilir (Ireland,  2005: 1). Bu anlamda 
para politikası kararları alınırken hisse senedi fiyatlarının gösterge olarak kullanılıp 
kullanılmayacağı veya para politikası kararlarının hisse senedini fiyatlarından etkilenip 
etkilenmeyeceği önemli bir tartışma konusudur.  
 
Para politikasının hangi kanal aracılığıyla ekonomiyi etkileyeceğinin belirlenmesi, 
uygulanacak politikaların belirlenmesi kadar para politikasının başarısı bakımından da 
önemlidir. Para politikasının ve dolayısıyla paranın ekonomiyi nasıl etkilediği noktasında 
Keynesyen ve Monetarist iktisatçıların farklı görüşleri mevcuttur. Dolaylı aktarım 
mekanizmasını savunan Keynesyen ve Neo Klasik (Wicksell) iktisatçılara göre aktarım 
mekanizması faiz oranları aracılığı ile gerçekleşir. Dolaylı aktarım mekanizmasını savunan bu 
iktisadi akımlara göre, ekonomide talep edilen para miktarı faiz oranlarına karşı duyarladır. 
Dolaysız aktarım mekanizmasını savunan Monetarist iktisatçılara göre ise insanların tutmak 
istedikleri para miktarı, sabit ve sürekli değişmeyen istikrarlı bir büyüklük olarak tanımlanır. 
Monetaristler parasal işlemlerin ekonomik hayatta ortaya çıkardığı etkilerden daha çok nispi 
fiyat değişiklikleriyle ilgilenirler. Parasal işlemlerin nispi fiyatlarda meydana getirdiği 
değişiklikler, mal ve hizmet fiyatlarındaki değişikliklerin yanı sıra sermaye ve finansal 
varlıkların getiri oranlarında meydana gelen değişiklikleri de kapsar (Spencer, 1974: 8). 
 
Parasal aktarım mekanizmasının içerisinde varlık fiyatları kanalı ve bu kanalın unsurlarından 
hisse senedi fiyatları, döviz kuru, konut ve arsa fiyatları ilk aşamada para politikası 
kararlarından etkilenmektedir. Çünkü para politikasının etkileri doğrudan finansal piyasalar 
üzerinde gerçekleşir. Sonraki aşamada ise söz konusu varlık fiyatlarındaki değişme 
ekonomide borçlanma maliyetleri ile birlikte yatırım maliyetlerini ve toplam harcamaları, 
toplam talebi ve sonuçta enflasyon gibi diğer nihai değişkenleri etkilemektedir. Varlık 
fiyatları kanalının unsurlarından olan hisse senedi fiyatlarının para politikası ile etkileşimi 
“Tobin Q” ve “Servet Etkisi” aracılığı ile gerçekleşir. Para politikası ile hisse senedi 
piyasasının bu etkileşiminde hangi aracın fiyat istikrarı ile birlikte finansal piyasalarda 
istikrarı sağladığı konusundaki araştırmaların sayısı sürekli artmaktadır. Çalışmalarda faiz 
oranı aracının para politikasının geleneksel amacı olan fiyat istikrarını sağlama yönünde etkili 
olduğu savunulsa da finansal piyasaların istikrarını sağlama yönünde de aynı derecede etkiye 
sahip olup olmadığı konusunda henüz görüş birliği sağlanamamıştır. 
 
Bu çalışmanın amacı parasal aktarım mekanizması kanallarından birisi olan hisse senedi 
fiyatları kanalının işleyişine ilişkin ampirik bulgular ortaya koyan ulusal ve uluslararası 
çalışmaları analiz etmektir.  Bu kapsamda çalışmanın giriş bölümünden sonra gelen ikinci 
bölümünde Keynesyen ve Monetarist iktisadi akımların parasal aktarım mekanizmasıyla ilgili 
görüşlerine yer verildikten sonra, dolaylı ve dolaysız aktarım mekanizmaları, parasal aktarım 
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mekanizmalarının ve hisse senetleri fiyatları kanalının işleyiş süreci, hisse senetleri fiyatları 
kanalının ekonomiye etkisine yer verilecektir. Üçüncü bölümde ise para politikası ve hisse 
senedi fiyatları ilişkisini analiz eden ulusal ve uluslararası literatüre yer verilmiştir. 
Çalışmanın beşinci bölümü ise değerlendirme ve sonuç kısmından oluşmaktadır. 
 
2. TEORİK YAKLAŞIMLARDA PARASAL AKTARIM MEKANİZMALARI 
 
Para ile ilgili olarak iktisadi tartışmaların büyük çoğunluğu paranın ekonomiyi nasıl etkilediği 
noktasında toplanmıştır. Keynesyen ve Parasalcı iktisatçıların para ve para politikası ile ilgili 
önceki bölümde değinilen farklı görüşleri, parasal aktarım mekanizmasının işleyiş sürecine 
ilişkin değerlendirmelerinde de kendini gösterir. Literatürde para talebinin para arzına uyum 
sürecini, yani parasal aktarım mekanizmasının işleyişini açıklayan iki temel yaklaşım vardır. 
Bu yaklaşımlar, Keynesyen iktisatçılar tarafından ileri sürülen dolaylı aktarım mekanizmaları 
ve Monetarist (Parasalcı) iktisatçılar tarafından savunulan doğrudan aktarım 
mekanizmalarıdır.  
 
2.1. Dolaylı Aktarım Mekanizması 
 
Dolaylı aktarım mekanizması Keynesyen ve Neoklasik (Wicksell) yaklaşımlara göre faizler 
aracılığıyla dolaylı yoldan olmaktadır. Ekonomide talep edilen para miktarının, faizlere 
duyarlı olduğu kabul edilir. Bu doğrultudaki yaklaşımlardan olan Wicksell’in parasal 
yaklaşımında, Miktar Teorisinin öngördüğü sonuçlardan biri olan para miktarının reel 
dengeleri etkilemediği, sadece fiyatlar genel düzeyini etkilediği savunulur (Paya, 2007: 5). 
 
Wicksell, ekonomide istenmeyen dışsal bir şok yaşandığında uzun dönemde tekrar dengenin 
sağlanmasını reel balans etkileriyle açıklar. Talepteki bir düşüş ve/veya arzdaki bir yükseliş 
halinde arz ve talep arasında tekrar denge sağlanıncaya değin mal fiyatları düşer. Fisher gibi 
Wicksell de reel balans etkilerini açıklarken servet ikamesini göz ardı etmiştir. Wicksell, 
“kümülatif süreç” görüşünü ve de ekonomideki devresel hareketleri büyük ölçüde faiz oranı 
değişikleri ile açıklamıştır (Spencer, 1974: 9-10). 
 
Dolaylı mekanizmanın diğer bazı yaklaşımlarında ise Miktar Teorisinin öngördüğü geleneksel 
sonuçlar değişebilmekte, parasal değişikliklerin makro sisteme  etkileri konusunda 
belirsizliklerin ortaya çıkabileceği savunulmaktadır (Paya, 2007:5). Keynesyen yaklaşıma 
göre, merkez bankaları politika araçları ile parasal tabanı ve para arzını etkilemektedir. Para 
arzındaki değişiklikler sonucu ise önce faiz haddi daha sonraki aşamalarda ise yatırımlar ve 
hasıla düzeyini etkilenmektedir. Keynes’in Genel Teori’sinde para stoku dışsal olarak kabul 
edilmektedir (Seyrek vd,  2004: 204). 
 
Efektif talep ilkesi Keynes’in parasal analiz ve politika önerilerinin analitik temelini oluşturur. 
Keynes para miktarı ile efektif talep arasında ilişki kurarak, efektif talebin üretim düzeyini 
etkilediğini kabul etmektedir. Efektif talep olgusu içerisinde yer alan likidite tercihi ve 
Keynesyen parasal analiz için  likidite kavramı temel bir olgudur. Risk ve belirsizğinin bir 
fonksiyonu olarak bir varlığın likiditesi, sahibinin herhangi bir zamanda herhangi bir kayba 
uğramadan söz konusu varlığı paraya çevrilebilme yeteneğini ifade eder. Nakit akışına konu 
olan tüm menkuller temettü, kupon veya kira olup olmadığına bakılmaksızın, likidite geçiş 
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sürecinin risk ve belirsizliğinin etkisine maruz kalırlar. Likidite dönüşüm süreci para ile 
değiştokuş edilen tüm menkul değerler için geçerlidir. Keynese göre likidite dönüşümü, 
parasal ekonomi ile finansal piyasalar arasındaki ilişkinin kaçınılmaz bir sonucudur (Roger, 
2008: 5-12). 
 
Keynes, “her arz kendi talebini yaratır” şeklinde ifade edilen “Say Yasası”na karşı çıkarken, 
faiz oranlarındaki değişikliklerin bu kanunu geçersiz kılacağını savunmuştur. Keynes’e göre 
faiz oranlarındaki değişiklikler dolaylı yoldan toplam talepte de önemli değişikliklere neden 
olabilir. Toplam talepte yaşanan bir düşüş halinde, ekonomide üretilen mallar satılamamakta 
ve dolayısıyla gelir yaratan süreçler zayıflamaktadır. Keynes, Klasik ve Neo-Klasik iktisat 
öğretilerine  karşı farklı bir faiz teorisi geliştirmiş ve faiz haddinin oluşumunda ekonomideki 
para miktarının etkili olduğunu savunmuştur. Bu doğrultuda para miktarındaki bir artış, piyasa 
faiz oranlarını aşağı çekerek, yatırım düzeyini uyarabilir. Keynesyen iktisatçılar tarafından 
oluşturulan “makro ekonomik porföy teorisi” risk faktörünü ağırlıklı olarak işlerler. Buna 
göre kişiler gayrimenkul ve çeşitli finansalsal yatırım araçlarından oluşan portföylerini 
oluştururken, değişik servet unsurlarının getirilerini yanında, risk faktörlerini de göz önünde 
bulundururlar. Böylece risk faktörü, fiyat mekanizması ile birlikte ekonomik gelişmeleri 
etkileyen, ayrı bir katagori olarak ortaya çıkmaktadır. Keynes’in para arzı ve faiz oranları gibi 
parasal büyüklükler arasındaki ilişki ve bu büyüklüklerin ekonomideki öneminin keşfedilmesi 
yönündeki görüşleri “Parasal Devrim” olarak nitelendirilmiştir (Paya, 2007: 9,83).  Sonuç 
olarak, Keynesyen teoride parasal aktarım dolaylı yoldan faiz oranı kanalı ile gerçekleşir. Para 
arzında meydana gelen bir değişme, yatırımları ve milli geliri etkiler. Örneğin,para arzında 
meydana gelen bir artışın etkileri şematik olarak (1)’ de gösterilmiştir (Alfavitska, 2005:5): 
 
  M ↑ => İ ↓ => I ↑ => C↑=> Y ↑                                                                                      (1) 
 
(1)’de yer alan akış şemasına göre para arzında artış yönündeki bir para politikası değişikliği 
önce faiz oranında (İ↓) azalmaya neden olur. Faiz oranlarındaki azalma ise toplam talep ve 
faiz oranına duyarlı diğer harcamaları uyarır. Dolayısıyla yatırımlar(I↑) ve diğer 
harcamalarda(C↑) meydana gelen bu artış basit çoğaltan mekanizmasının öngördüğü ölçüde 
milli gelirin (Y↑) artmasına neden olur. 
 
2.2. Dolaysız Aktarım Mekanizması 
 
Dolaysız aktarım mekanizmasında insanların tutmak istedikleri para miktarı, sabit ve sürekli 
değişmeyen istikrarlı bir büyüklük olarak tanımlanır. Bu yaklaşımda ekonomide karar 
birimlerinin ellerinde biriken fazla parayı (atıl para) harcayarak tasfiye edecekleri kabul edilir. 
Fisher-Chambridge tipi Miktar Teorileri ve Friedman’ın Yeni Miktar Teorisi dolaysız aktarım 
mekanizmasının örnekleridir. Para ve harcama kanalları ile ilgili çalışmaları yapan 
iktisatçılardan Irving Fisher, parasal aktarım mekanizması işleyiş sürecinde kısa dönemde faiz 
oranlarının, uzun dönemde ise reel nakit dengelerinin anahtar rolü oynadığı konusunda görüş 
birliği içerisindedirler. Monetaristler parasal işlemlerin ortaya çıkardığı etkilerden daha çok 
nispi fiyat değişiklikleriyle ilgilenirler. Parasal işlemlerin nispi fiyatlarda meydana gelen 
değişiklikler mal ve hizmet fiyatlarındaki değişikliklerin yanı sıra sermaye ve finansal 
varlıkların getiri oranlarında meydana gelen değişiklikleri de kapsar (Spencer, 1974: 8). 
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Miktar teorisi, para arzı ve enflasyon ilişkisini çok basit bir şekilde ifade eder. Fisher’e göre 
kişilerin servetlerinin düzeyinde bir artış olduğunda, mal ve hizmet satın almak suretiyle nakit 
mevcutlarını azaltırlar. Fisher tipi mübadele denklemi MV=PQ olarak ifade edilir.  Para arzı 
(M) ve paranın dolanım hızının (V) çarpımı, fiyatlar genel düzeyi ve alışverişe konu olan 
nihai mal ve hizmet miktarının (Q) çarpımına denktir. Paranın dolanım hızı (V) ve çıktı 
düzeyi uzun dönemde sabit kabul edilir. Bu nedenle uzun dönemde belirleyici olan parametre 
para arzı olup, para arzındaki her artış ( paranın dolanım hızı sabit kabul edildiğinden)  ya 
enflasyona, ya üretim artışına veya her ikisinde birlikte artışa neden olmaktadır (Spencer, 
1974: 10). 
 
Fisher’e göre nispi fiyat etkisi (faiz oranları üzerinden), para talebi miktarında mevcut para 
stokuna göre bir yükseliş durumunda ortaya çıkar. Nominal para arzı, altın stoklarındaki 
dolayısıyla banka rezervlerindeki bir artıştan dolayı yükselebilir. Ek bir varsayım olarak da 
üretim düzeyi ve artış hızı, para arzındaki artışa bağlı olarak ortaya çıkan emtia fiyatlarındaki 
artışla ilişkilendirilir. Çünkü Fisher emtia fiyatlarındaki artışın, firmaların üretim 
maliyetlerinin artışına bağlı olarak faiz oranlarındaki yükselişten önce gerçekleştiğini varsayar 
(Spencer,1974: 11). 
 
Dolaysız parasal aktarım mekanizmasının yakın tarihlerdeki en önemli savunucuları olan 
Monetarist iktisatçılar tarafından nispi fiyatların karşılıklı etkileşimini göstermek için 
ekonomide en az üç unsurun varlığı vurgulamıştır. Bunlar; (1) Para ya da parasal taban, (2) 
tahvil ya da hisse senedi, (3) reel sermaye stokudur.  Ayrıca, portföydeki varlıklar arasında 
ikame mümkün fakat mükemmel değildir. (Meltzer, 1995;53- 54). 
 
Ayrıca, Monetarist okul para arzındaki değişikliğin ekonomik ajanların portföy davranışı 
üzerinde etkili olduğu görüşündedir. Örneğin, Şematik olarak (2)’de görüldüğü gibi para 
arzındaki artış karşısında ekonomik bireyler portföylerinin aktif dağılımında değişiklik 
yaparlar. Monetaris yaklaşım para arzı artışlar önce fiyat genel düzeyine (Pe↑) ve enflasyon 
düzeyine (πe↑) ilişkin beklentileri etkiler. Daha sonra ki aşamada ise faiz oranları (İ↓) ve 
yatırımları I↑ ve dolayısıyla üretim düzeyini (Y↑) etkiler. Monetaristler bu açıklamalarıyla, 
miktar teorisinin alışılmış açıklamasının dışında bir yaklaşım getirmiştir. Para arzındaki bir 
değişmenin faiz oranı (i) yanında nispi fiyatları (Pe) da etkileyeceği ifade edilir Bu 
mekanizmaya göre, para otoritelerinin aldığı kararlar sonucu nominal faiz oranları sıfıra 
indirgenmiş olsa bile para politikası yinede etkili olabilir (Mishkin,1996(a):3):   
 

M ↑  => Pe ↑ => πe ↑=> İ↓ => I↑ => Y↑                                                           (2) 

Doğrudan ve dolaylı parasal aktarım mekanizmalarının Keynezyen ve Monetarist 
yaklaşımlardaki farklılıkları Şekil 1’de özetlenmiştir. 
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Şekil 1. Parasal Aktarım Mekanizmasına Keynesyen ve Monetarist Yaklaşım 
Keynesyen Yaklaşımda Aktarım  Monetarist Yaklaşımda Aktarım  
Para Politikasında Değişme 
 
 
Ticari Banka Rezervlerinde Değişme 
 
 
Para Arzında Değişme 
 
 
Faiz Haddinde Değişme 
 
 
Yatırımda Değişme 
 
 
Nominal GSYH da Değişme 

Para Politikasında Değişme 
 
 
Ticari Banka Rezervlerinde Değişme 
 
 
Para Arzında Değişme 
 
 
Toplam Talepte Değişme 
 
 
Nominal GSYH da Değişme 

Kaynak: Gür (2003),Kredi Kanalının Etkin Çalışması ve Türkiye Uygulaması, TCMB,ss:6 

Şekil 1’e göre, Keynesyen aktarım mekanizması ile monetarist aktarım mekanizması 
arasındaki temel farlılık Keynesci yaklaşımda aktarım mekanizması dolaylı yoldan faiz oranı 
kanalı ile işlerken, yatırım harcamalarına odaklanmasıdır. Monetaristler ise parasal aktarım 
mekanizmasının doğrudan para piyasında para stokuna ve para talebini etkilediğini 
savunurlar. Monetaristlere göre para arzındaki artışlar doğrudan harcamaları etkiler. Harcama 
düzeyindeki değişiklikler ise yatırım ve gelir seviyesinde değişikliklere neden olur (Gür, 
2003: 6). 
 
2.3. Aktarım Mekanizmasının İşleyiş Süreci 
 
Günümüzde para politikasının merkezinde sürdürülebilir büyüme ve düşük enflasyonun nasıl 
sağlanacağı tartışması vardır. Maliye politikası ise, politika araçlarının bütçe açıkları ile 
ilişkisi kadar ekonominin genelini etkilemede zamanlama yeteneğindeki sorunlar nedeniyle 
eski cazibesini kaybetmiştir. Bu sebeple ekonomistler ve politika yapıcılar enflasyon ve 
üretim düzeyinin stabilizasyonunda para politikasının etkili olduğu görüşündedirler. Bu 
açıdan para otoriteleri, politika kararlarının zamanlaması ve etkilerinin ne olacağı yönünde 
doğru kararlar alabilmeleri için, para politikasının parasal aktarım mekanizmaları kanalıyla 
ekonomiyi nasıl etkilediğinin iyi anlaşılması gerekir (Miskin, 1996(a):1). 
 
Para politikasının parasal aktarım mekanizması vasıtasıyla ekonomik değişkenlere etki 
derecesinin belirlenmesi iktisat politikası analizlerinde anahtar bir rol oynar.  Parasal aktarım 
mekanizması, nominal para stoku veya nominal faiz oranlarındaki değişikliklerin, istihdam ve 
toplam çıktı gibi reel değişkenleri nasıl uyardığını açıklar (Ireland,  2005: 1). Fakat, bu 
açıklama net olmadığı için literatürde aktarım mekanizması bir siyah kutu (black box) olarak 
nitelendirilir (Bernanke ve Gertler,1995: 27). Parasal aktarım mekanizması ile ilgili 
çalışmalarda para politikasının kısa dönemde reel değişkenleri etkilediği fakat fiyat ve ücretler 
rijit olduğundan dolayı bu değişkenleri etkileyemediği savunulmuştur. Uzun dönemde ise 
sadece fiyatları etkilediği belirtilmiştir. Aktarım mekanizması Keynesyen ve Neoklasik 
yaklaşımlarda faiz oranı aracılığı ile dolaylı yoldan sağlanır. Para miktarındaki değişmeler fon 
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piyasasına uğramakta ve oradan reel piyasalara intikal etmektedir. Monetarist yaklaşımda ise, 
para stoku ve para talebine odaklanarak, dışsal bir büyüklük olarak para stokundaki artışın 
mal ve tahvil talebindeki artışa neden olduğu savunulur (Güney ve Alacahan: 2012: 1-3). 
Parasal aktarım mekanizmasının kanalları ile ilgili literatürde henüz tam görüş birliği 
sağlanamamış olup, ülkelere ve ekonomik yapılarına göre aktarım mekanizmalarının 
çeşitlendiği görülür. Bernanke ve Gertler (1995) ve Mishkin (1996(a) ve 2001) parasal 
aktarım mekanizmasını üç ana gurupta açıklar:  
 
1- Geleneksel Faiz Oranı Kanalı 
2- Diğer Varlık Fiyatları Kanalı 

2.1.  Döviz Kuru Kanalı 
2.2. Hisse Senetleri Fiyatı Kanalı 

  2.2.1. Servet Etkisi 
  2.2.2. Tobin’in Q Teorisi 
  2.2.3. Konut ve Emlak Fiyatları Kanalı 
3- Kredi Kanalı 
 3.1. Banka Kredi Kanalı 
 3.2. Bilanço Kanalı 
 
Egert ve Macdonald (2008) ise,  Bernanke ve Gertler (1995) ve Mishkin (1996 ve 2001) de 
yer alan aktarım kanallarına beklentiler kanalını da içerecek şekilde ele almışlardır. Çalışma 
açısından parasal aktarım mekanizması önem arz ettiği için ilerleyen bölümlerde önemli 
ölçüde bu son tasnif dikkate alınacaktır.  
 
2.3.1. Geleneksel Faiz Oranı Kanalı 
 
Para görüşü olarakta bilinen geleneksel faiz oranı kanalı, iktisadi ajanların portföylerinin ne 
kadarını harcayıp ne kadarını para veya diğer likit varlıklara ayıracakları konusunda köklü bir 
finansal kararla karşı karşıya olduklarını ileri sürer. Yüksek harcama eğilimi, kişilerin para 
talebini artırırken yüksek faiz getirisi sağlayan finansal varlıklar onların para talebinin 
azalmasına neden olur. Bu bakış açısına göre, para politikası reel faiz oranlarında değişimin 
bir sonucu olarak ekonomiyi etkiler. Genişletici para politikası reel faiz oranlarını düşürür, 
böylece yatırım harcamaları ve toplam talep artar. Daha sonra ise artan toplam talep üretimi 
ve dolayısıyla gelir düzeyini etkiler (Bernanke, 1988: 4). 
 
Faiz oranına bağlı olarak çalışan aktarım mekanizmasının önemli özelliği, ekonomik ajanların 
kararlarını etkileyen faiz oranının, nominal değil, reel faiz oranı olduğunu göstermesidir. 
Ayrıca, harcamalar üzerinde etkili olan faiz oranı kısa vadeli değil, uzun vadeli reel faiz oranı 
olduğu görülür. Merkez bankası tarafından kısa vadeli nominal faiz oranında gerçekleştirilen 
değişikler, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli reel faiz oranlarında değişiklik oluşturur. 
Burada anahtar nokta, yapışkan fiayatlar olarak bilinen olgudur.  Fiyatlar genel düzeyinin 
zaman içerisinde yavaş yavaş uyum gösterdiği düşünülürse, kısa vadeli nominal faiz oranını 
düşüren genişlemeci para politikası, aynı zamanda kısa vadeli reel faiz oranını da düşürür. 
Dolaysıyla uzun vadeli faiz oranının beklenen kısa vadeli faiz oranlarının ortalaması olacağını 
ifade eden vade yapısına göre bekleyişler hipotezine göre, kısa vadeli reel faiz oranlarındaki  
düşüş uzun vadeli reel faiz oranında da düşüşe yol açar.  Daha düşük reel faiz oranları ise 
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işletmelerin sabit sermaye yatırımları, konut yatırımları ile dayanıklı tüketim malı 
harcamalarında artışa ve sonuçta toplam üretim artışana neden olur (Mishkin, 2000(b):280). 
 
Keynes’in parasal aktarım mekanizmasının faiz oranı kanalıyla ilgili olarak öngördüğü bu 
etkinin derecesi, para talebinin faiz oranına duyarlılık derecesine ve sermaye talebinin faiz 
esnekliğine bağlıdır (Keyder, 2002: 390). Geleneksel faiz oranı kanalı,  IS-LM modeli ile 
açıklanmakta olup, Keynesyen görüşleri, geleneksel görüşlerle karşılaştırmak üzere Hicks 
tarafından geliştirilmiştir. Parasal aktarım mekanizmasının işleyişini faiz oranı kanalı ile 
açıklayan Keynesyen iktisadi görüş, bu konuda dört temel varsayıma dayanır (Hubbard, 1995: 
64): 
1- Merkez Bankaları para otoritesi olarak ekonomi de para arzını kontrol etmelidir. 
2- Merkez Bankaları hem reel hem de nominal faiz oranlarını etkileyebilme yeteneğine sahip 
olmalıdır. 
3- Para otoritesinin politikalarıyla etkilenen kısa dönemli reel faiz oranları, ekonomik 
birimlerim kararlarını etkileyerek uzun dönem reel faiz oranlarını da etkileyebilmelidir. 
4-Para politikası uygulamaları sonucu faiz oranlarında meydana gelen değişikliğin harcamalar 
üzerinde oluşturduğu etki ile bu etki sonucu ortaya çıkan üretim etkisinin uyumlu olması 
gerekir. 

 
Şekil 2. Parasal Aktarım Mekanizmasının Faiz Oranı Kanalı ile İşleyişi ve Bir 

Dengesizlik Halinde Uyarlanma Süreci 
       İ 

   LM 

                LMı 

                          
        i0                             E 
        iı                                       Eı 

  i1                       1         2      

              E1           

 3        IS 
 Y0 Yı Y 
Kaynak:Dornbush ve Fischer (1998), Makro Ekonomi, McGraw-Hill, Yayınları,ss:125 

Keynesyen parasal aktarım mekanizmasının faiz oranı kanalı ile işleyişi ve bir dengesizlik 
halinde uyarlanma sürecini Şekil 2’deki IS-LM modeli ile açıklanmıştır. Şekil 2’ de para 
piyasasında denge E noktasında (Y0:i0) faiz haddi ve gelir düzeyi bileşiminde kurulmuştur. 
Daha sonra merkez bankasının açık piyasa işlemleri yoluyla genişletici para politikası 
uyguladığını kabul edelim. Bu işlem nominal para miktarını ve (fiyat düzeyi veriyken) reel 
para miktarını artıracaktır. Bunun sonucu olarak LM eğrisi dışa doğru kayarak LMı haline 
gelir. Bu nedenle yeni denge Eı (Yı:iı) noktasında oluşur. Açık piyasa alımı yoluyla 
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gerçekleştirilen parasal genişleme faiz oranlarını düşürüp yatırım harcamalarını artırdığı için, 
denge gelir düzeyi yükselir (Dornbush ve Fıshcher, 1998:125). 
 
Parasal genişleme sonrasında gerçekleşen bu sürecin arkasındaki temel hareket noktası, 
merkez bankası para arzını artırınca başlangıç denge noktası E’de, para arz fazlasının ortaya 
çıkması ve ekonomik birimlerin bu duruma diğer varlıkları (tahvil gibi) satın almaya çalışarak 
uyum sağlamalarıdır. Bu süreç içinde varlık fiyatları artar, getirileri ise azalır. Varlık 
piyasasının bu sürece hızla uyarlandığı varsayımı altında para piyasası tekrar dengeye gelir ve 
faiz oranının tekrar düşmüş olması nedeniyle, ekonomik birimlerin daha büyük reel para 
miktarını tutmaya hazır olduğu E1 (Y0:i1) noktasına hareket edilir. Ancak,  E1 noktası IS 
eğrisinin solundadır ve bu noktada mal piyasasında mal talep fazlası (AE>Y) vardır. 
Başlangıç gelir düzeyi Y0 veriyken, faiz oranındaki düşüş (i1) toplam talebi yükseltmiş ve 
stokların erimesine yol açmıştır. Buna tepki olarak, çıktı genişler ve LMı eğrisi üzerinde 
yukarı doğru hareket edilir. Uyarlanma sürecinde faiz oranları yükselir ve yeni denge Eı 

noktasında kurulur. Çünkü çıktıdaki artış para talebini yükseltir, daha büyük para talebi ise 
daha yüksek faiz oranlarıyla kontrol altına alınmak zorundadır. Böylece, para stokundaki artış 
ekonomik birimler portföylerini ayarladıkça, önce faiz oranlarının düşmesine yol açmakta, 
daha sonra ise düşük faiz oranları aracılığıyla toplam talep artmaktadır (Dornbush ve 
Fıshcher, 1998:126). 
 

Şekil 3. Parasal Aktarım Mekanizması 
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Kaynak: Egert ve Macdonald (2009), Monetary Transmission Mechanism In Central And Eastern Europe: 
Surveying The Surveyable, ss: 278. 
 
Egert ve Macdonald’a (2009) göre, kısa vadeli faiz oranlarının para politikası aracı olarak 
kullanıldığı durumda, ekonomide parasal aktarım mekanizmasının işleyişi Şekil 3’te 
özetlemektedir. Buna göre, bir para politikası aracı olarak politika faizinde (kısa vadeli faiz 
oranlarında) yapılan bir değişiklik, faiz oranlarının geçiş etkisiyle önce kısa vadeli faiz 
oranlarını ve beklentileri etkilemektedir. Kısa vadeli faiz oranları ve beklentilerde meydana 
gelen değişiklikler ise uzun vadeli bankacılık ve piyasa faiz oranını etkilemektedir. Kısa 
vadeli faiz oranları, beklentiler ve uzun vadeli banka ve piyasa faiz oranlarında meydana 
gelen değişiklikler ise toplam talebi ve dolayısıyla toplam üretimi etkilemektedir (Egert ve 
MacDonald, 2009:278). 
 
2.3.2. Diğer Varlık Fiyatları Kanalı 
 
Parasal aktarım mekanizmasının ekonomi üzerindeki etkilerinin analizinde Monetarist 
iktisatçıların Keynesyen görüşe temel itirazları, Keynesyen iktisatçıların IS-LM modelinde 
sadece faiz oranına odaklanmalarıdır. Monetarist görüşte aktarım mekanizmasının ekonomiye 
etkileri, diğer varlık nispi fiyatları ve reel servet kanalıyla iletilir. Parasal aktarım, bu iki 
önemli kanalın yanı sıra döviz kuru ve hisse senetleri kanalı üzerinden gerçekleşir (Mishkin, 
1996: 4). 
 
Para politikası kararları, döviz kuru, hisse senedi ve bono fiyatları, konut ve arsa fiyatları gibi 
diğer varlık fiyatları yoluyla reel ekonomiye aktarılır. Varlık fiyatlarındaki bir düşme, hane 
halklarının ve firmaların borç ve varlık oranlarını değiştirerek bilançolarının zayıflamalarına, 
borçlarını ödemede zorluk çekmelerine neden olur. Bu durum firmaların ve hane halklarının 
harcamalarını azaltarak bilanço pozisyonlarını düzeltmeye yönlendirir. Bu kapsamda merkez 
bankası tarafından uygulanan bir açık piyasa işlemi parasal taban ve menkul kıymet stokları 
arasında eş anlı bir ters değişimdir. Bir açık piyasa alımı bankalar ve kamunun sahip olduğu 
borç stokunu azaltır ve parasal tabanı artırır.  Açık piyasa işlemleriyle yapılan bir satış ise 
kamunun holdinglere olan borcunu artırır ve parasal tabanı düşürür. Para politikası 
kararlarının diğer varlık fiyatları üzerindeki etkisi, döviz kuru kanalı ve hisse senetleri 
fiyatları yoluyla gerçekleşir (Meltzer, 1995: 54). 
 
2.3.2.1.  Döviz Kuru Kanalı 
 
Parasal aktarım mekanizması olarak diğer varlık fiyatları kanalı kapsamında değerlendirilen 
döviz kuru kanalı, dünya ekonomilerinin küreselleşmesi, ülkelerin dışa açıklık düzeylerinin 
artması, esnek döviz kuru sistemlerinin yaygın olarak kullanılması ile birlikte giderek önem 
kazanmıştır. Döviz kuru kanalı, kurların reel ekonomik değişkenler üzerinde (toplam talep ve 
toplam arz) yarattığı etkiyi açıklar. Genel olarak ithalatın payı ve devalüasyonun büyüklüğü 
arttıkça döviz kuru kanalının etkinlik düzeyi de artmaktadır. Diğer taraftan bir resesyon 
esnasında yaşanacak bir devalüasyon sonrası aktarım kanalının etkinliği azalmaktadır 
(Horvarth ve Maino, 2006: 4). 
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Açık bir ekonomide para politikası, faiz oranlarının döviz kuru üzerinde sahip olduğu etki 
vasıtasıyla çıktı düzeyi ve enflasyon üzerinde de etkili olur. Faiz oranı paritesi∗∗∗, iç faiz 
oranlarındaki dalgalanmaların döviz kuru hareketlerine neden olacağını savunur.  Çünkü iç ve 
dış faiz oranları arasında bir farka neden olan bir para politikası değişikliği, döviz kuru veya 
beklenen döviz kuru ya da her ikisinin birden değişikliğe uğrayabileceğini ifade eder. Ayrıca, 
döviz kuru hareketleri ithal malları fiyatları ve yurtiçi enflasyon üzerinde direk etkiye sahiptir 
(Claus ve Smith, 1999: 4). 
 
Döviz kuru kanalı aynı zamanda faiz oranı etkisini içermekte ve faiz oranı kanalını temel 
alarak aktarım mekanizmasını açıklamaktadır. Şematik olarak (3)’te görüldüğü gibi, para 
otoritesinin para arzını (M↓) daraltması yurtiçi reel faiz oranlarını (i↑) artırır ve ulusal para 
birimi cinsinden mevduat, diğer yabancı para birimi cinsinden mevduatlara göre daha cazip 
hale gelir ve sonuçta ulusal para değer kazanır. Çünkü bu tür bir politika, ulusal para 
cinsinden varlıkların getirisini pozitif (negatif) yönde etkileyerek sermaye girişini teşvik eder. 
Ulusal paranın değer kazanması (E↑) ise yerli malları yabancı mallara göre daha pahalı hale 
getirir. Sonuçta, net ihracat (NX↓) ve toplam üretim (Y↓) düşer (Mishkin,1996 (a): 2, 
Mishkin, 2001(b): 7, Rummel, 2012: 11): 
 
M ↓ => i ↑ => E ↑ => NX ↓(PFC x ↑ , P M↓ => X↓, M ↑) => Y ↓                                   (3) 
 
Para otoritesinin para arzını genişletmesi (M↑) ise şematik olarak 4’te gösterildiği gibi; önce 
yurtiçi reel faiz oranlarını düşürür (i↓) ve yabancı para cinsinden mevduat, ulusal para birimi 
cinsinden mevduata göre daha cazip hale gelir ve sonuçta ulusal para değer kaybeder (E ↓). 
Ulusal paranın değer kaybetmesi (E↓) ise yerli malları yabancı mallara göre daha ucuz hale 
getirir. Sonuçta, net ihracat (NX↑) ve toplam üretim (Y↑) artar. Bu şekilde faiz ve döviz 
kurunda meydana gelen değişiklikler finansal piyasalar, reel sektör, yatırım ve tüketim 
harcamaları üzerinde etkili olmakta, bu nedenle de iktisat politikalarının oluşturulması 
açısından önem teşkil etmektedir (Mishkin,1996(a): 2; Davoodi vd, 2013: 14): 
 
M ↑ => i ↓ => E ↓=> NX ↑(PFC x↓ , P M  ↑ => X ↑, M ↓)  => Y ↑                                  (4) 
 
2.3.2.2.  Hisse Senetleri Fiyatı Kanalı 
 
Para politikası kararlarının hisse senedi fiyatları kanalıyla yatırım ve tüketim gibi reel 
değişkenleri nasıl etkilediği Şekil 2.3’te yer alan “Tobin Q Teorisi”, “Servet Etkisi” ve 
“Konut ve Emlak Fiyatları” başlıkları atında incelenmiştir. 

 

 

 

 

																																																													
∗∗∗ Robert Mundell, nominal kısa dönem faiz oranlarının nominal döviz kuruna etkilerini ifade eden bu ilişkiyi 
“faiz oranı paritesi” olarak adlandırmıştır. 
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Şekil 2.3: Parasal Aktarım Mekanizmasının Hisse Senedi Fiyatları Kanalı 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
 

 
 
Kaynak: IDRIS vd.(2002), Asset Price Chanel of  Monetary Transmission in Indonessia, 
http://www.bi.go.id/en/Default.aspx,11.04.2013 
 
 
 
2.3.2.2.1. Tobin Q Teorisi 
 
İlk kez 1969 yılında James Tobin tarafından ortaya atılan ve bir çok alanda performans kriteri 
olarak kullanılan Tobin q’su, para politikasının hisse senedi fiyatları yoluyla ekonomiye 
etkilerini açıklar (Mishkin, 1995: 6): 
 
Q= Firmanın Piyasa Değeri/ Sermayenin Yenileme Maliyeti 
 
Yukarıdaki eşitlikte, Q değerinin yüksek olması, firmaların piyasa fiyatının sermayenin 
yenileme maliyetine oranla yüksek ve yeni tesis ve sermaye mallarının maliyetinin firmaların 
piyasa değerine göre ucuz olduğu anlamına gelir. Tobin q modelinin temeli, hisse senedi 
fiyatları ile yatırım harcamaları arasındaki ilişki üzerine kurulmuştur. Daraltıcı bir para 
politikası halkın eline geçecek olan nakit miktarını azalmasına neden olacağı için hisse senedi 
talebinin azalmasına ve sonuçta fiyatlarının da düşmesine neden olur. Bu süreç, Keynesyen 
iktisatçıların ileri sürdüğü sürece benzer bir şekilde işler. Bu anlamda merkez bankalarının 
faiz oranlarını yükselmesine neden olan bir para politikası uygulaması, şematik olarak (5)’den 
de anlaşılacağı gibi bono piyasasını daha cazip hale getirerek hisse senetlerine olan talebi ve 
hisse senedi fiyatlarını düşürür. Hisse senetleri fiyatlarının düşmesi (Pe↓) ise q’nun (q↓) ve 
yatırım harcamalarının (I↓) düşmesine ve sonuçta ekonominin üretim düzeyinin düşmesine 
neden olur (Mishkin, 1995: 6): 
 
M ↓ => Pe ↓=> q ↓ => I ↓ => Y ↓                                                                                   (5) 
 
Genişletici bir para politikasının uygulanması ise şematik olarak (6)’dan anlaşılacağı gibi faiz 
oranlarını düşürerek bono piyasasını daha az cazip hale getirirrek alternatif yatırım aracı olan 
hisse senetlerinin talebini ve hisse senedi fiyatlarını (Ps↑) yükseltir. Sonuçta yükselen hisse 
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senedi fiyatları, q’nun (q↑) ve yatırım harcamalarının (I↑) yükselmesine yol açar ve 
ekonomide üretim düzeyi (Y↑) artar (Mishkin,2001: 2): 
 
M ↑ => Ps ↑=> q ↑ => I ↑ => Y ↑                                                                                  (6) 
 
2.3.2.2.2.  Servet Etkisi 
 
Servet etkisi kanalı ilk olarak Franco Modiglani tarafından ortaya atılmıştır. Modiglani’ye 
göre tüketim harcamaları, tüketicilerin beşeri sermaye, reel sermaye ve mali servetlerinden 
oluşan yaşam boyu  olanakları tarfından belirlenir. Mali servetin en önemli bileşenlerinden 
biri ise hisse senetleridir. Çünkü hisse senedi fiyatları yükseldiği zaman tüketicinin hem 
finansal serveti hem de yaşamboyu olanakları yükselir ve bu durumda tüketim harcamalarında 
da artış olur. Genişletici bir para politikası, şematik olarak (7)’de görüldüğü gibi hisse senedi 
fiyatlarının yükselmesine (Pe↑), servet (W↑) ve tüketim harcamalarının (C↑) artmasına ve 
sonuçta üretim düzeyinin (Y↑) yükselmesine neden olur (Mishkin, 2001(a):7): 
 
M↑ => Pe ↑ =>Servet ↑ =>Tüketim ↑ => Y↑                                                                 (7) 
 
 
2.3.2.2.3. Konut ve Emlak Fiyatları Kanalı 
 
Parasal aktarımın hisse senetleri fiyatları kanalının diğer bir alt kanalı ise konut ve emlak 
fiyatları kanalıdır. Servet etkisi ve Tobin Q kanallarının her ikisi de sermayenin genel bir 
eşitliği için tanımlanmıştır. Konut sermaye unsuru olarak değerlendirildiğinden Tobin Q’su 
konut piyasası için de geçerlidir. Örneğin, yenileme maliyetlerine oranla konut fiyatlarında 
meydana gelen bir artış, konut için Tobin Q’ sunda bir artışa yol açar, bu durum ise konut 
üretimini teşvik eder. Konut ve arsa fiyatları servetin son derece önemli bir bileşeni olup, bu 
nedenle de bu önemli bileşenlerin fiyatlarındaki yükseliş servette bir artışa neden olur ve 
böylece tüketim yükselir. Parasal genişleme, yukarıda açıkladığımız parasal aktarım 
mekanizmaları vasıtasıyla konut ve arsa fiyatlarında artışa ve toplam talepte bir artışa 
(azalışa) neden olur (Miskin, 1996: 8). 
 
Genişleyici para politikası gibi sıkı para politikası da konut ve emlak piyasasını güçlü bir 
şekilde etkiler. Konut ve emlak sektörü genellikle uzun vadeli yatırımları içerdiğinden 
özellikle sıkı para politikası sonucu yükselen faiz oranları düşünceye değin yatırımcılar konut 
ve emlak satın alımlarını erteleyerek faydalarını maksimum etmeye çalışacaklardır (Parasız, 
2003: 184). 
 
2.3.3. Kredi Kanalı 
 
Para politikasının ekonomiye etkilerinin aktarımında diğer bir kanal ise kredi kanalıdır. Kredi 
kanalı, para politikasının faiz oranları üzerindeki direkt etkisinin “dışsal finansman 
primlerinde meydana gelen değişiklikleri güçlendirdiği ifade eder. Açık piyasada faiz 
oranlarını yükselten ve ya düşüren bir para politikası uygulaması, dış finansman primlerinde 
de aynı yönde etki yaratır. Çünkü para politikasının dış finansman primleri üzerinde yarattığı 
bu etki, borçlanmanın maliyetini etkiler ve sonuçta reel harcamalar ve reel ekonomi etkilenir.  
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Kredi görüşü, para politikasının borç alanlar ve borç verenlerin finansal durumlarında 
meydana gelen değişme nedeniyle ortaya çıkan reel etkileri “Banka Kredi Kanalı”  ve  
“Bilanço Kanalı” olarak tanımlanan iki yolla açıklamaktadır. Her iki kanalda finansal 
piyasalarda borç verenlerin ve borç alanların sahip oldukları bilgi arasındaki asimetriye vurgu 
yapmaktadır (Bernanke ve Gertler, 1995: 28). 
 
2.3.3.1.  Banka Kredi Kanalı 
 
Banka kredi kanalı, banka bilançoları ile para politikasının ekonomi üzerindeki reel etkileri 
arasındaki bağlantı açıklamaktadır. Banka kredi kanalı yaklaşımında para politikası 
uygulamalarının kredi arzı üzerindeki etkileri vurgulanmaktadır. Para otoritesi genişletici para 
politikası uyguladığı zaman ekonomideki toplam para stokundaki artışa bağlı olarak hem 
bankaların  kredi arzı hem de banka mevduatları artar. Kredi arzındaki bu artış firmaların 
yatırım harcamalarında da artışa neden olur. Para otoritesinin sıkı para politikası uygulamaları 
ise banka mevduatlarında ve banka kredi arzında azalmaya neden olmaktadır. Kredi arzındaki 
azalma ise yatırım harcamaları ve üretim düzeyini olumsuz etkilemektedir (Aklan ve 
Nargeleçekenler, 2008: 121). 
 
Yukarıdaki varsayımlar altında, genişletici veya daraltıcı bir para politikası ilk olarak 
bankacılık sisteminin rezervlerinin artması veya azalmasına neden olur. İkinci olarak ise, 
bankaların firmalara kredi verme olanaklarının artması veya azalmasına neden olur. Örneğin, 
banka rezervlerini(BR↑) ve mevduatlarını artıran(BM↑)  genişletici bir para politikası (M↑),  
banka kredilerinin (BK↑) miktarını da artıracaktır. Birçok ekonomik birim faaliyetlerini 
finanse edebilmek için banka kredilerine bağımlı olduğu için, kredilerdeki bu artış yatırım 
harcamalarının (I↑) ve tüketim harcamalarının (C↑)  artmasına neden olur. Toplam 
harcamalardaki artış ise milli gelir (Y↑) seviyesini yükseltir. Para politikasının oluşturduğu bu 
süreç şematik olarak (8)’ deki gibi özetlenebilir(Cesur, 2010:80): 
 
M↑−>BR↑−>BM↑−>BK↑−>I↑−>C↑−>Y↑                                                                        (8) 
                     
 
2.3.3.2.  Bilanço Kanalı 
 
Bilanço kanalı ile parasal aktarım mekanizmasının işleyişi, kredi piyasasında ahlaki tehlike ve 
ters seçim olarak ifade edilen asimetrik bilgiler nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Asimetrik bilgi, 
borç alanların yatırım projeleri hakkında potansiyel borç verenlerden daha fazla bilgiye sahip 
olmaları nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Asimetrik bilgi “ex-ante” veya “ex-post” olarak 
gerçekleşir. Ex-ante bilgi asimetrisi, ödünç verenlerin ödünç alanlar arasında risk 
derecelendirmesi yapamadığı durumda ortaya çıkar. Ex-post bilgi asimetrisi ise yatırımlar 
tamamlandıktan sonra yatırımların getirisi ile ilgili bilgiye sadece borç alanların sahip 
olmasını ifade eder (Claus ve Smith, 1999: 9).  
 
Para politikası karalarının banka kredi kanalı ve bilanço kanalı ile ekonomiye etkileri Şekil 4’ 
de gösterilmiştir.  
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Şekil 4. Dışsal Finans Primi ve Serbest Faiz Oranında Bir Artış 

 

 

      SS1 

 DD SS 

 

 

 

    rdi 
     rd 
     ri1 
     ri 
 

            w1     w              I**     I*         Ip 

         Kaynak: Parasız (2003), Para Politikası, ss:343 

Şekil 4’ de dikey eksende yatırım fonlarının maliyeti, yatay eksende ise yatırım düzeyi 
bulunmaktadır. SS eğrisi bankaların fon arzını, DD eğrisi ise firmaların fon talebini 
göstermektedir. DD eğrisinin aşağıya doğru eğimi ise fon maliyetine işaret etmektedir. Şekil 
2.4’ de orijinden w noktasına kadar olan bölüm firmanın net varlığını göstermektedir. Ödünç 
verenler, serbest faiz oranı olan ri düzeyinden ödünç vermek istemektedirler. Bankalar, w 
noktasından sonra ödünç alanların fırsatçı davranışlarını engellemek için ri serbest faiz oranı 
üzerine prim eklemektedirler. Dışsal faiz oranı rd ile serbest faiz oranı arasındaki fark 
nedeniyle bireysel firma için fon arz eğrisi yukarıya doğru eğimlidir. Bu nedenle de yatırım 
düzeyi I*, rekabetçi piyasa yatırım düzeyinin yani Ip yatırım düzeyinin altındadır. Serbest faiz 
oranı ri den ri

1 yükseldiğinde firmaların geri ödeme olasılıkları yükselir ve firmaların net 
varlıkları zarara uğrar. Bu durum bankaların dışsal fonların risk primlerini artırmalarına neden 
olur ve fon arz eğrisi SS sola kayar (SS1). Dış finansman primlerinin rd den rd1’e yükselmesi 
firmaların geri ödeme riskini artırır. Dış finansman primlerindeki artış, serbest faiz oranındaki 
artıştan daha yüksek olacak ve böylece kredi piyasasındaki aksaklıklar para politikasının 
başlangıç şokunun etkisinin büyümesine neden olmaktadır (Parasız, 2003: 343). 
 
2.3.4. Beklentiler Kanalı 
 
Beklentiler kanalı, hane halkı, firmalar bir ekonomide var olan tüm ekonomik birimlerin 
enflasyon, işsizlik gibi ekonomik şartlarda ilgili olarak bekledikleri değişimler aracılığıyla 
çalışır (TCMB, 2013:6). Beklentiler kanalı özellikle merkez bankalarının fiyat istikrarını 
sağlama yönündeki başarısı ve ekonomik birimlerin merkez bankasına olan güveni ile yön 
bulan bir kanaldır. Dolayısıyla güvenilirliği yüksek bir merkez bankasının fiyat istikrarını 
sağlama yönündeki amacını sağlamadaki başarısı bir ölçüde beklentilerin yönetilmesi 
konusundaki performansıyla yakından ilişkilidir. 
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Para politikası kararlarının ekonomiye etkisi finansal piyasalar tarafından öngörülüp 
öngörülmemesine bağlı olması parasal aktarım mekanizması içerisinde beklentiler kanalını 
daha da önemli hale getirmektedir. Çünkü para politikasının öngörülmeyen etkileri, finansal 
piyasalar ve enflasyon üzerindeki etkilerinden daha güçlü olacaktır. Örneğin, sıkı bir para 
politikası uygulaması sonucu oluşan durgunluk durumunda artan belirsizlik, kredi risklerini 
artıracağı gibi, finansal piyasalardaki enformasyonu daha asimetrik hale getirir ve bu ortamda 
oluşan beklentiler ekonomik faaliyetlerde bir düşüşe sebep olur (Parasız, 2009:344) 
  
2.4. Hisse Senedi Fiyatlarının Ekonomiye Etkisi 
 
Parasal aktarım mekanizmasının içerisinde varlık fiyatları kanalı ve bu kanalın unsurlarından 
olan hisse senedi, döviz kuru, konut ve arsa fiyatları ilk aşamada para politikası kararlarından 
etkilenmektedir. Sonraki aşamada ise söz konusu varlık fiyatlarındaki değişme ekonomide 
borçlanma maliyetleri ile birlikte yatırım maliyetlerini ve toplam harcamaları, toplam talebi 
ve sonuçta enflasyon gibi diğer nihai değişkenleri etkilemektedir. Finansal varlık olarak hisse 
senedi fiyatlarının ekonomiye etkisi yatırımlar, şirket bilançoları, hane halkı likiditesinin 
değişimi ve hane halkı serveti aracılığıyla olmak üzere dört yolla gerçekleşir.  
 
2.4.1. Yatırımlar Aracılığı ile Etkisi 
 
Hisse senedi fiyatlarındaki hareketlerin yatırımlar aracılığıyla ekonomiyi nasıl etkilediği 
Tobin Q teorisi ile açıklanmaktadır. Mishkin’e (2007) göre para otoritesinin uyguladığı bir 
politika sonucu parasal genişleme veya parasal bir daralma hisse senetleri talebinde ve 
fiyatlarında da değişime neden olmaktadır. Şematik olarak (9)’da görüldüğü gibi, parasal bir 
(M ↑) genişleme (veya daralma) sonrasında faiz oranlarının düşmesi bono piyasasını daha az 
cazip hale getirmekte, sermaye piyasasında alternatif yatırım aracı olarak kabul edilen hisse 
senetlerine talep artmakta (azalmakta), hisse senedi fiyatlarının artması (Ps↑) (azaltmakta) ise, 
firmaların piyasa değerini (q↑) artırmaktadır (azaltmaktadır). Sonuçta Tobin O’su ve düşen 
faiz oranları (İ↓) nedeniyle firmaların yatırım düzeylerinin artmasına (azalmasına) neden 
olmaktadır. Böylece parasal genişleme sonrasında faiz oranlarındaki düşüş ve hisse senetleri 
fiyatlarındaki artış yatırımlar aracılığıyla toplam üretim artışına yol açmaktadır 
(Mishkin,2007(b):62). 
 
M ↑ =>İ↓=> Ps ↑=> q ↑ => I ↑ => Y ↑                                                                     (9) 
 
2.4.2. Firma Bilançoları Aracılığı ile Etkisi 
 
Kredi piyasalarındaki asimetrik bilgi sorununun varlığı para politikası için hisse senedi 
fiyatları aracılığıyla başka bir aktarım mekanizmasını sağlar. Kredi görüşü olarak ta bilinen bu 
mekanizma hisse senedi fiyatlarının firma bilançoları üzerindeki etkileri vasıtasıyla çalışır. 
Bilançolarının net değeri düşük olan firmaların kredilendirmelerinde asimetrik bilgi sorunu 
daha yoğun bir şekilde kendini gösterir. Para politikası kararlarıyla etkilenen hisse senedi 
fiyatları firma bilançolarını ve dolayısıyla firmaların borçlanma kapasitelerini etkiler. 
Firmalar bilançolarında bir bozulma halinde kredi piyasasında tekrar borçlanabilmek için borç 
verenlere yanlış bilgi verirler. Firmalar tarafından alınan yeni krediler ise önceki kredilerin 
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ödenmesinde kullanılır. Böylece asimetrik bilginin varlığı üretken sektörlere yönlendirilecek 
yatırım fonlarının azalmasına neden olur. Örneğin şematik olarak (10)’ da görüldüğü gibi, 
genişletici bir para politikası (M↑) uygulaması sonucu yükselen hisse senedi fiyatları, 
firmaların bilançolarının net değerinin yükselmesine (NW↑), ahlaki tehlike ve ters seçim 
şeklinde ortaya çıkan asimetrik bilgi kirliliğinin azalmasına ve kredi olanaklarının 
genişlemesine (L↑) yol açar. Firmaların kredi olanaklarının artması ise yatırım harcamaları 
(I↑) ve toplam harcamalar yoluyla üretim (Y↑) artışına neden olur (Mishkin,2001(b): 3):  
 
(M↑) => (NW↑) => (L↑) => (I↑) => (Y↑)                                                            (10) 
 
2.4.3. Hanehalkı Likiditesinin Değişimi Aracılığı İle Etkisi 
 
Hisse senedi fiyatları kanalının hane halkının likiditesine etkisi, hisse senedi fiyatlarındaki 
değişikliklerin tüketicilerin dayanıklı tüketim malları ve konutlara olan taleplerinde belirleyici 
bir role sahip olması ile açıklanır.  

 
Şekil 5. Hisse Senedi Fiyatlarının Hane Halkı Likiditesinin Değişimi Aracılığı ile 

Ekonomiye Etkisi 
 

 
M ↑ =>İ↓=> Pe ↑ =>  Finansal Varlık Değeri ↑ => Finansal Stres Olasılığı ↓ => 

 
Dayanıklı Tüketim Malları Talebi ↑ => Toplam Harcamalar ↑ => Y ↑ 

 
 

Kaynak: Mishkin (1996(a)), The Channels of Monetary Transmission:Lesson for Monetary Policy, ss:14):  

 
Şekil 5’ te görüldüğü gibi genişletici bir para politikası uygulaması, faiz oranlarının düşmesi 
(İ↓) ve hisse senedi fiyatlarının yükselmesine (Pe↑) ve dolayısıyla finansal varlıkların değerinin 
yükselmesine neden olur. Bu durumun doğal bir sonucu olarak da hane halkının bilançolarının 
değeri artar. Böylece hane halkının finansal sıkışıklık yaşama ihtimalinin azalması ve 
kendilerini güven içinde hissetmeleri onların dayanıklı tüketim malı ve konut piyasasına olan 
taleplerini artırır. Dayanıklı tüketim malı ve konut piyasasındaki talep artışı ise toplam talebi 
ve toplam harcamaları artırır ve sonuçta toplam üretim artışına (Y↑) yol açar (Mishkin, 
1996(a): 14). 
 
2.4.4. Hane Halkı Serveti Değişimi Aracılığı İle Etkisi 
 
Modiglani ve Brumberg (1954) tarafından geliştirilen yaşam boyu gelir hipotezine göre, 
bireylerin tüketimleri cari dönem gelirinin ve uzun dönemde elde etmeyi planladıkları gelir 
beklentilerinin bir fonksiyonudur. Bu anlamda şematik olarak (11)’de görüldüğü gibi 
genişlemeci bir para politikası uygulaması (M↑) sonucu hisse senedi fiyatlarının yükselmesi 
(Pe↑) sonucu, bireylerin kişisel servetlerinde (W↑) artışa neden olur. Bireylerin yaşamboyu 
gelir olanaklarının yani servetlerinin artışı ise tüketim harcamaları (C↑) ve üretim düzeyini 
(Y↑) artırır (Mishkin, 2001(b):6)M ↑ => Pe ↑ => W↑=> C↑ =>Y↑      (11)                                                                           
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3.1.Uluslararası Literatür 
Yazarlar Örnek 

Ülke/ler 
Dönem Yöntem Veri Bulgular 

Rudebusch 
(1998) 

ABD 1988:M11 
1995:M3 

VAR FED Vadeli 
İşlemler Fon 
Oranları,  
İleriye Dönük 
Finansal Piyasa 
Getirileri 

FED vadeli işlemler fon oranları ile ileriye 
dönük finansal piyasa getirileri arasında 
kolerasyon olduğu sonucuna varılmıştır. 

Dedola ve 
Lippi 
(2000) 

Almanya, 
Fransa, 
İtalya, 
İngiltere 
ve ABD 

1970-
1993  

VAR Hisse Senedi 
Fiyat endeksi, 
Reel GDP, Kısa 
Dönem Faiz 
Oranı 

Beş ülkenin reel çıktı düzeyinin para 
politikası şoklarından ülkelerin hisse senedi 
piyasasındaki fiyat değişiklileri yoluyla 
etkilendiği sonucuna varılmıştır. 

Durham              
( 2001) 

16 OECD 
Ülkesi 

1956:Q4-
2000:Q4 

Regresyon 
Analizi 

Hisse Senedi 
Piyasasının 
Aylık ve Üç 
Aylık Getirisi, 
Merkez 
Bankalarının 
İskonto Faiz 
Oranı 

Çalışmanın ampirik bulgularına göre; 1956 
yılından 2000 yılına kadarki 45 yıllık uzun 
dönemde 16 OECD ülkesinin sıkı para 
politikası uygulamaları ile borsa 
performansı arasında negatif ve anlamlı bir 
ilişki vardır. 

Cassola ve 
Morana 
(2002) 

Euro 
Bölgesi 

1980:Q1-
2000:Q4 

Yapısal 
Vektör Hata 
Düzeltme 
Modeli 
(SVCEM) 

Nominal Faiz 
Oranı, 
Reel GDP, Reel 
M3 Dengesi ve 
Reel Hisse 
Senedi Fiyatları 

 İncelenen dönemde Euro Bölgesindeki 
para politikası sürprizleri, hisse senedi 
piyasasında güçlü ama geçici süre ile etkiye 
sahip olduğu sonucu elde edilmiştir.  

Rotondi ve 
Vaciago 
(2003) 

ABD 1988:Q1-
2000:Q1 

GMM Model FED Politika 
Faizi, Hisse 
Senedi Fiyatları 

Çalışmada hisse senedi fiyatlarına para 
politikasının verdiği tepkilerin çok güçlü 
olması halinde çıktı ve enflasyon açısından 
makroekonomik istikrarsızlıkların 
çıkabileceği ifade edilmiştir. 

Rigobon ve 
Sack (2004) 

ABD 1994:Q1- 
2001:Q3 

Zaman Serisi 
Analizi 

FED Politika 
Faizi (Kısa 
Vadeli Faiz 
Oranı) İle Hisse 
Senedi Fiyatları, 
ve Uzun Vadeli 
Piyasa Faiz 
Oranları 
Kullanmışlardır. 

Amprik bulgulara göre, politika faizi olarak 
kullanılan kısa vadeli faiz oranlarındaki bir 
değişiklik, hisse senedi fiyatları üzerinde 
önemli etkiler yaratırken, uzun vadeli 
piyasa faiz oranlarının hisse senedi piyasası 
üzerinde oldukça küçük etkiler oluşturduğu 
belirlenmiştir. 

Bernanke ve 
Kuttner 
(2004), 

ABD  
1989:Q1-
2002:Q3 
 
 
 
 
 

 
VAR 

FED Federal 
Fon Oranları 
(FFR), Hisse 
Senedi Fiyat 
Endeksi 

Ampirik bulgulara göre FF Oranlarında 
beklenmeyen 25 baz puanlık bir azalma, 
 hisse senedi piyasası tüm endeksinin %1  
düşmesine neden olmuştur.  

Ehrmann ve 
Fratzscher 
(2004) 

ABD 1994:Q1-
2003.Q1 

SVAR S&P500 
Endeksi, 
Kısa Vadeli 
Faiz Oranı 

Çalışma bulgularına göre,  politika faizinde 
meydana gelen %3 civarında bir artış, hisse 
senedi piyasası endeksinde ortalama %50 
civarında bir düşüşe neden olur. Piyasa 
belirsizliğinin yüksek ve para politikası 
şoklarının daha katı olduğu tarihlerde ise 
hisse senedi piyasasının verdiği tepkilerin 
daha kuvvetli olduğu belirtilmiştir. 
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Yazarlar 

 
Ülke/ler 

 
Dönem 

 
Yöntem 

 
Veri 

 
Bulgular 

Wong 
vd.’(2005) 

Singapur 
ve ABD 

1982:Q1-
2002:Q3 

VAR Para Arzı (M1 
ve M2), 
Kısa Vadeli 
Faiz Oranları,  
Borsa Endeksi 

İki ülkeli modelde, para politikası aracı 
olarak M1 Para arzı ve Kısa Dönemli Faiz 
Oranının (Politika Faizi), Singapur için 
hisse senedi piyasası üzerinde uzun 
dönemde eş düzeyde etkiler yarattığı 
görülür, ancak aynı değerlendirme ABD 
için geçerli değildir. Ayrıca, her iki ülke 
açısından da M1 ve Kısa Dönemli Faiz 
oranı araçlarının borsa endeksi üzerine 
etkisi 1997 Asya Krizi öncesi ve sonrası 
için farklı sonuçlar gösterir. 

Caruana 
(2005), 

Güney 
Afrika 

1991M1 – 
2001M5 

Regresyon 
Modeli 
 

Interbank  
Faiz Oranı, 
Johannesburg 
Menkul 
Kıymetler 
Borsası 40 
Endeksi 

Politika faizi olarak kullanılan Interbank 
Faiz Oranlarında  %1’lik bir artış (azalış), 
hisse senedi getirilerinde %0.29 oranında 
bir azalışa (artışa) neden olduğu bulgusu 
elde edilmiştir. 

Lapodis 
(2006) 

ABD 1970:Q4-
1980:Q4 

Vektör 
Otoregresif Eş 
Bütünleşme 
Modeli 
 
 

Hisse Senedi 
Fiyatları,  
Federal  
Fon Oranları, 
Enflasyon, 
Ekonomik 
Aktivite 

İki değişkenli analizlerden elde edilen 
sonuçlar, reel hisse senedi getirileri ve 
enflasyon ikilisi için zayıfta olsa negatif bir 
kolerasyon, Federal fon oranları ve hisse 
senedi getiri oranları arasında ise söz 
konusu ilişkinin oldukça zayıf olduğu 
yönündedir. Çok değişkenli modelden elde 
edilen sonuç, kısa dönemde ABD Merkez 
Bankası’nın fon oranları ve hisse senedi 
getiri oranları arasındaki ilişki oldukça 
güçlü ve anlamlıdır. 

Maskay 
(2007) 
 
 

ABD 1959:Q12
006:Q3 

İkiaşamalı 
Regrasyon 
Modeli 

M2, Hisse 
Senedi Fiyatları 
Endeksi, Reel 
GDP, İşsizlik 
Oranı 

Para arzı ve hisse senedi fiyatları arasında 
pozitif bir ilişki söz konusudur. 

Garg(2008) ABD 2001:Q42
007:Q3 

EKK 
 

FED vadeli 
İşlemler Fon 
Oranı, Sektörel 
Bazlı Borsa 
End, 
(DowJones), 
CPI 

ABD Merkez Bankasının Vadeli İşlemler 
Fon Oranlarında yaptığı %0.2’lik bir 
değişiklik, Sektörel Bazlı Borsa Endeksinde 
%1 lik bir değişikliğe neden olmaktadır. 

Kholodilin 
vd.’(2008) 

Euro 
Bölgesi 

1999:Q1-
2008:Q1 

GMM Avrupa Sektörel 
Hisse Senetleri 
Piyasası 
Endeksi, Kısa 
Vadeli Faiz 
Oranı 

Avrupa Merkez Bankası’nca ilan edilen faiz 
oranlarında %0.2- %3.0 arasındaki bir 
yükseliş, sektöre borsa endeksinde 25 baz 
puanlık bir düşüşe neden olmaktadır. 
Ayrıca, politika faizinde söz konusu 
aralıktaki bir artışın toplam borsa 
seviyesinde %1’lik bir düşüşe neden olduğu 
gözlemlenmiştir. 

Chatzianton
iou vd. 
(2008) 

ABD, 
Almanya 
İngiltere 

1991:Q12
010:Q4 

SVAR Global 
Ekonomik 
Aktivite 
Endeksi, Reel 
GDP, 

ABD için pozitif para arzı şoku, piyasa faiz 
oranını negatif olarak etkilemekte ve 
sonuçta para arzı hisse senedi piyasasını 
negatif olarak etkilemektedir. İngiltere’de 
ise faiz oranlarındaki artış, hisse senedi 



	

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	
	
	

	 427	

	

 CPI,  
Hükümet 
Harcamaları,  
Para Arzı (M1),  
Interbank Faizi,  
Borsa endeksi 

piyasasında bir düşüşe yol açmaktadır. 
Almanya’da ise söz konusu dönemde para 
arzındaki artış faiz oranlarında aşağı yönlü 
baskı yapmakta, hisse senedi piyasası buna 
pozitif bir yanıt vermektedir. 
 
 
 
 

 
Yazarlar 

 
Ülke/ler 

 
Dönem 

 
Yöntem 

 
Veri 

 
Bulgular 

Bennaceur 
vd. (2009) 

Bahreyn, 
Mısır, 
Ürdün, 
Fas, 
Umman, 
Suudi 
Arabistan, 
Tunus ve 
Türkiye 

1990:Q4-
2005Q4 

VAR Rezerv Para 
(B), Toplam 
Para Arzı (M1),  
Merkez Bankası 
Politika Faizi,  
Borsa Endeksi 

Bahreyn, Mısır ve Tunus’ta para arzında 
(M1) meydana gelen beklenmeyen bir artış 
bu ülkelerin hisse senedi piyasası 
getirilerinin sırasıyla 0.4, 1.2 ve 0.5 
oranında, Suudi Arabistan ve Ürdün de 
sırasıyla 0.5 ve 0.3 oranında yükselmesine, 
Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan’da 
politika faizi olarak kısa vadeli faiz 
oranlarında beklenen bir artış karşısında 
hisse senedi getirilerinin reaksiyonun ters 
yönlüdür. Türkiye’de beklenmeyen bir para 
arzı şoku sonrasında hisse senedi 
getirilerindeki artışa para otoritesinin 
verdiği tepki 1 ay gecikme ile 0.6 oranında 
politika faizi artırımı şeklinde gerçekleşir. 

Castro ve 
Sousa 
(2010) 

Euro 
Bölgesi, 
İngiltere, 
ABD 

Euro 
Area:  
1980:M1-
2007:M4, 
US: 
1967:M2-
2008:M4, 
UK: 
1975:M1-
2007:M4 
 
 
 
 
 

SVAR Para Arzı 
(M2,M3),  
Borsa Endeksi, 
Reel Efektif 
Döviz Kuru,  
CPI, İşlenmemiş 
Hammadde 
Endeksi,  
Reel GDP,  
İşsizlik Oranı 

Çalışmanın Ampirik bulgularına göre, para 
para politikası uygulamalarının varlık 
fiyatları üzerindeki etkisinden ziyade varlık 
komposizyonunda ortaya çıkardığı 
değişiklik daha baskındır. Ülke merkez 
bankalarının sıkı para politikası 
uygulamalarına karşı emtia fiyatları ve 
borsa endeksi duyarlılık göstermektedir. 
Özellikle düşük enflasyon dönemlerinde 
merkez bankaları varlık piyasasındaki 
servet artışlarına güçlü tepkiler 
vermektedir. Bu tepkinin derecesi özellikle 
ABD de çok güçlüdür. 

Hayo 
vd.(2011) 

ABD 1998-
2009 

GARCH 
 

Para arzı,  
S&P 500 End, 
10 Yıllık Devlet 
Tahvili Getiri 
Endeksi, ABD 
Doları Döviz 
Kuru End. 
Goldman Sachs 
Emtia Endeksi 

Analiz sonuçları, alışılmışın dışındaki para 
politikası önlemlerinin ve hedeflenen 
parasal büyüklük oranlarındaki 
beklenmeyen değişimin finansal varlık ve 
emtia fiyatlarındaki dalgalanmaları 
artırırken, beklenen değişimin ve iletişimin 
finansal varlık ve emtia fiyatlarındaki 
dalgalanmaları azalttığı gözlemlenmiştir. 

Stoica ve 
Diaconașu 
(2012) 

EURO 
Bölgesi(2
7) 

 2000: 
M1- 
2012:M2 

VAR 
 

Hisse Senetleri 
Piyasası Fiyat 
Endeksi, Kısa 
Vadeli Faiz 
Oranı 

Çalışmanın ampirik bulgularına göre, söz 
konusu dönem boyunca politika faizi ve 
hisse senedi fiyat endeksi arasında uzun 
vadeli bir ilişki yalnızca Hollanda, Fransa, 
Finlandiya ve İtalya için söz konusudur. Bu 
ülkelerde politika faizine hisse senedi fiyat 
endeksinin verdiği tepki kuvvetli ve 
negatiftir. 

3.2. Ulusal Literatür 
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Yazarlar Örnek 
Ülke/ler 

Dönem Yöntem Veri Bulgular 
 

Yılmaz 
vd.(2004) 

Türkiye 1990: 
M1–
2003:M12 

EKK, 
VEC 

İMKB 100 
Endeksi, TÜFE:  
Sanayi Üretim 
Endeksi, Para 
Arzı(M1),  Faiz 
Oranı,  Döviz 
Kuru, Doları 
Cinsinden), Dış 
Ticaret Dengesi 

İMKB 100 Endeksi ile döviz kuru ve para 
arzı (M1) değişkenleri arasında çift yönlü 
bir nedensellik bulunmaktadır. 

Türkyılmaz 
ve Özata 
(2008) 

Türkiye 2001:M5-
2005:M12 

VAR 
 

Para Arzı (M1),  
Faiz Oranları, 
İMKB100 Hisse 
Senedi Kapanış 
Fiyatları 

Para Arzından Hisse senetleri fiyatlarına 
doğru nedensellik ilişkisi olduğu 
gözlemlenmiştir. Bu sonuç, Hisse Senedi 
Fiyatlarının Merkez Bankası’nın para 
politikasını uyumlaştırmak için bir gösterge 
olarak kullanılabileceği olarak 
yorumlanmıştır. 

Aktaş vd. 
(2008) 

Türkiye 16 
Temmuz 
2001 ile 
14 
Ağustos 
2008 

Regresyon 
Analizi 
 

Kısa vadeli faiz 
oranları, Uzun 
vadeli Faiz 
oranları, İMKB-
100, İMKB-Mali, 
döviz kuru, risk 
primi 

Elde edilen bulgular, politika faizi 
değişikliklerinin mali piyasalarda, özellikle 
tahvil-bono faizleri üzerinde, etkili 
olduğunu göstermektedir. Öte yandan, hisse 
senedi fiyatlarının para politikası 
sürprizlerine istatistiksel olarak anlamlı bir 
tepki vermediği sonucuna varılmıştır. 

Şahin 
(2009) 

Türkiye 2005-

2010 

Vaka 
Çalışması, 
Panel Veri 
Analizini 
 

PPK Toplantı 
Duyuruları İMKB 
100 Endeksi 
 

Çalışmada Para politikası sürprizlerinin 
İMKB–100 endeksini ters yönlü etkilediği 
ve bu etkinin istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda, 
para politikası sürprizlerinin hisse senedi 
fiyatları üzerindeki etkisinin farklı 
koşullarda değişiklik gösterebildiği ulaşılan 
diğer bir sonuçtur.  

Örnek 
(2009) 

Türkiye 1990:M12
006:M1 

VAR Reel GSYH 
Interbank Basit 
Faiz Oranı 
Ağırlıklı 
Ortalaması (%), 
Reel Efektif 
Döviz Kuru, 
IMKB Ulusal 100 
Endeksi Tüketici 
Fiyat End. 

Çalışmanın ampirik bulgularına göre para 
politikasının İMKB 100 endeksi üzerinde 
etkin bir rol oynamadığıdır. Hisse senedi 
kanalının enflasyonu açıklamada daha etkili 
olduğu sonucuna varılmıştır. 

Geçtürk(200

9) 

Türkiye 1992-

2006 

Çoklu 
Doğrusal 
Regresyon  
 

İMKB-100 
Edeksi, Hazine 
Bonosu Faiz 
Oranı,TÜFE,M2,
Sanayi Üretim 
Endeksi, Dolar, 
Altın Fiyatları 

Hisse senedi fiyatları ile para arzı (M2) 
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır. 
 

Demir ve 
Yağcılar 
(2009 
 

Türkiye 2000–

2006 

Çoklu 
Doğrusal 
Regresyon  
 

İMKB–100 
Endeksi, Para 
Arzı(M1), Sanayi 
Üretim Endeksi, 
GSYİH, Altın 
Fiyatları ve Cari 
Işlemler Dengesi 

Bulgular Para Arzı ile hisse senedi getirileri 
arasında beklenen pozitif ilişkinin genelde 
görülmediği göstermiştir. Sonucu olarak, 
para arzındaki artışın toplam talebe olan 
etkisinin hisse senetlerinin fiyatlarını 
arttırmadığı gözlemlenmiştir. 
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Yazarlar Örnek 
Ülke/ler 

Dönem Yöntem Veri Bulgular 
 

Duran vd. 
(2010) 
 

Türkiye 2005-

2009 

GMM PPK Toplantı 
Duyuruları,  
İMKB Tüm, 
IMKB 100, 
IMKB 30,  
TL/USD, 
TL/EURO 

Çalışmada kısa vadeli faiz oranlarındaki bir 
yükseliş için hisse senetleri endekslerinin 
verdiği tepki kuvvetli ve negatiftir.  

Demiralp ve 

Yılmaz(201

0) 

Türkiye 2002-

2009 

Regresyon 

Modeli 

PPK Toplantı 
Duyuruları, 
İMKB 100 
Endeksi 
 

Analiz sonuçları, gösterge faizinin, para 
politikası beklentileri paralelinde bu 
beklentileri oluşur oluşmaz hareket ettiğini, 
PPK’nın politika faiz kararının 
açıklanmasının ardından sadece 
beklenmeyen faiz değişikliğine bir tepki 
verdiğini göstermektedir.  

Altıntaş ve 

Tombak 

(2011) 

Türkiye 1987Q1–

2008Q4 

VAR, 

Granger 

Nedensellik 

Testi 

IMKB 100 

Endeksi,M2, 

Uluslararası 

Rezerv, Reel 

Döviz Kuru, 

GSYH 

Hisse senedi fiyatlarıyla uluslararası 
rezervler, reel döviz kuru ve ekonomik 
büyüme arasında pozitif ve anlamlı, parasal 
genişleme arasında ise negatif ve anlamlı 
bir uzun dönem ilişkisi belirlenmiştir. 

Aklan ve 
Nargeleçeke
nler (2012) 
 

Türkiye 1996:M06

-

2012:M05 

VAR Bir Hafta Vadeli 
Repo Faiz 
Oranları, IMKB 
Ulusal 100, 
Ulusal Mali Ve 
Ulusal Sınai 
Endeksler 

Çalışmada, hisse senedi piyasasını 
tanımlayan bu üç endeksle politika faizi 
arasında her dönemde negatif bir ilişki 
olduğu, nedenselliğin yönünü 
göstermemekle birlikte kolerasyon analizi, 
politika faiz oranındaki bir artış (azalış) ile 
hisse senedi piyasasındaki azalış (artış) 
ilişkisini ortaya koymaktadır. 

Kaya vd. 

(2013) 

Türkiye 2002:M1- 

2012:M6 

EKK Aylık Piyasa Faiz 
Oranı, Para Arzı 
(M2), Sinai 
Üretim Endeksi, 
Döviz Kuru  
(TL/USD), 
İMKB-100 
Endeksi, 
 

M2 para arzı ile hisse senedi getirileri 
arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Buna 
karşılık döviz kuru (TL/USD) ile İMKB 
100 endeksi arasında negatif yönlü bir ilişki 
tespit edilmiştir.  
 

Sayılgan ve 

Süslü 

(2013) 

Arjantin 
Brezilya 
Endonez 
Macarista
n, 
Malezya 
Meksika 
Polonya 
Rusya, 
Şili 
Türkiye 
 

1999 - 

2006 

Dengeli 
Panel Veri 
Analizi 
 

Hisse Senedi 
Getirileri, TÜFE, 
Faiz Oranı, 
GSYH, Döviz 
Kuru, Petrol 
Fiyatları, Para 
Arzı(M1), S&P 
500 Endeksi 
 

Gelişmekte olan ülkelerdeki hisse senedi 
getirileri ile faiz oranı ve para arzındaki 
yüzde değişimin göstergesi M1 arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
saptanamamıştır. 
 



	

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	
	
	

	 430	

 
 
4. DEĞERLENDIRME VE SONUÇ 

Para politikasının hangi kanal aracılığıyla ekonomiyi etkileyeceğinin belirlenmesi, 
uygulanacak politikaların belirlenmesi kadar para politikasının başarısı bakımından da 
önemlidir.  Para politikası kararlarının toplam talep, toplam üretim ve enflasyon gibi temel 
ekonomik değişkenleri hangi ölçüde etkilediğini ifade eden parasal aktarım mekanizmasına 
ilişkin ilk analizlerde sadece geleneksel faiz oranı dikkate alınmıştır. Daha sonraki yıllardaki 
çalışmalarda ise parasal aktarım mekanizmasının etki alanına döviz kuru, kredi büyümesi, 
servet etkisi ve beklentiler kanalı da dahil edilmiştir. Parasal aktarım mekanizmasının mevcut 
kanallarının işleyişi teorik olarak tanımlanmış olmasına rağmen ülkelerin finansal 
sistemlerinin yapısı ve derinliği, ülkelerin dışa açıklık düzeyi ve kamunun ekonomi içindeki 
yeri ve ağırlığına göre farklılık göstermektedir. Bunun yanı sıra ülkelerin ekonomik yapısında 
ve küresel ekonomide yaşanan gelişmelere paralel olarak parasal aktarım mekanizmasının 
işleyişinde farklılaşmalara yol açmaktadır. 
 
Bunlara paralel olarak çalışma kapsamında para politikası ile hisse senedi fiyatları ilişkisini 
inceleyen ampirik literatürde oldukça farklı sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmalar 
incelendiğinde, para  politikası uygulamalarının varlık fiyatları üzerindeki etkisinden ziyade 
varlık komposizyonunda ortaya çıkardığı değişiklik daha baskındır. Özellikle gelişmiş ülke 
ekonomileri için yapılan ampirik çalışmalarda ülke merkez bankalarının sıkı para politikası 
uygulamalarına karşı borsa endeksi duyarlılık göstermektedir. Özellikle düşük enflasyon 
dönemlerinde merkez bankaları varlık piyasasındaki servet artışlarına güçlü tepkiler 
vermektedir. Bu tepkinin derecesi özellikle ABD, Almanya, İngiltere, Fransa gibi güçlü 
finansal yapıya sahip ülkelerde oldukça belirgin ve kuvvetlidir. Bahreyn, Mısır, Ürdün, Fas, 
Tunus, Suudi Arabistan,  Macaristan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde ise para 
politikası kararlarının parasal aktarım mekanizmasının hisse senedi fiyatları kanalı yoluyla 
ekonomiye aktarımında gecikme uzunluğu yüksek ve etkinliği daha zayıftır. 
 
Çalışma kapsamında incelenen ampirik literatürden elde edilen sonuç politikalarının yeni 
çerçevesini oluştururken sadece fiyat istikrarını hedef alan merkez bankacılığı görüşünün terk 
edilmesinin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan 
ülke merkez bankalarının para politikalarının yeni çerçevesini oluştururken finansal istikrarı 
da gözeten para politikası araçlarını kullanmalarının zorunlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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STRATEJİK PLANLAMA VE STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARININ 
MESLEK YÜKSEKOKULLARI AÇISINDAN ÖNEMİ1 

 
Mehmet Celâl GÜLTEKİN*  Doç. Dr. Fikret MAZI** 

 
 
Öz 
 
Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmelerin sonucu olarak toplumun ve kuruluşların ihtiyaçları 
farklılaşmaktadır. Bu da yeniliklere adapte olabilecek mesleki ve teknik kalifiye ara eleman eksikliğine neden 
olmaktadır. Üniversiteler eğitim sisteminin vazgeçilmez ve esas unsurudur ve stratejik öneme sahip kurumların 
başta gelenidir. Üniversitelerin bu misyona uygun çalışmaları ise; başta iyi bir planlama ve bu planlamanın etkin 
bir şekilde uygulanmasıyla mümkündür.  
Küresel ölçekte bilim, teknoloji, sosyal ve ekonomik alanda meydana gelen gelişmeler sonucunda 
Yükseköğretim kurumları da ciddi değişimlerden geçmektedir. Bu durum kalifiye iş gücü yetiştiren Meslek 
Yüksek Okullarının bilim ve teknolojideki değişim ve yenilikleri eğitim sistemlerine entegre etmek için stratejik 
planlamalarını zorunlu kılmıştır.  
Bu stratejik planlarda Meslek Yüksek Okullarının misyon ve örgüt stratejisine uygun öncelikleri ve ihtiyaçları 
belirlenmektedir. Ayrıca Meslek Yüksek Okullarının güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri tespit 
edilmekte ve kurumun iç ve dış paydaşlarıyla koordineli bir şekilde buna dair çözüm önerileri aranmaktadır ki 
buda üniversitelerin üreteceği hizmet değeri ve başarısını arttırmaktadır. 
Bu çalışmada, Meslek Yüksek Okullarındaki sorunların çözümünü ilgilendiren stratejik yönetim ve stratejik 
planlamanın önemi genel olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca ilgili çözüm önerileri sunulmaktadır.  
Meslek Yüksekokullarında yaygın stratejik plan ve stratejik yönetim çalışmalarının yükseköğretimde eğitim 
çıktısının kalitesini nitelik ve nicelik olarak artıracağı düşünülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Meslek yüksekokulu, Yükseköğretim, Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama, Üniversite 

 

 

THE SIGNIFICANCE OF THE APPLICATIONS OF STRATEGIC PLANNING AND STRATEGIC 
MANAGEMENT IN TERMS OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL 

Abstarct 
 
Needs of society and institutions differentiate as a result of developments in science and technology. This leads 
to the lack of vocationally and technically qualified secondary employees who can adapt to innovations. 
Universities are indispensable and fundamental components of education system and they are the primary 
institutions which possess strategic significance. The actions of universities in accordance with this mission are 
feasible through a good planning and the effective application of this planning.  
Higher education institutions are going through serious changes as a result of scientific, technological, social and 
economic developments on a global scale. This requires Vocational High Schools, which educate qualified labor 
force, to plan strategically to integrate changes and innovations in science and technology into their education 
systems. 
In these strategic plans, the priorities and needs of Vocational High Schools in accordance with their mission and 
organization strategy are assessed. Additionally, strengths and weaknesses of Vocational High Schools as well as 
opportunities and threats are determined and solutions are sought through coordination of domestic and foreign 
stakeholders, which enhances service value and success of universities. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Bu çalışma 23.10.2015 tarihinde düzenlenen Yüksek Öğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği 
Sempozyumunda sunulan sözel bildiriden makaleye dönüştürülmüştür. 
* Öğr. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi Nusaybin Meslek Yüksek Okulu ) 
** Doç. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	  
	  
	  

	   451	  

In this study, the significance of strategic management and strategic planning regarding the solution of issues in 
Vocational High Schools is evaluated in general. Besides, relevant solution suggestions are presented.  
It is thought that widespread practices of strategic management and strategic planning in Vocational High 
Schools will enhance the quality of educational output in terms of quality and quantity in higher education. 
 
Key Words: Vocational High Schools, Higher Education, Strategic Management, Strategic Planning, 
University 
 

1.   Giriş 

 
Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren özellikle gelişmiş ülkelerde başlayan bilgi 

toplumuna geçiş süreci bilgi ekonomisi adı verilen yeni bir küresel ekonomik yapıyı da 
oluşturmuştur. “Oluşan bu yeni yapıda bireylerin ekonomik gücü, bilgi ve öğrenim düzeyleri 
ile ülkelerin rekabet gücü ise beşeri ve sosyal sermayeleri ile ölçülür hale gelmiştir” 
(Yök,2007:13). 

 Bu süreç dünyanın gelişmiş ilk on ekonomisine sahip ülkeleri arasına girme 
hedefi bulunan ülkemizi de etkilemektedir. Yıllık yaklaşık bir milyon kişinin iş gücüne 
katıldığı düşünüldüğünde ülkemizde çok büyük bir kesimin mesleki ve teknik eğitim talep 
ettiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu talebin karşılanması süreci çoğu zaman kalite ve nitelik 
problemlerini de beraberinde getirmektedir (Ceylan ve diğerleri, 2015:99).   

Eğitimde karşılaşılan bu nitelik probleminden en çok etkilenen kurumlardan biri de 
bilginin üretilmesi ve paylaşılmasından sorumlu olan yükseköğretim kurumlarıdır. Yaşanan 
gelişmelerle birlikte yükseköğretim kurumlarının küresel alanda yaşanan gelişmelere entegre 
olma zorunluluğu gündeme gelmiştir. Bu zorunluluk Tarihsel süreci içerisinde farklı 
misyonlar yüklenmiş olan meslek yüksekokullarını da etkilemektedir. “Günümüzde meslek 
yüksekokulları özellikle ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu, alanlarında 
yeterli bilgi ve beceriye sahip kalifiye ara elemanların yetiştirilmesi amacıyla kurulmuş 
mesleki ve teknik eğitim sisteminin en önemli bileşeni olan kurumlarındandır” (Alkan ve 
diğerleri, 2014:133).  

Meslek yüksekokulları mezunlarının kendi sektörlerinde daha kolay istihdam 
edilmeleri ve sektörlerinde aranan eleman pozisyonuna ulaşmaları için bu okullarda verilen 
eğitimin çağın gereksinimleri doğrultusunda yeniden analiz edilip küresel ölçekte gerçekleşen 
değişimlere entegre olması gerekmektedir.  

Bu noktada entegrasyon sürecinin nasıl gerçekleşeceği sorusu karşımıza çıkmaktadır. 
Bu süreci başlatacak ve hızlandıracak etkenlerden birisi ve belki de en önemlisi “stratejik 
planlama ve stratejik yönetim” kavramlarıdır. Yükseköğretim kurumları bu sayede küresel 
ölçekte gerçekleşen değişimlere uyum sürecinde karşılaşılan sorunların tespitini daha kolay 
yapmakta ve çevreyi de bu değişime hazır hale getirmektedir. (Şener, 2009:1).         

 

2.   Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlamaya İlişkin Kavramların İncelenmesi 

Bu çalışma stratejik planlama ve stratejik yönetimin özellikle meslek yüksekokulları 
açısından önemi açıklamaya çalışmaktadır. Çalışmanın bu bölümü stratejik planlama ve 
stratejik yönetim kavramları üzerine teorik bir çerçeve önerisi içermekte olup çalışmaya konu 
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kavramlardan hareketle ilgili literatürden yararlanılarak kavramsal bir çerçeve çizmeyi 
amaçlamaktadır. 

“Bu kavramlar içerisinde “strateji” kavramının özel bir yeri ve önemi bulunmaktadır. 
Bu kavram kullanılarak, yeni bazı kavramlar da türetilmektedir. Bunlara örnek olarak 
“stratejik yönetim”, “stratejik planlama” gibi kavramlar gösterilebilir” (Şener,2009:1). 
“Strateji kelimesi Fransızca’dan Türkçe ’ye geçmiş bir kavramdır. Sözlükte “sevk etme, 
yöneltme, gönderme, götürme ve gütme” anlamına geldiği belirtilmekle beraber bazı 
kaynaklarda “Latince yol, çizgi veya nehir yatağı anlamındaki “stratum” dan geldiği 
belirtilmektedir” (Tosun, 1974:220). Önceleri daha çok askeri literatürde kullanılan bir 
kavramdır. Bu bağlamda stratejiye düşmanı doğru analiz edip hamlelerini önceden tahmin 
etmek ve bu doğrultuda planlamalar yapmak denebilir. Önceleri askeri alanda kullanılan bu 
kavram 1970’li yıllardan itibaren de sosyal bilimlerde kullanılmaya başlanmıştır (Bayülken 
1999:7).  

“Genel anlamda Strateji, işletmeye istikamet vermek ve rekabet avantajı sağlamak 
amacıyla, işletme iç ve dış çevresini sürekli analiz etme, amaçları belirleme, bu amaçlara 
ulaştıracak faaliyetleri planlama ve kaynakları tahsis etme becerisidir. Kelimenin kökeni 
konusunda genel bir uzlaşı olmamasına rağmen, yapılan tanımlamalarda stratejinin geleceğe 
dönük bir çaba olduğu noktasında bir uzlaşı vardır” (Dinçer,1998:19). Çünkü geleceği 
öngören ve değişen çevresel şartlara uyum sağlayan kurumlar varlıklarını devam ettirirken 
diğer kurumlar yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu yaklaşımla hareket eden yönetimler 
gelecekte de var olmak ve rakiplerine üstünlük sağlayarak belirlenen amaçlara ulaşmak adına 
geleceği bugünden kazanma yolunda sağlam adımlarla ilerleyebileceklerdir. Görüldüğü gibi 
strateji kavramı değişimler karşısında kurumun dış çevreyle uyumuna odaklanmaktadır. Bu 
amaçla hareket eden kurum ve kuruluşlar çabalarını sistemli ve stratejik bakışlı bir yaklaşımın 
altında yürütülebilecektir. Bu tanımlamalara bakıldığında strateji kavramı içerisinde 
“yönetme” ve “planlama”  unsurlarını da barındırmaktadır. Dolayısıyla strateji kavramının 
yönetim ve planlama kavramıyla beraber düşünülmesi çalışmamız açısından daha fazla anlam 
ifade etmektedir. 

Plan, bir karar ya da kararlar toplamıdır (Koçel, 1993: 60). Burada önemli olan alınan 
bu karar ya da kararlar toplamının gelecekte ulaşılmak istenen ve ya gerçekleştirilmek istenen 
bir durumu işaret ediyor olmasıdır. “Dolayısıyla en genel tanım olarak ‘’plan, bugünden, 
gelecekte nereye ulaşılmak istendiğinin, nelerin gerçekleştirilmek istendiğinin 
kararlaştırılmasıdır’’ şeklinde tarif edilebilir” (Koçel, 1993: 60). “Bilimsel olarak planlamanın 
yönetim alanında işlerlik kazanması klasik yönetim teorisinin yönetim süreci yaklaşımı 
başlamıştır. Yönetim sürecinin planlama konusundaki tespitleri günümüzde halen 
kullanılmakla beraber son yıllarda işletme alanında gerçekleşen değişmeler planlama 
kavramına işlevsel açıdan yeni bir boyut kazandırmıştır. İşletme alanında yaşanan bu 
gelişmeler planlama kavramının, stratejik planlama şekline dönüşmesine neden olmuştur.  
Özellikle, işletmelerin organizasyon yapılarında meydana gelen yeni gelişmeler, stratejik 
planlama düşüncesinin de önemini artırmıştır” (Koçel, 1993: 77). 

Stratejik planlama konusundan birçok tanımlama yapılmıştır. Dar anlamda stratejik 
planlama: örgütün bulunduğu noktadan varmak istediği noktaya doğru yapmak zorunda 
olduğu işlemlerin bütünü şeklinde tanımlanırken geniş anlamda stratejik planlama ise örgüt 
üst yönetimi tarafından örgütün belirlenen hedeflere ulaşıp başarılı olması amacıyla 
geleceğinin tasarlanması ve buna dair organizasyonların yapılması örgütün güçlü ve zayıf 
yönlerinin belirlenmesi, belirlenen hedeflere ulaşma noktasında kurumların paydaşlarının 
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belirlenmesi ile yürütülen sistematik süreç olarak tanımlanmaktadır (Bayraktar &Yıldız 
2007). Stratejik planlama bir süreci ifade etmektedir. İlk kez 1960’larda özel sektör tarafından 
gündeme getirilen bu kavram daha sonra kar amacı gütmeyen kurumlar tarafından da 
kullanılmaya başlamıştır. Kurumlar kendi bünyelerinde örgüt stratejisi belirleme ve bunları 
tepe kadroya bildirmekle görevli uzman ekipler kurmaya başlamıştır (Öztop, 2007: 33). Daha 
sonraki yıllarda örgütler değişen dünyanın yeniliklerini takip etmeye ve araştırmaya 
başlamıştır. Bu sayede uzman ekipler örgütü dış çevreyle uyum sağlayabilecek şekilde 
yeniden dizayn etmeye başlamıştır. 

 Teknolojinin gelişmesiyle beraber örgütte artan teknoloji yetersizliği, ekonomik 
nedenler, artan rekabet, değişen sosyal ve politik ortam ve hukuk kuralları çevrenin sürekli 
değişmesine neden olmaktadır. Örgütlerin giderek daha karmaşık ve kompleks bir hal alması 
ile artık ayakta kalmaları ve başarılı olmaları daha da zorlaşmaktadır. Bu durum stratejik 
yönetim kavramının önem kazanmasına neden olmuştur. Çünkü örgütler değişen bu zor 
şartlarda vizyon sahibi, küresel ölçekte meydana gelen değişimleri öngörebilen ve buna dair 
stratejilerini önceden belirleyebilen yöneticilere gereksinim duymaktadır (Öztop, 2007: 33). 

Evrensel bir kavram olarak yönetim, örgütsel amaçlara ulaşma adına insan ve diğer 
kaynakları mümkün olan en iyi şekilde birleştirme süreci olarak tanımlanabilir. “Başka bir 
ifade ile yönetim; iş gücü, sermaye, teknik donanım vb. gibi örgütsel kaynakların, örgütsel 
amaçları gerçekleştirmek üzere etkin ve verimli bir şekilde koordine edilmesidir” (Rachman 
ve diğerleri, 1993:154). Giderek artan rekabet baskısı, işletmeleri stratejik hedefler 
belirlemeye yöneltmiş ve yönetim biliminde stratejik yönetim kavramı önem kazanmaya 
başlanmıştır. ( Güçlü, 2003:63-65). 

 Stratejik yönetim veya stratejik planlama temelde bir planlama sürecidir. Klasik 
anlamdaki yönetim ve planlamalardan farkı ise içerisinde stratejiyi barındırmasıdır” 
(Şentürk,2005:23).  “Stratejik yönetim bir organizasyonun geleceğe dair kararlar almasında 
kullanılan bir yönetim tekniğidir. “Kar elde amacı gütmeyen kamu kurum ve kuruluşları 
açısından stratejik yönetim ise örgütün faaliyetlerini çevresiyle uyum içinde sürdürmesine 
yönelik yönetsel kararlardan oluşur ve stratejilerin planlanması için gerekli araştırma, 
inceleme, değerlendirme ve seçim çabalarını; planlanan bu stratejilerin uygulanabilmesi için 
örgüt içi her türlü tedbirin alınarak yürürlüğe konulmasını; daha sonra bu çalışmaların kontrol 
edilmesiyle ilgili faaliyetleri kapsar” (Eren,1990:18). 

Stratejik planlama ve stratejik yönetim her ne kadar özel sektör odaklı bir kavram gibi 
görünse de kamu sektörü için de uygulama alanı bulmuştur. Değişen şartlar ile beraber 
farklılaşan koşullar zaman içerisinde ortaya çıkan yeni fikirler ya da yaklaşımlar stratejik 
planlama ve stratejik yönetim kavramları için sürekli yenilenmeyi getirmiştir. Bu kavramların 
içeriği zaman içinde sürekli değişim ve gelişim göstermiştir. Stratejik planlama ve stratejik 
yönetim kavramında yaşanan evrime dikkat edildiğinde kavramsal açıdan yaşanan değişimin 
temel nedeninin değişen çevre şartlarının olduğu görülmektedir. Çünkü strateji kavramı 
doğası gereği değişen şartlara duyarlı olmayı gerektirmektedir. Buradan sürekli değişen ve 
gelişen çevresel şartlara bağlı farklı stratejik planlama tanımlarının da yapılabileceği sonucu 
çıkarılabilmektedir.    
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3.   Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından Önemi 

Hızlı büyüme, teknolojideki gelişmeler, artan rekabet ortamıyla beraber günümüz dünyası 
oldukça hızlı bir değişim içerisindedir. Doğal olarak bu değişim beraberinde kurumlarda, 
yaşanan değişimlere ayak uydurabilecek daha dinamik bir yapının benimsenmesini zorunlu 
kılmaktadır. Stratejik planlama bu noktada kurumlara değişen çevresel şartlara uyum sağlama 
özelliğinin yanında, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme fırsatı da tanımasıyla 
önemlidir. Çünkü hiçbir stratejik planlama yoktur ki çevresindeki gelişimin ve değişimin 
gerisinde kalsın. 

3.1.Stratejik Planlamanın Amacı ve Önemi  

Stratejik planlama, örgütlerin belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla oluşturdukları 
stratejik programlar olup bu programlar ile politikaların uygulanmasını sağlayıcı gerekli 
yöntemleri seçmek üzere formüle edilmiş uzun vadeli bir süreçtir (Üzün,2000:43). Bu sürecin 
sağlıklı ve verimli işletilmesinin kurumlar üzerindeki pozitif etkileri ise yadsınamaz bir 
gerçekliktir. 

Stratejik planların kurumlara en büyük katkısı: Yöneticileri planlı ve sistematik 
düşünmeye sevk etmesidir. Günlük kararlarla yönetilen kurumların varlıklarını devam 
ettirmeleri düşünülemez bu kurumlar her an yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Buna 
karşın yönetimde stratejik planlama ve stratejik yönetim sürecini uygulayan kurumlar değişen 
şartlara hazırlıklı olduklarından bu şartlara uyum sağlamada zorlanmamaktadırlar (Meb, 
2009:11). Çünkü stratejik planlama yöneticilere kendini, sistemi, kurumun amaçlarını ve 
kaynaklarını değerlendirip buna uygun kararlar almasını sağlayan bir süreçtir. 

Günümüzde kurumların yaşadıkları en önemli sorunlardan biri insan, hedef ve amaç 
birlikteliğinin sağlanamamasıdır. Bu durumda kurumlar hem zaman kaybına hem de maddi 
kaynak ve insan kaynağı yönünden zarara uğramaktadır. Stratejik planlar kurum içerisinde 
genel bir şemsiye oluşturarak tüm paydaşları ve kaynakları aynı hedefe doğru yönlendirir 
böylece söz konusu kaynak ve zaman israfı da önlenmiş olur (Meb, 2009:11-12). 

Stratejik planlama ile kurumlarda koordinasyon, kıyaslama, maliyet tasarrufu sağlanır. 
Ayrıca stratejik planlama, yönetimi geliştirerek çalışanların performansını artırır. Buna karşın 
stratejik planlama yapmayan kurumlar amaçlarını tam olarak belirleyemedikleri için kurumsal 
bir vizyon oluşturamaz, değişen şartları değerlendiremez ve mevcut kaynakları etkin bir 
şekilde kullanamazlar. Dolayısıyla bu kurumlar çevrelerinde oluşan fırsat ve tehditleri 
göremediklerinden kendilerini yok olmaya doğru sürükleyecektirler (Erdem, 2006:49). 

Stratejik planlamanın kurumlar için genel amacı, kurum içerisinde durum analizleri 
yaparak kurumun zayıf yönlerini tespit etmek ve bu zayıf yönlerini geliştirip güçlendirerek 
kurumun kendi faaliyet alanında söz sahibi konuma gelmesini sağlamaktır. Bu noktadan 
hareketle stratejik planlamanın iki temel amaç üzerine yapılandığı söylenebilir. Bunlardan 
birincisi farklılıkların tespiti ile yeni ve farklı fikirleri ortaya koyarak kurumun uzun dönemde 
büyümesini sağlamak ve bu büyümenin rekabet avantajını ele geçirmek. Diğeri ise kurumu 
daha etkin ve verimli bir kurum kimliğine kavuşturabilmektir (Yükselen, 1998:29). Bu amaçla 
hazırlanan stratejik planlar bir defa hazırlanıp biten süreli plan özelliğini taşımaz. Süreli 
planların aksine stratejik planlar süreklidir. Kurumların tüm birimlerinden elde edilen veriler 
kurumun bulunduğu dış çevreden elde edilen verilerle beraber uygulanır ve alınan kararlar 
kurumun tüm birimlerini bağlar. Bu noktada elde edilen bilgiler değişen şartlara paralel 
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sürekli değişeceğinden stratejik planlar sonucu alınan kararlar sabit ve değişmez değildir. 
Değişen şartlara ve koşullara bağlı olarak yenilenebilir (Erdem, 2006:45). 

Değişen şartlar ve koşullarla beraber bu değişimin dışında kalmak istemeyen, varlığını 
devam ettirip faaliyet alanında söz sahibi olmak isteyen kurumlar için stratejik planlama artık 
vazgeçilmez bir faktör haline gelmiştir. Bu durum her alanda olduğu gibi eğitim alanında da 
kendini göstermektedir. Bilimsel ve teknolojik alanda yaşanan hızlı gelişme ile birlikte 
iletişimin artması, eğitim ortamlarının yeniden düzenlenmesi, artan kalifiye ara eleman 
eksikliği, eğitim sisteminin sorgulanmasını ve geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Eğitim 
sisteminin belirlenen amaçlar doğrultusunda işlemesi ise kurum yöneticilerinin stratejik 
planlarını hazırlamasına ve bu planları etkin ve verimli bir şekilde uygulamasına bağlıdır.  

 

3.2.Stratejik Planlama Süreci 

Stratejik yönetim, üst kademelerden başlayıp daha alt kademelere doğru hareket 
eden bir süreçtir. Bu noktada kurumun stratejik yönünü belirlemek üst kademe yöneticilerin 
sorumluluğundayken kurumun iç ve dış çevresi hakkındaki bilgiler ise daha çok bölüm 
yöneticilerinin ve diğer yönetici gruplarının sorumluluğundadır (Dinçer, 1998). 

Stratejik planlama stratejik düşüncenin formülere edildiği sistematik bir süreçtir. Bu 
süreçte kurumlar yeteneklerini geliştirmekte ve kurumun stratejik bağlamda çevre şartlarına 
uygun ve değişikliklere entegre olmuş bir yapıya kavuşturmasını amaçlamaktadırlar 
(Mucuk,2001:32). Çalışmanın bu bölümünde bu süreç ele alınacaktır. 

3.2.1.   Durum Analizi 

Kuruluşun “neredeyiz?” sorusuna cevap veren durum analizi Stratejik planlama 
sürecinin ilk adımıdır. Kuruluşlar kuruluşun amaç ve hedeflerine uygun stratejiler 
geliştirmeden önce, durum analizlerini yapmak zorundadır. Bu analizde kuruluşun sahip 
olduğu kaynaklar, eksik olduğu yönler ve kuruluşun kendi kontrolünde olmayan olumlu ya da 
olumsuz gelişmeler değerlendirilir. Bu sayede kuruluş kendisi ve çevresini daha iyi tanır ve 
stratejik planlamadan sağlıklı sonuçlar elde eder (DPT, 2006:15). 

Durum analizinde yapılan değerlendirmeler şunlardır(DPT,2006:15): 

•   Kurumun tarihi gelişimi 
•   Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi 
•   Kurumun faaliyet alanı 
•   Kuruluş içi analiz 
•   Çevre analizi 
•   Paydaş analizi 

Durum analizi yapmak amacıyla kullanılan en yaygın yöntem GZFT (SWOT) 
analizidir (Acar, 2007: 33). “GZFT analizi Kuruluşun, bir bütün olarak mevcut durumunun ve 
tecrübesinin incelenmesi, üstün ve zayıf yönlerinin tanımlanması ve bunların çevre şartlarıyla 
uyumlu hale getirilmesi sürecine verilen addır”(Dinçer, 1998:204). GZFT analizinin 
işletmenin başarısı üzerinde kilit bir rolü vardır. Bu süreçte kurumun çevresiyle ilgili kilit 
faktörler belirlenerek rekabet üstünlüğü için izlenebilecek strateji ortaya konulmaktadır 
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(Şahin, 2006: 41). GZFT analizi, güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler arasında 
ilişki kurulması ve stratejilerin geliştirilmesine temel teşkil eder.  Bu analizle kurumların dış 
çevre faktörleriyle kaynak ve yetenekleri bütünleştirilir. Bu sayede kurumların sahip oldukları 
fırsatlar ve güçlü yönleri değerlendirilir kurumu bekleyen tehditlere karşı da gerekli tedbirler 
alınır. 

3.2.2.   Vizyon ve Misyon 

Stratejik planlama sürecinin en önemli aşamalardan birisi de kurumun misyon ve 
vizyonunun belirlenmesidir. Örgütün kurumsal kimliğinin tanımlanması açısından da son 
derece önemli olan misyon ve vizyon ifadeleri stratejik planın başarıya ulaşmasında da 
etkilidir. Stratejik planın başarısı vizyon ve misyon bildiriminin doğru şekilde ifade 
edilmesine bağlıdır. (DPT, 2006). Kurumların belirledikleri vizyon ve misyon ifadeleri 
kurumun yapacağı tüm faaliyetlere rehberlik eder. Dolayısıyla vizyon ve misyonun doğru 
ifade edilmesi örgütün yapacağı diğer faaliyetlerin de uygun bir şekilde organize edilmesine 
yardımcı olacaktır (Akgemci, 2007). 

“Vizyon, kişilerin veya kurumların, gelecekte olmasını arzu ettikleri durumun 
ifadesidir.” (Eren,2005:18). Vizyon, değişimi ve yeniden örgütlenme düşüncesinde olan bir 
kurumun üst yönetimi için bir referans noktası olmasının yanında yöneticinin yeniliğe, 
orijinalliğe ve yaratıcılığa açıklığının, başka insanların görüşlerinden ve katkılarından ilham 
alma derecesinin de bir göstergesidir (Eren,2005:18). 

Vizyon gerçekler, beklentiler, amaçlar, kurumu bekleyen tehlike ve fırsatların bir 
araya gelmesiyle ve kurumun geleceğinin tanımlanması için oluşan düşünsel bir bakış açısının 
ifadesi sürecidir. Bu süreç bir bütün olarak bilinenden bilinmeyene doğru gerçekleşir 
(Gözlükaya,2007:57). Vizyon bir kurumun ulaşmayı hedeflediği geleceğin gerçekçi ifadesidir. 
Bu ifade hem ulaşılabilir olmalı hem de çalışanları ve karar alıcıları etkileyici ve ilerlemeye 
yönlendirici bir tarzda olmalıdır. Bu noktadan hareketle güçlü bir vizyon ifadesi idealist, 
özgün ve çekici olmalıdır.(DPY, 2006:29). 

Misyon ise genel olarak stratejik planlar için yol göstericidir. Kurumların varoluş 
nedenini belirten misyon ifadesinin amacı kurum içindeki tüm paydaşların ortak bir amaç 
etrafında birleşmesini sağlamak ve kuruma bu noktada yön vermek kaynakların bu amaç 
doğrultusunda kullanılmasını sağlamaktır. Dolayısıyla denilebilir ki misyon, kurumun 
gelecekte ne olmak istediğinin ifadesidir (Özdem,2011:1872). Misyon ifadesi kurumun temel 
değerleri, ortaya çıkardığı ürünün ve hizmetin kalitesini, sahip olduğu teknoloji ve kurumun 
genel felsefesini simgeler (Mütercimler,2007:610). 

Misyon örgütte çalışan herkesi ilgilendiren bir kavram olmasının yanında örgütün 
çevresine de hitap eder. Genel olarak misyon ifadesi kurumun amaç ve yöntemlerini topluma 
tanıtmak, kurum için belirlenen hedeflere dair kriterler oluşturmak, kurumsal bir kültür 
oluşturmak, ve kurumsal paydaşları tanımlamak gibi amaçların ifadesidir. Bu ifade genelde 
bir cümle veya slogan olabilmektedir. (Bridge, 2003). Bu anlamda misyon, kurumun faaliyet 
gösterdiği alanlarda diğer kurumlardan daha iyi seviyede olduğu veya ileride daha iyi 
seviyede olacağı iddiasını kurumsal iç ve dış tüm paydaşlarına duyurduğu bir bildirimin 
adıdır. (Altınkurt, 2007). Bu amaçlarla hazırlanacak bir misyon ifadesi kurumun üst yönetimi 
tarafından diğer birimlerin görüşleri doğrultusunda planlama ekibiyle birlikte hazırlanır. 
Hazırlanan misyon ifadesi açık, özlü ve çarpıcı şeklide ifade edilmelidir. Kurumun verdiği 
hizmetin amacı tanımlanmalı kurumun hizmet sunduğu kitle belirtilmeli ve aynı zamanda 
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kurumun kime hizmet ettiği de gösterilmelidir. Kurumun uymak zorunda olduğu yasal 
yükümlülüklerin belirtilmesinin yanında toplumdaki hangi ihtiyaçlara cevap verdiği de 
anlatılmalıdır. (DPT,2006:27). 

3.2.3.   Stratejik Amaç ve Hedefler 

Kurumların misyon ve vizyon bildirimlerinin belirlenmesinden sonraki aşama kuruma 
ait stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi gelmektedir. Çünkü belirlenen bu amaç ve 
hedefler stratejilerin belirlenmesine ve geliştirilen stratejilerin uygulanmasına katkıda 
bulunmaktadır. 

Stratejik amaç bir kurumun gelecekte ulaşmak istediği yer ve durumun ifadesidir. 
Kurumlar belirlenen bu amaçlara hizmetlerine ilişkin politikalarını uygulamakla 
ulaşabilmektedirler. Stratejik amaçlar sayesinde kurumlar misyon ve vizyon bildirimlerini 
sağlam ve ölçülebilir bir şekilde ifade eder. Ayrıca stratejik amaçlar stratejik planın 
ayrıntılarına ilişkin çerçeveyi de oluşturmaktadır (Kılıç ve diğerleri, 2006:77-93). Kurumun 
amaçları dendiğinde kurumun yaptığı işi veya işleri niçin yaptığını ve bu iş ve işlemleri 
yaparak neyi elde etmek istediğinin ifadesi olarak tanımlanmaktadır.  (Ülgen ve diğerleri, 
2004: 185). Bu amaçlarda belirtilen ifadeler kısa vadeli ifadeler değil daha uzun vadede 
ulaşılmak istenen amaçların ifadesidir. Belirtilen amaçlarda sonuca ne zaman ulaşılacağından 
ziyade ne yöne doğru gidilmesi gerektiği ya da kurumun nereye doğru odaklanması gerektiği 
belirtilir. Yani bu tanımlar genelde açık uçlu tanımlardır (Gözlükaya,2007:58-59). 
 Stratejik amaçlar belirlenmeden önce kurumun cevaplaması gereken birtakım sorular 
vardır. Öncelikle kuruluş misyonunun yerine getirilmesi için nelerin yapılası gerektiği, ikinci 
olarak kuruluşun orta vadede neleri başarmayı amaçladığı ve son olarak kuruluşun 
faaliyetlerinin dış çevre ile uyumlu olup olmadığı eğer uyumlu değilse uyumlu hale 
getirilmesi amacıyla nelerin değiştirilmesi gerektiği. Bu soruların doğru ve net olarak 
cevaplandırılması belirlenecek amaçların da başarıya ulaşmasına neden olacaktır 
(DPT,2006:33). Bu soruların cevaplandırılmasından sonra sıra stratejik amaçların 
belirlenmesine gelmektedir. Stratejik amaçlar belirlenmeden önce bazı hususların göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir (Yüksel,2002:31-41). Bunlar:  

•   Stratejik amaçlar örgütün diğer amaçlarıyla uyum içinde olmalıdır 
•   Stratejik amaçlar diğer amaçları engelleyici nitelikte olmamalıdır 
•   Stratejik amaçlar gerçekçi bir şekilde belirlenmelidir 
•   Kurum Stratejik amaçları belirlerken elindeki imkânları, iç ve dış faktörleri göz 

önüne almalıdır 
•   Belirlenen stratejik amaçlar somut olarak ölçülebilir olmalı ve ayrıca amaçlara 

ulaşabilmek için belirli bir zamanın ve yöntemin ortaya konması 
gerekmektedir. 

Stratejik hedefler ise belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik geliştirilen 
alt amaçlardır. Stratejik hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir 
olması gerekmektedir. Bunlar daha spesifik ve ölçülebilirdiler. Bu noktada bir amacı 
gerçekleştirmeye dönük birden fazla hedef belirlenebilmektedir. 

 Hedefler stratejik planlama sürecinde “nerede olmak istiyoruz” sorusunun cevabını 
oluşturur. Stratejik hedefler belirlenen stratejik amaçların gerçekçiliğinin tespiti açısından da 
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son derece önemlidir. Bu sayede her alt düzeyde hedefler uygulandıkça daha üst amaçlar 
tekrar gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir (Küçüksüleymanoğlu, 2008:403:412).  

Kurumlar hedef belirlerken genel olarak şu noktalara dikkat etmelidir (DPT,2006:34). 

•   Hedefler açık, anlaşılabilir ve ayrıntılı olmalı 
•   Ölçülebilir olmalı 
•   İddialı olmakla beraber imkânsız olmamalı 
•   Sonuç odaklı olmalı ve belli bir zaman çerçevesi içermelidir. 

 

3.2.4.   Faaliyetler ve Projeler 

Kurumlar varmak istedikleri yere nasıl ulaşabiliriz sorusunun cevabı olarak 
belirledikleri stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye dönük faaliyet ve projeler 
belirlemek durumundadırlar. Bu aşamada üretilecek hizmetin hangi miktarda ve maliyette 
üretileceği, hangi sürede ve hangi kalitede üretileceği, belirlenir. Tüm bu soruların cevabı bu 
aşamada açık ve ölçülebilir bir şekilde ortaya konmalıdır. Ayrıca detaylı maliyet analizleriyle 
ortaya konan bu bilgiler bütçenin hazırlanması açısından da son derece önemlidir (Bağdigen, 
2007:93). 

Faaliyetler ve projeler aşaması stratejik planlamada stratejik planın uygulanması 
amacıyla atılan adımların detaylı bir tanımıdır. Bu aşamada stratejik amaç ve hedeflerin 
yerine getirilmesinden sorumlu her bir birimin yetki ve sorumlulukları belirlenir. (Kılıç ve 
diğerleri, 2006:77-93). Görev ve sorumluluk öncelikleri sıralanan birimlerin hedef tanımları 
yapıldıktan sonra bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan faaliyetler ve projeler bu aşamada ele 
alınır. Bu aşamada uygulanan eylem planları kurumun misyonu amaç ve hedeflerini dikkate 
alarak oluşturulan programların başarılı olabilmesi için kullanılacak stratejileri açıklar.  

 
Faaliyetler ve projeler sürecinde cevaplanması gereken sorular şunlardır. 

•   Hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecinde alternatif faaliyetler belirlenmiş midir? 
•   Hedefin gerçekleştirilmesi sürecinde gerçekleştirilecek faaliyetin önemi nedir?  
•   Belirlenen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile hedefe ulaşılabilmiş olunuyor 

mu? 
•   Hedefe ulaşabilme adına yürütülen başka bir faaliyet var mıdır? 
•   Belirlenen faaliyetlerden sorumlu birimler hangileridir ve bunların 

sorumlulukları belirlenmiş midir? 
•   Ve son olarak faaliyet ve projelere yönelik zamanlama çalışması yapılırken 

bunların birbirleriyle etkileşimi dikkate alınmış mıdır? 
 

3.2.5.   İzleme ve Değerlendirme 

Bu süreç stratejik planın operasyonel planlamalarla uyumlaştırılmasıyla belirlenen 
kurumsal vizyon eşliğinde uygulanan stratejik plan sonuçlarından alınan dönütlerin 
ölçülebildiği adımdır (Özgür ve Acar, 2004:222-223).  Stratejik planlama sürecinde verilen 
görevlerin istenildiği gibi yürütülüp yürütülemediğinin; amaçlanan sonuçlara nicel ve nitel 
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anlamda ulaşılıp ulaşılmadığının takibi için yönetimin uygulanan faaliyetleri gözden 
geçirmesi sürecine izleme adı verilmektedir (Gözlükaya, 2007: 62-63).  

Özellikle günümüzde yaşanan hızlı gelişim ve değişimin olduğu bir çevrede iyi bir 
stratejik planlamanın seyri bazen planlandığı şekliyle gitmeyebilir. Stratejik planlama ne 
kadar iyi organize edilmiş olursa olsun beklenmedik durumlarla karşılaşabilir. Böyle bir 
durumda stratejik planlama üzerinde sürekli değişiklik ve yenilikler yapabilecek bir izleme ve 
sürecinin bulunması gereklidir.      

Stratejik yönetim sürecinin önemli bir aşaması olan izleme etkinliği merkezine halkı 
alan ve planlama, bütçeleme, uygulama, izleme ve değerlendirmeyi de kapsayan bir bütün 
olarak algılanmalıdır. Ayrıca bu sürecin başarısı diğer aşamaların kalitesiyle de yakından 
ilgilendirir (Bağdigen, 2007:96).  İzleme süreci, yönetime de yardımcı olan sistemli bir 
faaliyettir. Bu süreçte raporların ve diğer iletişim kanallarının kullanılmasının yanında; 
kaynaklar, faaliyetler ve çıktılar üzerine de yoğunlaşmaktadır (Acar, 2007: 66). İzleme 
sürecinde yönetime sunulan raporların objektif olması gerekmektedir. Sunulan raporlarda 
sadece ilerleme kaydedilen alanlar değil ilerleme sağlanamayan alanlar da bulunmalıdır (DPT, 
2007:45). 

Değerlendirme süreci ise uygulamada elde edilen sonuçların belirlenen amaç ve 
hedeflere uygunluğunun analizidir. Değerlendirme, kurumların belirledikleri stratejik 
seçimlerin uygulamada elde edilen deneyimler ışığında yenilenmesi veya stratejik seçimlerin 
mevcut dış çevre koşullarına uyarlanması gerekip gerekmediğini anlamaya dönük olarak 
yapılan bir kontroldür. İzleme ve değerlendirme süreci sonunda elde edilen bilgilerden 
hareketle stratejik plan gözden geçirilir, kurumun önceden belirlediği hedefler ve ulaşılan 
sonuç karşılaştırılır (DPT,2006:45).  

İzleme ve değerlendirme sürecinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi doğru ve tutarlı 
verilerin temin ve buna uygun istatistiksel yöntemlerin varlığı halinde mümkündür. Bu 
etkenler stratejik planın başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için olmazsa olmaz bir ön 
koşuldur. Bu noktada belirlenen her hedefin izlenip değerlendirilmesi için hangi verilere 
ihtiyaç duyulduğu ve bunlara nasıl ve kim tarafından ulaşılacağı gibi sorular mutlaka 
cevaplandırılmalıdır (DPT,2006:46). 

Stratejik planlama uygulamalarının sonuçları görmek açısından izleme ve 
değerlendirme süreci, son derece önemli bir gerekliliktir. Bu süreç sonucunda başarılı ve 
başarısız stratejiler değerlendirilir ve başarısız olan stratejiler elemeye tabi tutulur 
(Aksu,2002:56). 

  

4.   Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Uygulamalarının Meslek 
Yüksekokulları Açısından Önemi     

Üniversiteler, toplumsal dönüşüme öncülük eden, ülke sorunlarına çözüm üreten, ülkenin 
hedeflediği toplumsal, ekonomik ve teknolojik düzeye ulaşmak amacıyla bilimsel araştırma 
yapan, ihtiyaç duyulan alanlarda kalifiye insan gücü yetiştiren kurumlar olarak varlığını 
sürdürmektedir (Özdem,2011:1869). Günümüzde bilim ve teknolojideki hızlı değişim, artan 
iletişim olanakları, her alanda olduğu gibi, eğitim alanında da yeni arayışlara neden 
olmaktadır. Yaşanan bu değişim yükseköğretim sisteminin sorgulanmasını ve geliştirilmesini 
gerekli kılmakta ve yükseköğretimde daha verimli yeni yönetim modelleri arayışlarına neden 
olmaktadır. Bu yaklaşımlardan bir tanesi de yükseköğretimde stratejik planlama ve stratejik 
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yönetimdir (Ereş, 2004:21). Stratejik planlama ve stratejik yönetim yaklaşımı bu noktada 
yükseköğretim kurumlarına temel prensipler sağlamaktadır.  
 
Bu amaçla ülkemizde oluşturulacak bir yükseköğrenim stratejisi, küresel ve ülkesel bağlam 
içine oturtulmalıdır. Bu alanda dünyada yükseköğretimin sisteminin geçirdiği değişikliklerin 
ve izlediği genel gelişme eğilimlerinin neler olduğu tespit edilmelidir. Bu tespitler 
oluşturulacak stratejiye şu katkıları sunar: Birincisi Türkiye’nin de bu değişim eğilimlerinde 
edilgen bir taraf olup bu değişim kervanına katılması sağlanır. İkincisi ise bu değişimler 
yakından takip edilip ortaya çıkan sonuçlar eleştirel bir gözle irdelenerek mevcut stratejilerin 
daha ötesinde yeni stratejiler önerilir (Yök,2007:13).     
Ülkelerin belirlenen hedeflere ulaşabilmesini sağlayacak en temel aktör ise insan kaynağıdır. 
İnsan kaynağının nitelikli yetişmesi ile belirlenen hedeflere ulaşma arasında pozitif bir ilişki 
vardır. Dolayısıyla nitelikli insan kaynağı yetiştiren ülkeler bu noktada kendilerinden daha 
geride olan ülkelere oranla hedeflenen toplumsal, ekonomik ve teknolojik düzeye daha kolay 
ulaşabilmektedir. İnsan kaynağını daha nitelikli hale getirecek olan organizasyon ise eğitim 
sistemidir. Ülkelerin hedeflenen düzeye ulaşmalarında özellikle sanayi, ticaret ve hizmet 
sektörlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün eğitimi ve yetiştirilmesi ile bu eğitimi 
veren mesleki ve teknik eğitim kurumları çok büyük bir öneme sahip olmaktadır. 
“Nüfus oranının artması ile beraber bireylerde farklılaşan ilgi ve gereksinimler, piyasa 
koşullarında artan rekabet ve teknolojideki hızlı ilerleme dikkate alındığında, ülkelerin 
ekonomik anlamda kalkınmaları için gerekli olan nitelikli kalifiye insan gücü gereksiniminin 
önümüzdeki süreçte daha da artacağı söylenebilir. Bu kapsamda ihtiyaç duyulacak olan 
nitelikli kalifiye ara eleman yetiştirilmesinde mesleki ve teknik eğitim önemli bir yere 
sahiptir” (Sarıbıyık, 2013:39:41).  
“Üniversitelerdeki mesleki ve teknik eğitim, dört yıllık mesleki ve teknik eğitim fakülteleri ve 
iki yıllık eğitim veren meslek yüksekokulları aracılığıyla yürütülmektedir. Bunlardan meslek 
yüksekokulları iş dünyasının ihtiyaç duyduğu kalifiye ara elemanların yetiştirilmesi amacıyla 
kurulmuştur” (Şahin ve diğerleri, 2008:65-86). Türkiye'de meslek yüksekokullarının örgün 
eğitim içindeki payı % 30'dur. Faal MYO'ların % 95'i devlet üniversitelerinde, % 5'i vakıf 
yükseköğretim kurumlarında bulunmaktadır. Faal olmayan MYO'ların durumlarının 
incelenerek hukuki varlıklarını sürdürüp sürdürmeyecekleri konusu bir karara bağlanmak 
durumundadır (AMÜ,2013:26). 
Mesleki ve teknik eğitim sisteminin en önemli unsuru olan meslek yüksekokulları mevcut pek 
çok sorun nedeniyle ülkenin dış piyasada rekabet gücünün artırılması ve ekonomik 
büyümesinde, kendisinden beklenen katkıyı tam olarak sunamamaktadır. Türkiye’de hala pek 
çok işadamı kalifiye ara eleman teminindeki zorluklardan ve mevcut elemanların bilgi, beceri 
ve tecrübe yetersizliğinden şikâyet etmektedir. Bu konuda çok önemli mesafeler alınmış 
olmakla birlikte, hala alınması gereken çok yol olduğu da bir gerçektir. Türkiye’nin meslek 
yüksekokulları ile ilgili çabaları bu konuda yeterince açık ve iddialı bir politika çizgisinin 
ortaya çıkmasına olanak vermemiştir. Bu nedenle de Meslek Yüksekokulları Türk 
yükseköğretim sisteminde sürekli ikincil konumda kalmıştır. Bu durumda bu kurumlar hem 
öğrenciler hem de öğretim elemanları için çekicilikten uzak kalmıştır. Fakat bu kadar büyük 
bir insan gücü ve kaynağına sahip olan meslek yüksekokullarının bu durumu sürdürülemez bir 
durumdur. Meslek yüksekokulları konusunda mutlaka iddialı ve köktenci değişiklikler 
yapabilecek bir program geliştirilmeli ve ısrarlı biçimde uygulanmalıdır. Böylesi bir program 
ise stratejik planlamayla mümkündür (YÖK,2006:171-172).  
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Ülkemizde yükseköğretim alanında birikmiş olan pek çok soruna çözüm bulmakta geç 
kalınamaz. Türkiye’nin meslek yüksekokulları alanında olumlu adımlar atabilmesi ve meslek 
yüksekokullarının geleceği konusunda umutlar yaratabilmesi için, acil olarak bir meslek 
yüksekokulu stratejisine ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle dünya ekonomik sisteminde 
yaşanan hızlı değişim insan faktörünü bir ülkenin gelişmesinde en kritik unsur haline 
getirmiştir. Ülkemizin gelişmiş ülkelerle arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak amacıyla 
yükseköğretim sisteminde önemli adımlar atmak zorundadır. Bu ise ülkenin tüm paydaşlarının 
üzerinde anlaşma sağladığı bir yükseköğretim stratejisini en kısa sürede hayata geçirmiş 
olmasıyla mümkündür (YÖK,2007:8). Hazırlanacak olan bu stratejik planlarda üniversiteler 
kuruldukları il ve bölge için önem arz eden ekonomik konuları da dikkate almalıdırlar. Ayrıca 
oluşturulan stratejik planlamalarda tüm paydaşlar stratejik yönetimin ruhuna uygun şekilde 
sürece dâhil edilmelidir. Bu sayede oluşturulacak kültür ile süreç çok daha başarılı bir şekilde 
yürütülecektir (Kahraman,2012:55). Meslek yüksekokullarında bu şeklide geliştirilecek bir 
yükseköğretim stratejisiyle okullardaki eğitim çıktısının hem nitelik hem de nicelik olarak 
artacağı düşünülmektedir.  
Yükseköğretim kurumlarında oluşturulacak stratejik planlama süreci şu aşamalardan 
oluşmaktadır (Kahraman,2012:56): 

•   Vizyon ve misyonun belirlenmesi 
•   Temel değerler ve politikaların belirlenmesi 
•   Kurumun durum analizi ve çevresel değerlendirilmesinin yapılması  
•   Kurumun kısa, orta ve uzun vadeli stratejik amaç ve hedeflerinin belirlenmesi 
•   Birimlerin faaliyet ve projelerinin oluşturulması 
•   Kaynak planlaması ve bütçeleme 

 
Stratejik planlama bir süreci ifade etmektedir. “Bu süreçte Meslek yüksekokullarının 
çevredeki değişimlerin izlenmesi; fırsat, tehdit, güçlü ve zayıf yönler (SWOT) göz önüne 
alınarak hedeflerin belirlenmesi amaçlanır” (Gümüş, 1995: 316). Üniversitelerin bu hedeflere 
ne ölçüde, ne zaman, ulaşmak istediğini belirler. Daha sonra bunu başarmak için kullanması 
gereken araçları belirler. Nasıl davranması gerektiğine karar verir. Daha sonra ise bu verdiği 
kararları uygulamaya başlar. Uygulama aşamasından sonra ise kontrol ve geliştirme süreci 
başlar. Yapılan uygulamaların sonuçları incelenir ve amaçlara ulaşabilmek için yapılması 
gereken değişiklikler planlanır ve uygulamaya geçilir. Daha sonra bu uygulamalar da kontrole 
tabii tutulur ve çember bu şekilde dönmeye devam eder. Bu sayede meslek yüksekokulları 
kendilerini yeniden yapılandırır. Uygulanan bu projelerle meslek yüksekokulu belli bir 
standardı yakalar. Hazırlanan stratejik planlama ile yeniden yapılandırılan meslek 
yüksekokullarının (YÖK,2006:172): 

•   Toplumda, öğrenciler ve öğretim elamanları arasındaki saygınlığı artacak ve bu sayede 
daha motive olmuş öğrenciler bu okulları tercih edecektir. 

•   Yüksekokulda çalışan öğretim elemanının ve öğrencilerin motivasyonları da 
yüksekokulun saygınlığının artmasıyla yükselecektir.  

•   Meslek yüksekokulları iş ve istihdam alanlarına gömülü hale gelecektir. 
•   Meslek yüksekokulları taşıdıkları misyona uygun bir yönetişim sistemi oluşturacaktır. 
•   Meslek yüksekokulları daha donanımlı hale gelecektir. 
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 “Tüm bu süreçlerden sonra hazırlanan stratejik planlama ile üniversiteler kendilerinden 
beklenen görevleri yerine getirme çabası içerisinde olacak. Yöneticiler üniversiteyi yönetirken 
stratejik yönetimi esas alacak ve yönetimde iç, dış ulusal ve uluslararası tüm etkenleri ve 
değişkenleri göz önünde bulunduracak. Dolayısıyla tüm paydaşlar yönetimde daha etkin ve 
verimli bir çaba içerisinde olacaktır “(Kahraman,2012:60). Bu çerçevede tüm paydaşların 
sürece ne oranda katkı sunduklarını değerlendirme imkânı sağlayan performans 
değerlendirme kriterleri oluşturulacak ve süreç bu şekilde izlenecek ve değerlendirilecektir. 
Ayrıca stratejik planlama ve stratejik yönetimin meslek yüksekokulları sorunlarına bir anda 
çözüm üreten sihirli bir araç olarak algılanmamalıdır. Stratejik planlama ve stratejik 
yönetimin bu süreçte yapılması gereken işlemler sayesinde bunu uygulayan kurumlara faydalı 
olan bir yönetim aracı olduğu unutulmamalı ve bu süreçten beklentiler de o seviyede olmalıdır 
(Kahraman,2012:60).   
 

5.   Sonuç 
  
Üniversiteler; bilgi üretimi, teknolojik yenilik çalışmaları ile nitelikli insan kaynağı eğitimi, 
toplumun refah düzeyi ve hayat standardının yükseltilmesi açısından hem günümüz toplumu 
hem de insanlık adına önemli bir işlevi yerine getiren kurumlardır. Üniversiteler de diğer 
kamu kurumları gibi sınırlı kaynaklarla bu faaliyetlerini sürdürmektedir. Bir üniversitenin 
böylesi sınırlı kaynaklarla geleceğe dair çalışmalar yapması ve kendisinden beklenen rolleri 
yerine getirmesi ise ancak iyi bir stratejik planlamayla mümkündür. Bu şekilde üniversite 
kaynakları daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılmış olacak ve hedeflenen sonuçlara 
varmada başarı oranı daha da artacaktır.  
Ülkemizde yükseköğretim alanında özellikle son dönemlerde ciddi gelişmeler ve değişimler 
yaşanmaktadır. Yükseköğretime erişimin önündeki engellerin azalmasıyla birlikte 
yükseköğretimde önemli oranda genişleme yaşanmaktadır (Günay ve diğerleri,2011). 
Değişime hazırlıklı olmak, hatta değişimi yönetmek görevi ise büyük ölçüde toplumun 
dinamik bir parçası olan ve önderlik misyonunu üstlenen üniversitelere ve eğitim kurumlarına 
düşmektedir. Yaşanan bu değişim ve genişleme yeni sorunları da beraberinde getirmektedir. 
Stratejik yönetim esas itibariyle geleceğe ve gelecekteki muhtemel gelişime ve değişime 
şimdiden hazırlıklı olmayı öngörür. Üniversitelerin, yukarıda bahsedilen açıklamalar 
hareketle demokratik kurum kültürüne dayanan stratejik plan çalışmalarını yapmalarının, 
kurumun asgari kalite düzeyinin sağlanmasında etkili olacağı öngörülmüştür. Hazırlanan 
stratejik planlardan hareketle, yükseköğretim kurumlarının gelişmeci yapıları, nitelikli ve 
sürdürülebilir modellemeleriyle sosyal fayda üretirken aynı zamanda toplumsal katkıları 
yüksek kurumlar olduğu bir kez daha fark edilmiştir. 
Stratejik planlama ve stratejik yönetim çalışmalarının kurumlar düzeyinden, makro düzeye 
yani YÖK veya Milli Eğitim Bakanlığı boyutunda benzer çalışmaların başlatılmasının eğitim-
öğretim yapan kurumların da kendisiyle ilgili stratejik alanlarını geliştirmesine neden olacağı 
ve bu tür çalışmaların basarîsini arttıracağı düşünülmektedir. 
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İSMAİL BELÎĞ’İN GÜLDESTE-İ RİYÂZ-I İRFÂN ADLI ESERİ HAKKINDA YENİ 
BİLGİLER 

 
Suat DONUK* 

 
 

Öz  
 

Topluma mal olmuş kişilerin yaşam bilgilerine ölüm tarihlerini esas alarak yer veren vefeyât türü, İslâm 
edebiyatında ortaya çıkmış; belirli bir süreden sonra Klasik Türk edebiyatında örnekler göstermeye başlamıştır. 
Bu örneklerden biri İsmail Belîğ’in kaleme aldığı Güldeste-i Riyâz-ı İrfân isimli eserdir. Bursa’da doğmuş ya da 
mezarı orada bulunan meşhur kişilerin biyografilerini ihtiva eden bu vefeyâtnâme hakkında çağdaş araştırmacılar 
bazı yayımlar yapmışlardır. Yazarının elinden çıkmış, şu an Mısır Milli Kütüphanesi’nde bulunan bir nüsha, 
Güldeste ile ilgili bu yayımlarda üzerinde durulmayan bazı hususiyetler arz etmektedir. Söz konusu 
hususiyetlerden biri Güldeste’nin üç yazım aşaması neticesinde son şeklini almış olmasıdır. Bu çalışmada önce 
vefeyât türünün tanımı ile tarihi gelişimi hakkında malumat verilmiş; sonra müsvedde, 1. telif ve 2. telif 
aşamalarına ait nüshaların mukayese ve tetkiki sonucunda Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ile ilgili elde edilen yeni 
bilgiler sıralanmıştır.   
 

Anahtar Kelimeler: Güldeste-i Riyâz-ı İrfan, İsmail Belîğ, 17. Yüzyıl, Vefeyâtnâme, Biyografi 
 

NEW INFORMATION ABOUT WORK ENTITLED GÜLDESTE-İ RİYÂZ-I İRFÂN WRITTEN BY 
İSMAİL BELÎĞ 

 
Abstract 

 
Genre of vefeyât  that addresses life information of socially prominent persons based on their dates of 

death appeared in Islamic literature and began to show their examples in classical turkish literature after a certain 
time. One of such examples is a work entitled Güldeste-i Riyâz-ı İrfân, which had been written by İsmail Belîğ. 
Some publications have been made by contemporary researchers about this vefeyâtnâme containing  biographies 
of prominent people who were born in Bursa or found their grave there. A copy, which was written by the author 
and is currently found in the Egyptian National Library, exhibits some characteristics that are not included in 
these publications related to Güldeste. One of the aforementioned characteristics is that Güldeste takes its final 
shape as a result of the three-writing phase. In this study, information was first given about definition of genre of 
vefeyât and its historical development. Then, new information about Güldeste-i Riyâz-ı İrfân is listed as a result 
of comparison and examination of copies related to stages of draft, first writing and second writing. 
 

Key Words: Güldeste-i Riyâz-ı İrfan, İsmail Belîğ, 17. Century, Vefeyâtnâme, Biography 
 

Giriş 
 

Arapça bir kelime olan “vefeyât”; ölüm, ölüm belgesi anlamına gelen “vefât” 
sözcüğünün çoğuludur (Mutçalı, 1995: 1000; Kanar, 2009: 3646; Devellioğlu, 2008: 1143). 
Aynı zamanda tarih ve edebiyat alanında kullanılan bir terim olan vefeyât,1 râvîlerin ve 
tanınmış şahsiyetlerin vefat tarihleriyle ilgili eserlerin ortak adı ya da ünlü kişilerden 
kimilerinin sadece ölüm tarihlerini, kimilerinin ölüm tarihleriyle beraber nasb, nakil ve azil 
tarihlerini, kimilerinin de çok kısa biyografilerini içeren kitaplar anlamlarını da taşımaktadır 
(Efendioğlu, 2012: 42/603). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Yrd. Doç. Dr., Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, suatdonuk@hotmail.com   
1 Bu terim, divan edebiyatı sahasında daha çok Farsça “nâme” kelimesiyle beraber kullanılmaktadır. 
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Vefeyât veya onun klasik Türk edebiyatı sahasındaki karşılığı olan vefeyâtnâmenin 
ortaya çıkışı, bu sahadaki diğer pek çok tür gibi İslam tarihine dayanmaktadır. İslam’ın temel 
kaynaklarından ve sağlam dayanaklarından biri olan hadis yazıcılığı (Başaran, vd. 2001: 11) 
bu türe kaynaklık etmektedir. H I/ M. VII. yüzyılda görülen hadis uydurma faaliyetlerine 
karşılık hadis âlimleri râvilerin güvenilirliklerini ölçmek adına, onların doğum ve ölüm 
tarihleriyle yaşları ve kimlik bilgilerini tespit etmeye çalışmışlardır. Râvilerin vefat 
tarihlerinin tespiti, görüşmediği kimselerden görüşmüş gibi rivayette bulunanların yalanını 
ortaya çıkartmak açısından önemli görülmüştür. Ünlü muhaddis Süfyan es-Sevrî (ö. 161/778), 
bazı kişilerin kendilerinden önce vefat etmiş kimselerden hadis nakletmeye kalkışması 
üzerine bunlara karşı vefeyât bilgisinin kullanılmaya başlandığını bildirmektedir. Nitekim 
eski dönem hadis usulü eserlerinde “tevârîhu’r-ruvât ve’l-vefeyât (hadis rivayet edenlerin 
tarihi ve vefatları)” başlıkları altında râvilerin doğum ve ölüm tarihleri hakkında bilgiler 
verilmiştir. Bu bölümleri vefeyâtnâme türünün ilk basit örnekleri olarak kabul etmek 
mümkündür. Akabinde gelen H. III/ M. IX. asrın ilk yıllarında tabakāt, ensâb, büldân ve tarih 
kitaplarında da vefeyâta dair bilgilere rastlamaktayız. Yahya bin Maîn’in (ö. 233/848) et-
Târîh ve’l-‘ilel’i, Ali bin Medînî (ö. 234/849), Ebû Bekir bin Ebû Şeybe (ö. 235/850) ile Ebû 
Zür‘a ed-Dımaşkī’nin (ö. 281/894) et-Târîh, Buhârî (ö. 256/870) ile İbn Ebû Hayseme’nin (ö. 
279/892-93) et-Târîhu’l-kebîr isimli eserlerinde vefeyât bilgilerine çokça yer verilmiştir 
(Efendioğlu, agmd).  

Hadis yazma usulüyle başlayan vefeyât, ilerleyen asırlarda genişlemiş, fakīh veya 
müfessir gibi diğer âlimlerin, tarihî şahsiyetlerin, hükümdar, vezir, vali gibi tanınmış kişilerin 
tanıtılıp vefat tarihlerinin verildiği eserlerin genel adına dönüşmüştür. Vefeyât türünün bu 
dönüşümünü sağlayan kişilerin başında Arap tarih yazıcılarından Ebü’l-ferec İbnü’l-cevzî (ö. 
597/1201) gelmektedir. İbnü’l-cevzî’nin el-Muntazam fî Târîhi’l-mülûk ve’l-Ümem adlı 
eseriyle vefeyâtnâme türünün daha sistematik bir hal aldığı görülmektedir.2 Söz konusu eserde 
yazar, kâinatın yaratılışından 574/1179 yılına kadar cereyan eden hadiseleri kronolojik bir 
sırayla anlattıktan sonra her sene sonuna koyduğu vefeyât kayıtlarıyla o yıl ölen şahısların 
yaşam bilgilerine ver vermiştir. Ebû Abdillah ez-Zehebî’nin (ö. 748/1348) Târîhu’l-İslâm ve 
Vefeyâtü’l-(tabakātü’l-)meşâhîr ve’l-a‘lâm isimli eserinde3 hicrî 1 (622) yılından 700 (1301) 
yılına kadarki süreç onar yılı kapsayan 70 tabakaya ayrılmış, bu tabakalarda önce önemli 
hadiseler anlatılmış, sonra da ilgili zamanın vefeyâtı sunulmuştur (Emecen, 1999: 84).  

H. VII/ M. XIII. asra kadar genellikle vefat edenler ve bu konuda yazılan kitapları 
ifade eden vefeyât kelimesi daha sonra biyografik eserler anlamında kullanılmaya 
başlanmıştır. Nitekim söz konusu dönemde kaleme alınan ve ele aldığı şahısları alfabetik 
sırayla tanıtan eserlerin isimlerinde vefeyât kelimesi tercih edilmiştir. Adları İslam tarih ve 
edebiyatının en önemli biyografik kaynakları arasında zikredilen bu eserlere İbn Hallikân’ın 
(ö. 681/1282) Vefeyâtü’l-a‘yân ve Enbâ’ü Ebnâ’i’z-zamân’ı, Safedî’nin (ö. 764/1363) el-Vâfî 
bi’l-Vefeyât’ı, İbn Râfi‘ es-Sellâmî (ö. 774/1372) ile İbn Kunfüz’ün (ö. 810/1407) el-Vefeyât 
adlı kitaplarını örnek olarak vermek mümkündür (Efendioğlu, agmd: 604).  

Yukarıda değinildiği üzere İslam tarihçiliğinde oldukça gelişkin olan biyografi türü, 
ilk müstakil eserlerini H. IX/ M. XV. asırda veren Osmanlı tarih yazıcılığında oldukça geç 
başlamıştır (Emecen, agm: 83-84). Büyük ölçüde İslam tarihçiliğinden etkilenen Osmanlı 
sahasında vefeyât türü ilkin genel tarihe giren eserlerin içerisinde ortaya çıkmıştır. Günümüze 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 İbnü’l-cevzî ve adı geçen eseri için bk. Yavuz, vd. 1999: 20/543-549. 
3 Zehebî ve adı geçen eseri için bk. Altıkulaç, 2013: 44/180-188. 
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ulaşamayan Yahşi Fakıh’ın (ö. 816/1413’ten sonra) Menâkıbnâmesi, Ahmedî’nin (ö. 
815/1412-13) manzum tarzdaki İskendername’sinin sonunda yer alan Dâsitân-ı Tevârîh-i 
Mülûk-i Âl-i Osmân’ı, Enverî’nin (ö. 868/1464’ten sonra) Düstûr-nâme’si, Karamanî 
Mehmed Paşa’nın (ö. 886/1481) Arapça yazdığı Tevârîhü’s-selâtîni’l-Osmaniyye’si 
(Küçükdağ, 2001: 24/451) ile Şükrullah’ın (ö. 868/1464’ten sonra) Farsça kaleme aldığı 
Behcetü’t-tevârîh’i (Demiroğlu, 1992: 5/349) ilk Osmanlı tarihleri kabul edilmektedir (Özcan, 
2013: 272; Dulger, 2011: 1655). Bu ilk eserlerden sonra Osmanlı tarih yazımının inkişafı II. 
Bayezid döneminde gerçekleşmiştir. Zira ilk standart Osmanlı tarihleri olan Âşıkpaşazâde’nin 
(ö. 889/1484’ten sonra) Tevârîh-i Âl-i Osman’ı, Neşrî’nin (ö. 926/1520 [?]) Cihânnümâ’sı ve 
Kemal Paşazâde’nin (ö. 940/1534) Tevârîh-i Âl-i Osman’ı4 bu dönemde kaleme alınmıştır 
(Özcan, agm: 275). Bunlardan Âşıkpaşazâde (Yavuz, vd. 2003: 1; Âşık Paşazâde, 1332: 304-
315) ile Neşrî’nin tarihleri (Özcan, 2007: 33/21), biyografiye fazlaca yer vermeksizin, genel 
tarih çerçevesinde Osmanlı devletinin kuruluşunda ve müteakip dönemlerde yaşananları 
anlatmaktadır. Kemalpaşazâde tarihinde ise vefeyât türüne dahil edilebilecek anlatımlar 
karşımıza çıkmaktadır. Defter adı verilen on ciltten oluşan eserin (Turan, 2002: 25/239) VIII. 
Defter’inde esas konulardan sonra ölen şahsiyetlerden bahsedilmektedir. Örneğin söz konusu 
eserin Kahire nüshasının 108a-117b varakları arasında Sultan II. Muhammed, Sinan Paşa, 
İskender Paşa, Davud Paşa, Şehzade Sultan Mahmud ve Yahya Paşa’nın vefatları 
anlatılmaktadır (Uğur, 1987: 271). İleriki zamanlarda neşredilen Gelibolulu Mustafa Âlî’nin 
(ö. 1008/1600) Künhü’l-ahbâr’ı (Schmidt, 2002: 26/555) ile Hoca Sadeddin Efendi’nin (ö. 
1008/1599) Tâcü’t-tevârih’inde (Hoca Sâdeddin Efendi, 1280: 2/402-576) vefeyât türüne 
dâhil edilebilecek bölümlerin daha belirgin bir surette oluşturulduğu görülmektedir. 
Karakteristik özellikleri yerleşen Osmanlı tarihçiliğinde ise genellikle padişahlar zamanında 
yaşayan vezirler, emirler, bilginler, şeyhler ile şairlerin ya her padişahın ölümünden sonra ya 
da her yılın olayları anlatılırken “vefeyât” başlığı altında biyografileri verilmiştir (İsen, 1983: 
49).  

Türk edebiyatında ilk örneklerine genel tarih içerisinde rastlanan vefeyât türü daha 
sonra müstakil eserler de vermeye başlamıştır. Vefeyâtnâmeler yıl esasına dayalı olmaları ve 
şahısların yaşam bilgilerini ihtiva etmeleri hususiyetleriyle tabakāt ve hal tercemesi nitelikleri 
de taşımaktadır (Atlansoy, 1998: 77). Bununla birlikte vefeyâtnâmeleri diğer biyografik 
eserlerden ayıran özellikleri, şehir tarihleri ve monografileri görüntüsü taşımaları ve şahıslar 
hakkında diğer biyografik türlere nazaran daha az bilgi sunmalarıdır. Menâkıpnâmeler, şuara 
tezkireleri ile Şakā’iku’n-nu‘mâniyye tercüme ve zeyilleri gibi tabakāt ve hal tercemesi türüne 
giren5 eserleri bir tarafa bırakacak olursak, Türk tarih ve edebiyatında müstakil ilk 
vefeyâtnâme örneklerinin 17. asırda yazıldığını söyleyebiliriz. Hıbrî mahlasıyla tanınan 
Abdurrahman bin Hüseyin’in (ö. 1087/1676) 1636-1637 yıllarında kaleme aldığı (İlgürel, 
1995: 11/243) Enîsü’l-müsâmirîn adlı kitap Edirne şehrinin meşhurlarının yaşam bilgilerini 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Mehmed Cemâleddin Efendi’nin Osmanlı Tarih ve Müverrihleri -Âyine-i Zurefâ- isimli eserinde ilk Osmanlı 
tarihi kitabı yazarı olarak Kemalpaşazâde’yi göstermesine ihtiyatla yaklaşmak doğru olacaktır (bk. Mehmed 
Cemâleddin, 2003: 27). 
5 Abdurrezzak Tek, “Osmanlı Tasavvuf Tarihi Kaynağı Olarak Bursa Vefeyatnamelerinden Rical-i Zeyniyye” 
isimli makalesinde Kadir Atlansoy’ın Bursa Şairleri adlı kitabını kaynak göstererek Lâmi‘î’nin Nefehatü’l-üns 
ile Şehrengiz-i Bursa’sını, Taşköprîzâde’nin Şakaik-ı Nu‘maniyye’sini, Hüseyin Hıbrî’nin Enîsü’l-müsâmirîn’ini 
ilk Bursa vefeyatname örnekleri olarak göstermektedir (bk. Tek, 2004: 216-217). Fakat Atlansoy ilgili 
çalışmasında adı geçen eserleri Bursa vefeyatnamelerine geçmeden önce benzer türdeki örnekleri sıralamak 
adına bildirmiştir (Atlansoy, 1998: 78-79). 
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içerse de mihverini şehir ve tarih oluşturduğu için müstakil vefeyâtnâme türüne dahil etmek 
doğru olmayacaktır. Vefeyâtnâme türünün nüshası elde mevcut müstakil ilk örneği olarak 
Baldırzâde Mehmed Selîsî Efendi’nin (ö. 1060/1650)6 Bursa meşhurları konulu Ravza-i 
Evliya isimli eserini göstermek mümkündür (Atlansoy, age: 79).  

Türk edebiyatı ve kültür tarihinde şehirlerle ve şahıslarla ilgili olmak üzere ikiye 
ayırabileceğimiz (Ekinci, 2012: XVII) vefeyâtnâmelerin şahıslarla ilgili olanlarının en 
önemlilerinden bazıları şöylece sıralanabilir: Vefeyât-ı Pür-iber li Ûli’l-elbâbi men İhteber – 
Alaybeyi-zâde Mehmed Emin (ö. 1091/1680), Vefeyât-ı Ekâbir-i İslâmiyye – Seyyid Hasîb-i 
Üsküdârî (ö. 1200/1786), Vefeyât-ı Ayvansarâyî – Ayvansaraylı Hâfız Hüseyin (ö. 
1201/1786), Esmârü’t-tevârîh – Mehmed Şem‘î Molla (ö. 1223/1808) (Levend, 2008: 422-
424).   

Şehirlerle ilgili olan vefeyâtnâmeleri Bursa, Edirne, Bağdat ve Kırım vefeyâtnâmeleri 
olarak tasnif etmek mümkündür (Ekinci, age: XVII-XXI). Bursa, vefeyâtnâme silsilesine 
sahip bu şehirler içerisinde mümtaz bir yere sahiptir. Nitekim sayıları yirmiyi aşan bu 
eserlerin yarıdan fazlası Bursa için kaleme alınmıştır (Atlansoy, age: 80).  

Yukarıda belirtildiği üzere Baldırzâde Mehmed Efendi tarafından başlatılan ve on iki 
adede tekabül eden Bursa vefeyâtnâme zincirinin en mükemmel örneklerinden biri İsmail 
Belîğ’in kaleme aldığı Güldeste-i Riyâz-ı İrfân7 isimli eseridir (Atlansoy, age: 92).  

Tam adı Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdire-dân olan bu 
vefeyâtnâme, müellifinin mukaddimede bildirdiğine göre Baldırzâde Mehmed Efendi’nin 
Ravza-i Evliyâ’sından daha iyisini ortaya koymak amacıyla kaleme alınmıştır. Beş gül-bün ve 
üç gülnihâl olmak üzere sekiz bölümden oluşan eser Bursa’da mezarı bulunan ya da doğmuş 
olan beş yüzü aşkın kişinin hal tercemelerini ihtiva etmektedir. 

Bu önemli eser 1302/1884-85 yılında Hudavendigar Vilayeti Matbaası’nda yapılan 
matbu nüsha esas alınarak Abdülkerim Abdülkadiroğlu tarafından, kısmî inceleme ve özel 
isimler indeksi ile birlikte tıpkıbasım olarak yayınlanmıştır.8 Bursalı İsmail Beliğ isimli 
eserinde Güldeste hakkında daha çok malumata yer veren9 Abdülkadiroğlu, Türkiye Diyanet 
Vakfı İslam Ansiklopedisi için “Güldeste-i Riyaz-ı İrfan” isimli bir madde de kaleme 
almıştır.10  

Güldeste-i Riyaz-ı İrfan hakkında incelemeleri olan başka bir ilim adamı da Kadir 
Atlansoy’dur. Atlansoy, Bursa Şairleri isimli kitabında ayrıntılı bir incelemesine yer verdiği 
Güldeste’den (Atlansoy, age: 92-94) ürettiği çeşitli makaleler de kaleme almıştır.11 

Söz konusu bu bilim insanlarının Güldeste-i Riyaz-ı İrfan üzerine çalışmalarını daha 
çok matbu nüsha ile Türkiye’deki yazmalar üzerinde ve kısmî bir biçimde gerçekleştirdikleri 
görülmektedir. Bununla birlikte tarihî eserler hakkında en kapsamlı bilgilerin, bunların tüm 
yazma nüshalarının incelenmesi, bütün metninin günümüz alfabesine aktarılması ve her 
yönüyle ortaya konmasıyla elde edildiği bu işin ehli olanların malumudur.  

Biz Güldeste-i Riyaz-ı İrfan’ın yukarıda verilen çalışmalarla sınırlı kalmaması gereken 
önemde bir eser olduğu kanaatini taşıyoruz. Bu eserin ilmî kaidelerle tenkitli metninin 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 bk. Abdülkadiroğlu, 1992: 5/8-9. 
7 Bursalı İsmail Belîğ’in Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdire-dân adlı eseri tür bilgisi, 
inceleme, tenkitli metin ve indeks bölümlerini hâvî bir biçimde tarafımızdan yayına hazırlanmaktadır.  
8 bk. Abdülkadiroğlu, 1998: 1-543. 
9 bk. agy, 1988: 10-15. 
10 bk. agy, 1996: 14/237-238. 
11 bk. agy, 1996: 147-158; 1999: 533-539; 2005: 407-411. 
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kurulması; tür, muhteva ve şekil incelemeleriyle birlikte yayımlanması, böylelikle günümüz 
araştırmacıları ile okurlarının hizmetine sunulması elzem görülmektedir.  

Bu amaçla üzerinde çalışmaya başladığımız Güldeste’nin yazma nüshalarını temin 
etmeye başladık. Kadir Atlansoy, Mustafa İsen’i kaynak göstererek Mısır Milli 
Kütüphanesi’nde bulunan nüshalardan birinin müellif hattı olduğunu bildirmekteydi 
(Atlansoy, age: 93).  Bunun üzerine Mısır’dan getirttiğimiz,12 muhtemelen İsmail Belîğ’in 
elinden çıkan nüshayı incelerken Güldeste-i Riyaz-ı İrfan’ın matbu nüshası ile Türkiye’deki 
yazmalarında gördüğümüz metninden farklılıklar arz ettiğine şahit olduk. İlk etapta bu 
farklılıkların müstensih kaynaklı olabileceğini düşündük. Fakat nüsha farklarını ortaya 
çıkarırken daha mukaddime bölümünde tamamlanma tarihi, ismi, sunulduğu kişi gibi 
müstensih kaynaklı olamayacak kadar fazla değişiklikler bulunduğunu gördük. Bu metin, 
yazarının verdiği son şekli malum nüshalarda alan Güldeste’nin ilk telif aşaması olduğu 
izlenimi yaratmaktaydı. Nitekim her iki telif arasında çeşitli farklar bulunmakla birlikte temel 
fark ikinci telifte eserin tekâmüle erdirme çabasının görülmesiydi.  

Eserin iki farklı telif aşamasının olduğunu düşündüren müellif hattı yazma, müsvedde 
nüsha ile ikinci telif nüshalarının mukayesesi neticesinde şimdiye kadar Güldeste-i Riyaz-ı 
İrfan hakkında bilinenlerin dışında başkaca bilgilerin de bulunduğunu gördük. Bu makale 
Güldeste-i Riyaz-ı İrfan’ın adı geçen nüshalarının tetkiki sonucunda ortaya çıkan yeni bilgileri 
ilim âlemi ile paylaşmak üzere kaleme alınmıştır. 
 

1.   Eserin Adı 
 

Abdulkerim Abdülkadiroğlu, Diyanet İslam Ansiklopedisi için kaleme aldığı 
“Güldeste-i Riyaz-ı İrfan” maddesinde eserin adı için “…eserin tam adı Güldeste-i Riyâz-ı 
İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân’dır. Müellif, müsveddesinde eserin adını önce 
Güldeste-i Riyaz-ı Erbab-ı Kemal-i Burusa olarak koymuş, daha sonra bu şekilde 
değiştirmiştir…” (Abdülkadiroğlu, 1996: 237) demektedir. Kadir Atlansoy Bursa Şairleri’nde 
aynı bilgiyi tekrarlamaktadır (Atlansoy, 1998: 92). 

 İsmail Belîğ, Güldeste-i Riyâz-ı İrfân için hacimli bir mukaddime kaleme almıştır. 
Burada kitap hakkında açıklama yaparken ona verdiği ismi de bildirmektedir. Yukarıda iki 
telif aşamasının bulunduğunu belirttiğimiz Güldeste’nin müsvedde ile birlikte üç farklı metni 
bulunmaktadır. Eserin taslağını oluşturan ve şu an Topkapı Sarayı Müzesi yazmaları arasında 
bulunan müsvedde nüshasının zahriyesinde müellif, “Müsvedde-i Güldeste-i Riyâz-ı Erbâb-ı 
Kemâl-i Bursa” başlığını kullanmıştır. Fakat mukaddimede, eserin adını Güldeste-i Erbâb-ı 
Kemâl biçiminde koyduğunu belirtmektedir.13 

 Yazar, Güldeste-i Riyâz-ı İrfân’ın birinci telifi olan müellif hattı nüshada 
mukaddimenin aynı yerinde kitaba Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişver-i Nâdiredân 
adını verdiğini ifade eder.14 Eserin son şeklini aldığı ikinci telif nüshalarındaysa aynı yerde 
eserin adı Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân olarak 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Türkiye Yazmaları elektronik kataloğunda bu iki yazmanın numaraları Tarih-i Türki No. 24 ve M. Tarih-i 
Türki 32 olarak verilmektedir. Fakat son zamanlarda bünyesinde bulunan kitapları yeniden tanzim eden Mısır 
Milli Kütüphane’si Tarih-i Türki 24’e 55726, M Tarih-i Türki 32’ye ise 57000 numarası vermiştir. Bunlardan 
55726 nüshası müellif hattı nüshası özellikleri sergilemektedir. 
13 bk. İsmail Beliğ, Müsvedde-i Güldeste-i Riyaz, Topkapı Sarayı Müzesi Yazmaları, No. H. 1282, vr. 6a. 
14 bk. İsmail Beliğ, Güldeste-i Riyaz-ı İrfan ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân, Mısır Milli Kütüphanesi, No. 
55726, vr. 5a. 
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bildirilmektedir.15 Böylelikle yazar “Dânişver” kelimesine bir çoğul eki getirerek eser adına 
en olgun halini vermiştir. 
 

2.   Yazılış Tarihi   
 

Abdülkerim Abdülkadiroğlu, Güldeste-i Riyâz-ı İrfân’ın yazımının başlangıcı için 
1133/1720-21, bitişi için ise 1135/1722-23 tarihlerini vermektedir (Abdülkadiroğlu, 1996: 
237; agy, 1998: XVII). Abdülkadiroğlu’nu referans alan Mahmut Kaplan bu iki tarihi tekrar 
etmekte (Kaplan, 2012: 58), Kadir Atlansoy ise Güldeste’nin yazımının tamamlanma tarihini 
aynıyla zikredip bitiş tarihine değinmemektedir (Atlansoy, age: 94).  

Güldeste’nin yazılış tarihini 1133/1720-21 olarak bildiren araştırmacıların dayanak 
noktası, Türkiye kütüphanelerinde yer alan yazmalar ile matbu nüshanın mukaddimesinde 
İsmail Belîğ’in eserine başlangıç tarihi olarak 1133/1720-21 senesini vermesidir (İsmail 
Belîğ, agyz: 2b). Fakat araştırmacıların kitabın müsvedde nüshasını gözardı ederek bu 
neticeye ulaştıklarını söylemekte fayda vardır. Nitekim Müsvedde-i Güldeste-i Riyaz’ın 
mukaddimesinde eserin temize çekilen nüshalarında olduğu gibi başlama tarihi mevcuttur. 
Burada bildirilen kaleme almaya başlama tarihi ise 1117/1705-6’dır (İsmail Belîğ, Müsvedde-i 
Güldeste-i Riyâz: 5a). 

 Güldeste-i Riyâz-ı İrfân hakkında bilgi veren araştırmacıların onun 1135/1722-23’te 
tamamlandığında hemfikir olmalarının nedeni de pek çok yazmanın sonunda yer alan ve şu an 
mevcut olmayan bir müellif hattı nüshadan istinsah edildiği anlaşılan telif kaydında Belîğ’in 
eserini 1135 Saferü’l-hayr’ında (Kasım-Aralık 1722) tamamladığını belirtmesidir (Güldeste-i 
Riyaz-ı İrfan, Süleymaniye Nüshası: 183a). 

Mısır Milli Kütüphanesi’nde bulunan müellif hattı Güldeste-i Riyâz-ı İrfân nüshasında 
ise mukaddimede eserin yazılmaya başlanma tarihi olarak 1132/1719-20 senesi 
bildirilmektedir (Güldeste-i Riyaz-ı İrfan, Mısır Nüshası: 3a.). Aynı yazmanın sonunda 
bulunan telif kaydında ise kitabın 1132 Şa‘bân’ının sonunda (Temmuz-1720) tamamlandığı 
bilgisi yer almaktadır (agyz: 198a). Telif kaydının hemen sonunda “Târîh-i İtmâm-ı Nüsha-i 
Hayr-encâm li-Câmi‘ihi” başlığı altında eserin tamamlanma tarihini bildiren bir manzumeye 
yer verilmiştir. Bu manzumenin ebcet hesabını içeren mısrası  اايیدهه كلدسھھ مى موال مقبوللددكھھندهه  
(Dergehinde ide Güldestemi Mevlâ makbûl) biçiminde yazılmış, altına 1132 tarihi rakamla da 
eklenmiştir. Nitekim mısra bu harflerle toplandığında 1132 sayısı ortaya çıkmaktadır. 

 Nüshalarda yer alan bu tarih kayıtlarının ışığında İsmail Belîğ’in Güldeste-i Riyâz-ı 
İrfân’ının müsvedde olarak 1117/1705-6 senesinde yazımına başlandığı ve iki farklı zaman ve 
şekilde beyaza çekildiği belirtmek mümkündür. Bunlardan birinci telif 1132/1719-20 
senesinde başlayıp aynı senenin Şa’ban’ının sonunda (Temmuz-1720), ikinci telif 1133/1720-
21 yılında başlayıp 1135 Safer’inde (Kasım-Aralık 1722) nihayete ermiş görünmektedir. 

Abdülkerim Abdülkadiroğlu “Kitabının sonuna koyduğu tarih manzumesinin 
1141/1728 yılını göstermesine bakılırsa arada bazı ilaveler yaparak bir müddet bekledikten 
sonra tekrar İstanbul’a gidip eserini aldığı son şekliyle takdim ettiği söylenebilir.” 
(Abdülkadiroğlu, 1996: 237) demektedir. Abdülkadiroğlu’nun sözünü ettiği 1141/1728-29 
tarihini veren manzume, yukarıda değindiğimiz, müellif hattı nüshada yer alan ile aynıdır. Söz 
konusu tarih mısra’ı içerisinde geçen “mevlâ” kelimesinin son harfinin hem elif (اا) hem de yâ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Bir örnek için bk. İsmail Beliğ, Güldeste-i Riyaz-ı İrfan ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân, Süleymaniye 
Yazma Eser Ktp, Lala İsmail Bölümü, No. 366, vr. 3b.  
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 ,ile yazılabildiği bilinen bir husustur. Müellif hattı nüshada elif ile yazılan bu kelimenin (يي)
matbu nüsha ve bazı yazma eserlerde yâ ile yazılması dikkatimizi celp etmişti. Nitekim mevlâ 
kelimesi elif ile yazıldığında 1132, yâ ile yazıldığında 1141 rakamını vermektedir. Matbu 
nüshanın tâbi’i olan Kasabzâde Eşref Bey bu ince hususa dikkat etmeyen bir müstensihin 
istinsah ettiği bir yazmayı tab’a esas almış olmalıdır. Muhtemelen Abdülkadiroğlu da ebcet 
hesaplı mısradaki mevlâ kelimesini yâ harfi ile yazan bir nüshadan hareketle bu hatalı sonuca 
ulaşmıştır. 
 

3.   Yazılış Sebebi 
 
Kadir Atlansoy, Bursa Şairleri adlı çalışmasında; Ramazan Ekinci, Vefeyât-ı 

Ayvansarâyî isimli kitabında Güldeste-i Riyâz-ı İrfân’ın Baldırzâde’nin Ravza-i Evliya adlı 
eserine zeyil olarak yazıldığını belirtmektedirler (Atlansoy, age: 94; Ekinci, age: XVIII). 
Abdülkerim Abdülkadiroğlu da bu bilgiyi Güldeste hakkında kaleme aldığı incelemelerinde 
vermektedir (Abdülkadiroğlu, 1996: 237; agy, 1998: XVII; agy, 1988: 11). Ancak 
Güldeste’nin mukaddimesinin ilgili bölümünü sadeleştirerek günümüz Türkçesine 
çevirdiğimizde Belîğ’in şunları şöylediği görülmektedir:  

“Bursa’da dünyaya gelmiş olan ben Seyyid İsmail Belîğ bin Seyyid İbrahim’in bu 
konuda kalem oynatmasının nedeni şudur ki birgün bazı dostlarla sohbet esnasında tarih ve 
vefeyât kitaplarından söz ederken Baldırzâde Mehmed’in 1059 Muharrem’inde tamamladığı, 
Bursa’da doğup vefat etmiş bazı şeyh ve âlimin menkıbelerini anlatan eserin mütalaasına 
geldik. Temize çekmesi onun yaşlılığına denk geldiği için ibareleri alt üst olan ve mezarları 
Bursa’nın medar-ı iftiharı olan padişah ve şehzadeleri anlatmayan, her sınıftan insanı tasnif 
etmeden işleyen bu eseri (hazırlamam) istendi. Herkes kendi kıymeti kadar iş yapar, 
düsturuyla Bursa’nın fethinden içinde bulunduğumuz 1133/1720-2116 senesine kadar vefat 
etmiş kıymetli kişilerin isimlerini hafızadan silinmeden önce menkıbelerini yazma konusunda 
dostlarım beni kararlaştırdılar. Ben de “İnsanoğlunun fıtratında eleştiri olduğu için pek çok 
kişinin hayatı yazılmış, fakat bilgisizlerin eleştirileri yüzünden yok olup gitmiştir, benim 
yazdığım itibar sahiplerinin ilgisine layık olabilir mi?” diye itiraz ettim. Denize göre 
damlayım, haddimi bilirim, benden öncekileri ayıplamam; diyerek bu durumu unuttum. Boşa 
geçen bir süreden sonra sonsuzluk sevdasına kapıldım. Fakat Baldırzâde’nin eserini zeyil 
etmeye fıtratım rıza göstermeyince,  

Şiir 
   
  Baldızade’nin eserlerinin artığı olma, zeyil etme. 
  Ey kalem atı, işin ucunu sonuna kadar ulaştır. 
  
  Kemal ehlini anlatmaya başından başla. 
  Hüner yakası elindeyken (başkasının) eteğine yapışma. 
 
diyerek her yerde hal tercemeleri araştırıp güvenilir kişilerden her bir sözü hafızama 
eklemeye, bazen yaşlı insanların meclisine dahil olup aldığım eskilerin haberlerini hatırıma 
yazmaya başladım (İsmail Belîğ, agyz: 2a-3a).”  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Eserin Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki müsvedde nüshasında bu tarih 1117/1705-6, birinci telifi olan Mısır’daki 
müellif hattı nüshada ise 1132/1719-20 şeklindedir. 
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 İslam telif geleneğinde bir kitabı içerik veya kronolojik açıdan tamamlamak ve 
eksiklerini gidermek amacıyla yazılan eserlere zeyil adı verildiği bilinmektedir. Zeyillerde 
esas amaç zamanla ortaya çıkan yeni bilgilerle temel metnin devamını sağlamaktır (Durmuş, 
2013: 44/339). İsmail Belîğ’den önce, Baldırzâde tarafından Bursa meşhurlarının hayatını 
anlatan Ravza-i Evliyâ isimli bir eser kaleme alınmıştır. Güldeste-i Riyâz-ı İrfân da Bursa’da 
doğmuş ya da mezarı olan kişilerin yaşamlarını işlemektedir. Fakat yukarıda verdiğimiz 
Belîğ’a ait ifadelerde açıkça belirtildiği üzere Güldeste, Baldırzâde’nin eserinin devamı 
olması, onun kitabını tamamlaması amacıyla yazılmamıştır.  
 İsmail Belîğ, Güldeste’nin müellif hattı nüshasında “…niçe zamân pây-ı sa‘y ile bu 
deşt-i pehnâ-yı âmâli gül-geşt iderek dellâl-i çâbük-kadem-i dil, bir mikdâr kumâş-pâre-i âsâr 
isti‘âr itmekle sâk-ı şâhid-i te’lîf-i Baldır-zâde merhûma zeyl itmek tedârikinde iken üstâd-ı 
simsâr-ı mülâhaza-endâze-i bûd [u] ne-bûd ve kâz-ı te’emmül-i ‘âkıbet-mahsûd ile bu tarza 
bir câme-i pesendîde bürîde itmiş idi ki; 
 

Olup pes-mânde-i âsâr-ı Baldır-zâde zeyl itme 
  Ser-i kârı irişdür ey kümeyt-i hâme pâyâna 
 
  Şürû‘ it evvelinden zikrine ehl-i kemâlâtuñ 
  Girîbân-ı hüner der-dest iken yapışma dâmâna 
 
diyerek…” (Güldeste-i Riyaz-ı İrfan, Mısır Nüshası: 3b-4a) biçiminde bir ifade 
kullanmaktadır. Eserin ikinci telifine almadığı bu bölümde yazar, Baldırzâde’nin Ravza-i 
Evliyâ’sını tezyil etme düşüncesindeyken bundan vazgeçtiğini net bir şekilde belirtmektedir. 

Yukarıda sıralanan bu nedenlerden dolayı Güldeste-i Riyâz-ı İrfân’ın yazılış sebebinin 
Ravza-i Evliyâ’yı tezyil etmek değil ondan daha kapsamlı ve daha mürettep bir kitap ortaya 
koymak olduğunu söylemek daha doğru olacaktır.    
 

4.   Sunulduğu Kişi 
 

Eserin ikinci telifinin mukaddimesinde yer alan bir bilgiye göre İsmail Belîğ, 
Baldırzâde’nin vefeyâtından daha iyisini yazmak amacıyla çalışmalara başladıktan sonra 
ortaya çıkan hal tercemeleriyle dolu Güldeste-i Riyâz-ı İrfân nüshasını Sadrazam Damat 
İbrahim Paşa (ö. 1142/1730) görüp beğenmiş ve ona yeniden yazmasını emretmiştir. Bunun 
üzerine İstanbul’da, aralarında Atâyî Zeyli’ni tezyil eden bir âlimin17 de yer aldığı bazı önemli 
zatlarla görüşüp fikir alışverişinde bulunduktan sonra ilk telifteki bazı tereddütlü noktaları 
düzeltmiş, ayıklama ve eklemeler ile eserine son şeklini vermiştir (Güldeste-i Riyaz-ı İrfan, 
Süleymaniye Nüshası: 2b-3a).   
 Güldeste’nin Mısır Milli Kütüphanesi’nde bulunan müellif hattı nüshasında, eserin son 
şekli olan ikinci telifindeki gibi dönemin hükümdarı Sultan III. Ahmed medhiyesinden sonra 
Sadrazam İbrahim Paşa’ya övgüler gelmektedir. Fakat bu övgülerden sonra, “Bâ-husus ol zât-
ı mükerrem, sâhib-i lutf u kerem, hem-nâm-ı Mefhar-ı ‘Âlem صلى هللا علھھ وو سلم (Allah’ın salât 
ve selâmı onun üzerine olsun) kethudâ-yı vezîr-i muhterem hazretleri ki; 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Belîğ burada bir isim zikretmez ancak Nev‘î-zâde Atâyî’nin Hadâ’iku’l-hakā’ik fî Tekmileti’ş-şakā’ik adlı 
Şakā’ik zeyline o tarihte zeyil yazan kişinin Uşşâkī-zâde Hasîb olduğu bilinmektedir (bk. Ekinci, 2014: 118). 
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li-Râkımihi 
 

  Yed-i semâhat-i tab‘-ı şerîfine mahsus 
  Harâbezâr-ı dili eylemek hemîn ma‘mūr  
 
  Hitâbı lutf u mürüvvet cevâbı re’fetdür 
  Nigâhı ‘ayn-ı semâhat derûnı genc-i mürûr 
 
  Zebân-ı haşmet-i râhat-nümâ-yı ikbâli 
  ‘Aceb mi çeşm-i cihâna getürse hˇâb-ı huzûr 
 
Nesr: Bi’l-âhire ba‘z-ı ahbâb-ı sevâb-endîş-i pâk-meniş … bu fakīr-i şikeste-endâma dest-be-
girîbân-ı ibrâm olmalarıyla ... bu şâh-râh-ı dûr-â-dûr-ı âmâle ‘atf-ı ‘inân-ı matiyye-i âheste-
devân-ı hâme-i hoş-beyân kılındı.” (Güldeste-i Riyaz-ı İrfan, Mısır Nüshası: 4b-5a.) biçiminde 
bir kısım gelmektedir.  

İsmail Belîğ, Güldeste Riyâz-ı İrfân’ın ilk telifinin mukaddimesinde dönemin 
hükümdarı, sadrazamı ve adı Mehmed olan bir vezir kethudasına methiyelerde bulunup ikinci 
telifte sadece mutad üzere hükümdarı ve Sadrazam İbrahim Paşa’yı övmüştür. Bu husus onun 
eserin ilk tebyizinde lütûf beklediklerini mukaddime anıp bunlardan kitabına rağbet edecek 
olana Güldeste’yi takdim etmeyi tasarladığını akla getirmektedir. Nitekim Sadrazam İbrahim 
Paşa onun kitabına iltifat edip ona yeniden temize geçmeyi emredince İstanbul’da çeşitli 
araştırmalar yapmış, Uşşakīzâde Hasîb (ö. 1136/1724) gibi tarih ve tabakāt kitapları 
konusunda tecrübeli olan kişilerle görüşmüştür. Bunlar neticesinde daha arı hale getirdiği 
kitabını vezir kethudasının övgüsünü çıkartarak İbrahim Paşa’ya takdim etmiştir.  

Sadrazamın Güldeste nüshasını görüp kendisine temize geçmesini emretmesi, 
İstanbul’da araştırmalar yapıp çeşitli kişilerle görüşmesi, eserinin tartışmaya açık yerlerini 
ayıklayıp saflaştırması, bilgileri ilk telifte yer almamaktadır. Bu nüshada padişah, sadrazam 
ve kethudanın övgülerinden sonra kitabın tamamlanması için Allah’tan yardım istenmekte ve 
gül-bün ile gül-nihâller hakkında bilgilere geçilmektedir (İsmail Belîğ, agyz: 4b-5a). 
 

5.   Bölümleri  
 

Güldeste-i Riyâz-ı İrfân’ın mukaddimesinde hangi bölümlerden müteşekkil olduğu ve 
bu bölümlerde hangi zümreden kişilerin hal tercemelerinin bulunduğu açıklanmıştır. Eserin 
müsvedde nüshasında, ilgili yerde “… bu Gül-deste-i nev, penç Gül-bün-i tâze-resden çîde-i 
dest-i kalem-i lü’lü’-bâr olup Gül-bün-i Evvel …”(Müsvedde-i Güldeste-i Riyaz: 6a.) 
yazılıdır. Müsvedde nüshada yazarın kurduğu taslak metnin yanlarında, temize geçme 
esnasında kitaba ekleyeceği bilgiler bulunmaktadır. Eserin bölümlerinin açıklandığı 
yukarıdaki ifadenin yanına da “Her Gül-bün’i üç Gül-nihâl-i tâze-rese müştemil olup 
evvelâ…” (bk. agvr: derkenâr) notu eklenmiştir. Nitekim taslak metin ifadesi ile yanına 
yazılan not, kitabın birinci telifinde “bu gül-deste-i nev-zuhûr penç Gül-bün-i tâze-resden 
çîde-i dest-i ihtimâm-ı hâme-i gevher-nisâr olup her Gül-bün’i dahı üç Gül-nihâl-i ser-firâza 
müştemildür.” (Güldeste-i Riyaz-ı İrfan, Mısır Nüshası: 5a.) biçiminde temize çekilmiştir. 
Eserin son şeklini aldığı ikinci telifte ise bu kısım “…bu Gül-deste-i nev-zuhûr penç Gül-bün-
i tâze-rese mahsûs olup…” (Güldeste-i Riyaz-ı İrfan, Süleymaniye Nüshası: 3b.) biçiminde 
kısaltılmış ve bu gül-nihâllere değinilmeden gül-bünlerin içeriğine geçilmiştir. Buna rağmen 
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eserin teşkil şemasına baktığımızda ise beş gül-bün ile üç gül-nihâlden meydana geldiği 
görülmektedir. Bu gül-nihâllerin ikisi, 2. Gül-bün olan şeyhler kısmının alt bölümü, biri ise 3. 
Gül-bün olan âlimler kısmının alt bölümü şeklinde tesis edilmiştir (Atlansoy, age: 93). 
Kitabın toplamda sekiz bölümden oluşması Sehî Bey’in (ö. 955/1548) kendi şuarâ tezkiresine 
Heşt Bihişt ismini vermesi (Kut, 1998: 17/273-274), Nev‘î-zâde Atâyî’nin (ö. 1046/1636-37 
[?]) Zeyl-i Şakāik’ını sekiz bölümden oluşturması (Donuk, 2015: 219) örneklerindeki gibi 
klasik Türk edebiyatında müelliflerin sekiz rakamına önem atfetmelerini akla getirmektedir.  

Müsvedde ile birinci telif nüshasındaki anlatımlara bakıldığında İsmail Belîğ’in eserini 
beş ana bölüm ve bunların her birinde üçer alt kısım biçiminde teşkil etmeyi ve hacmi daha 
geniş tutmayı tasarladığı; fakat herhangi bir nedenle bunu gerçekleştiremediği 
anlaşılmaktadır.  
  

6.   Telif Aşamaları 
 

Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdire-dân adlı eserin, muhtevaları 
farklı birden çok nüshasının varlığı, farklı içerikteki nüshaların yazım tarihlerinin kronolojik 
seyir takip etmesi ve bu seyir neticesinde metnin tekâmülünün gerçekleşmesi birden çok telif 
aşamasından geçtiğini göstermektedir. Eldeki mevcut nüshalar sayesinde bu telif aşamalarını 
tespit etmek mümkündür. Bu tespit, klasik Türk edebiyatında müellifin bir eser meydana 
getirirken nasıl hareket ettiğini, bu edebi dönemde kitapların hangi yöntemlerle kaleme 
alındığını, eski aydınların kültürel üretim tarzlarını anlamamız açısından oldukça önem 
taşımaktadır. Bu bağlamda baktığımızda Güldeste-i Riyâz-ı İrfân’ın biri müsvedde, iki de telif 
olmak üzere üç aşamadan sonra ortaya çıktı anlaşılmaktadır.  

 
a.  Müsvedde aşaması: Sadece Osmanlı’nın değil tüm İslam kültür tarihinin en önemli 

biyografik kaynaklarından biri olan Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) Süllemü’l-vusûl ilâ 
Tabakāti’l-fuhûl isimli eseri uzun yıllar süren bir hazırlıktan sonra ortaya çıkmıştır. Müellif 
eserinin çatısını oluşturduktan sonra devamlı olarak biyografiler yazmayı sürdürmüş, bundan 
sonra hatimeyi oluşturmuştur (Kâtib Çelebi, 2010: XVIII). Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe 
yazmaları arasında bulunan Güldeste-i Riyâz-ı İrfân’ın müsvedde nüshası (agyz: 6a), 
Süllemü’l-vusûl’un bu meydana getiriliş yöntemini akla getirmektedir. Yazımına 1117/1705-6 
senesinde başlanan müsvedde (agyz: 5a) incelendiğinde Güldeste-i Riyâz-ı İrfân’ın taslak 
metnini meydana getirdiği, müellifin zamanla elde ettiği yeni bilgileri veya üzerinde yapacağı 
düzeltmeleri notlar şeklinde bu metnin yanına yazdığı anlaşılmaktadır. Hatimesi ve 
tamamlanış tarihi bulunmaması, bazı şahısların isimlerinin sadece başlık olarak bulunması 
(agyz: 65b) müellifin bu taslak üzerinde eserini tekâmüle erdirdikten sonra temize çekmeyi 
tasarladığı düşüncesini doğurmaktadır.  

Bu aşama sayesinde İsmail Belîğ’in metin arasına serpiştireceği manzumeleri (agyz: 
2a), istifade edeceği kaynakları (agyz: 3a) ve cümleye yerleştirmek üzere lûgatlerden seçtiği 
farklı kelime veya terkipleri (agyz: 69b, 77b, 78a, 79a) eserini daha kaleme almaya 
başlamadan belirlediği anlaşılmaktadır.  

 
b.  1. telif aşaması: Güldeste-i Riyâz-ı İrfân’ın Mısır’daki müellif hattı yazmasında 

(Mısır Milli Kütüphanesi, No. 55726.) yer alan kayıtlara bakılırsa 1. telif aşamasını oluşturan 
nüshanın yazımı 1132/1719-20 senesinde başlayıp (agyz: 3a) aynı senenin Şa‘bân ayının 
sonunda (Temmuz-1720) tamamlanmıştır (agyz: 3a). Bu takdirde İsmail Belîğ müsvedde 
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nüsha üzerinde on dört senelik çalışmasından sonra yaptığı ilk tebyizle bu nüshayı meydana 
getirmiş olmalıdır. Bu telifte yazar dönemin hükümdarı, sadrazamı ve Mehmed isimli bir 
vezir kethudasına övgülerde bulunmakta, eserin bölümleri hakkında bilgiler verip asıl konuya 
geçmektedir. 
 

c.   2. telif aşaması: Güldeste’nin, yazımı 1133/1720-21 yılında başlayıp (Süleymaniye 
Nüshası: 2b.) 1135 Safer’inde (Kasım-Aralık 1722) sona eren (agyz: 183a) son telif 
aşamasıdır. Sadrazam İbrahim Paşa’nın 1. telif ürünü olan nüshayı görüp yeniden kaleme 
almasını emretmesi üzerine Belîğ, bu telifi tanzim etmeye başlamış olmalıdır. Bunun için 
İstanbul’da Uşşâkīzâde Hasîb benzeri, tarih ve biyografi konularında tecrübeli kişilerle 
görüşmüş, tereddütlü bulduğu bazı yerleri metinden çıkartmış, tanzim ettiği yeni biyografileri 
ekleyerek eserine son şeklini vermiştir. Nitekim bu telifte 2. Gül-bün sonundaki Gül-nihâl’de 
yer alan 50 biyografi ilk telifte bulunmamaktadır (agyz: 72b-83a).  

Yurtiçi ve yurtdışı yazma eser kütüphanelerinde yer alan Güldeste-i Riyâz-ı İrfân 
nüshalarının neredeyse hepsi bu ikinci teliften istinsah edilmişlerdir.        
 

SONUÇ 
 

Vefeyâtnâmeler klasik Türk edebiyatı biyografik türleri arasında yer almaktadır. 
Kökeni İslam tarihine dayanan bu tür, başta hadis uydurma faaliyetlerinin önüne geçmek 
maksadıyla kullanılmıştır. Eski dönem hadis usulü eserlerinde “tevârîhu’r-ruvât ve’l-vefeyât” 
başlığı ile verilen râvîlerin doğum ve ölüm tarihleri hakkında bilgiler bu türün ilk örnekleri 
sayılmaktadır. İleriki zamanlarda genel tarih kitaplarında ele alınan yılın ya da hükümdar 
döneminin sonunda bölümlere dönüşen vefeyât türü, sonraki aşamada ise müstakil eserler 
vermeye başlamıştır. Türk edebiyatında vefeyâtnâmeleri şehirlerle veya şahıslarla ilgili olmak 
üzere ikiye ayırmak mümkündür. Türk edebiyatında şehirlerle ilgili vefeyâtnâmeler en çok 
Bursa için telif edilmiştir. Bursa hakkında kaleme alınan vefeyâtnâmelerin en önemlilerinden 
biri Seyyid İsmâil Belîğ’in Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdire-dân 
isimli eseridir. Bursa’da doğmuş ya da mezarı orada bulunan ünlü kişilerin yaşam bilgilerini 
içeren bu kitap hakkında günümüz araştırmacıları bazı incelemeler kaleme almışlardır. Bu 
incelemeler kitabın matbu nüshası ve Türkiye’deki yazmaları esas alınarak yapılmıştır. Tarihî 
eserlerin neşrinde tüm yazma nüshaların tespit ve tetkik edilmesinin hayatî önem arz ettiği 
bilinen bir husustur. Güldeste-i Riyâz-ı İrfân’ın Mısır Milli Kütüphanesi’nde yer alan, 
yazarının elinden çıkmış bir nüshası bulunmaktadır. Müellif hattı nüsha, Türkiye’deki 
yazmalar ve müsvedde nüsha birlikte tetkik edildiğinde mühim yeni bilgilerle 
karşılaşılmaktadır. Buna göre Güldeste-i Riyâz-ı İrfân taslak halinde ilk olarak 1117/1705-6 
senesinde yazılmaya başlanmıştır. Yazarı uzun yıllar eseri üzerinde çalışmalar yürütmüş, 
bulduğu yeni bilgileri taslağa eklemiştir. Müsveddesinin ilk tebyizini 1132/1719-20 senenin 
Şa‘bân ayının sonunda (Temmuz-1720) yapmıştır. Güldeste’nin tamamlanması için yazılan 
ebcet hesaplı tarih manzumesi de 1132 senesini vermektedir. Bu ilk telifte yazar, iltifat 
beklentisi ile dönemin hükümdarı, sadrazamı ve bir vezir kethudasına övgülerde bulunmuştur. 
Nüshayı gören Sadrazam İbrahim Paşa, kitabı yeniden yazmasını emretmiştir. Bunun üzerine 
İstanbul’da çeşitli araştırmalar yapmış, tecrübeli tarihçilerle görüşmüş, yeni biyografiler 
tanzim etmiştir. İyileştirmeleri yansıttığı ve kethuda övgüsünü çıkarttığı ikinci telifini 
1133/1720-21 yılında yazmaya başlayan Belîğ, 1135 Safer’inde (Kasım-Aralık 1722) 
tamamlayarak eserine son şeklini vermiştir. Bu bağlamda Güldeste’nin müsvedde, birinci telif 
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ve ikinci telif olmak üzere üç aşamadan sonra son halini aldığını söylemek mümkündür. Bu 
aşamalarda metinle birlikte kitabın adı da tekâmüle ermiştir. Müsveddede Güldeste-i Erbâb-ı 
Kemâl olarak bildirilen eser adı, birinci telifte Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişver-i 
Nâdiredân, ikincisinde Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân 
biçiminde tekmil edilmiştir. Müsvedde ile müellif hattı nüshadaki anlatımlara bakılırsa yazar 
eserini beş Gül-bün ile on beş Gül-nihâl’den ibaret olarak tertip etmeyi tasarlamış fakat beş 
Gül-bün ve üç Gül-nihâl ile iktifâ etmiştir. Güldeste-i Riyâz-ı İrfân hakkında bilgi veren bazı 
çağdaş kaynaklar onun Baldırzâde Mehmed Efendi’nin Ravza-i Evliyâ’sına zeyil olarak 
kaleme alındığını belirtmektedirler. Ancak İsmail Belîğ, Güldeste’nin mukaddimesinde açık 
bir şekilde Baldırzâde’nin vefeyâtını tezyil etmediğini, amacının onunla aynı konuda fakat 
çok daha başarılı bir kitap yazmak olduğunu ifade etmektedir.                   
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İLETİŞİM DİLİ OLARAK SANATIN GELENEKSEL TEMEL SORUNU: BARIŞ 

Sedat CERECİ* 

Öz 

 Bu çalışma, bir iletişim dili olarak sanatla barış arasındaki ilişkiyi değişik örnekler yoluyla araştırmakta 
ve sanatın barışa katkıda bulunma yolları değerlendirilmektedir. Sanat, öncelikle bir iletişim aracı olarak ele 
alınmakta ve barış adına yapılan sanat çalışmaları vurgulanmaktadır. Sanat, ilk insanlardan bu yana anlatım 
amacıyla kullanılmış; insanlar yaşamlarını ve özellikle temel sorunlarını başkalarına aktarmak için sanattan 
yararlanmışlardır. Sanatın çeşitli araçlar kullanması ve herkese seslenebilmesi onun en büyük avantajıdır ve 
sanat insanlardaki pek çok duyguyu devindirebilme gücüne sahip bir iletişim aracıdır. Sanatın temel amacı sorun 
çözmektir ve her zaman bir sorunu konu edinerek onun çözümünü insanlara anlatmaya çalışmaktadır. İnsanlar 
İlk Çağlardan bu yana sık sık savaşmışlar ve sanat her zaman savaşlara değinmiş ve özellikle savaşların vahim 
sonuçlarını ele almıştır. Çok sayıda duvar resimleri, kabartmalar, tablolar, gravürler, tiyatro oyunları, danslar, 
opera gösterileri, minyatür, müzik, sinema filmleri savaşı anlatmış ve insanları uyarmış, insanları barışa 
çağırmıştır. Sürekli barışa gereksinim duyan insanlar, sanattan da sürekli barış iletileri almışlardır. Sanat, çok 
estetik ve vurgulu anlatımlarla insanlara barışı anlatmış ve pek çok zaman etkili olmuştur. İletişimin olumlu 
sonuçlanması, iletinin doğru kodlanması ve anlaşılabilir biçimde aktarılmasıyla ilgilidir. Sanatçılar dikkatlice ve 
özenle iletilerini kodladıkları ve en çekici biçimde aktardıkları için çok sayıda insanı etkilemektedir. 

Anahtar Sözcükler: Sanat, iletişim, barış, savaş, ileti. 

 

MAIN TRADITIONAL PROBLEM of ART AS AN COMMUNICATION LANGUAGE: 
PEACE 

Abstract 

 This study aims to investigate relation between peace and art as a communication language via different 
samples, and evaluates ways of contribution of art on peace. Art is firstly dealed as a communication language 
and art works which are produced for peace are emphisazed. Art is used for expression since the first people and 
people used art to tell their lives and especially to tell their main problems to others. The most important 
advantage of art is that art use many different instruments and art can address eveybody and art has power which 
impel many feelings in people. Main goal of art is to solve problem and art always handles a problem and try to 
tell people its solution. People often fought since the Firts Era and art always handled fights of people and 
especially handled desperate consequences of wars. Numerous wall paintings and reliefs and paintings and 
engraving and theatre and dances and opera performances and miniature and musiz and cinema films told war 
and warned people and invited people to peace. People always need peace and they always peace messages from 
art. Art told people peace in aesthetic and emphatic expressions and it mostly was effective. Positive result of 
communication is concerned with true codification and to convey message truly. Artists encode their messages 
carefully and convey in attractive ways, therefore they affect very many people. 

Key Words: Art, communication peace, war, message. 
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 Giriş 

 Bu çalışmada, 21. yüzyılın çatışma ve savaşlarla dolu ortamından yola çıkılarak barışı 
sağlama çabalarına değinilmiş; bu kapsamda barışı en etkili biçimde anlatan araçlardan biri 
olan sanatın niteliği ve barış konulu sanat örnekleri ele alınmıştır. İlk çağlardan bu yana etkili 
bir anlatım aracı olarak kullanılan sanat bu çalışmada bir iletişim aracı olarak 
değerlendirilmiş, insancıllık ve doğaseverlik kaygıları taşıyan sanatçıların özenle kodladıkları 
iletilerle oluşan sanatın barışa katkısı vurgulanmıştır. İletişim de sanat da ilk çağlardan bu 
yana insanların temel gereksinimlerini gidermek için kullanılmış, sanat insanların düşünce ve 
duygularını aktarmaya yararken, yaşamı da güzelleştirmiştir. 

 İlk çağlarda, önce avlanmak için silahı üreten insan daha sonra çıkarları için silah 
kullanmaya başlamış ve çıkar düşüncesi ilk çatışmaları başlatmıştır (Quntar vd., 2015: 156). 
Hemen hemen tüm toplumlarda barış yanlısı, insanları barışa çağıran toplum önderleri olsa da 
tarih çoğunlukla savaşları kaydetmiştir (Litwack, 2009: 23). Savaştan mağdur olan insanlar, 
özellikle kadınlar ve çocuklar sık sık barış çağrısı yapmış, ancak çağrıları karşılıksız kalmıştır. 
Barışı en etkili anlatan araç yine de sanat olmuştur (Taylor, 2012: 47). Sanatın insanlara sıcak 
ve hoş gelen yüzü barışı derin anlamıyla anlatabilmiş, düzenli ve güzel bir yaşam için barışın 
gerekliliğini vurgulayabilmiştir. 

 İnsanlar bilimde ve teknolojide gelişmeler yaşamış, devrimler yapılmış, uzaya 
gidilmiş, rahat ve kolay bir yaşamın koşulları oluşmuştur. Ancak buna rağmen insandaki ilkel 
çıkar düşüncesi ve egemenlik duygusu bitmemiş, daha da artarak şiddeti ve çatışmaları 
beraberinde getirmiştir. Pek çok uygarlık aracını elde eden modern çağ insanı, ilkel çağ 
insanlarından daha çok savaşmaya başlamış; barış yeryüzünün en büyük ihtiyacına 
dönüşmüştür. Bu bağlamda sanat, en tarihsel rolünü üstlenmiştir (Cassidy, 2012: 107). 
Modern çağın teknikleriyle çok değişik araç ve biçimlere sahip olan sanat, insanları, özellikle 
de çıkar, güç ve egemenlik ardında olanları barışa çağırmak için, barışı anlatabilmek için daha 
çok çaba harcamaktadır.   

 İzmir’in Karşıyaka Belediyesi tarafından 2014 yılında düzenlenen Uluslararası 
Karşıyaka Festivali’nin için teması ‘barış’ olarak belirlenmiş ve kentin dört bir yanında, barış 
vurgusunun yapılacağı onlarca sanat, spor ve kültür etkinliği gerçekleştirilmiştir. Barış her 
zaman sanatçının aklındaki temel tema olurken, modern çağlarda savaşların ve çatışmaların 
dünyanın her yanına yayılması ve şiddetini arttırması nedeniyle sanatla daha sık buluşmaya 
başlamıştır (http://www.gozlemgazetesi.com/, 2014). Resim, fotoğraf, heykel, tasarım, tiyatro, 
bale barışın en çok tema olarak kullanıldığı sanatlar olurken, sanatçılarda savaşı unutturacak, 
insanlara evrendeki güzellikleri ve iyiyi çağrıştırabilecek düşünceler ve temalar 
yaygınlaşmaktadır.   
 İstanbul Şehir Tiyatroları 2015-2016 dönemini 7 Ekim’de “barış” temasıyla açmıştır. 
Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu, “Bugün gördüğünüz gibi biraz 
daha güler yüzlüyüz her şeye rağmen. Biraz daha renkliyiz ve daha da umut doluyuz. Çünkü 
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beklentisi çok az olan bu meslekte bizim karnımızı önce umut, sonra umut daha sonra da barış 
doyuracaktır” diyerek barışa vurgu yapmıştır (http://www.haberler.com, 2015). Sanatın başka 
pek çok alanında da barış temalı yarışmalar düzenlenmekte, sergiler açılmakta, etkinlikler 
planlanmaktadır. Tüm dünyadaki insanlar, tarih içinde barışa en çok gereksinim duydukları 
dönemlerden birini yaşadıkları için barış temalı etkinliklerden ve üretimlerden yarar 
beklemektedir.  

Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Konseyi (CIOFF) tarafından 
Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali Ödülü’ne değer görülen Büyükçekmece Kültür 
Sanat Festivali de 2015 yılındaki temasını “barış olarak belirlemiştir. Konserlerin ön plana 
çıktığı etkinlikte 64 ülkeden yaklaşık 1600 sanatçının Mimar Sinan Köprüsü üzerinde el ele 
tutuşarak barış mesajı vermeleri büyük yankı uyandırmıştır (http://www.milliyet.com.tr/, 
2015). Toplumsal yapı ve sorunlar konusunda siyasetçilerden daha duyarlı olan sanatçılar, 
barış kavramını uygulamalarıyla birlikte tüm dünyaya duyurabilmek için ellerinden geleni 
yapmaktadır. 

İstanbul Tarihi Yarımada Güzel Sanatlar ve Kültür Derneği tarafından 2015 yılında 
üçüncüsü düzenlenen İstanbul Uluslararası Küçük Harfler Büyük Düşler Çocuk ve Gençlik 
Tiyatrosu Festivali de temasını “barış” olarak belirlemiştir. “Dünyanın hiç susmayan savaş 
çığırtkanlarına inat tüm oyunlarımız barış için. Tüm Çocukların barış içinde yaşayacağı bir 
dünyanın bir an önce sağlanabilmesi ümidiyle festival komitesi tarafından seçilen barış teması 
yolu sanattan hele tiyatrodan geçen herkesin dört elle sarılması gereken bir olgu 
şüphesiz” diyerek açıklama yapan festival komitesi, barışın farklı kültürlerle yansıtılmasının 
çok daha anlamlı olduğunu dile getirmiştir (http://www.tarihiyarimada.org/festival, 2015). 
Barışa en çok gereksinim duyan toplumların çok unsurlu toplumlar olması kadar, barışı 
değişik unsurlardan oluşan sanatçıların bir arada anlatması da çok anlamlı karşılanmaktadır.   

Çanakkale'de 3'üncüsü "100. Yıla Barış Şarkıları" temasıyla düzenlenen 2015 
Çanakkale Korolar Festivali barış mesajları ile başlamıştır. Çanakkale Belediye Başkanı 
Ülgür Gökhan, valilik, belediye, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Ticaret ve 
Sanayi Odası'nca (ÇTSO) düzenlenen festivalin kordonboyundaki açılışında yaptığı 
konuşmada, kentin bu zamana kadar hep savaşlarla anıldığını söylemiş ve barışa olan özlemi 
dile getirmiştir. Gökhan, Çanakkale'nin artık böyle anılmak istemediğini ifade ederek, 
"Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl dönümüne geldiğimizde kentin barışla anılmasına karar 
verdik. 'Barışın kenti' sloganımız 100. yılda daha da pekişmeli, dünyaya buranın bir barış 
kenti olduğunu ilan etmemiz, bunu göstermemiz gerekir" diye konuşmuştur 
(http://www.5kitahaber.com/, 2015). Festivalde barış temalı şarkılar söylenmiş, savaş şehri 
olarak anılan Çanakkale, müzikle barış isteğini dile getirmiştir.  

 
Etkili İletişim Aracı Olarak Sanatın Barış İletisi 
 
İletişim, bir verici ve bir alıcı arasında bilgi, düşünce, duygu ve görüşlerin alınıp 

verilmesini kapsayan bir süreçtir. İnsanlar arasında gerçekleşen iletişimde, insanın karakteri 
de iletişim sürecine yansımakta, bu yolla değişik iletişim biçimleri ortaya çıkmaktadır. Bir 
iletişim sürecinin olumlu biçimde sonuçlanması da, iletilerin doğru kodlanmasına, doğru 
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aktarım ve doğru geribeslemeye bağlıdır. İnsanlar tarih boyunca, düşüncelerini ve duygularını 
başkalarına aktarabilecekleri her türlü yolu kullanarak iletişim kurmuşlar, değişik iletişim 
araçlarıyla yaşamlarını düzenlemişler ve güzelleştirmişlerdir. Sanat, insan deneyiminin ortaya 
koyduğu en etkili iletişim araçlarından biri olmuştur (Broockman, 2014: 309). Sanat, her 
dönem kendi çağının sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirirken, çatışmaların yoğun 
olarak yaşandığı modern çağda da insanların barış özlemlerini dile getirmiş, barışa vurgu 
yapmıştır.  

Sanat, iletişim sürecinin ortasında yer alan ve verici unsurla alıcı unsurun arasında ileti 
taşıma işlevini üstlenen araç olarak rol oynamakta ve çok değişik biçimlerde kodladığı 
iletilerini bazen yüzlerce bazen milyonlarca kişiye iletebilmektedir (Schaffner ve Zabar, 2010: 
339). Sanatın geleneksel masum karakteri ve çok kimseye güzel görünen estetik yanı 
iletilerini daha kolay ve daha çok kişiye aktarmasını sağlamaktadır (Bequette ve Brennan, 
2008: 336). Barışın sanat aracılığıyla aktarılması ve barış iletisinin geniş kitlelere sanat 
aracılığıyla anlatılması bu nedenle etkili olmaktadır. 

Tarihte çok sayıda kişi barışı sağlamak ve anlatmak için çaba göstermiş, çatışma ve 
savaş durumlarında çok sayıda barış anlaşması veya sözleşmesi yapılmıştır. Bazen ordu 
komutanları arasında yapılan antlaşmalar bazen devlet başkanlarınca imzalanmış, bazen de 
elçiler barış sözleşmelerine imza atmışlardır (Mattes ve Vonnahme, 2010: 932). Modern 
çağlarda savaşların artması üzerine dünya barışını sağlamak amacıyla uluslararası bir örgütün 
kurulması çabaları gündeme gelmişse de, bu düşünce gerçekleşememiştir (Pevehouse ve 
Russett, 2006: 983). Savaşların durdurulması ve barışın egemen olması düşüncesi yine 
sanatçıların çabaları ve sanatçıların savaş isteyen güç sahiplerini yönlendirmesi yoluyla 
gerçekleşme olanağı bulmuştur. Ancak savaş yanlıları her zaman daha güçlü olmuşlardır.  

Sanatta barış teması konusu anıldığında ilk akla gelen örneklerin başında Pablo 
Picasso’nun Barış Güvercini’dir. Picasso 1949 yılında, üyesi olduğu Komünist partisinin 
siparişi üzerine Barış Güvercini’ni yapmıştır ve o günden bugüne beyaz güvercin barışın 
simgesi olarak kullanılmaktadır. Ancak daha öncesinden bu yana da barış hep sanatın teması 
olmuştur (Fallon, 2009: 186). Savaşa şiddetle karşı çıkan ve her yapıtında barışı dile getiren 
sanatçılardan biri de Nazım Hikmet’tir. Hiroşima şiirinden “Bilinmeyen Mektup”a kadar 
barışı türlü biçimlerde anlatan Nazım Hikmet, “Barış Şairi” sıfatını almayı da hak etmektedir 
(http://www.haber10.com/, 2015). Barış, insancıl yaklaşımlarla düşünmeyi ve üretmeyi yaşam 
biçemi olarak benimsemiş insanların, özellikle de sanatçıların temel materyali olmuştur. 

Barışı ne kadar çok gündemde tutarlarsa, insanları ve çatışma isteyenleri o kadar çok 
barışa yaklaştıracaklarına inanan sanatçılar, gerek klasik yöntem ve araçlarla, gerekse modern 
yöntem ve araçlarla sürekli barış konusunu ele almışlardır. Bu kapsamda barışı, tiyatro 
oyunlarından popüler şarkılara, modern danslardan grafik tasarımlara kadar çok çeşitli 
yollarla anlatmışlardır (Anderson, 2002: 33).  Dünyadaki şiddetli sıcak çatışma ve savaş 
ortamında insanların en çok gereksinim duydukları şey olan barış, sanatın aktardığı çekici 
iletilerle çok sayıda insanın da ilgisini çekmekte, beğenisini kazanmaktadır.  

Barış düşüncesi ilk insanlardan bu yana geliştirilmeye çalışılmış, doğayı ve insanı 
seven insanlar arasında bir yaklaşım olarak yerleşmiş ve yaşam biçemine dönüşmüştür. Barışı 
bir yaşam biçemi olarak seçen insanlar, yazıdan sese kadar iletişim araçlarını da barışçıl 
biçimde kullanmışlar, iletilerine barışçıl anlamlar ve estetik biçimler yüklemişlerdir 
(Queshiba, 1992: 116).  Yaşamı daha güzel anlatımlarla anlatmak ve toplumsal sorunlara 
çözümler bulmak kaygısıyla yaşayan ve sanat dürtüsü bulunan insanlar da barışı daha 
düşünsel açıdan ele almış ve insanların düşün ve duygu dünyalarına daha çok etki 
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bırakabilecek yapıtlarla barışı anlatmışlardır (McCarthy, 2010: 31). Barış kaygısı sanatçıları 
yönlendirip motive ederken, sanatçılardaki barışa sanat aracılığıyla erişebilme inancı da 
sanatçılara güç vermiştir.  

Nietzsche’nin “hiç bir zaman barış yoktur, çünkü barış zamanı canavar kendi kendine 
saldırır” nitelemesine rağmen, “sanat, şiddeti ortadan kaldırmalıdır, yalnız o yapabilir 
bunu” diye düşünen sanatçılar sanata başvurarak dünyadaki şiddet sorununu çözmeye 
çalışmaktadır (Morris, 2002: 63). Yaratıcı sanatın, savaş yıkıcılığına karşı durmasına örnek 
teşkil eden Albert Camus Alman Nazilerinin Fransa’yı işgal ettiği dönemde kaleme aldığı ‘Bir 
Alman Dosta Mektupları’nda savaş kışkırtıcılığına karşın halkların dostluğunu yüceltirken, 
barışı getirebilecek en güçlü aracın da sanat olduğunu vurgulamıştır (Silva, 2008: 351). 
Bilinen düşünürler ve sanatçılar her zaman barışı savunurken, değişik biçimlerde ve bazen 
insanları rahatsız edecek bazen de hoş gelecek biçimde barışın yollarını göstermişlerdir. 

Barış her zaman, temel amacı sorun çözmek olan sanatın konusu olmuştur. Tarih 
boyunca savaş dönemleri daha çok olduğu için insanlar barışa daha çok ihtiyaç duymuş bu 
nedenle sanatçılar barışı daha çok tema olarak ele almışlardır (Savage, 2010: 12).  
İnsanın içine ferahlık veren peyzaj konulu tablolar ışıklarla bezenmiş manzaralar ışıltılı göller 
kuşların kanat çırptığı mavi gökyüzü çiçek bahçeleri ve daha başka insana huzur duygusu 
veren görüntüler barış adına yapılmış eserlerdir. Coşkulu veya dinlendirici besteler insanı 
romantizme sürükleyen şiirler estetik kavramının somutlaşmış örneği hayranlık uyandıran 
heykeller izleyenleri uçma hissiyle kavrayan sahne gösterileri hep barışı anlatmak amacıyla 
somutlaştırılmış sanat yapıtlarıdır. Sanat, iletmek istediği temayı bazen doğrudan anlatırken, 
bazen de dolaylı yollara başvurmaktadır (Klein, 2008: 374). Her durumda insanları kendine 
çekmeyi becerebilen sanatçının dahice yaklaşımı, barışı anlatmak için de en çarpıcı ve 
vurgulayıcı yolları bulabilmektedir. 

Jean Paul Sartre içindeki bitmez enerjiyi yazarak açığa çıkarmış, yazarken enerjisinin 
şiddet olarak ortaya çıkmasına engel olurken, dünyanın da yetkin sanat ve düşünsel 
yapıtlarına imza atmıştır. Kimi zamanlar “anarşist” olarak nitelenen Sartre, insanları sürekli 
düşünmeye ve üretmeye çağıran yaklaşımıyla barışa vurgu yapmıştır. Sartre’a göre üreten 
insan şiddetten uzak kalır ve barışa daha çok yaklaşır (Machado, 2008: 259). Sinema tarihinin 
en barışçıl sanatçılarının başında gelen Charlie Chaplin, her filminde barış vurguları yaparken, 
“Büyük Diktatör” adlı filminde barışı açıkça ve haykırarak dile getirmiştir. Chaplin’in barış 
iletileri halklar kadar yöneticiler üzerinde bile etkili olmuştur (Baker, 2008: 440). 100 yılı 
aşkın bir süredir yaşayan Charlie Chaplin Sineması barış temasının en etkili biçimde 
aktarıldığı sanatların başında gelmektedir.   

Japon Sineması’nın yetkin yönetmenlerinden Akira Kurosawa’nın 1985 yılında çektiği 
Ran adlı film, iktidar savaşlarının ardından savaşın hiçbir işe yaramadığını, dünyadaki hiçbir 
şeyin uğruna savaşmaya değmediğini anlatan epik bir filmdir. Kurosawa, yıllarca süren iktidar 
ve mülk savaşlarının ardından kimsenin kazançlı çıkmadığını, herkesin kaybettiğini 
göstererek barışa önemli bir vurgu yapmıştır (http://unutulmazfilmler.co/, 2016). Diğer 
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filmlerinde de türlü biçimlerde barışa vurgu yapan Kurosawa, özellikle çatışmanın 
anlamsızlığı üzerinde durmaktadır.    

Başta savaşların çok yoğun yaşandığı dönemler olmak üzere, tarihin hemen her 
döneminde barışa gereksinim duyan insanlar barış özlemlerini sanat yapıtları üreterek ortaya 
koymuşlar, öncelikle resim olmak üzere heykel, tiyatro, bale, sinema, kaligrafi ve daha pek 
çok dalda barış tema olarak seçilmiştir (Leeuwin, 2000: 268). Yeniden Doğuş anlamında 
gelişen Rönesans sanatında, özgürlüğün yanı sıra savaş karşıtlığı da sanat yapıtlarına konu 
olmuş, dönem sanatçıları inanların özlem duyduğu güzel dünyalar betimleyerek barışa vurgu 
yapmışlardır. Göz alıcı manzara resimleri, ince kıvrımlarla bezeli yetkin insan heykelleri, 
insanı sürekli huzura ve güzele çağıran şiirler Rönesans’ın barışa sunduğu katkılardır 
(Dempsey, 2005: 415). Sanat tarihinde baştan aşağı bir devrim olarak nitelenen Rönesans, 
barış temalı sanatın da yeni bir evreye girdiği dönemdir. 

Rönesans’tan bu yana barışı tema edinen çok sayıda sanat savaşa karşı durmaya 
çalışırken, savaş yanlıları da boş durmamış, savaş nedenleri ve araçları üretmişlerdir. Eduardo 
Galeano’nun, “Günümüzün tepetaklak olmuş, tersine dünyasında evrensel barışı en çok 
gözeten ülkeler en çok silah üreten ve diğer ülkelere en çok silah satan ülkelerdir; en itibarlı 
bankalar en çok uyuşturucu parası aklayan ve en çok çalıntı para saklayan bankalardır; en 
başarılı endüstriler gezegeni en çok zehirleyenlerdir; çevrenin korunması onu yok eden 
şirketlerin en parlak işidir; en kısa zamanda en çok insanı öldürenler, en az işle en çok parayı 
kazananlar (kapitalizmin altın kuralları) ve doğayı en ucuza en fazla yok edenler 
dokunulmazlık ve kutlamayı hak ederler” diyerek modern çağın şiddet gerçeğini açıklarken, 
sanatçıların çabaları büyük ölçüde barış yönünde yönlenmektedir (Galeano, 2004: 57). Belirli 
kişi, grup ve devletlerin çıkarları doğrultusunda artan şiddet ve savaşlara karşı sanatçıların 
gücü yeterli olmamakla birlikte, tüm sanat çalışmaları, 21. yüzyılın en büyük sorunu olan 
barış ihtiyacı üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Kanadalı sanatçı Louise Ladouceur, açtığı çok sayıda grafik ve resim sergisinde barış 
temasını ele almış; barışı çizgiler ve renklerle anlatmıştır. Ladouceur, resim ve grafik 
çalışmalarının yanı sıra, makale ve yazılarıyla da barışı anlatmaya çalışmış, bir barış elçisi 
olarak sürdürdüğü çalışmalarını her alanda gerçekleştirmiştir (Ladouceur, 2012, 279). Barışı 
temel ilke olarak benimsemiş sanatçılar sanatın çok değişik dallarında yapıt üretebilmekte, 
barış çağrısı yapabilmektedir.  

Sanat, modern çağda da barışı anlatmak için etkili bir araç olarak kullanılmış, modern 
sanat yöntemleriyle dünyanın her yerinde geniş kitlelere seslenilmiştir. Birleşmiş Milletler ve 
Uyum ve Barış Vakfı tarafından Şubat 2012’de düzenlenen etkinlikte, yalnızca çocukların 
katılabildiği barış konulu sanat yapıtları etkinliği düzenlenmiştir. Özellikle nükleer savaş 
konusuna dikkat çekilen etkinlikte, çizimden yağlıboya resme kadar çok değişik dallarda 
sanat yapıtı barış özlemi içindeki insanlarla buluşturulmuştur (http://www.unartforpeace.org/, 
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2016). Barış konulu etkinlikte çocukların yer alması, etkinliğe ve barışa olan ilgiyi daha da 
arttırmıştır.   

Amerikalı fotoğraf sanatçısı Emma Stolarski, Ocak 2016’da Hindistan’da düzenlediği 
çalıştayda insan haklarına ve barışa vurgu yapmış, dünyanın değişik yerlerindeki barış 
ihlallerini ve barışa özlemi fotoğraflarla anlatmıştır (http://www.artworksprojects.org/, 2016). 
Başta Orta Doğu olmak üzere dünyanın pek çok yerindeki savaşları ve çatışmaları ve bu arada 
insanların mağduriyetini çarpıcı fotoğraflarla yansıtan Stolarski, tüm fotoğraflarında barış 
özlemini dile getirmektedir.   

 

Sonuç 

İnsanlık tarihinin büyük bölümü savaş ve çatışmalarla geçmiş, yaşanan şiddet sayısız 
kişiyi mağdur etmiş, pek çok kişide yaşam kaygıları oluşturmuştur. Bazı dönemlerde 
savaşlara ve çatışmalara çözüm bulma, barışı sağlama çabaları olsa da, insanlardaki çıkar 
düşüncesi, sahip olma ve egemenlik kurma kaygıları, ilkel hırs ve çabalar şiddeti ve 
çatışmaları durdurmaya yetmemiştir. İlk çağlarda da savaşan insan, uygarlığı ürettiğini iddia 
ettiği modern çağlarda da savaşmakta, insanlar modern çağda da en çok barışa gereksinim 
duymaktadır. 

Mağaralardaki duvar resimlerinden modern danslara kadar tarihin her evresinde sanat 
kapsamında anlatılan şiddet, çatışmalar, savaş ve bunun karşıtı olan barış ve güzel yaşama 
konusu çağlar boyunca tüm sanatçıların temel kaygısı olmuştur. Başlıca amacı sorun çözmek 
olan sanat en çok barışı sağlamak için çaba harcamış, barışı çağrıştıran göz alıcı peyzaj 
görüntülerinden ırkçılık karşıtı fotoğraf ve şarkılara kadar değişik yollarla barışı anlatmaya 
çalışmıştır. Sanatçıların özenli çabaları, düşünce ve duyguların dikkatlice kodlayarak çekici 
biçimde insanlara aktarmaları da etkili olmuş, insanlar sanatçıların iletilerini alabilmişlerdir. 
Sanatçıların barış çabaları tüm insanlar üzerinde etkili olmasa da, pek çok insanın barış 
konusunda istekleri ve çabaları artmıştır. 

Picasso’dan Charlie Chaplin’e, Nietzsche’den Nazım Hikmet’e kadar pek çok sanatçı, 
değişik yollarla sanatı anlatmaya çalışmış, yapıtları klasikleşmiş ve insanlar üzerinde etki, 
bırakmıştır. Egemenliği ele geçirme, daha çok kazanç sağlama amacıyla yaşayan şiddet ve 
savaş yanlıları her zaman daha çok söz sahibi olsa da, barış yanlıları da bir araya gelerek güç 
sahibi olabilmişlerdir. Ancak hiçbir araç barışı, sanat kadar insancıl ve çekici biçimde 
anlatamamış, sanatın diliyle anlatılan barış daha etkili ve kalıcı olmuştur. Bölgesel 
çatışmaların durması ve küresel barışın sağlanması için yaşamın her alanında sanata daha çok 
yer verilmeli ve sanatçılar daha çok önemsenmelidir. 

Özellikle modern çağda, geniş kitlelere insancıl iletiler aktarmak için sanatın gücü 
yadsınamamaktadır. Sanat, dünyadaki herkese, etkili biçimde ulaşabilecek ve anlaşılabilecek 
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bir iletişim dilidir. Bu nedenle sanatçıların daha çok desteklenerek barış konulu sanat 
üretiminde ve etkinliğinde bulunması, dünya barışını da kolaylaştırabilecek etken olarak 
görünmektedir. 
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ANTİK DÖNEMLERDEKİ GREK PARALI ASKERLER VE HOPLİTLERİN ÖNEMİ 

Eren Karakoç* 

Öz 

Antik Greklerin askeri kültürlerinde paralı askerlik çok önemli bir konumda yer almaktadır. Birçok 
yurttaş, polis şehirlerinde ve sefere giden ordularda paralı asker olarak görev yapmıştır. Bu askerler kendi 
ülkelerinden ziyade komşu devletlerin, hatta Yunanistan’a düşman devletlerin ordularında hizmet etmişlerdir. 
Arkaik dönemden itibaren Babil, Mısır ve Pers krallarının hizmetlerinde bulunmuşlardır. Askerlerin eğitimli 
olanları ise yükselerek, Pers ve Mısır kralların kişisel korumaları, hatta bölgenin valisi veya satrabı olmuşlardır. 
Greklerin savaşçı özellikleri ve ağır piyadeler olan hoplitlerin kullandığı falanks düzeninin savaş alanlarındaki 
güçlü etkisi, birçok krallığı bu paralı askerlerden yararlanmaya itmiştir. Bu askeri olgunun yanında, ekonomik ve 
sosyolojik sıkıntılar da, paralı askerliğin zamanla Greklerin tüm sosyal katmanlarına yayılmasına ve her kesimin 
başvurabileceği bir ekmek kapısı olmasına neden olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Paralı Askerler, Antik Grekler, Grek Paralı Askerler, Hoplit, Ağır Piyade, Peltast, Hafif 
Piyade 

Greek Mercenaries in Ancient Times and the Importance of Hoplites 

Abstract 

        In the military culture of Ancient Greeks Mercenary is in a very important position. Many citizens served as 
mercenaries in the polis and in the military expeditions. These soldiers have often served in the neighboring 
states or even in the armies of enemy States rather than their own country. Since the archaic period these soldiers 
were found even in the service of the Babylonian, Egyptian, and Persian kings. The trained soldiers have even 
risen  to become the personal guards of the kings of Persia and Egypt, and even some have become the governors 
of the region. It has pushed many kingdoms to take advantage of the mercenaries because of the warrior features 
of the Greeks and the strong influence of the phalanx system of the heavy infantry hoplites in the battlefield. 
Apart from these military situations, economic and sociological problems also caused mercenary to spread to all 
social strata and became a source of livelihood for every public sector. 
 
Key Words: Mercenary, Ancient Greeks, Greek Mercenary, Hoplites, Heavy İnfantry, Peltast, Light İnfantry 

 

1.Grek Paralı Askerler 

Antik dönemden kalan ve Akdeniz çevresindeki bütün uygarlıklardan gelen birçok 
yazılı ve yazısız kaynakta, Grek paralı askerlerin betimlemelerine rastlarız. Bu kaynakların 
birçoğunu ise Greklerin her türde yazdıkları edebi eserler oluşturur. Buna rağmen, Ege 
çevresinde Grek paralı askerlerin ilk olarak ne zaman görüldükleri tam olarak 
belirlenememiştir. Ancak Greklerin savaşçı bir kültüre sahip oluşlarından dolayı, paralı 
askerlerin M.Ö. 12. Yüzyıldan sonra Ege Havzası’nda başlayan Karanlık Devirlerin ilk 
dönemlerinden itibaren var oldukları tahmin edilebilir. Greklerin ilk eseri olan ve Homeros’un 
bir araya getirerek oluşturduğu tahmin edilen İlyada ve Odisseia destanlarında, tam olarak 
belirtilmese dahi, deniz ötesi askeri seferler ve yurttaşların birçoğunun bu seferlerde asker 
olarak bulunması, bu olguyu destekler niteliktedir. Bu destanların bir araya getirildiği dönem 
olan M.Ö. 8. Ve 7. Yüzyıllarda yaşayan şair Archilochus, kendisinin bir paralı asker olduğunu 
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dile getirmektedir (Burnett, 1983). Herodotos’a göre Karyalılar, yine bu yüzyıllarda olmak 
üzere ilk deniz ötesi paralı askerlik hizmetinde bulunanlardır (Herodotos, 1885/2011: 
201,202).  

Sonraki Dönemin filozofları, askeri taktisyenler ve tarihçiler eserlerinin birçok yerinde 
paralı askerlere değinmektedirler. Mesela dönemin ünlü taktisyeni Aeneas Tacticus, dönemin 
paralı askerleri hakkında çeşitli bilgiler sunmaktadır (Parke, 1933: 45-70). Paralı askerler 
hakkındaki en ayrıntılı bilgiler ise Ksenophon’un Anabasis adlı eserinde bulunmaktadır. M.Ö. 
401 yılında Anadolu Pers satrabı olan prens Kyros, kralı ve ağabeyi II.Artakserkses’e karşı bir 
sefer düzenlemiş ve bu seferde yanına birçok şehirden gelen Grek paralı askerleri de 
katmıştır. Sefere bizzat komutan olarak katılan Ksenophon, askeri tecrübelerine dayanarak 
yazdığı bu kitabında, sefere gidişi ve dönüşü sırasında başından geçen olayları etkileyici bir 
anlatımla bizlere bırakmıştır. Bu kaynakta, sefere katılan Grek paralı askerlerin birçok özelliği 
gözler önüne serilir. Ne amaçla sefere katıldıkları, nasıl eğitildikleri, nasıl yaşadıkları ve o 
dönemin dünyasında diğer insanlar tarafından nasıl algılandıkları ayrıntılarıyla anlatılır. 
Dolayısıyla Anabasis, Grek paralı askerleri anlamak ve yorumlamak için başlıca kaynaklardan 
biridir. 

Paralı askerlerle ilgili bir diğer önemli ve en eski kaynaklardan biri, M.Ö. 6. yüzyılın 
ilk yarılarına tarihlenir. Babil’deki büyük sarayda bulunan tayın metinlerinde, Batı 
Anadolu’dan (Lidya, İyonya) gelen insanlardan söz edilmesi, kralın Babil’deki ordu için 
imparatorluk dışındaki farklı etnik gruplardan asker topladığını ve bu dönemde dahi Grek 
paralı askerlerin Akdeniz dünyasında önem arz ettiğini gösterir (Kuhrt, 1995/2010: 303). 
Yahuda’da yapılan kazı çalışmalarıyla gün ışığına çıkarılan ve Babil buluntularıyla aynı 
döneme tarihlenen, Grek askerlerine ait yapı kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Bu dönemde 
bölge, Babil krallığı sınırları içinde bulunduğundan, bu kalıntıların Grek paralı askerlere ait 
olan bir garnizon olduğu söylenebilir. Muhtemelen temel amaçları para kazanmak ve 
ailelerini geçindirmek olan bu askerler, şan ve şöhret kazanan Grek komutanların deniz 
ötesindeki başarılarını tüccarlardan ve maceracılardan duyup, denizleri aşarak o komutanların 
birliğine katılırlardı. Bu askerler hakkındaki en güzel örnek, şair Alkaios’un M.Ö. 6. yüzyıl 
başına tarihlenen şiiridir: “Dünyanın bir ucundan geliyorsun sevgili Antimenides. Dört 
karışlık kerpiç evlerde oturan Babilliler için altın kabzalı kılıçla savaştın, beş kübit boyunda 
dev bir savaşçıyı öldürüp hepsini beladan kurtarmakla büyük bir iş yaptın” (Kuhrt, 
1995/2010: 303).  

Bahsedilen örneklerden anlaşıldığı gibi paralı askerlik her zaman yoksul Greklerin 
ekmek kapısı olmuştu. Grek şehirleri arasında süregelen savaşlarla ve ekonomik buhranlarla 
sıkıntıya düşen fakir Grekler, hangi devlet ihtiyaç duymuşsa, o devletin ordusuna katılmışlar, 
yaşamlarının çoğunu bu şekilde sürdürmüşlerdir (Diakov ve Kovalev, 1972/2010: 311). Buna 
en güzel örnek Mısır krallığının dar gelirli Grekleri orduya katmasıdır. Yunanistan’ın Arkaik 
Dönemi’ne denk gelen 26. Hanedanlığın Mısır kralları (M.Ö. 664-525) orduda reforma 
giderek, yeni yerli birliklerin yanında birçok yabancı birlik kurmuşlardır. Bu gelişme 
hakkındaki en güzel kaynak, M.Ö. 593’deki Kuşi Seferi’ne çıkıldığı sırada Grek bir paralı 
askerin, Ebu Simbel Tapınağı’ndan geçerken dev II.Ramses heykelinin bacağına duvar yazısı 
kazımasıdır: “Bu yazı, Kral Psammetikos Elephantine’e geldiği zaman, Psammetikhos ile 
birlikte deniz yolculuğu yapan Theokles’in oğlu tarafından yazılmıştır; ırmak izin verdiğince 
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Kerkis’i aşmışlardır. Yabancı dilde konuşanlara (yani yabancı orduların askerleri) Potasimto, 
Mısırlılara Amasis komuta ediyordu.” (Kuhrt, 1995/2010: 344).  

Yabancı ordularda görev yapan bu askerlerin, zaman zaman bağlılıklarının 
sorgulandığı da oluyordu. Temel amaçların para kazanmak ve ganimet toplayarak şan ve 
şöhret elde etmek olduğu bu birliklerde, düşman tarafına geçme durumlarına da rastlanıyordu. 
Buna en güzel örnek, Mısır kralı Apries’in (M.Ö. 589-570) döneminde komutan olan Mısırlı 
Nesuhor’un Asvan Stelinde anlatılır: (kendi adını belirtip duasını ettikten ve tanrılar için 
yaptığı iyi işlerden, vb. bahsettikten sonra söyle der: 

“Çünkü sen(tanrı) beni talihsiz bir kaçıştan, kalplerinde kötülük olan ve 
kalplerine Şas-heret’e (Güney Nübye) gitme arzusu olan paralı askerlerden, 
Libyalılardan, Yunanlılardan, Asyalılardan ve yabancılardan kurtardın. Majesteleri 
onların yaptıkları kötülükten korktu. Telkinle onların kalplerini tekrar kazandım, 
Nübye’ye gitmelerine izin vermedim, onları saraya majestelerinin huzuruna getirdim; 
majesteleri cezalarını verdi.” (Kuhrt, 1995/2010: 344). 

Tasvir edilen bu olay, Herodotos’un Tarih adlı kitabında değişik bir sonuçla 
anlatılmıştır:  

“Bakınız, niçin bu iki yüz kırk bin Mısırlı savaşçı kaçmış ve gelip Ethiopialıların 
yanına yerleşmiş. Psammetikos kral zamanında, Elephantine kentinde Ethiopialılara 
karşı, Pelusion yakınındaki Daphne’de Araplara ve Asurlulara karşı ve Marea’da 
Libya’ya karşı garnizonlar kurulmuş. Bugün de Persler aynı yerlerde kendi 
garnizonlarını tutmaktadırlar, Psammetikos zamanındaki gibi Elephantine’de ve 
Daphne’de garnizonları vardır. Evet, Mısırlılar üç yıl boyunca nöbet beklemişler, kimse 
gelip nöbeti değiştirmemiş. Aralarında danışmışlar ve oybirliğiyle karar vererek, 
Psammetikos’u bırakıp Ethiopia’nın yolunu tutmuşlar. Bunu haber alan Psammetikos 
peşlerine düşmüş; yetişmiş ve boşuna yalvarıp yakarmış, “Kendi öz yurtlarınızın 
tanrılarını, karılarınızı ve çocuklarınızı bırakıp gitmeyiniz,” demiş. O zaman bu 
savaşçılardan bir tanesi diyorlar, erkeklik aletini çıkarıp göstermiş ve “Bu bende 
olduktan sonra nerede olsa karı da bulurum, çocuk da yaparım,” demiş. Bunlar 
Ethiopia’ya vardıkları zaman ora kralının emrine girmişler; o da onları hoş tutmuş, 
kendisine karşı çıkmış olan bazı Ethiopialıların yabanlıklarını yumuşatmışlar, 
Mısırlıların göreneklerini tanıtmışlar.” (Herodotos, 1885/2011: 131,132).  

Bölgede M.Ö. 6. Yüzyılın ortalarından itibaren Akamenid hâkimiyeti kurulunca 
Persler, çevre halklar üzerindeki hakimiyetlerinde Grek paralı askerlerden de 
yararlanmışlardır. Yunanistan’dan Pers İmparatorluğuna paralı askerlerin ilk katılışı 
Kserkses’in M.Ö. 480 tarihli büyük Yunanistan Seferi sırasında olmuştur. İmparatorluğun 
birçok bölgesinden gelen binlerce askerin oluşturduğu bu büyük ordunun Yunanistan’a doğru 
yürüyüşü sırasında, Herodotos’a göre Arkadialı yoksul bir asker, ekmek parası bulmak için 
kendi yurttaşlarına karşı Kserkses’in ordusuna katılmıştır (Herodotos, 1885/2011: 627). Bu 
tarihten sonra artarak devam eden ilişkiler süresince, birçok Grek, Pers ordusunda istihdam 
edilmiştir. Özellikle M.Ö. 5. yüzyılın ortalarından itibaren, İmparatorluğun ordularında dağlık 
ve yoksul bölgeler olan Yunanistan’daki Akha ve Arkadia’dan gelen paralı askerlerden daha 
fazla yararlanılmaya başlanmıştır (Secunda ve Chew, 1992: 23). Ancak bu durumu,  
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imparatorluğun tüm bölgelerine mâl etmek yanlış olur. Çünkü ele geçen yazılı kaynakların 
çoğunun Grek ve batılı yazarların elinden çıkmasının yanında, bu yazarların, imparatorluğun 
genelde batı bölümünü inceleyerek yorum yaptıkları anlaşılmaktadır. Fakat İmparatorluğun 
batı politikasında, hâkimiyetinin sağlanmasında Grek paralı askerlerin büyük öneminin 
olduğu bir gerçektir.  

Ancak bu durum, M.Ö. 5.inci yüzyılın sonunda imparatorluk için büyük bir sorun 
yaratmıştır. Anadolu satrabı olan prens Kyros’un, M.Ö. 401 yılında abisi II. Artakserkses’e 
karşı ayaklanarak çıktığı seferinde, çeşitli şehirlerden toplanan on üç bin civarında Grek paralı 
asker bulunmaktaydı. Bu paralı askerler arasında Yunanistan’ın Atina, Sparta ve Thebai gibi 
güçlü poliserinden gelen ünlü komutanlar, politik sürgünler ve her sınıftan yurttaşlar 
bulunmaktaydı (Ksenophon, 1998/2011). Ksenophon’un eserinde bahsettiği bu seferdeki 
meşhur Onbinler’in yarısından fazlası ise, geri kalmış ve yoksul memleketler olan dağlık 
Akha ve Arkadia bölgelerinden gelen paralı askerlerdir (Ksenophon, 1998/2011: 457). 

 Perslerin imparatorluk ordularındaki komuta kademelerindekilerin çoğunun Pers ve 
Medlerden oluştuğu görülmekteydi. Fakat kabiliyetli Grek komutanların Pers komuta 
kademesinde paralı asker olarak görev yaptıklarına da şahit olunmuştur. Büyük Kyros’dan 
sonra tahta geçen Kambis’in (M.Ö. 530-522) M.Ö. 525’deki Mısır seferi sırasında, firavun 
Amasis’in (M.Ö. 570-526) ordusunda görev yapan Halikarnaslı Fenes, gemileriyle Mısır’dan 
kaçarak Gazze’de bulunan Kambis’in yanına sığınmış ve ordusunda komutan olarak görev 
yaparak, Kambis’in Mısır fethinde taktik yardımlarda bulunmuştur (Günaltay, 1948: 152). 
Yine Kambis’in ordusunda bulunan Argos’lu Nikostrates adlı bir subay, Delta bölgesindeki 
önemli bir mevkiinin fethedilmesinde önemli bir rol oynamıştır (Günaltay, 1948: 235). 
Kambis’ten sonra tahta geçen Darius (M.Ö. 522-486) döneminin önemli olaylarından M.Ö 
490’daki Maraton Savaşı’nda, Perslere karşı büyük bir başarı kazanan Atina ordusunun 
başındaki deneyimli komutan Miltiades’i, Darius’un M.Ö. 513’deki İskit Seferi’nde, Pers 
ordusunun önemli bir subayı olarak görürüz (Holland, 2006: 187-190).  

Grek paralı askerler, özellikle M.Ö. 5. Yüzyılın son yarısından itibaren Pers ordusunun 
ana güçlerinden birini oluşturmuşlardır. Pers yönetimi genelde bu askerlerin yiyecek ve 
bakımlarını karşılar, aylık olarak 1 altın dareike (darikos) ücret verirdi. Çoğu zaman bu 
askerler görevlerini layıkıyla yerine getirirler ve yönetim tarafından da ödüllendirilirlerdi. 
Greklerin en ünlü ağır piyadeleri olan hoplitlerin savaş alanlarındaki yararı, onların bizzat 
Pers kralının yanında görev yapmalarını dahi sağlamıştır (Wieshöfer, 2003: 146,147). M.Ö. 
401 yılında abisi II.Artakserkses’e karşı ayaklanan Kyros’un ordusuna katılan on üç bin Grek 
paralı askerden biri olan tecrübeli komutan ve yazar Ksenophon’un verdiği bilgiye göre, 
Kyros’un bizzat şahsi korumaları 300 hoplitten oluşuyordu (Ksenophon, 1998/2011: 237). 
Kyros’un bu seferine, Yunanistan’ın ve İyonya’nın (Batı Anadolu) her yerinden paralı 
askerler katılmıştır. Bunlardan on bir bini hoplit olmak üzere, hoplitlere atiklikleriyle destek 
sağlayan iki bin hafif piyade (peltastlar, Giritli okçular, Rodoslu sapancılar) ile birlikte on üç 
bin paralı asker katılmıştır (Ksenophon, 1998/2011: 27-33). Grek paralı askerler savaş 
becerilerinden dolayı Pers yönetimi tarafından özellikle tercih edilmişler, imparatorluğun 
yıkılmasına kadar orduda görev almışlardır. Büyük İskender’in Perslere karşı ilk savaşı olan 
Granikos Savaşı’nda, Grek-Makedon ordusuna karşı en büyük direnci gösterenler, Pers 
askerleri değil, ağır zırhlarıyla ve güçleriyle öne çıkan Grek paralı askerler olmuştur (Tekin, 
2007: 104-106). Bu durum, Grek paralı askerlerin çoğu zaman kendi milliyetlerini hiçe 
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sayarak, maaşlarını aldıkları sürece emirlerinde bulundukları ordunun komutanlarının 
emirlerine her şartta itaat edebildiklerini göstermektedir. 

M.Ö. 4. yüzyılda adından en çok söz ettiren Grek paralı askerler ise, M.Ö. 4. yüzyılın 
ortalarından itibaren Sirakuze’de tiran olarak hüküm süren I. Dionysius’un kiraladığı 
Sileroioi’dir. Bu büyük birliğe Dionysius, Siraküze şehrine yakın konumda bulunan, adı 
şimdiki tarihte Cazzo Mussino olarak bilinen bir kaleyi tahsis etmiştir (Serge, 1997: 210). 
Dionysius böyle bir kuvvetle, şehirdeki her politik kademeye bu birliğin komutanlarını 
yerleştirerek, demokrasinin bütün kalıntılarını ortadan kaldırmış ve baskıcı bir tiranlık 
sistemini kurarak, sağlam ve baskıcı bir hâkimiyet kurmuştur (Serge, 1997: 210). 

Grek paralı askerlerin gerek Yunanistan polislerinde, gerekse Babil, Mısır ve 
Akamenidler gibi dönemin hâkim ve askeri açıdan güçlü devletlerinde aranan birlikler olması, 
bu birlikleri oluşturan insanların yetiştikleri kültürün savaşçı bir yapıya haiz olmasından 
kaynaklanmaktadır. Grek uygarlığı, kültür ve felsefe alanında olduğu kadar, askeri alanda da 
diğer kavimleri etkilemiş, katıldıkları seferler, organizasyon yapıları ve yaşamlarının her 
anına işlemiş olan savaşçılık özellikleriyle, günümüzde dahi bilimsel araştırmalara, 
romanlara, filmlere konu olmuşlardır. Greklerin bu özellikleri, ordularındaki piyadelerin, 
güçlü disiplinli ve savaşçı bir yapıya kavuşmasına sebebiyet vermiştir. Grek ordularının baş 
gücünü oluşturan bu piyadeler, temelde iki sınıfa ayrılmaktaydı: ağır piyadeler (hoplitler) ve 
hafif piyadeler (peltastlar). Bu birliklerin savaş alanlarındaki başarısı ve özellikle, neredeyse 
dünyanın bilinen diğer tüm topraklarını fethetmiş bulunan güçlü Pers İmparatorluğu’nun 
savaş makinesine karşı gösterdikleri güçlü direnç, Grek paralı askerlerinin ün kazanmasına 
sebebiyet vermiştir. Böylelikle bu birlikler, özellikle M.Ö. 490 yılında başlayan ilk Pers 
istilasından sonra, bu düşman devletin ordularında paralı asker olarak hizmet vermeye 
başlamışlardır. 

Dönemin bu ünlü paralı askerleri temelde hoplitlerden (ağır piyade) oluşurken, 
savaşlardaki gerekliliklerinden dolayı, okçular (Toxotes), sapancılar, hafif piyadeler (Peltast) 
de paralı asker olarak kiralanmaktaydı. Bunlara en iyi örneklerden biri olan Giritliler, 
okçuluktaki becerileriyle, birçok paralı asker çıkarmıştır. Giritlilerin yanında, sapancılıktaki 
becerileriyle Rodoslular, hafif ve ağır piyadeler olarak Yunanistan’ın güneyindeki 
Peleponnes’ten gelen Arkadialılar, İtalya’dan Sirakuzeliler, özellikle M.Ö. 4. yüzyılın 
başlarından itibaren Spartalılar, en çok paralı asker olan Greklerdir (Ksenophon, 1998/2011: 
33). Grek paralı asker birliklerinde, Greklerin yanında, özellikle ağır piyadeler haricinde diğer 
sınıflardan başka ülkelerin askerleri de bulunmaktaydı. İskitler okçu olarak,(Ksenophon, 
1998/2011: 239) Trakyalılar ise süvari ve hafif piyadeler olarak paralı asker olmuşlardır 
(Ksenophon, 1998/2011: 33).  

Grek paralı askerlerin ne için dönemin diğer büyük kuvvetleri, hatta Pers 
İmparatorluğu gibi güçlü orduya sahip bir devlet tarafından istendiklerini anlamak için, bu 
birliklerin yapılarına ve silahlanış biçimlerine değinmek, konunun daha iyi anlaşılmasını 
sağlayacaktır. 

2. Hoplitler 

Grek paralı askerlerinin en vurucu gücünü oluşturan hoplitler, Antik Grek dünyasının 
ana piyade güçleridir. Hoplit kelimesi ise anlam olarak hoplondan türemiştir. Hoplon, temel 
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olarak “büyük kalkan” anlamına gelirken, hoplit “büyük kalkanlı adam” anlamına 
gelmektedir. Hoplitler çoğunlukla antik Grek şehirlerinin yurttaşları olurlardı ve genellikle iki 
buçuk metre boyunda uzun mızrak, düz ixphos kılıç ve ağır metal kalkanla donanırlardı. Bu 
askerlerin savaş sırasındaki düzenlenmesine ise falanks düzeni denirdi (Bingham ve diğerleri, 
2002/2012: 176). 

Hoplitin kökenleri kesin değildir. Bu konuda tarihçiler arasında görüş birliği 
sağlanamamıştır. Geleneksel bilgilere göre hoplitlerin ilk görüldüğü yer, M.Ö. 8. yüzyıl 
Spartasıdır. Bu görüşte olan tarihçiler, kaynaklarını Homeros’un İlyada destanına 
dayandırmaktadırlar. İlyada’ya araştırmacı gözüyle bakıldığında, hoplit ve falanks düzenine 
ait izler görülebilir. Fakat son araştırmacılara göre hoplitlerin ilk göründüğü tarih daha sonraki 
bir tarihe, M.Ö. 7. yüzyıla tarihlendirilir. Bu bilginin dayandığı kaynak ise Korint’teki 
kazılarda ele geçirilen Chigi Vazosu’dur. M.Ö. 650’lere tarihlenen bu vazo üzerinde, gayet 
ayrıntılı olarak hoplitler resmedilmiştir. Bu bilgiden çıkarılacak sonuca göre, hoplitlerin 
evrimi bu tarihte kesinlikle tamamlanmıştır. Vazo üzerindeki hoplitler, tam zırhlı olarak, 
falanks düzeninde resmedilmişlerdir (Hurwit, 2002). Bu iki görüş de hoplit piyade tarzının en 
az iki yüz yıllık bir gelişim süreci geçirdiğini, bu sürecin sonucu olarak M.Ö. 650 yıllarında 
kesin olarak gelişmesini tamamladığını ortaya koymaktadır. 

Hoplitlerin nasıl bir askeri yapıya sahip olduklarına değinmeden önce falanks 
düzeninin öğrenilmesi, bu birliklerin güçlü yanlarının kavranması anlamında faydalı olacaktır. 
Falanks, mızrak (dory), cirit ve benzerleriyle silahlanmış ağır piyadelerin oluşturduğu, düzgün 
sıra ve saflardan oluşan dikdörtgen biçimli bir dizilim şeklidir. Antik yazarlar arasındaki 
görüş birliğine göre falanksdaki askerler birlikte sefere gider, birlikte yürür, birlikte kamp 
yapar; savaşta ise tek bir vücut gibi düşmana karşı ilerleyerek çarpışmaya girişirlerdi (Hanson, 
2000: 65). Buna rağmen falanksın askeri düzende benimsenmiş kurallara dayanan standart bir 
biçimi yoktu. Mızrakla ve kalkanla silahlanmış her birlik falanks düzeninde dövüşebilirdi. 
Önceki devirlerde de falanks benzeri düzenlenmiş askeri birlikler bulunmaktadır. Buna en 
eski örnek, M.Ö. 2450 yıllarında Sümer şehir devleti olan Lagaş’ın ensisi (kralı) Eannatum’a 
ait olan Akbabalar Steli’dir. Bu stelde, falanks benzeri bir dizilimde sıralanmış, uzun mızrak,  
deri miğfer ve büyük tahta kalkanlara sahip olan askeri bir birlik görülmektedir. Antik 
Mısır’daki piyadeler de benzeri dizilimleri kullanmışlardır. Greklerde ise falanks, ilk olarak 
Homeros’un M.Ö. 8. yüzyılda bir araya getirdiği ünlü destanında geçer. İlyada’da açıkça 
piyadelerin bu düzende sıralandıkları belirtilir. Bu durum, falanksın önceki köklü kültürlerden 
gözlemlenerek alındığını ortaya koysa da, antik Grekler tarafından bir hayli geliştirilerek 
benimsendiği açıkça ortadadır (Hanson, 2000: 66).  

Yukarıda da değinildiği gibi hoplit-falanks düzeninin gelişmesi M.Ö. 650 yılında 
kesinlikle tamamlanmıştır. Bu bilgilerden anlaşıldığına göre hoplit-falanks düzeni iki yüzyıl 
boyunca gelişim aşaması geçirmiş, silah ve zırh teknolojisinin gelişmesiyle bu birliğin şehir 
devletlerindeki siyasi ve askeri etkisi, M.Ö. 7. yüzyıl ortalarında doruk noktasına ulaşmıştır. 
Bu etkilere ek olarak, Grek toplumsal hayatında ortaya çıkan sosyal, siyasal ve askeri 
değişimler, hoplit-falanksın gelişimini de tamamlamasıyla daha da keskinleşmiştir. M.Ö. 7. 
yüzyıla değin ülke savunmasında etkin rol oynayan aristokrat sınıf, “Ülkeyi savunan, onu 
yönetme hakkına da sahiptir.” anlayışıyla hareket ederek konumunu meşru bir zemine 
oturtmuştu. 
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Ancak genelde orta sınıfın oluşturduğu hoplit-falanks düzeni önem kazanınca, bu 
birlikler ülke savunmasında öncelikli konuma kavuşmuşlardır. Bu savaşçılar, seferlere kendi 
malları olan mızrak, miğfer, ağır zırh, kılıç ve kalkanlarıyla katılan kimselerdir. Homeros’un 
destanlarında bahsedilen ve Karanlık Devir’in sonlarına tarihlenen eski savaş yöntemi, 
özellikle bireysel gözüpeklilik ve düelloları içermekteydi. Hoplitlerle yürütülen yeni savaş 
yöntemi ise, sıkı tutulan safların yardımıyla askeri birliklerin toplu saldırılarına ve 
savunmalarına olanak tanımakta, safları oluşturan yurttaşların birbirileri arasındaki dayanışma 
ve eşitliğe vurgu yapmaktadır. Bu sayede artık siyasetin sahiplenilmesi ve savunulması da, 
aristokrat zengin sınıfın tekelinden çıkmış,  elde ettikleri askeri kuvvet nedeniyle bütün halk 
katmanına (demos) yayılmıştır. (Çıvgın ve Yardımcı, 2007: 149).  Bu aşamadan sonra demos, 
her alanda kendi haklarını aramayı öğrenerek, sonrasında tüm dünyayı değiştirecek olan ilk 
demokrasinin temelleri de atılmaya başlanmıştır  

Önceki dönemlerde askerler bireysel şekilde dövüşürken, falanksla birlikte dövüş şekli 
değişikliğe uğramıştır. Hoplitler bu dizilimde, düzenli sıralar halinde birbirlerine sıkıca 
kenetlenirdi. Yuvarlak kalkanlarını sağlam bir şekilde vücutlarına yakın olarak tutarlardı. 
Açıkta kalan sağ tarafları ise yanlarında yer alan yoldaşlarının kalkanı tarafından korunurdu. 
Mızraklarını ise, ilk saftan başlamak üzere kalkanlarının üzerinden ileriye doğru uzatırlardı. 
Arka sıralarda bulunan askerler de mızraklarını öndeki yoldaşlarının omuzlarının üstünden 
ileriye doğru uzatırlardı. Genellikle ilk iki ve üç sıranın mızrakları bu şekildeyken, arkadaki 
saflara doğru, mızrakların ucu yukarı bakardı. Bu şekilde düzenlenen bir birliğe karşıdan 
saldırmak neredeyse ölüm demekti (Bingham ve diğerleri, 2002/2012: 177).  

İki falanks birliği arasındaki savaş, genellikle açık ve görece düz alanlarda 
yapılmaktaydı. Tepelik ve bozuk zemin, falanksın sıra saflarını bozabilir, bu durum da 
saldırıya karşı koyma gücünü önemli ölçüde azaltır; açılan gedikler, falanksdaki her bir 
askerin sonu olabilirdi. Bu nedenle düz arazi, falanks için hayati bir öneme sahipti. Bu 
durumun farkında olan Grek şehirleri, aralarında yaptıkları savaşları genellikle düz arazilerde 
yapmışlardır (Hanson, 2000: 88,89).  

Falanks, karşıdaki düşmana karşı olan hareketine normal bir yürüyüş hızıyla başlardı. 
Genelde son 50-60 metrede hızını artırırdı. Falanksın yavaş hareket etmesinin en ana nedeni, 
saf düzeninin bozulmaması ve ağır zırhlı askerlerin yorulmamasıdır. Eğer askerin 
çarpışmadan önce gücü düşerse, düşmana karşı dayanıklılığı daha az olurdu. Falanksın son 
metrelerde hızlanmasının nedeni ise çarpışmanın şiddetini artırmak için momentum 
kazanmaktır (Hanson, 2000: 90,91). Karşıdaki düşmanla olan ilk çarpışma, genellikle çok 
şiddetli olurdu. Birbirine çarpan kalkanların ardından mızraklar ileri savrulur ve hemen 
önündeki düşmanın açıkta kalan bölgeleri hedeflenirdi. Bu ilk çarpışmada mızrakların kimi 
öndeki düşmana saplanır, kimi kalkan ve zırh duvarı arasında parçalanır, mızrağı kırılan 
kılıcını çeker ve devam eder; bu arada ilk saftaki askerlerden bazıları ölür, fakat arka saflar, 
ön sıradaki yoldaşlarını kalkanları ile iterek destek olurlardı. Bu anlardan sonraki her şeyi, ön 
sırada bulunan askerlerin dayanıklılığı ve gücü belirlemeye başlıyordu. Çünkü bir süre sonra 
çatışma, itişme yarışmasına döner, gücü düşen birlik geri itilmeye başlar ve sıra saflarının 
düzeni bozulmaya başlardı. Bu andan sonra geri itilen birlik, hemen düzenini dağıtır ve fazla 
kayıp verilmeden hızla savaş alanından geri çekilirdi. Genellikle iki falanks arasında olan 
çatışmaların böyle olduğu bir düzende Grekler, tecrübeyle en iyi falanks düzeninin sekiz 
sıradan oluştuğuna inanırlardı ve genellikle falanks birliklerini sekiz sıradan oluşan birliklere 
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ayırırlardı (Hanson,2000: 91,92). Ancak akla şu soru gelebilir: Eğer karşılaşmalar bir süre 
sonra itişme mücadelesine dönüşüyorsa, karşı tarafın düzenini bozmak için neden daha çok 
sıralardan oluşan falankslar kurulmamıştır? Tarihçiler bu konu hakkında birçok görüş öne 
sürmüşlerdir: Bazı savaşlar, bu genişlikteki falanks saflarının, kendilerinden daha geniş bir 
falanks düzenine sahip birliklere karşı başarılı olabildiğini gösterir. M.Ö. 424 yılındaki 
Delium Savaşı’nda, 8 sıra derinliğine sahip Atina falanksı, sol kanadı 25 sıra derinliğine sahip 
Thebai falanksını durdurmuş ve savaşın galibi olmuştur (Lazenby, 2003: 87). Bu durum, 
falanksın gücünün, oluşturulan sıraların sayısının çokluğundan ziyade, sıraları oluşturan 
askerlerin fiziki ve zihinsel kapasitesinden oluştuğunu gösterir.  

Falanksa gücünü veren her hoplit, geniş kalkanını sol elinde taşırdı. Bu sayede hem 
kendini hem de solundaki yoldaşını korurdu. Ancak bu durumda en sağdaki hoplitin sağ yanı 
açıkta kalıyordu. Bunu bilen düşman falanksı, genellikle karşıdaki falanksın sağ yanını 
sarmaya çalışırdı ve buradan saldırırdı. Bu nedenle falanksı kuran subaylar, en sağdaki 
saflarda bulunan hoplitleri en güçlü ve en tecrübeli askerlerden seçerlerdi. Ayrıca falanks 
düzeni, bu zayıflığından ötürü, özellikle M.Ö. 4. yüzyıldan itibaren, sağ kanada doğru geriye 
meyilli oluşturulmuştur (Hanson, 2000: 91,92).  

Falanksın her sırasında bir komutan bulunurdu. Onun arkasındaki safta daha düşük 
rütbeli bir komutan yer alırdı. Bu komutanların her birine ouragos (kuyruk lideri) denirdi. 
Bunlar her sıradaki düzenden sorumluydular. Herhangi bir askerin bireysel kahramanlık 
aksiyonlarını gözler ve bunlara engel olurlardı. Çünkü falankstaki her hoplit, yanındaki 
hoplitin onu koruyacağına güvenmeli ve yanındaki hopliti korumaya istekli olmalıydı 
(Lazenby, 2003: 88). 

Bu şekilde düzenlenen hoplit birlikleri, Perslerin yenilmez sayılan orduları ile ilk 
olarak Maraton Savaşı’nda karşılaşmışlardır (Holland, 2006: 187–190). Savaş sonucunda 
inanılmaz bir yenilgi alan Persler, bu andan sonra Grek ağır piyadelerinin gücünü kavramaya 
başlamışlardır (Lazenby, 1993: 71). Çünkü Persler, ordularında genellikle hafif deri zırhlar 
kuşanmış piyadeler ve atlı birlikler kullanmış, sayılarının çokluğu ile diğer milletler üzerinde 
hâkimiyetlerini tesis etmişlerdi. Çünkü Perslerin hâkimiyet kurduğu bölgelerdeki halklar da 
hafif hasır veya keten zırhlara kuşanmış piyadeler ile, herhangi bir zırha sahip olmayan 
süvarileri ordularında kullanmaktalardı. Persler, yüksek sayıdaki askeri birliklerini bir anda 
sahaya sürerek, düşmanlarını sayı üstünlükleri ile ezmişlerdi. Ancak Greklerin ağır zırhlı 
piyadeleri ile karşılaşan Pers birlikleri, falanks düzeninde sıralanan bu birliklerin demir 
kalkanları, bronz zırhları ve uzun mızrakları karşısında başarısız olmuşlardır. M.Ö. 480 
yılında gerçekleşen efsanevi Termopil Savaşı’nda ise Perslerin en güçlü ve zırhlı birlikleri 
olan elit ölümsüzler dahi, Sparta’nın savaşçı hoplitleri karşısında tutunamayınca (Holland, 
2006: 255-300), Kserkses’ten sonraki Pers kralları, Ege Havzası’nda ve Batı Anadolu’daki 
hâkimiyetlerini sağlama almak için ordularında ağır zırhlı hoplit paralı askerleri kullanmaya 
başlamışlardır. 

3. Peltast 

Paralı askerlikte, hoplitlerden sonra en fazla kullanılan birlikler, hafif birlikler olan 
peltastlardı. Peltastların en tanınan özellikleri ise hilal şekilli kalkan taşımalarıydı. Pelte 
denilen bu kalkanlar, peltastlara da bu adın verilmesine neden olmuştur. Aristoteles’e göre 
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pelteler tahta üzerine keçi veya koyun derisinin kaplanmasıyla oluşturuluyordu. Kimi 
kaynakların belirttiğine göre bu kalkanlar yuvarlak şekle sahipti. Fakat maddi kalıntılardan 
elde edilen bilgilere göre pelteler genellikle hilal biçiminde yapılmıştır. Bu kalkanların ilk 
görüldüğü yerler İskitlerin yaşadığı Doğu Avrupa bölgeleriydi. Pelte kalkanlarında savaşçının 
kolunu sokacağı deri bir kayış bulunur, çerçevenin kenarındaki tutanak ise daha sağlam bir 
kavrayış sağlardı. Ayrıca boydan boya geniş bir kayış daha yer alır, bu ise askerin düşmandan 
kaçarken sırtına asması için kullanılırdı (Wees, 2005: 187). Peltastlar silah olarak ise birkaç 
cirit bulundururlardı. Bu ciritleri düşmana fırlatırlar, genelde uzak durmalarına rağmen 
düşmanla göğüs göğüse çarpışmak durumda kalırlarsa saplamak için kullanırlardı.  

Greklerin Arkaik devirdeki askeri gelenekleri özellikle hoplitlere odaklanmaktaydı. 
Fakat bu dönemde de peltastlar ordularda yer almaktaydı. Ancak bunlar Yunanistan’da değil, 
kuzeydeki Trakya bölgelerinden gelen askerlerdi. Peltastların kökeni bu nedenle Trakya’ya 
dayanmaktadır. Zamanla Grek şehirlerinde de görev yapmaya başlayan peltast birlikleri, ilk 
olarak Trakya sahillerindeki şehirlerde görülmüştür. Bu dönemden kalan vazoların üstündeki 
resimlerde peltastlar, Traklara özgü giysilerinin ve zırhlarının yanında, Friglerin 
kullandıklarına benzer başlık takmaktadırlar. Bu başlıklar çoğunlukla tilki derisinden imal 
edilmiş ve kulak bölgelerine tüyden kanatlar eklenmiştir (Best, 1969: 89). Bu vazolarda 
göründüğüne göre peltastlar desenli gömlekler ve ceylan derisi botlar giymektedirler. 
Gömleklerinin üstüne ise renklerle süslü uzun paltolar giymektedirler (Wees, 2005: 189). 

Peltastlar Yunanistan’ın Arkaik Devri’nde nadiren paralı askerler olarak görev 
yapmışlardır. Ancak özellikle Yunan şehir devletlerinin birbirleri ile yaptıkları Peloponnes 
Savaşlarına doğru önem kazanmışlar ve paralı asker birliklerindeki gereklilikleri ciddi ölçüde 
artmıştır (Thukydides, 1993/2010). Çünkü peltastlar, çatışma anlarındaki atiklikleri ile hoplit 
birliklerinin en önemli destekleyicileri olmuştur. 

 Ağır piyade olan hoplitler, açık alanlardan oluşan savaş meydanlarına tek bir birlik 
olarak çıktıklarında, düşman süvari birliklerinin hızlı vur-kaç taktiklerine karşı ağır ve 
savunmasız kalabiliyorlardı. Özellikle Pers süvarileri de, İskitlerden aldıkları savaş tarzı ile 
birlikte, at üstünde ok ve cirit kullanmayı ustalıkla becerebiliyordu (Nelson, 1978: 16-20). 
Uzun mesafe silahlarını kullanan bu birlikler, hızları ile hoplit birliklerinin yanlarına ve 
arkalarına sızabiliyor, açıkta ve zayıf kalan bu bölgelerinden saldırıyorlardı. Hoplitler her ne 
kadar sağlam zırhlara ve kalkanlara sahip olsalar da (Hanson, 2000: 66), süvarilerin 
tekrarlanan atik saldırılarına karşılık vermekte ağır kalıyorlardı. Ağır zırh ve uzun silahları 
nedeniyle, bir süre sonra yorulan hoplitler, savunmalarında açıklar veriyor, bu da bütün 
falanks sisteminin bozulması anlamına geliyordu (bkz. M.Ö. 499 Efes Muharebesi) Peltastlar 
ise hızları ve uzun mesafe silahları ile hoplitlerin bu zayıflığını gidermişlerdir. Açık 
alanlardaki çatışmalar sırasında hoplit falankslarının yanında sıralanan peltast birlikleri, 
düşman süvarilerinin saldırılarını, fırlattıkları ciritler ile bertaraf ederek hoplitlerin alanda 
sağlam ve düzenli bir şekilde ilerlemesine destek oluyorlardı. Ksenophon, Anabasis’inde 
Kunaksa Savaşı sırasında Peltast birliklerini güçlü Pers süvarisine karşı savaşan paralı 
askerler olarak göstermektedir (Ksenophon, 1998/2011: 111). Anabasis’te anlatılan bir başka 
çatışmada ise açıkça Peltastların özellikleri ortaya konulmuştur. Anlatılana göre satrap 
Tissaphernes’in süvari birliği Grek paralı asker birliğine saldırmış, Peltast birlikleri de atikçe 
saldırıdan kurtulmuş ve dönerek pers süvarilerini mızrak yağmuruna tutmuştur (Ksenophon, 
1998/2011: 113).  
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Peltastlar M.Ö. 4. yüzyılda en çok kiralanan paralı askerler olmuşlardır. Savaştaki 
etkileri sınırlı olmasına rağmen, donanımları hoplitlere oranla çok daha ucuz olduğundan 
dolayı, fakir halk tarafından büyük rağbet görmüştür. Ülkelerinde ekmek parasını 
çıkaramayan bu yurttaşlar, ucuz peltast donanımlarını alarak, diğer devletlerde paralı asker 
olarak görev yapmışlardır (Best, 1969: 90). 

4. Sonuç 

Paralı askerler, Arkaik ve Klasik dönemler boyunca hem Yunanistan’da hem de diğer 
krallıklarda önemli etkilere hâiz olmuşlardır. Devlet ordularındaki yararlılıklarının yanında, 
siyasi ve sosyal hayata da büyük etkiler yapmışlardır. İki yüz yıllık bir süre boyunca Persler, 
bu birlikleri ordularında ve bir polis gücü gibi kullanarak, bölgedeki hâkimiyetlerini 
sağlamlaştırmışlardır. Prens Kyros’un abisine karşı olan seferine katılan Grek paralı askerler, 
M.Ö. 401 tarihli Kunaksa Savaşı’nda büyük başarı göstermişlerdir. Bu birliklerin, sonrasında 
Perslerle ve bölgedeki diğer savaşçı topluluklarla savaşarak, Mezopotamya’yı, Doğu 
Anadolu’yu kat etmeleri ve Karadeniz üzerinden İyon ülkelerine başarıyla dönmeleri, Pers 
hâkimiyetinde yaşayan Greklerin, Pers gücünü sorgulamasına neden olmuştur. Böylelikle 
Grekler, Sparta önderliğinde Perslere karşı seferlere başlamışlardır. Paralı askerlerin başarısı 
ve fakir Grekler arasında paralı askerliğin moda olmasına karşın, geri kalan yurttaşlar bu 
askerleri hor görmüş ve siyasal, sosyal hayattan dışlamışlardır. Para kazanmak uğruna başka 
kavimlerin ve hatta çoğunlukla Hellas’a (Yunanistan ve Batı Anadolu’yu içine alan Ege 
Havzası’ndaki Grek yurtları) düşman olan Pers İmparatorluğu’nun ordularında görev 
yapmaları, bu insanların diğer Greklerin çoğunluğu tarafından, devletine, milletine ve inandığı 
değerlere karşı çıkan şeref yoksunu insanlar olarak algılanmasına neden olmuştur.  
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TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN ÇEVRE VERGİLERİNİN İSTİHDAMDA ARTIŞ 
SAĞLAMAYA YÖNELİK İKİNCİL AMAÇLI KULLANIMINA YÖNELİK 

REVİZESİ 

Engin ÖZDEN* 

Öz 

Çevre kirliliği ve işsizliğin küresel ölçekte yaşanan önemli sorunlar arasında yer alması nedeniyle, bir çok 
ülke vergi sistemlerinde; vergi yükünü çevre kirliliği yaratan faaliyetlere kaydırarak işgücü üzerinden vergilerin 
azaltılması yönünde köklü düzenlemeler yaparak “çevre koruma” ve “istihdam artışı” sağlamaya yönelik olumlu 
sonuçlara ulaşma başarısını göstermiştir. Bu kapsamda, Özel Tüketim Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi 
çevre ile ilgili vergiler incelendiğinde, Türk Vergi Sistemi’nin; mükellefleri dünya ölçeğinde önde gelen ağır bir 
çevre vergileri yükü taşımasına rağmen, vergilemede doğrudan çevre kirliliği yaratan unsurların vergi konusu 
olarak belirlenmemesi nedeniyle “çevre koruma” yararına hizmet etmediği ve kamu geliri sağlamaya yönelik 
tasarlandığı tespit edilmiştir. Toplam vergi yükünde artış olmaması ilke olarak benimsenerek,  çevre kirliliği 
yaratan zararlı emisyonlar gibi unsurların vergi konusu olarak kavrandığı ve vergi tabanının olabildiği ölçüde 
geniş tutulduğu bir vergi revizesi, Türk Vergi Sistemi’ne, “çevre koruma” ve “istihdam artışı”  çifte yararının 
sağlanmasına yönelik işlevsellik kazandırabilir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Vergi Sistemi, Çevre Vergileri, Çevre Koruma, İstihdam Artışı.  

REVISION OF THE TURKISH TAX SYSTEM TO BENEFIT FROM ENVIRONMENT TAX IN 
INCREASING EMPLOYMENT AS A SECONDARY OBJECTİVE 

Abstract 

As the environmental pollution and unemployment are among the important global problems, many 
countries have made radical arrangements aiming at reducing the taxes on labor force by laying transferring the 
tax burden on labor force to activities causing environmental pollution, and thereby achieved positive successful 
results in ensuring “environmental protection” and an increase in “employment”. Accordingly, when the 
environmental taxes such as Special Consumption Tax and Motor Vehicles Tax are examined, it is seen that 
although the taxpayers in Turkey are subjected to high environmental taxes, these taxes which have been 
designed to provide public revenue do not serve for the “environmental protection” objective as the factors that 
directly lead to environmental pollution were not identified as the subject of any tax. Based on the principle of 
preventing any increase in the total tax burden, a revision of the tax system providing that the factors such as 
harmful emissions causing environmental pollution are identified as a tax subject and that the tax base is kept as 
broad as possible may ensure functionality of the Turkish Tax System in terms of these two objectives as 
“environmental protection” and “increase in employment”.  

Keywords: Turkish Tax System, Environmental Taxes, Environmental Protection, Employment Increase. 

 

1. GİRİŞ 
Vergilemenin geleneksel işlevi olan kamu giderlerinin finansmanını sağlamaktan 

ziyade, üretim ve tüketim sürecinin canlıların yaşamlarını sürdürdükleri doğal ortamların 
bozulmasına neden olacak olumsuz etkilerini önleme ve ortaya çıkmış bozulmaları ortadan 
kaldırarak çevreyi iyileştirme amacına yönelik olarak tasarlanan ve vergi sistemlerinde 
giderek belirginleşen ağırlıkta yer almaya başlayan çevre vergileri, “çevre koruma” olarak 
belirlenen birincil amacının gerçekleştirilmesi yanında, mevcut vergilerin yerine ikame 
edilerek kaynak tahsisinde etkinlik sağlanmasına yönelik ikincil amaçlı olarak da 
kullanılabilir. Söz konusu yaklaşımın teorik boyutu, McKitrick (1997: 417) tarafından, kirlilik 
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emisyonları üzerine konulacak vergiden elde edilecek geliri, ekonominin başka alanındaki 
diğer vergilerin azaltılmasının finansmanı için kullanılan politika mekanizması; Poterba 
(2002: 26) tarafından ise, benzer şekilde, devletin finansmanının çevre vergileri yoluyla 
sağlanması durumunda hem negatif dışsallığın giderilmesi hem de etkinsizlik yaratan diğer 
vergilerin uygulamadan kaldırılması şeklinde iki yarar sağlanacağı varsayımı olarak ele alınan 
“çifte yarar hipotezi” kavramı kapsamında oluşturulmaktadır.  

Çevre vergilerinden elde edilen gelirlerin; gelir vergisi, kurumlar vergisi, ücretler 
üzerinden alınan vergiler gibi vergilerin indirilmesi ya da tamamen kaldırılmasının 
finansmanında kullanılması suretiyle vergilemenin kaynak tahsisinde ortaya çıkardığı bozucu 
etkilerin giderilip, çevre koruma ve istihdamda artış olmak üzere çifte yarar sağlanabileceği 
yaklaşımı; çevre kirliliği ve işsizliğin küresel boyutta yaşanan ciddi sorunlar arasındaki 
önemiyle uyumlu olarak, OECD ve Avrupa Birliği gibi örgütlerce de ilgi ve teşvik görmüş ve 
giderek artan sayıda ülkelerde vergi sistemleri söz konusu amaçların gerçekleştirilmesine 
yönelik revize edilmeye başlanmıştır. Mükellefler çevre vergisi olarak nitelendirilebilecek 
vergilerden kaynaklanan ağır bir vergi yüküyle karşı karşıya iken, işsizliğin kritik bir 
ekonomik ve sosyal sorun olduğu ve sorunun çözümüne katkı sağlayacak her yöntemin 
değerli olduğu Türkiye’de de çifte yarar sağlama potansiyelini açığa çıkaracak düzenlemeler 
işlevsel olabilecektir. Çevre vergilerinin, ikincil amaçlı olarak istihdamı artırmaya yönelik 
etkilerinin Türkiye özelinde sorgulanması, öncelikle, söz konusu vergilerin, birincil amaç olan 
çevre koruma etkisini sağlayacak şekilde Türk Vergi Sisteminde karşılık bulup bulmadığının 
tespitini gerektirmektedir. Dolayısıyla, Türk Vergi Sistemi’nde çevre vergileri niteliğindeki 
vergilerin çevresel amaçlarla tasarlanıp tasarlanmadığının tespiti istihdamın artırılmasına 
yönelik vergi sistemi revizesinin belirleyici unsuru olacaktır. Bu kapsamda, çalışmanın amacı; 
Türk Vergi Sistemini, çevreyle ilgili vergilerin birincil amacı olan “çevre koruma”  boyutuyla 
incelemek ve işlevselliğini değerlendirmek, “istihdamı artırma” olarak tespit edilen ikincil 
amacı da sağlayacak vergi revizesine ilişkin olarak küresel yönelime ve ülke ihtiyaçlarına 
uygun öneriler geliştirmek olarak belirlenmiştir. 

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünü izleyen ikinci bölümde çevre 
vergilerinin vergi sistemlerinde dâhil olma süreci ve kavramsal çerçevesi ele alınırken, 
üçüncü bölümde çevre vergilerinin istihdamın artırılmasına yönelik ikincil amaçlı kullanımı 
teori ve uygulamada bulduğu karşılık boyutlarıyla irdelenmiştir. Dördüncü bölüm çevre 
vergilerinin Türkiye açısından incelenmesine ayrılmış olup, Türk Vergi Sisteminin çevre 
vergilerinin istihdamı artırmaya yönelik ikincil amaçlı kullanımına yönelik revizyonu da 
bölüm kapsamında tartışılmış, ulaşılan sonuçlara son bölümde yer verilerek çalışma 
tamamlanmıştır. 

 

2. ÇEVRE KORUMA ODAKLI VERGİLEMENİN TEORİK TEMELİ VE 
UYGULAMAYA İLİŞKİN ÇERÇEVESİ 

2.1. Çevre Vergilerinin Vergi Sistemlerine Entegrasyon Süreci 
Üretim ve tüketim faaliyetleri sonucu oluşan çevre kirliliğinin önlenmesi, mevcut 

kirliliğin maksimum ölçüde giderilmesi ve canlıların yaşamlarını uygun çevresel koşullarda 
sürdürmesine yönelik çevre politikalarının yalnızca hukuki metinlerde düzenlenmiş kurallar 
ve kuralların ihlali halinde cezai yaptırım uygulanması şeklindeki kamu politikası araçlarıyla 
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yeterli başarıyı sağlayamadığı, çevreye ilişkin kaygıların küresel düzeyde sürekli olarak dile 
getirilmesiyle kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Diğer yandan, piyasa mekanizmasının çevre 
maliyetlerini fiyat mekanizması yoluyla kendiliğinden maliyetlere yansıtmaması, mali 
nitelikteki enstrümanların çevre sorunlarıyla mücadelede izlenen politikalara dâhil edilmesi 
zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Çevre sorunlarıyla mücadelede kullanılacak mali 
enstrümanlar arasında yer alan vergilemenin üretim ve tüketim sürecinin kirliliğinin kaynağı 
olan safhalarında uygulanması suretiyle “çevre koruma” etkisi sağlamak çevre vergilerinin 
ana amacı olarak öne çıkmakla birlikte; vergi gelirlerinin aynı zamanda kamu gelirleri 
arasındaki önemli yerini sürdürmesi nedeniyle, çevre vergilerinin, çevre koruma hedefi 
yanında gelir sağlamak üzere mali amaç güdülerek vergi sistemlerine dâhil edildiği de sır 
değildir. Diğer bir ifadeyle; kamu harcamalarının finansman kaynağı olma işlevi halen 
sürmekle birlikte, vergileme, belirlenen mal ya da hizmet, sektör veya kişi gibi unsurlar 
üzerinde farklı oran ve/veya miktarlarda uygulanmak suretiyle ulusal ve uluslar arası düzeyde 
sosyal politikaların uygulanmasında enstrüman olarak kullanılma niteliğine de bürünmüştür 
(VÖİK “Vergi Özel İhtisas Komisyonu”, 2014; xiii). Bu durumda, vergileme, kişisel ve 
sosyal ekonomik faydalar arasında bir farklılaşma ortaya çıkararak topluma büyük çevresel 
maliyetler yükleyebilen ve piyasa fiyatıyla ölçülemeyen maliyetler veya faydalar olarak 
tanımlanabilecek dışsallıkların, onlara neden olan kişilere yüklenerek içselleştirilmesini, 
çevresel kaynakların verimli bir şekilde kullanımı ve tahsisini gerçekleştirmek için bu 
kaynaklara uygun bir fiyat belirlenmesini amaçlayan ekonomik araçlardan birisi (Toprak, 
2006: 153-154) olma fonksiyonunu üstlenmektedir. Piyasanın, kirletenlere zararı azaltması 
yönünde bir yönlendirme sağlayarak kirliliği kabul edilebilir düzeyde tutacak etkin bir araçtan 
yoksun olması nedeniyle negatif dışsallıklardan olan çevre kirliliğinin maliyetinin başkalarına 
yüklenmesi (Eskeland ve Jimenez, 1992:147) çevre sorunları ile mücadelede başta gelen aracı 
“vergileme” olan kamu ekonomisi çözümlerinin kullanımını zorunlu kılması çevre 
sorunlarıyla mücadele amaçlı çevre politikalarının bir parçası olarak çevre vergilerinin vergi 
sistemlerinde yerini alması uygulamasını popüler hale getirmiştir.  

Çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması için gerekli parasal kaynağın temini yanında, 
geleceğe yönelik olası kirliliğin önlenmesine katkı sağlayan (Morris, 1994: 1) ve mali amaç 
yerine kaynak tahsisinde etkinlik amaçlı olarak vergi sistemlerinin bir parçası olarak 
tasarımlanan (Akkaya ve Bakkal, 2005: 29) ya da tasarımlanması gereken çevre vergileri, 
çevre sorunlarıyla mücadelede kullanılan mali enstrümanlar arasında güçlü bir potansiyele 
sahiptir. Zararlı emisyonda olduğu gibi, kirleticilerin kirletme düzeylerini belirlemeye ilişkin 
kural koyulması işletmeleri mukayeseli maliyetlere bakmaksızın uyuma zorlarken, çevre 
vergileri, vergiden kaçınacak değişiklikleri ve teknolojik yenilikleri uygulamaya 
koyabilmeleri için zaman tanıyarak esneklik sağlamakta, esneklik avantajı ise ülke 
ekonomisinin aynı çevresel amaca doğrudan düzenlemelere göre daha uygun maliyetle 
ulaşılmasını temin etmektedir (Özdemir, 2009: 20). Çevreye zararlı davranışları azaltmak 
suretiyle çevre koruma amaçlı olarak tasarlanan çevre vergileri; çevreye zararlı mal ve 
hizmetlerin maliyetini arttırma, üretici ve tüketici birimleri çevreye zararlı olmayan 
faaliyetlere yönlendirme, üretici birimleri yeni üretim teknikleri geliştirmeye teşvik ederek 
teknolojik gelişmeye katkıda bulunma ve vergi gelirleri arttırılırken işgücü ve sermaye 
üzerindeki vergi yükünün azalmasıyla ekonomiye olumlu katkılarda bulunma (Ferhatoğlu, 
2003: 2-3) gibi özellikleriyle kamu harcamalarını finanse etme amaçlı vergilerden farklı 
olarak belirlenen özel amaçlara uygun bir enstrüman haline bürünmektedir. Bununla birlikte, 
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vergilendirmenin çevre koruma amaçlı kullanımının kamu politikası olarak uygulamada 
karşılık bulması; çevreye olan duyarlılığın ekonomik kararları etkileyecek derecede pozitif 
hukuk kaynaklarında yerini alması ve mevcut çevre koruma politikalarının işlevlerini 
yeterince yerine getiremediğinin anlaşıldığı bir sürecin yaşanmasını gerektirmiştir. 

Çevre sorunlarının önlenmesinde, 1970 ve 1980’lerde uygulanan ve çevre kalitesinin ve 
emisyonların sınırlandırılmasının hukuki düzenlemelerle sağlanması esasına dayalı “kumanda 
ve kontrol” sisteminin kabul edilebilir ve uygun maliyetli bir çevre koruma hedefinin 
gerçekleşmesinde başarılı olamaması üzerine, vergilemenin araç olarak kullanılmasına 
yönelik çevre koruma politikası tasarımı artan bir ilgi görmeye başlamıştır. Bu anlamda, 
1980’li yıllar, kurallar koyulması ve ihlal halinde ceza öngörülmesi politikasının tek başına 
uygulanmasının çevrenin korunmasında yetersiz kaldığı tespitlerinin yoğunlaştığı dönem 
olarak nitelendirilebilir. Ekonomistlerin, vergileme aracının kullanılması halinde çevresel 
maliyetlerin ilgili ürünün fiyatı içerisinde içselleştirilerek çevresel amaçlara daha az maliyetle 
ulaşılabileceği düşüncesinin kamu politikası oluşturanlar tarafından ciddi şekilde dikkate 
alınmaya başlaması da (Ekins, 1999: 39) çevre sorunlarıyla mücadelede mali araçların 
devreye sokulmasına yönelik strateji değişikliğinin aynı dönemde gerçekleşmeye başladığına 
işaret etmektedir. 1990’lı yıllar, “sürdürülebilir kalkınma” (sustainable development)  
kavramı çerçevesinde “bugünün insanlarının ihtiyaçlarını karşılarken, kendilerinden sonra 
gelecek insanların ihtiyaçlarını karşılamalarına zarar vermemeleri” (Özdemir 2009: 3-4) 
yaklaşımı çerçevesinde çevre ve kalkınmanın entegre olarak ele alındığı bir dönemin 
başlangıcı olmuştur. Bununla birlikte, sürmekte olan yeni dönemde; sürdürülebilir kalkınma 
kavramı gelişmiş ülkelere özgü bir niteliğe bürünerek, çevre sorunları yaratacak faaliyetlerin 
gelişmekte olan ülkelere kaydırılması yaklaşımıyla, kirliliğin, gelişmiş ekonomilerden 
gelişmekte olan ekonomilere ihraç edildiği gözlemlenmektedir.  

Gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan ve “yeni ekonomi” olarak isimlendirilen yaklaşımda, 
ürünlerin kalitesi yanında çevre duyarlılığında artışa da önem verilmekte, işletmeler, üretimde 
fiziki unsurlara bağımlılıklarının azalması sonucu yaratıcılık ve çevresel kaygıların 
giderilmesi hedeflerinin öne çıkmasıyla çevresel risklerden kaçınmak için temiz enerji ve ileri 
teknolojili gerektiren katma değeri yüksek ürünlere yönelme stratejisini benimsemektedirler. 
Yeni ekonomi yaklaşımının diğer bir yönü de; gelişmiş ülkeler tarafından, kirlilik yaratan 
üretim faaliyetlerinin fason üretim yoluyla diğer ülkelere kaydırılarak kendi çevrelerini temiz 
tutarken uzak ülkelerde kirlilik üretme ve ileri teknolojinin yüksek maliyetlerinin tüketiciye 
yansıtılması imkânına sahip olma avantajından yararlanmanın uluslararası rekabet politikası 
olarak benimsenmiş olmasıdır (Bilgin ve Orkunoğlu, 2010: 84). Gelecek dönem ise, çevre 
vergilerinin ulusal vergi sistemlerine entegrasyonu ve uluslararası uyumun uluslar üstü 
organizasyonların rehberliğinde sağlanması üzerine odaklanabilecektir.  Bu nedenle, çevre 
vergilerinin vergi sistemlerine adaptasyonunun zorluğu ve karmaşıklığı, çevresel ve ekonomik 
amaçlar arasında öncelik tercihi yapılması ya da her iki amacın ilintili olarak ele alınarak 
işlevsellik kazandırılmasına yönelik stratejik kararların başarısının bunlardan menfaatleri 
etkilenecek kişi ya da gruplarla bağlantılı olması gibi çevre vergilerinin uyumlaştırılması 
önündeki güçlükler gözetilerek yasal düzenlemelerin dikkatle hazırlanması ve uzmanlık 
gerektiren alanların titizlikle planlanması gerekliliğinin (Öner, 2014: 146) Türkiye açısından 
da stratejik hale geldiği söylenebilir.  
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2.2. Çevre Vergilerinin Uygulamaya İlişkin Çerçevesi 
Kaynakların etkin tahsisini sağlayan, üretim ya da atık düzeyinde ortaya çıkan marjinal 

dışsal maliyete eşit birim başına mal,  hizmet veya atık üzerine konulması gerekse de atık 
miktarının ölçülmesinde yaşanan teknik güçlükler nedeniyle doğrudan Pigou tipi vergiler 
yerine mal ya da hizmetin vergilenmesi şeklinde şekillenen çevre vergilerinin (Akkaya ve 
Bakkal, 2005: 3-4) uygulamaya ilişkin çerçevesi, giderek artan küresel cazibeyle uyumlu 
olarak,  OECD ve Avrupa Birliği tarafından oluşturulmaktadır. “Çevre üzerinde negatif 
etkisinin bulunduğu bilimsel olarak kanıtlanmış fiziksel bir birimin ya da onun temsilcisinin 
(muadili) matrah olarak kabul edildiği vergiler” olarak yapılan “çevre vergileri” tanımının  
hem OECD hem de Avrupa Komisyonu tarafından benimsenmesi (Steinbach ve diğerleri, 
2009: 3) her iki örgütün yaklaşımlarının ana unsurlar itibariyle uyumuna işaret etmektedir. 
Diğer yandan, OECD, Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy Agency “IEA”) ve 
Avrupa Komisyonu tarafından, doğrudan çevre vergisi tanımı kapsamında değerlendirilmese 
de, çevre koruma amacı ile ilişkilendirilebilecek nitelikte vergiler de “çevre ile ilgili olduğu 
varsayılan bir matrah üzerinden, karşılıksız ve zora dayalı olarak devlete yapılan 
ödemelerdir” şeklinde tanımlanarak “çevre ile ilgili vergiler” kavramı kapsamına alınmakta; 
vergi matrahının tespitinde enerji üretimi, motorlu taşıtlar, atık, ölçülebilen ya da tahmine 
dayanan emisyon ve doğal kaynaklar gibi alanlar çevreyle ilgili olduğu kabul edilmektedir 
(OECD, 2006: 26). Bununla birlikte, OECD ve Avrupa Birliğinin “çevre vergileri” ve “çevre 
ile ilgili vergiler” terimlerini birbirinin yerine kullanma eğiliminde olduğu da söylenebilir. 
Daha ötesi, gerek uygulamada gerekse akademik yazında “eko vergiler”(eco taxes), “yeşil 
vergiler” (green taxes), “çevresel vergi araçları”(environmental tax instruments) gibi terimler 
de kullanılmaktadır (Öner, 2014: 140). Bu nedenle, çevre vergilerinin kavramsal çerçevesinin 
uygulamada bulduğu somut karşılık çevre sorunlarıyla ilintili kaynaklara göre yapılan 
sınıflandırma üzerinden belirlenebilir. 

Avrupa Birliği İstatistik Birimi (Eurostat) “enerji ürünleri”, “ulaştırma”, “kirlilik” ve 
“doğal kaynaklar” üzerinden alınan vergileri çevre vergileri kapsamında kabul etmektedir. 
Eurostat (2001: 12) sınıflandırmasına göre enerji vergileri (energy taxes); en önemlileri petrol 
ve dizel olan ulaşımda kullanılan yakıtlar ve fuel oil, doğalgaz, kömür ve elektrik gibi diğer 
belirli amaçlarla sabit şekilde kullanılan enerji ürünleri üzerinden alınan vergileri 
kapsamaktadır. Petrol, doğalgaz, kömür gibi fosil yakıtların tüketilmesi sonucunda ortaya 
çıkan gazların atmosfere salınması sonucunda ortaya çıkan sera etkisini yaratan gazlar 
arasında yer alan karbondioksit gazı tek başına küresel ısınmaya sebep olan bileşenlerin 
yarısından fazlasını oluşturmaktadır. İklim değişikliği ve küresel ısınmanın ortaya çıkaracağı; 
gıda üretiminde düşme, açlık, kuraklık, çatışmalarda artış, göç dalgası ve salgın hastalıklar 
çevre sorunlarının üreteceği potansiyel sorunları örneklendirebilecek olumsuzluklardır. 
Karbondioksit gazı ve dünya gayri safi hasılasının aynı yönde değişkenlik göstermesi ise 
üretim ve tüketim sürecinin çevre sorunları ile paralelliğini vurgulamaktadır (Ulucak, 2011: 
54-57). Seragazı emisyon envanteri; karbon dioksit (CO2), metan (CH4), nitroz oksit (N2O), 
hidroflorokarbonlar (HFCs) ve kükürt hekzaflorid (SF6), azot oksitler (NOx), metan dışı 
uçucu organik bileşikler (NMVOCs) ve karbon monoksit (CO) emisyonlarını kapsamakta; 
iklim üzerindeki farklı etkileri bulunan bu gazların toplam etkisini görmek için 
hesaplamalarda karbondioksit (CO2) eşdeğerine dönüştürülmektedir (TÜİK, 2009: 14). 
Karbondioksit vergilerinin enerji ile ilintisi ve çevre kirliliğinin enerji ürününün kullanımı ile 
ortaya çıkması nedenleriyle karbon dioksit vergileri de kirlilik vergilerinden daha çok enerji 
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vergileri kapsamındadır. Fosil yakıtın kaynağında vergilenmesi halinde yansıma yoluyla 
üretim ve tüketimin tüm safhalarında etki yaratabilecek, karbon vergilerini de kapsayan 
vergiler enerji üreticileri ve tüketici tercihleri üzerinde yükselen fiyatlar nedeniyle etki 
yaratabilecektir (Repetto vd, 1992: 54-55).  

Motorlu taşıtların sahipliği ve kullanımıyla ilgili vergileri kapsamına alan ulaşım 
vergileri (transport taxes) Avrupa Birliği İstatistik Biriminin bir başka çevre vergileri 
sınıflandırmasıdır. Ulaşımla ilgili ekipmanların bir kerelik ithali ya da satışından alınan 
vergiler ile yıllık yol vergisi bu grup altında değerlendirilen çevre vergilerindendir (Eurostat 
2001: 12). MacKenzie ve diğerleri (1992: 25-26), Hong Kong’da yollara yerleştirilen 
sensörler sayesinde aracın kodu okunarak seyahat edilen mesafeye göre aylık ücret alınması 
ve New York’ta aracın ön camındaki etiketi okuyan bir makine ile yol geçiş ücretinin 
sürücünün hesabından tahsili örneklerinde olduğu gibi trafiğin sıkışık olduğu saatlerde 
uygulanacak “yol geçiş ücreti” sayesinde, sürücülerin; yeni rotaları, alternatif seyahat tiplerini 
ya da toplu taşıma araçlarını tercih edebilecekleri ileri sürmektedir. Avrupa ülkelerinin 
çoğunda ise Katma değer vergisi indirimi ya da Hollanda’da olduğu gibi yol vergisinin 
yarısının ödenmesi şeklinde vergi avantajları sağlanması, araç bedelinin yarısının ödenmesi ya 
da 6400 Euro’ya varan bonus kazanılması gibi özendirici mali düzenlemelerle melez araç 
satın alımları teşvik edilmeye çalışılmaktadır. Belçika’da karbondioksit emisyon düzeylerine 
göre, araçlar, 105 g/km ile 115 g/km arasındaki değerler %3 ile %15 oranında 
vergilendirilmektedir. Aynı amaçla, 120g/km’nin altında karbondioksit emisyonu bulunan 
araçlara ilişkin; Lüksemburg 750 Euro vergi indirimi uygularken, İsveç’te gerçek kişilere 
1000 Euro indirim, şirketlere ise %40 vergi avantajı sağlanmaktadır (Gubandru, 2009).  

Eurostat (2001: 12) sınıflandırmasına göre, çevre vergileri sınıflandırmalarından 
arasında yer alan kirlilik vergileri (pollution taxes); kirli su ve hava,  ölçüme ya da tahmine 
dayalı emisyonlar, katı atık ve gürültü üzerinden alınan vergileri kapsamaktadır. Geri 
dönüşümü artırmayı ve katı atığı azaltmayı amaçlayan katı atık vergileri; katı atık kaynaklı 
çöp alanlarından yayılan metan gazı emisyonunu düşürmek suretiyle sera gazı etkisini 
iyileştirerek iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlama, su kaynaklarının kirlenmesinde 
düşüş sağlama, gürültü, koku, kötü görüntüler ve katı atığın yanması kaynaklı toksik etkileri 
önleme gibi geniş etkiler yaratabilir (Ekins, 1999: 45).  

Kaynak vergileri (resource taxes), çevre vergilerinin sınıflandırılmasında bazı doğal 
kaynakların çıkarılması üzerinden alınan vergileri içermektedir. Doğal kaynak çıkarılan 
sahaların kiralanması üzerinden alınan vergiler bu kapsamdadır. Eurostat, kesin olarak 
belirlenemese de, doğal kaynakların yeryüzüne çıkartılmasının çevresel zarara yol açtığına 
ilişkin güçlü görüşler doğrultusunda böyle bir olasılığın varlığı için yeterli nedenlerin 
olduğunu dikkate alarak, çevre korumaya ilişkin ihtiyatlı davranmak adına, doğal kaynakların 
çıkarılmasını da çevre vergileri kapsamında vergilemeye dâhil etmektedir (Eurostat, 2001: 
12). Çevre vergilerinin teorik altyapısına ilişkin yapılan açıklamalar, çevre vergileri 
aracılığıyla çevre kalitesinin iyileştirilmesinin yanında saptırıcı etkiler yaratan vergilerin 
azaltılması suretiyle çifte yarar sağlanıp sağlanamayacağı ve bunun istihdam artışı ile 
sonuçlanıp sonuçlanmayacağı tartışmalarının zeminini oluşturması açısından önemlidir. 
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3. ÇEVRE VERGİLERİNİN İSTİHDAMIN ARTIRILMASINA YÖNELİK 
İKİNCİL AMAÇLI KULLANIMI 

3.1. Çevre Koruma ve İstihdam Artışı Sağlama Amaçlı Çevre Vergileri Tasarımı  
Çevre vergileri aracılığıyla gerçekleştirilmesi hedeflenen birincil yarar “çevre koruma 

işlevi”  olmakla birlikte, vergi sistemleri, çevre vergileri gelirleri kullanılarak, belirlenecek 
ikincil işlevi gerçekleştirecek şekilde de tasarımlanabilir. Böylece, dışsallıkları piyasa 
fiyatının içine alarak içselleştiren vergi stratejisiyle, hem kirlilik azaltılacak hem de bir bütün 
olarak vergi yapısının bozucu etkisi hafifletilebilecektir. Çifte yarar olarak isimlendirilen 
hipoteze göre; sağlanacak ikinci yarar, genellikle, katma değer vergisi gibi geliri dolaylı 
etkileyen vergilere ek olarak gelir vergisi ve sosyal güvenlik katkıları gibi dolaysız vergilerin 
indirilmesi yoluyla istihdamda bir artış ortaya çıkmasıdır (European Environment Agency 
“EEA”, 2000: 16). Bu anlamda, Çifte Yarar (Double Dividend)  kavramının; matrahlarının 
geniş olması nedeniyle karbon vergilerinin gelir ve kurumlar vergileri yerine ikame 
edilebileceği, bu şekilde elde edilen gelir kullanılarak ekstra bir vergi yükü ve gelir kaybıyla 
karşılaşmaksızın çevre koruma ve bozucu vergilerin azaltılması yaklaşımıyla şekillendiği 
söylenebilir (Pearce, 1991: 940). Çifte yararın gerçekleşme düzeyleri de gelirin kullanım şekli 
ve etkinlikte ortaya çıkan sonuçla ilintili olarak zayıf, orta ve güçlü olmak üzere üç formda 
oluşabilir. Çevre vergileri gelirleri kullanılarak mevcut saptırıcı bir verginin marjinal 
oranlarında indirim yapılması durumunda ortaya çıkan maliyet, bir diğer ifadeyle etkinlik 
kaybı, söz konusu gelirin vergi mükelleflerine doğrudan dağıtılması halinde ortaya çıkacak 
kayıptan daha az ise zayıf formda çifte yarar ortaya çıkmaktadır. Saptırıcı vergi yerine gelir 
yansız çevre vergisinin ikame edilmesinin sıfır veya negatif maliyet içermesi halinde orta 
formda çifte yarar söz konusudur. Güçlü formda çifte yarar ise, tipik ya da temsili vergiler 
yerine gelir yansız çevre vergileri ikamesinin vergi sisteminin toplam saptırıcı maliyetinin 
sıfır ya da negatif olması halinde oluşacaktır (Goulder, 1995: 159). Bu durumda, çevre 
vergilerine yüklenen; elde edilecek gelirin diğer vergilerden elde edilecek gelirlerin 
azaltılmasını telafi etme amacıyla kullanılmasıyla çevrenin iyileştirilmesi yanında daha az 
bozucu bir vergi sistemi kurulmasına imkân sağlanması işlevleri (Bovenberg, 1999: 421) çifte 
yarar hipotezinin temel öngörüsü olarak belirginleşmektedir. 

Çevre vergileri gelirlerinin; doğrudan çevreyi korumaya ilişkin faaliyetlerde ve 
teknoloji geliştirilmesi için kullanılması esas olmakla birlikte, bütçe gelirlerinde artış sağlama, 
belirli amaçlı fonlara tahsis edilme veya diğer vergilerde indirim sağlamak amacıyla 
kullanılabilmesi (Özdemir 2009: 23) belirlenen ikincil amacın gerçekleşmesini 
sağlayabilecektir. Bu nedenle, çevre vergileri; çevre kirliliği ile ortaya çıkan negatif 
dışsallıklarla mücadelede yararlanılan enstrüman olmaları yanında, ülkelerin, vergi 
sistemlerinde gerçekleştirmeyi hedefledikleri diğer mali ve sosyal amaçlara yönelik olarak 
başvurulan ekonomik ve mali araç olma işlevine de sahiptir (Bilgin ve Orkunoğlu, 2010: 80). 
Söz konusu işlev kapsamında, çevre vergileri gelirleri kullanılarak vergi sistemlerindeki 
mevcut vergilerden kaynaklanan vergi yükünün çevre vergilerine kaydırılmasına ilişkin 
revizenin temel koşulu ise toplam vergi gelirinin tutarında bir değişiklik olmamasıdır. Bir 
başka ifadeyle, çevre vergileri mevcut vergilerin yerine ya da azaltılmasında o şekilde 
kullanılmalıdır ki; toplam vergi geliri değişmeden, vergi konusu çevre korumayla ilişkili vergi 
konuları üzerine kaydırılmış olsun. Söz konusu yaklaşım, “gelir-yansız” kavramı kapsamında 
çifte yarar sağlanmasına yönelik çevre vergileri reformunu şekillendirmektedir. Çevre 
vergileri gelirlerinin saptırıcı vergilerin azaltılmasında kullanılmasını sağlamaya yönelik 
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tasarlanacak ekolojik vergi reformunun; vergi yükünde artış olmaksızın ekonominin 
iyileştirilmesine ve çıkar grupları ile politikacıların reforma yönelik endişelerinin 
giderilmesine imkan sağlayabilecek olması çevre vergilerinin “gelir-yansız” olarak vergi 
sistemlerine entegre edilmesini önemli hale getirmektedir. Bu nedenle, gelir-yansız vergi 
reformu, çevre vergilerinden çevre koruma yararına ek olarak beklenen ikinci yararın elde 
edilmesine yönelik geliştirilmiş bir ekolojik vergi reformu yaklaşımı (Budzinski, 2002: 3) 
olarak kabul edilmektedir. Gelir-yansız uygulanan vergi revizesi ya da reformu sonucu çevre 
vergilerinden sağlanacak ikincil yararın düzeyi ise elde edilen gelirin mevcut vergilere ilişkin 
yükün azaltılmasında ya da kaldırılmasında kullanılması sonucu ortaya çıkacak etkinlik 
kaybına bağlı olarak değişecektir. Dolayısıyla, çevre vergileri ağırlıklı olarak tasarlanacak 
vergi sistemlerinde; gelirin kullanım şekli, ikincil yararın başarısını belirleyecek unsurlar 
arasındadır. Sandmo’ya (1975) göre, negatif dışsallıkları içselleştirerek çevrenin korunması ve 
elde gelir kullanılarak emek faktörü üzerindeki vergi yükünün azaltılması olmak üzere çifte 
yarar sağlama potansiyeli olan çevre vergileri vergilemede etkinliği artıracaktır. 1970’li 
yıllarda sadece “kirleten öder ilkesi” ile anılan çevre vergilerinin günümüzde daha etkin ve 
uygun maliyetli piyasa tabanlı araçlar olarak “çifte yarar teorisi” kapsamında çevre 
politikaları ve vergi reformlarının bir parçası haline gelmesi (Öner, 2014:143), yapılan tespitin 
zaman içinde uygulamaya yön veren bir nitelik kazandığını göstermektedir. Vergi 
sistemlerinde ağırlıklı olarak çevre vergilerinin yer alacağı vergi reformunda vergi yükü emek 
gibi iyiler üzerinden çevre kirliliği yaratan kötüler üzerine kayacak, böylece çevre korumasına 
ilişkin faaliyetler teşvik görmesi yanında ekonomik olarak da fayda sağlanabilecektir (Ekins 
ve diğerleri, 2010: 1561). Oates’e (1995: 916) göre de, çevre vergileri, yalnızca kirletici 
faaliyetleri azaltarak sosyal refahı artırmakla kalmamakta, aynı zamanda gelir ve satış 
vergileri gibi bozucu vergileri azaltıp gelişmiş bir kamu geliri sistemi oluşturarak etkinliği 
artırarak daha iyi bir vergi sistemi ortaya çıkarmaktadır. Bu durumda, çifte yarar; çevre 
vergileri aracılığıyla, çevrenin korunması, bozucu etkili vergiler azaltılarak ya da ortadan 
kaldırılarak etkinlik artışı sağlanması ve nihai olarak refah düzeyinde yükselme sağlaması 
beklenen bir kamu politikası yaklaşımı olarak değerlendirilebilir. 

3.2. Çevre Vergilerinin İstihdamda Artış Yaratma Potansiyeli ve Uygulama 
Sonuçları 

Orta seviyedeki ücretler üzerindeki vergi ve sosyal güvenlik prim yükünde sağlanan 
%10 dolayındaki bir düşüşün istihdamda %3,7 gibi bir artış sağladığına ilişkin bulgulara 
ulaşılması (OECD, 2010: 121) işgücü üzerindeki vergi yükünün çevre vergileri gelirleri 
kullanılarak azaltılması politikasının istihdama olumlu katkı sağlama potansiyeli bulunduğuna 
işaret etmektedir. Çoğu Avrupa ülkesinde yüksek seviyede yaşanan ve emek faktörü üzerine 
konulan ağır vergilerle kötüleştiği ileri sürülen yapısal işsizlik sorunu, kirlilik, daha özelde ise 
enerji kullanımı üzerindeki vergilerin artırılarak elde edilecek gelirin emek üzerindeki 
vergilerin azaltılmasında kullanılmasıyla hafifletilerek istihdamın artırılmasına yönelik 
tasarımlanan çevre vergilerinden çevre koruma yanında ikinci yarar sağlanması yaklaşımını 
cazip hale getirmektedir (Bovenberg ve Ploeg, 1998: 593). Bu nedenle, çevre sorunları ve 
işsizlik sorununun küresel düzeyde ulaştığı kritik seviyenin, çevre vergilerinin, çevre koruma 
işlevi yanında, istihdam artışı sağlanması hedefini de önceleyen ikincil amaçlı kullanımına 
ilişkin yaklaşımı teorik boyuttan uygulama boyutuna taşıyan uygun koşulları oluşturduğu 
ifade edilebilir. Söz konusu yaklaşım, vergiler nedeniyle emek faktörünün maliyetinde ortaya 
çıkan yükselmenin istihdamı engelleyen unsurlar arasında görülmesi üzerine 
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kurgulanmaktadır. Dolayısıyla, çevre kirliliğini azaltmaya yönelik teşvik sağlamaları 
dolayısıyla dinamik etkinliğe sahip olan çevre vergileri; kumanda ve kontrol 
düzenlemelerinden daha düşük maliyetle çevresel amaçları gerçekleştirecek, vergi yükünü; 
istihdam, tasarruf ve yatırım gibi teşvik edilmesi gereken unsurlardan çevre kirliliği gibi 
engellenmesi gereken unsurlara kaydırarak ekonomik kararları saptırmayacak; kamu 
harcamalarının artan çevre vergileri gelirleriyle finansmanıyla işgücü üzerindeki vergilerin 
düşürülmesine ya da kaldırılmasına katkı sağlayacaktır. Vergi yükü azalan emek faktörünün 
ucuzlaması ise istihdam artışı sağlayabilecek (Günaydın, 1999: 284-285) bir ekonomik 
ortamın oluşması anlamına gelecektir. Örneğin, sera etkisini ortaya çıkaran karbondioksit 
emisyonu üzerinden alınan bir verginin birinci etkisi emisyon miktarında azalma sağlayarak 
çevre koruması amacına ulaştırırken, elde edilen vergi geliri sermaye ya da ücret gelirleri gibi 
unsurlardan alınan mevcut vergilerin azaltılmasında kullanılarak sağlanacak etkinlik ikinci 
etki olarak istihdamda artış sağlama amacına ulaştıracaktır (Manresa ve Sancho, 2005: 1577). 
Bu durumda, çevre sorunlarına neden olan faaliyetlerin vergilendirilmesi sonucu çevrenin 
iyileştirilmesine yönelik birincil amaç gerçekleşmiş olacak; çevre vergilerinden elde edilen 
gelirin toplam vergi gelirinde bir azalma olmaksızın emek vergilerinin azaltılması ya da 
kaldırılmasında kullanılması suretiyle emeğin maliyeti düşürülerek istihdamda artış 
sağlanmasıyla da çevre vergileri belirlenen ikincil amacın gerçekleştirilmesinde araç olarak 
kullanılmış olacaktır. 

Çevre vergilerinden elde edilen gelir kullanılarak emek gelirleri üzerinden alınan 
vergilerin azaltılması suretiyle istihdam artışı sağlanıp sağlanamayacağına ilişkin Holmlund 
ve Kolm (2000) tarafından yapılan çalışmada; yapısal işsizliğin olduğu ve dünya fiyatlarında 
etki yaratamayacak küçük bir ekonomide ithal enerji üzerine uygulanacak çevre vergisinden 
elde edilecek gelirin ücret vergilerini düşürme amaçlı kullanımının, zayıf da olsa, işsizlikte 
azalma sağlayacağı bulgusuna ulaşılmıştır. Avrupa Birliği nezdinde genel denge modeli 
üzerinden yapılan ekonometrik çalışmada da, karbon vergisi gelirlerinin çalışanların sosyal 
sigorta primlerinin indirilmesinde kullanılması halinde çifte yarar hipotezinin işleyerek kısa 
dönemde istihdamda artış sağlandığına ilişkin sonuçlara ulaşılmıştır (Carraro ve diğerleri, 
1996: 177-178). Diğer yandan, çevre vergileri konusunda deneyimli OECD ülkelerinin 
oluşturduğu model simülasyonları, çifte karlılığın oluşmasının aynı zamanda emek 
piyasasının esnekliğine bağlı olduğunu ortaya koyarken (Klarer, 1997); yapılan araştırmalarda 
da, esnek bir istihdam piyasasının mevcudiyetinin çifte yarar sağlanması açısından uygun bir 
ortam sağladığı ortaya çıkmaktadır (Manresa ve Sancho, 2005). Bu kapsamda, McKitric 
(1997) tarafından kısa vadeli sermaye stoku, tasarruf ve yatırım düzeylerinin sabitlendiği 
statik genel denge modeli kapsamında yapılan çalışmada; karbon vergisi gelirlerinin istihdam 
üzerinden alınan vergilerin düşürülmesinde kullanılması halinde, emek arzının esnekliğiyle 
bağlantılı olarak, emek talebinin artacağı, reel ücret ve istihdamda artış sağlanacağı tespit 
edilmiştir. 

Vergilemede temel amaç kamusal ihtiyaçların en etkili ve verimli bir biçimde finanse 
edilmesi olmakla birlikte çevre vergileri gelirlerinin çevre koruma amaçlı kullanımı da bir 
seçenektir. Bununla birlikte, söz konusu seçeneğin tercih edilmesi, çevre vergileri gelirlerinin 
kamu geliri sağlama amaçlı kullanımını seçeneğinin dışlandığı anlamına gelmemektedir. Bu 
noktada, çevre vergileri özelinde öne çıkan unsur, çevre korumanın başarılabildiği ölçüde elde 
edilen gelirin süreç içerisinde azalması gereğidir ki; çevre vergilerinin, çevrenin kirlenmesine 
ilişkin negatif dışsallıklarla mücadelede başarı sağlaması bu şekilde mümkün kılınabilecektir 
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(Öner, 2014:154). Çevre vergilerinin, çevre koruma amacının gerçekleşmesiyle ortaya 
çıkacak birinci faydasındaki artış vergi matrahının daraltacak, matrahtaki daralma vergi 
gelirinin azalması sonucunu doğuracak, bu durum, diğer vergilerde yapılacak indirimde 
kullanılacak geliri azaltarak ikinci faydanın azalmasına yol açabilecektir (Metcalf, 1999: 656). 
Bovenberg ve De Mooij (1994) tarafından, üretim faktörü olarak emeğin ve çevreye zarar 
veren ve vermeyen olmak üzere iki tüketim malının dikkate alındığı genel denge modeline 
göre;  çevre vergisi, vergi uygulanan mal fiyatındaki artış nedeniyle ücret gelirlerini 
düşürecek ve emek arzını azaltıcı etki yaratacak, vergi gelirinin emek üzerindeki vergilerin 
azaltılmasında kullanılması durumunda ise emek arzını artıracaktır. Bununla birlikte, çevre 
vergisi tüketicilerde davranış değişimi yaratarak çevreye zarar vermeyen ürüne yöneltecek; 
çevre dostu ürün kullanımının çevre vergisi matrahını aşındırması nedeniyle vergi geliri 
azalacak; çevre vergilerinin reel ücretler üzerindeki olumsuz etkisi emek üzerindeki vergilerin 
azaltılmasıyla telafi edilemeyecek derecede olacak ve güçlü bir çifte yarar sağlanamayacaktır. 
Benzer etki, çevre vergilerinden kaçınmak amacıyla geliştirilen teknolojinin üretim ve tüketim 
nedeniyle ortaya çıkan kirliliği azaltarak birinci yararın sağlanmasına katkı sağlamasının 
emek üzerinden alınan vergilerin azaltılmasında kullanılacak geliri azaltarak ikinci yararda 
eksilmeye neden olmasında da (Zimmermann ve Gaynor, 1999: 40) ortaya çıkabilecektir. 
Çevre koruma amacı gerçekleştikçe vergi matrahının aşınmasıyla kamu gelirlerinde ortaya 
çıkacak azalmanın telafi edilmesinin yolu ise vergi tabanının geniş tutulması olarak 
görünmektedir. OECD’ye (2001: 36-38) göre de, vergi gelirinin ekonomiye tekrar 
döndürülmesi esnasında milli gelir ve istihdam seviyesinde meydana gelmesi beklenen artış 
çevre vergilerinin işletmeler üzerindeki vergi yükünün ne derece azaltıldığına bağlı 
olacağından, anlamlı sonuçlar elde edilebilmesi çevre vergilerin tabanının geniş olmasını 
gerektirmektedir. Kuramsal simülasyon çalışmaları, enerji vergilerinin mümkün olan en alt 
düzeyde belirlenmesi neticesinde şayet enerji fiyatlarındaki artış yıllık %4-%5 aralığında ise 
milli gelir ve istihdam üzerinde pozitif etkilerin olduğunu göstermiştir. Diğer yandan, çevre 
vergileri gelirlerinin ücretler üzerindeki vergi yükünün azaltılmasında kullanılması halinde 
istihdam artışı sağlanabilecek olmakla birlikte, tüketici tercihlerinin çevreye zararlı 
ürünlerden çevre dostu ürünlere yönelecek olması nedeniyle ikincil yararın zayıflayacağına 
ilişkin tespitler çevre vergilerinin tüketici davranışlarını yönlendirerek çevre koruma amacının 
gerçekleşebileceğine ilişkin güçlü bir etki yaratacağı vurgusu açısından önemlidir. Başka bir 
ifadeyle, çevre sorunlarının önlenmesi nedeniyle çevre vergileri gelirlerinde ortaya çıkacak 
endişe verici azalmanın; “çevre sorunlarıyla mücadelede vergilemenin araç olarak 
kullanılmasıyla çevre koruma etkisinin sağlanacağı” yaklaşımını doğrulamak gibi çarpıcı bir 
sonucu vardır.  

Çevre vergileri vasıtasıyla çevre koruma ve istihdamda artış sağlamaya yönelik vergi 
revizesi ya da reformu niteliğindeki değişimlere giderek artan sayıda vergi sistemlerinde yer 
verilmesi, çifte yarar hipotezini teorik boyutta tartışılan bir yaklaşım olma boyutundan 
uygulamada karşılık bulan bir kamu politikası boyutuna taşımıştır. 1990’lı yılların başında; 
Avrupa’da durgunluğun neden olduğu işsizliğin önlenmesinin kamu politikalarının çözmesi 
gereken sorunlar arasında öne çıkması, istihdam üzerinden alınan vergilerin yerini alacak 
çevre vergilerine ilişkin yeşil vergi reformuna olan ilginin çevre kalitesi yanında istihdam 
artışı sağlanabileceği beklentisiyle artması sonucunu doğurmuştur. Bu kapsamda, başta 
Benelüks ve İskandinav ülkeleri olmak üzere Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya gibi büyük 
Avrupa ülkeleri ve Polonya, Macaristan ve Estonya gibi geçiş ekonomilerine mensup ülkeler 
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çevre vergileri kullanılarak toplam vergi yükünde değişme olmaksızın vergi yükünü çevre 
kirliliği yaratan faaliyetlere kaydırmaya ve çevre politikası ile ekonomi politikalarını entegre 
etmeye yönelik değişiklikler yapmaya başlamışlardır (Ekins, 1999: 40). Çevre kalitesini 
iyileştirme ve emek üzerindeki gelir vergisi ve sosyal sigorta primi yükünü azaltma amaçlı 
gerçekleştirilen vergi reformları sayesinde toplam vergi gelirlerinin; Danimarka’da % 6’sı, 
İsveç’te % 2.4’ü, Almanya’da % 1.8’i, İngiltere’de % 0.1’i çevre vergilerinden elde edilir hale 
gelmiştir (CESinfo, 2007: 46). 1993 yılından itibaren Belçika’da uygulamaya konulan 
akaryakıt, doğalgaz, elektrik ve fuel oilden alınan enerji vergilerinden elde edilen gelirler 
istihdam üzerindeki vergi yükünün azaltılmasında kullanılırken (Gubandru, 2009), 
Danimarka’da 1996 yılından beri uygulanmakta olan karbondioksit (CO2) vergisi gelirleri 
çalışanların sosyal sigorta katılımlarının indirilmesi için kaynak olmuş, Finlandiya 1997 
yılından başlamak üzere gelir ve emek üzerinden alınan vergilerde indirime gitmiş ve indirimi 
çevre vergileriyle finanse etme yolunu tercih etmiştir (Jamali, 2005: 171). Birleşik Krallık 
çevre vergisi gelirlerini çalışanların sosyal sigorta katkısının indiriminde kullanmayı tercih 
ederken, Almanya, elde edilen geliri işveren ve çalışanlar üzerindeki ücret vergileri ve sosyal 
sigorta primlerinin azaltılmasında kullanmıştır (Agnolucci, 2009: 3043).  Almanya’da, 1999 
yılının başından itibaren akaryakıtlar üzerine konulan çevre vergileri sayesinde, ulusal 
emeklilik katılımlarında %0,8’lik indirim mümkün olmuştur. İtalya, Ocak 1999’da 
oluşturulan karbon vergisinin geliri sayesinde istihdamla ilgili vergileri azaltabilmiş, 
Hollanda’da 1996 yılında konulan enerji vergisinden elde edilen gelir işverenin sosyal sigorta 
katılımlarının indirilmesine imkân vermiştir. İsviçre’de hafif fuel-oil yakıtları üzerindeki 
ekolojik vergilerden elde edilen gelirle zorunlu sağlık sigorta katılımlarının azaltılması 
sağlanırken, İsveç’de 1991’de yapılan vergi reformu ile çevre ile ilgili vergi gelirleri 
işverenlerin sosyal sigorta katılımlarında indirim amacıyla kullanılmıştır (Heady ve diğerleri., 
2000: 25). OECD’ye (2001: 39) göre, yapılan araştırmalar çifte karlılığın 
gerçekleştirilebileceğini net olarak ortaya koymamasına rağmen, İsveç, Danimarka, Hollanda, 
İngiltere, Finlandiya, Norveç, Almanya ve İtalya yeşil vergi reformunu uygulamış ve çifte 
karlılık sağlayabilmişlerdir. Diğer yandan, Avrupa Birliğinin, üye ülkeler çalışanlarının 
üzerindeki vergi yükünün çevre vergileriyle finanse edilerek azaltılmasına yönelik vergi 
politikasına olan yönelimi (Jamali, 2005: 170) çevre ve vergi politikalarını bütünleştirme 
yaklaşımının ülke tercihlerinin ötesine geçtiğine ilişkin güçlü bir işaret olarak 
değerlendirilebilir. Hızlı bir sanayileşme süreci yaşayan Tayvan, Kore, Malezya, Tayland, 
Singapur gibi Asya ülkelerinde de kumanda ve kontrol sistemi araçları yanında vergi benzeri 
enstrümanlardan sıklıkla yararlanılmaya başlayarak Avrupa ülkelerine paralel bir sürece 
girmesi (Ekins: 1999: 40) vergileme aracılığıyla çevre sorunlarının önlenmesi yanında 
işsizliğin azaltılması politikasının farklı coğrafya ve kültürler tarafından da benimsendiğini 
göstermektedir.  

3.3. Çevre Vergilerinin İstihdamda Artış Sağlama Amaçlı Kullanımına İlişkin 
Değerlendirme 

Çifte yarar hipotezi, işgücüne olan talebin enerjiye olan talebe nazaran daha esnek 
olduğu durumlarda enerji vergilemesinde hipotezden beklenen sonucun oluşmayabileceği 
(Koskela ve diğerleri, 1999);  kuram, farklı varsayımlar altında kurgulanmış ekonomik 
modellerin çıktılarına göre oluşturulduğundan, kullanılan modellerle, çevre vergileri gelirleri 
kullanılarak diğer vergi yüklerini azaltmanın büyümeye yapacağı katkı veya çevre 
vergilerinin tüketimi ne derece azaltacağı tahminlerinin kolaylıkla yapılamayacağı için gerçek 
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dünyanın koşullarını yansıtmadığı (Marshall, 2000) gibi yönlerle eleştirilmektedir. 
Günaydın’a (1999: 291) göre, çevre vergilerinin ikinci yararı olan istihdamdaki artış; emeğin 
tek üretim faktörü ve temsili bir hanehalkına dayalı çalışmalarda negatif çıkarken, daha 
detaylı çalışmalarda; vergi yükünün, arzı elastik olmayan üreticilere, emeklilere, işsizlere 
yapılan transfer harcamaları dışındaki hanehalklarının tüketimine ve ticaret yoluyla yabancı 
ülkelere yansıtılması halinde pozitif olabileceği ortaya çıkmaktadır. Budzinski’ye (2002: 16) 
göre ise, çevre vergilerinin istihdam üzerindeki etkilerine ilişkin çok sayıda çalışma 
yapılmasına rağmen gerçek dünyanın değişkenlerinin dikkate alındığı bir model çalışmasının 
zorluğu nedeniyle kusursuz bir analiz veya net bir sonuca ulaşılamasa da piyasa 
gerçeklerinden hareket eden çalışmalarda rekabet ve teknolojik yenilikler dikkate alındığında 
çifte kazancın varlığı ve etkinliği ortaya konulabilmektedir. 

Çevre vergilerinin işgücü üzerinden alınan vergilerin yerini almasıyla çevre koruma 
yanında işsizliğin azaltılabileceğine ilişkin hipotezin uygulamada işleyip işlemediğine ilişkin 
yeterli kanıtlara ulaşıldığı söylenememekle birlikte, ortaya çıkan sonuçların çoğunlukla pozitif 
karakterli olduğu da açıktır. Bununla birlikte, çevre vergileri gelirleri ücret vergilerini 
azaltmak için kullanılsa bile çevre vergilerinin fiyatlar üzerindeki artırıcı etkisi net ücret 
artışının üzerinde olabilir ya da işgücüne olan talebin enerjiye olan talebe nazaran daha elastik 
olduğu bir durumda enerji vergilemesi çifte karlılık hipotezinde olduğu gibi bir sonuç 
vermeyebilir (Metcalf, 2000). Üreticilerin vergi dolayısıyla artan maliyetlerini tüketicilere 
yüksek fiyat uygulayarak yansıtabilmeleri halinde vergi gelirlerinde artış sağlanırken çevresel 
yarar sağlanamayabilecek, yüksek fiyat esnekliği bulunduğu durumda ise verginin 
yansıtılması zorlaşırken çevresel fayda sağlanabilecektir. Bu durumda, çevre vergilerinden 
elde edilen gelir, kazanç vergilerinde indirim veya teknolojinin geliştirilmesi amacıyla 
üreticilerin sübvanse edilmesi gibi araçlarla ekonomiye geri döndürülmezse, çevre vergileri 
kirletenlere emisyon ticareti ya da kumanda ve kontrol araçlarına göre daha fazla yük 
yükleyecek ve kamuoyu desteği azalabilecektir (Lin ve Li, 2011: 5137-5138). Buna karşın, 
fiyatlardaki çevre vergileri kaynaklı yükselmenin telafisi amacıyla; kişilerde ortaya çıkacak 
daha çok çalışma arzusuyla oluşacak gelir etkisinin, daha az çalışmanın tercih edilmesiyle 
oluşacak ikame etkisinden daha yüksek olması halinde emek arzında azalma yerine artış 
sağlanacağı dikkate alındığında, çevre vergilerinin mal fiyatlarını yükselterek reel ücretleri 
azaltması nedeniyle emek arzının düşeceği (Goodstein, 2002: 105) kaygısı geçerli 
olmayabilir. Çifte yarar hipotezine yöneltilen eleştiriler, çevre vergilerinin istihdam 
sorununun giderilmesi yönünde ikincil amaçlı kullanımının olumlu sonuçlar vermesi için 
uygulanacağı ekonomide uygun koşulların bulunup bulunmadığının tespit edilmesi gereğini 
ortaya çıkarmaktadır. 

Çevre vergilerinden beklenen istihdam artışını sağlama işlevinin reel ekonomide 
karşılığını bulması; çevre vergilerinin, toplam vergi gelirlerini azaltmayacak şekilde, etkinlik 
kaybına neden olan vergilerin yerine uygulanmasıyla ortaya çıkacak refah etkisini ifade eden 
“Gelirin Yeniden Kullanım Etkisi”nin (Revenue Recycling Effect), çevre vergilerinin 
üreticilerin maliyetlerini arttırması dolayısıyla mal fiyatlarında yükselmeye neden olması, 
yükselen fiyatlar nedeniyle satın alma gücü düşen üretim faktörleri üzerinde oluşan vergi 
yükünün çevre vergisi nedeniyle artması olarak açıklanabilecek, özünde, mevcut vergilerle 
ihdas edilecek vergilerin birbirlerini etkilemesi yaklaşımına dayalı “Vergi Etkileşim 
Etkisi”nden (Revenue Recycling Effect) büyük olmasını gerektirmektedir (Goulder, 1995: 
157-158). Vergi etkileşim etkisinin kamu politikası otoritelerince değil piyasa tarafından 
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belirleneceği tabii olduğuna göre, çevre vergilerinin istihdamı arttırma amaçlı ikincil işlevinin 
başarısı, söz konusu vergilerden elde edilen gelirin istihdam üzerindeki vergi yükünün 
azaltılmasında kullanılmasına, yani, gelirin yeniden kullanım etkisinin büyütülmesine bağlı 
olarak ortaya çıkacaktır.  Diğer yandan, çevre vergileri matrahının büyüklüğü vergi gelirini 
artırırken toplam vergi hasılatı değişmeyecek şekilde kaynak dağılımını saptırıcı vergilerin 
azaltılmasıyla ek bir fayda sağlanabilirse de, hangi vergilerde indirime gidildiği kaynak tahsisi 
üzerindeki etkinin belirleyicisi olacaktır (Akkaya ve Bakkal, 2005: 19). Bu durumda, çevre 
vergileri vergi sistemlerine entegre edilirken sistem dışına çıkacak vergilerin belirlenmesinin 
stratejik bir öneme haiz olduğu anlaşılmaktadır. İndirim yapılacak vergilerin tespitine yönelik 
stratejik kararların alınmasında ülke ekonomilerinin sahip olduğu niteliklerin dikkate alınması 
gereği ise tabiidir. Jamali (2005: 164)’ye göre, istek dışı işsizliğin, diğer bir ifadeyle, emek 
talebinin emek arzından küçük olduğu bir ekonomide, emek üzerindeki vergi yükündeki 
azalmanın istihdamı arttırıcı etki yaratması beklenebilirse de, çevre vergilerinin üretilen mal 
ve hizmet maliyetlerini yükselterek çalışanlara yansıması beraberinde ücretlerde de artış 
yapılması gereğini ortaya çıkarabilecektir. Vergi yansıması nedeniyle ücret gelirlerinde ortaya 
çıkacak artış; emek geliri üzerinden alınan vergilerin azaltılmasıyla düşürülen emek faktörü 
maliyetini yukarı çekerek çevre vergilerinin istihdamda artış sağlama etkisini ortadan 
kaldırabilir. Bu nedenle, bir yandan ücret gelirleri üzerindeki vergi yükü azaltılırken, diğer 
yandan çevre vergileri yükünün ücretlilerin talep etmeyecekleri mal ve hizmetleri üretenler 
üzerinde oluşturulmasıyla istihdamda artış etkisinin sürdürülmesi sağlanmaya çalışılabilir. 

Vergi sistemlerine yeni bir vergi ihdasının, söz konusu vergiden olumsuz etkilenecek 
toplum kesimlerinden gelecek güçlü bir dirençle karşılaşması olağandır ve çevre vergilerinin 
olası kamuoyu direncinden istisna olduğunu söyleme imkânı da bulunmamaktadır. Bu 
nedenle, çevre vergilerinin vergi sistemlerine entegrasyonunda ortaya çıkacak bazı politik ve 
teknik sorunların giderilmesinde de ikincil yarara ilişkin beklentilere kamuoyu desteği 
sağlanmasına yönelik rol yüklenebilir. Çevre vergilerinin, vergi sistemlerinin etkinlik kaybını 
azaltacak ve işgücü üzerindeki vergi yükünü hafifletecek şekilde gelir-yansız uygulanmasıyla 
ortaya çıkacak “iyi çevre ve daha yüksek istihdam” şeklindeki temel motivasyonu (Sollund, 
2007), politik popülerliğe sahip olmayan çevre vergilerinin benimsetilmesinde çifte yarar 
hipotezinden beklenen ikincil yararı politikacıların yararlanabileceği bir argüman olarak da 
kullanılır kılmaktadır.  Ligthart’a (1998: 12-13) göre, “pişmanlık duyulmayacak politikalar” 
olarak pazarlanan çevre vergilerinden beklenen çevresel iyileşme etkisinin sağlanıp 
sağlanmadığının ölçümü güç ve maliyetli olduğundan birinci yarar kuşkulu olsa da, bozucu 
vergilerin yerini alacak çevre vergileri daha az saptırıcı olmaları dolayısıyla yine de cazip 
olabilir. Enerji vergisinin tüketim üzerine konulması örneğinde olduğu gibi, azalan oranlı 
olmaları nedeniyle düşük gelir grupları aleyhine dağılım etkisi yaratacak çevre vergilerinin 
gelir tarafsız bir vergi reformu paketiyle vergi yükünü emek gibi iyilerden kirlilik gibi 
kötülere kaydıracak şekilde tasarlanması politik kabule katkı sağlayabilecektir. Diğer yandan, 
çevre vergileri gelirleri kullanılarak istihdam üzerindeki vergi yükünün azaltılmasını 
amaçlayan vergi reformuna işgücü kapsamında olmayanlar tarafından da destek 
verilmeyebilecektir. Bu durumdaki hanehalkları, reforma, vergi yüklerinin artmasına rağmen 
çevreye verdikleri değerin yüksek olması halinde destek vereceklerdir (Bovenberg, 1999: 
354-355). Dolayısıyla, çevrenin iyileşmesinden toplumun tamamı yarar sağlasa da, çevre 
vergileri yükünün üzerinde kaldığı toplum kesimi ile gelirin kullanımı sonucunda bundan 
yarar sağlayan toplum kesiminin farklılaşması çevre vergileri ihdasını güçleştirecek ve kamu 
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politikası oluşturmakla yükümlü olanları tedirgin edecektir. Çevre sorunlarına yol açan fosil 
yakıtların kullanımının azaltılması veya yeni enerji kaynakları için gereken yatırımlar gibi 
uygulamalardan olumsuz etkilenenlerin tepkileri, olumsuz etkiler hemen ortaya çıkarken 
çözümün uzun sürede ortaya çıkacak olması ve siyasi saikler nedeniyle politika yapıcıların 
isteksizliği (Ulucak, 2011: 59) gibi faktörler çevre vergilerinin vergi sistemlerine dâhil 
edilmesinde yaşanan güçlüklere işaret etmektedir. Bununla birlikte, çoğu vergi dengeden 
uzaklaştıran bir etkiye sahipken, çevre vergileri, çevresel kaynakların aşırı kullanımıyla 
oluşan dışsallık etkilerinden kaynaklanan dengeden uzaklaşmaları düzeltici etki 
sağlayacağından, devletler, gelir ve kurumlar vergileri gibi saptırıcı vergiler yerine mali 
açıdan yansız çevre vergilerini uygulayabilirler.  İhdas edilecek çevre vergilerinin gelir-yansız 
vergilemenin bir parçası olarak sunulması; yeni bir vergiye karşı ortaya çıkacak sektörel 
direncin kırılması,  politikacıların kaygılarının giderilmesi ve halk desteğinin artırılması 
amacına da hizmet edebilecektir. Bir diğer ifadeyle, çevre vergilerinden elde edilecek ikinci 
yarar kamuoyu desteğinin sağlanmasında etkili bir argüman olarak kullanılabilir (Pearce, 
1991: 940) niteliktedir. Bu nedenle, çevre vergilerinin konusunun, uygulanacak vergi 
oranının, vergi tabanının, uygulama süresi ve safhasının, üretici ve tüketici davranışları 
üzerindeki yaratacağı etkinin tespiti gibi unsurların istihdamda ortaya çıkacak artışla birlikte 
ele alınması uygulamaya ilişkin kamuoyu desteğinin artırılmasına katkı sağlayabilir. 

 

4. TÜRK VERGİ SİSTEMİ’NDE ÇEVRE VERGİLERİ VE ÇEVRE 
VERGİLERİNİN İSTİHDAMI ARTIRMA AMAÇLI KULLANIMI 

4.1. Türk Vergi Sistemi’nde Çevreyle İlgili Vergileme 
 Türk Vergi Sistemi’nin, çevre vergilerinin “çevre koruma” olarak öne çıkan birincil ve 

“istihdamda artış sağlama” olarak belirlenen ikincil amacına yönelik olarak incelenmesi, 
öncelikle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın1 çevre ve vergi ile ilgili hükümlerinin 
belirlenen amaçların gerçekleştirilmesine imkân sağlayıp sağlamadığının tespitini 
gerektirmektedir. Anayasa’nın “Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması” başlıklı 56. 
maddesi sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamayı “hak” olarak görürken, çevre koruma 
“ödevi” hem devlete hem de vatandaşlara verilmiştir. Anayasal düzenlemeler çevre korumaya 
verilen önemi vurgulamakla birlikte, uygulanacak yönteme ilişkin bir prensibe anayasa 
metninde yer verilmemiştir. Dolayısıyla, çevre sorunlarına yol açan faaliyetlerin, “kirleten 
öder” prensibi kapsamında bu faaliyetleri gerçekleştirenlere ödettirilmesi yoluyla 
içselleştirilmesi yaklaşımının anayasal zeminde doğrudan karşılığını bulduğunu söyleme 
imkânı bulunmadığından, çevre sorunlarının önlenmesi ve giderilmesi konusunda kanun 
düzeyindeki düzenlemelere başvurulması gerekir. Çevrenin korunmasına ilişkin doğrudan 
düzenlemelere ilişkin başvurulacak ilk kaynak 2872 sayılı Çevre Kanunu2 hükümleridir. 
Çevre Kanunu’nun; çevrenin korunmasına, iyileştirilmesine ve  kirliliğinin önlenmesine 
ilişkin genel ilkelerin hüküm altına alındığı “İlkeler” başlıklı 3. maddesinin “g” fıkrası 
“Kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi 
için yapılan harcamalar kirleten veya bozulmaya neden olan tarafından karşılanır.” şeklinde 
düzenlenerek, teoride “kirleten öder” prensibi olarak ifade edilen yaklaşımın yasal zemini 

                                                           
1 09.11.1982 tarih ve 17863 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
2 11.08.1983  tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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oluşturulmuştur. Buna göre, çevreye zararlı faaliyetler sonucunda oluşan ve fiyata 
yansımayan dışsal maliyetlerin kirletenlerce karşılanarak içselleştirilmesi anlayışına dayanan 
prensibin, Türk hukuk sistemi kaynaklarında kanun düzeyinde karşılık bulan ve bu anlamda 
güçlü bir dayanağa sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Çevre Kanunu’nda yer verilen, çevre 
maliyetlerinin kirletenlerce ödenmesi suretiyle içselleştirilmesi yaklaşımının vergilemeye 
ilişkin anayasal düzenlemelerde karşılığının bulunup bulunmadığı, bir başka ifadeyle, 
vergilemenin anayasal dayanağının kirleten öder prensibinin uygulama araçlarından olan 
çevre vergilerine bakışının bilinmesi çevre koruma amacına hizmet edecek vergilemenin 
temellendirilmesi açısından önemlidir. T.C. Anayasasının “Vergi Ödevi” başlığını taşıyan 76. 
maddesinde, çevre koruma da olduğu gibi, vergi “ödev” olarak düzenlenmiş ve vergilemenin 
amacı “kamu giderlerini karşılamak” olarak belirlenmiştir. Anayasa’da, bazı vergilerin özel 
amaçlarla ihdasına ilişkin bir hüküm içermemekle birlikte vergilemenin amacının kapsayıcı 
nitelikte belirlenmesi; vergi konusuna ilişkin sınırlayıcı bir hükme yer verilmemesi; vergi, 
resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin kanunla konulacağı, değiştirileceği veya 
kaldırılacağı şeklindeki düzenlemeler dikkate alındığında, çevre vergilerinin, çevre koruma ve 
istihdamı artırma amaçlı olarak tasarlanabilmesinin önünde anayasal bir engel bulunmadığı 
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, Türk Vergi Sisteminin; çevre kirliliği üreten faaliyetlerin 
vergilenmesi sonucu elde edilecek gelirlerin kamu giderlerinin karşılanmasında kullanılması, 
belirlenen vergi konularının dışsal maliyetleri içselleştirerek çevre koruma amacına hizmet 
etmesi, çevre vergilerinden elde edilen gelir kullanılarak istihdam üzerinden alınan vergilerin 
azaltılması suretiyle aynı zamanda istihdamda artış sağlamayı mümkün kılan bir anayasal 
zemine sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. 

 T.C. Anayasasının çevre ve vergilemeye ilişkin hükümleri ile çevre kanunu 
düzenlemeleri çevre koruma odaklı vergilemeye uygun bir vergi sistemi tasarımını mümkün 
kılmakla birlikte, Türk Vergi Sisteminin çevre vergilerine ilişkin Eurostat sınıflandırması 
kapsamında değerlendirilmesi, vergi enstrümanının, Türkiye özelinde amaca ne derece hizmet 
ettiğinin tespitini sağlayacaktır. Türkiye’de uygulanan çevre ile ilgili vergi gelirlerinde yakıt 
ve motorlu taşıt vergilerinin  %96,5 ile çok yüksek bir seviyede yer alması, yakıt üzerinden 
alınan verginin bu oranın %65’ini oluşturması ve ortalama olarak kurşunsuz benzin fiyatının 
%69,5’ini ve mazot fiyatının %61,4’ünü akaryakıt vergilerinin oluşturması (OECD, 2008: 
146-147), Avrupa Birliği sınıflandırmasına göre, küresel ısınma ve iklim değişikliğinden 
sorumlu tutulan karbondioksit emisyonunu kontrol altında tutma amacıyla enerji ürünlerinden 
alınan çevre vergileri türü olan enerji vergilerinin (energy taxes) (Ekins: 1999, 44) Türk Vergi 
Sistemindeki ağırlığını ortaya koymaktadır. Enerji vergilerinin Türkiye uygulamasında 
karşılık bulduğu ana vergi olan ve 4760 sayılı kanunla3 ihdas edilen Özel Tüketim Vergisi; 
maktu alındığı hallerde kilogram, litre, metreküp, kilokalori, kap, ambalaj veya adet gibi 
unsurlara uygulanmaktadır. Akaryakıt ürünlerinden oktanı 95 veya daha fazla fakat 98'den az 
olanlar ve içindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyen kurşunsuz benzin için litre 
başına 2,1765 TL, ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçmeyen motorin için litre başına 
1,5945 TL, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olan (otogaz) Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazı (L.P.G.) için kilogram başına 1,5780 TL tutarında alınmaktadır. Türkiye’de, Özel 
Tüketim Vergisi dışında, elektrik kullanımına ilişkin olarak enerji vergisi niteliğinde 
vergileme de yapılmaktadır. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun4  “Matrah” başlıklı 
                                                           

3 12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
4 29.05.1981 tarih ve 17354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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37. maddesinde, matrahı; elektriğin iletimi, dağıtımı ve perakende satış hizmetlerine ilişkin 
bedelleri hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedeli olarak tanımlanan ve “Nispet” 
başlığını taşıyan 38. maddesi uyarınca sanayide %1, evsel kullanımında %5 oranında 
uygulanan Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Türkiye’de enerji ürünlerine uygulanan 
yerel nitelikli çevre vergileri kapsamındadır. 

Motorlu taşıtların mülkiyeti ve kullanımından kaynaklanan çevre vergileri 
kapsamındaki ulaşım vergileri (transport taxes) Türk Vergi Sistemi’nde “motorlu taşıtlar 
vergisi” olarak uygulanmaktadır. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu5 motorlu kara 
taşıtları, uçak ve helikopterleri “Verginin Mevzuu” başlıklı 1. maddesiyle verginin konusu; 
adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişileri ise “Mükellef” 
başlıklı 3. maddesiyle verginin mükellefi olarak tespit etmektedir. Motorlu kara taşıtlarından 
otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler I sayılı tarife kapsamında; 
minibüs, otobüs ve kamyon gibi diğer motorlu kara taşıtları ise II sayılı tarife kapsamında 
vergilendirilmektedir. Vergilendirme ölçütü olarak motor silindir hacmi ve taşıtların yaşları 
kullanılmakta; motor silindir hacmi büyüdükçe büyüyen tutarlarda, taşıtın yaşı büyüdükçe 
azalan tutarlarda maktu vergileme yapılmaktadır. Uçak ve helikopterlerde ise kalkış ağırlığı 
ve taşıtların yaşları vergilemeye ölçüt olarak alınmakta; taşıtın kalkış ağırlığı arttıkça artan, 
yaşı büyüdükçe azalan maktu vergileme yapılmaktadır. 1/1/2016 tarihinden itibaren 
uygulanan Motorlu Taşıt Vergilerine ilişkin tutarlar 46 Seri No'lu Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Genel Tebliği6 ile belirlenmiştir. Tebliğe göre vergi tutarları otomobil, kaptıkaçtı, arazi 
taşıtları ve benzerleri için 66,00 TL-22.716,00 TL aralığında; kamyonet, kamyon, çekici ve 
benzerleri için 220,00 TL-3.399,00 TL arasında, uçak ve helikopterler için 6.051,00 TL-
50.489,00 TL aralığında değişmektedir. Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1. maddesi 
uyarınca, Kanuna ekli II sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı; 
kayıt ve tescile tabi olmayanların ise ithalatı, imal ya da inşa edenler tarafından teslimi 
kapsamında motorlu taşıtlardan alınan Özel Tüketim Vergisi de ulaşım vergileri 
kapsamındaki çevre vergileri arasında kabul edilmelidir. II Sayılı Liste7 kapsamında binek 
otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan 
silindir hacmi 1600 cm³ altı için %45, silindir hacmi 1601-2000 cm³ arası için %90, silindir 
hacmi 2001 cm³ üstü için %145 oranında özel tüketim vergisi alınmaktadır. Elektrikli 
otomobillerde ise; motor gücü 85 KW ve aşağısı için %3, motor gücü 86 KW–120 KW arası 
için  %7,  motor gücü 121 KW ve üstü için %15 oranında vergileme yapılmaktadır. 

 Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 44. maddesi uyarınca, konusu; Belediye 
sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden 
yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar, mükellefi; binaları kullananlar 
olarak tespit edilen Çevre Temizlik Vergisi gürültüden kötü kokuya, çirkin görüntüden iklim 
değişikliği üzerindeki metan gazı etkisini azaltmaya varan çeşitli etkiler yaratmayı amaçlayan 
kirlilik vergilerinin (pollution taxes) Türk Vergi Sistemi’nde yer alan örneğidir. Çevre 
Temizlik Vergisi; konutlarda su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına, 
                                                           

5 23.02.1963 tarih ve 11342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
6 25/12/2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
7 Liste kapsamında uygulanan vergi oranlarının tamamına; 25/2/2011 tarihli ve 27857 (2. Mükerrer ) sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan 25/2/2011 tarihli ve 2011/1435 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar ile 
13/10/2011 tarihli ve 28083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12/10/2011 tarihli ve 2011/2304 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı eki Karardan ulaşılabilir. 
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işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalarda ise belirlenen tarifeye göre alınmaktadır. 47 seri 
numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği8 uyarınca, 1/1/2016 tarihinden itibaren, 
Çevre Temizlik Vergisi, konutlar için su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp 
başına büyükşehir belediyelerinde 27 kuruş, diğer belediyelerde 21 kuruş olarak; işyerleri ve 
diğer şekilde kullanılan binalardan büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde en yüksek 
tutarı 2.600,00 TL,  büyükşehir belediyelerinde en yüksek tutarı 3.250,00 TL olmak üzere 
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen bina grupları ve Belediye meclislerince bulundukları 
mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları ile büyüklüklerini de dikkate alarak belirlenen bina 
derecelerine göre alınmaktadır. Kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 
5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim 
miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 10 kuruş olarak hesaplanırken, işyeri ve diğer 
şekillerde kullanılan binalarda, bina grup ve derecelerine göre belirlenen ve 2016 yılı için en 
yüksek tutarı 1.300,00 TL olarak tespit edilen tarifeye göre maktu olarak tahsil edilmektedir. 

Türk Vergi Sistemi’nde doğal kaynakların yeryüzüne çıkarılmasının ortaya çıkardığı 
çevre tahribatının önlenmesi ve doğal kaynakların korunması amaçlı uygulanan kaynak 
vergileri (resource taxes) kapsamında kabul edilebilecek bir çevre vergisi mevcut değildir. 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “Konu” başlığını taşıyan 63. maddesi uyarınca, 
verginin konusu; kaynak sularının (işlenmiş sular dahil) belediyelerce denetlenerek hangi 
kaynaklara ait olduklarını gösterecek şekilde bu kaplara özel işaret konulması, “Mükellef” 
başlığını taşıyan 64. maddesi uyarınca, mükellefi; kaynak sularını özel işaretli kaplara 
doldurup satanlar, “Tarife” başlığını taşıyan 65. maddesi uyarınca, tarifesi; 1 litreye kadar 
olan şişe ve benzeri kaplardan (kap başına) 0,01- 0,03 TL hadleri arasında ve 1 litreden büyük 
şişe ve benzeri kaplardan (beher litre) 0,005-0,015 TL hadleri arasında tespit edilen Kaynak 
Suları Harcı bu kapsamda değerlendirilebilecek bir uygulama gibi görünse de, Jamali’ye 
(2005: 298) göre, bahse konu harcın doğal kaynakları korumaktan ziyade yapılan idari işlemin 
bedeli olduğu söylenebilir. 

4.2. Türk Vergi Sisteminin Çevreyle İlgili Vergiler Yönüyle Etkinliği 
Plott’a (1966: 84) göre, dışsallığın önlenebilmesi için uygulanabilecek vergiler; 

dışsallığı yaratan atık miktarı, kullanılmaları çevresel zarara yol açan üretim girdileri ya da 
çıktıları veya her ikisi üzerinden alınmalıdır. Düzenleyici vergi; çevreye duman yayan bir 
fabrika örneğinde, öncelikle, salınan duman miktarı üzerinden, özel koşulların bulunması 
halinde ise dumana yol açan girdi üzerinden alınmalıdır. Ancak, çevre sorunlarına yol açan 
faaliyetlerin tespiti ve kirletici emisyonun ölçülmesinde yaşanan güçlükler gibi nedenlerle 
doğrudan çevre kirliliği yaratan unsurların vergilenmesi esasına dayanan birincil çevre 
vergileri yerine enerji vergilerinde olduğu gibi doğrudan çevre sorunu yaratan unsurla ilişkili 
mal ve hizmetlerin vergilenmesi esasına dayanan ikincil çevre vergilerinin uygulanması 
yoluyla pozitif çevre etkisi yaratılması yönünde ağırlıkta olan uygulamalar (Gago ve 
Labandeira, 2000: 28-29) kapsamına Türk Vergi Sisteminde yer alan çevreyle ilgili vergilerin 
de dâhil olduğu görülmektedir. Emisyonun vergilendirilmesi veya emisyona neden olan 
üretimin vergilendirilmesi arasındaki seçim; emisyonların takibinin mümkün olup olmadığı ve 
takibin maliyeti ile fosil yakıt tüketimi ile karbondioksit emisyonlarının zararlı etkisi arasında 
birebir ilişkinin kurulma olasılığına bağlıdır. Bu nedenle, emisyonun takibi çok zor ve pahalı 
iken, söz konusu ilişkinin tespitinin görece olarak kolay olduğu üretimin vergilenmesi 
                                                           

8 25/12/2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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karbondioksit emisyonlarını azaltmak için uygun bir seçimdir (Cuervo ve Gandhi, 1998: 17). 
Atık emisyonlarının tespitindeki güçlüklerin zararlı atık emisyonlarıyla ilgili faaliyetlerin 
vergilenmesi dışında bir alternatif bırakmadığı durumlarda bile, bir malın üretim süreci zarar 
verici atıklar içeriyorsa çevre vergisinin konusu mal değil zararlı atık emisyonu olmalı, 
kirletici bir endüstrinin kârları ya da çıktısı üzerindeki bir vergi zarar veren faaliyetin kendisi 
üzerindeki verginin ikamesi olarak görülmemelidir. Dolayısıyla, ölçümü güç olduğu gibi 
vergilemesi de beceri gerektirmesine rağmen araç emisyonlarının ölçümüne ilişkin 
yöntemlerin geliştirilmesi ve vergilemenin doğrudan emisyon üzerine uygulanması örneğinde 
olduğu gibi, olabildiği ölçüde, çevre vergilerinin doğrudan kirletici faaliyeti kavrayacak 
şekilde tasarlanması gerekir (Oates, 1995: 919). Gençer ve Gerşil’e göre de (2007), çevreyle 
ilgili vergi tasarımında ilk madde ve malzeme teminini, üretimi, satış sonrası hizmetleri, elden 
çıkarma ve yeniden kullanıma sunulma aşamalarını içeren ürün yaşam seyrinin tüm 
aşamalarını kavrayacak bir yaklaşımda bulunulması gerekir. Çevre maliyetinin, ürünün 
tasarım aşamasından itibaren kavranması, ürün yaşam seyrinin sonraki aşamalarında ortaya 
çıkması muhtemel çevre sorunlarının azaltılmasına da katkı sağlayabilecektir. 

Kirletici faaliyet yerine mal ya da hizmet bedeli üzerinden alınması, üretici ve tüketici 
davranışlarını çevre dostu ürünlere yönlendirme işlevinin yerine getirme potansiyelinin 
zayıflığı gibi nedenlerle, Türk Vergi Sisteminde yer alan çevre ile ilgili vergilerin çevre 
koruma amacını doğrudan gerçekleştirecek unsurları barındırmayıp çevre sorunlarının 
önlenmesine dolaylı katkı sağlayabilecek ikincil nitelikte vergiler olarak ihdas edildiği 
anlaşılmaktadır. Özdemir’e (2009: 28-30) göre ise, kişilerin tercihlerini çevre lehine 
yönlendiren, doğal kaynakların aşırı tüketimini engelleyen, geri kazanımı teşvik eden vergi 
veya benzeri mali enstrüman veya teşvik uygulaması Türk Vergi Sistemi’nde mevcut değildir. 
Çevre vergileri, hazineye gelir sağlama amacı güdülmeden çevre sorunlarının önlenmesi ve 
oluşan çevre zararlarının giderilmesi gibi çevresel motivasyonlarla ihdas edilen vergiler 
olarak kabul edilmekle birlikte (Ercan, 2015: 209), gerçekte, çoğu ülkede çevre vergileri 
gelirlerinin genel bütçeye dâhil edildiği de (Lin ve Li, 2011: 5138) bilinmektedir. Türk vergi 
Sistemi, “çevre koruma” amacı yönüyle incelendiğinde, çevre kirliliği ortaya çıkaran 
faaliyetlerle ilgili unsurlarla ilişkilendirilen çevre vergisi mahiyetindeki vergilerle, çevrenin 
korunmasına ilişkin kaygılara çözüm üretilmesinden ziyade, vergilememin klasik işlevi olan 
kamu harcamalarının finansmanını temin etmek üzere mali amaç güdüldüğü ortaya 
çıkmaktadır. Bu anlamda, Kanun gerekçesinde9 “iyi tasarlanmış özel tüketim vergileri ile 
fiskal amaçların sağlanması yanı sıra enerji tasarrufundan taşımacılığa ve çevreye kadar çok 
geniş bir alanda tüketici tercihleri etkilenebilmektedir” şeklinde ifade edilse de, Özel Tüketim 
Vergisinin gerekçede ifade edilen görüşe hizmet edecek şekilde düzenlendiği söylenemez. 
Şöyle ki; döviz kurları dikkate alındığında, 2004 yılına ilişkin verilere göre, Türkiye’de, 
kurşunsuz benzin fiyatının %69,5’ini, mazot fiyatlarının ise %61,4’ünü oluşturan ağır vergi 
yükü ve bölgedeki tedarik koşulları nedeniyle akaryakıt fiyatlarının OECD üyesi ülkeler 
arasında en yüksek seviyelerde yer almaktadır. Benzer durumun, motorlu taşıt alımlarında 
uygulanan ve %80’lere ulaşan özel tüketim vergilerinden kaynaklanan vergi yükü açısından 
da söz konusu olduğu açıktır. Ancak, LPG vergi oranının 0,27/l EUR, düşük oktanlı 
kurşunsuz benzinin vergi oranının 0,75/l EUR olması, benzin ya da dizelde yerli tarım 
                                                           

9 Özel Tüketim Vergisi Kanunu Gerekçesi’ne 
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/gerekceler/KDV/tvk_4760_sayili_kanun.pdf (Erişim: 04.12.2015) 
internet adresinden ulaşılmıştır. 
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ürünlerinden üretilen biyoyakıtlarla karıştırıldığında karışım oranına göre daha düşük vergi 
uygulanması örneklerinde olduğu gibi zararlı emisyonu daha az LPG ve biyodizel yakıtları 
için imtiyazlı vergi oranları tespit edilmesi yoluyla teşvikler öngörülmesine ilişkin olumlu 
düzenlemeler yapılmasına (OECD, 2008: 37, 50, 147) rağmen, enerji vergileri kapsamında 
akaryakıt ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisinin, çevreye zararlı emisyon miktarı 
yüksek olan motorinde benzinden daha düşük olması ve zararlı emisyon değerleri yerine 
sadece ürünün alım satıma konu edilmesi halinde vergi yüküyle karşılaşılması çevre koruma 
amacının öncelikli olarak kavranmadığına işaret etmekte ve vergilemenin araç olarak 
kullanılması suretiyle, katlanılan vergi yüküyle orantılı bir çevre koruma yararı elde 
edilememektedir.  

Kyoto Protokolünü 2009 yılında imzalayan Türkiye’nin sera gazı emisyonlarının 2011 
yılı itibariyle 1990 yılına göre yaklaşık olarak %126 oranında arttığı, sektörlere göre sera gazı 
emisyonları içerisinde %71 ile enerji sektörünün önemli bir paya sahip olduğu, sera gazı 
emisyon azaltımı konusunda gelecek dönemde yükümlüklere maruz kalma riskinin oldukça 
yüksek olduğu ve sera gazı emisyonları azaltım maliyetlerinin yüksekliği dikkate alındığında 
(Binboğa, 2014: 5754) çevre vergilerinin zararlı emisyonlarının önlenmesindeki rolü önemli 
hale gelmektedir. OECD (2008: 167) tarafından, hem Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzdesi 
hem de toplam vergi gelirinin yüzdesi olarak ölçüldüğünde çevre ile ilgili vergilerden en fazla 
gelir elde eden ve dünyadaki en yüksek petrol vergilerine sahip olmakla birlikte, Türkiye’de, 
vergilerin gelir oluşturma amacına hizmet ettiği ifade edilerek, Çevre Kanunu 2006 yılı 
değişikliği ile çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve ortadan kaldırılmasında 
emisyon ve kirletme harçları gibi ekonomik araçlar ve teşvikler ile karbon ticareti gibi piyasa 
tabanlı mekanizmalar kullanılacağına ilişkin 3. maddesine vurgu yapılmaktadır. Bu durumda, 
ödeme gücü ve aşırı vergi yükü gibi unsurlar dikkate alınmadan salt çevre odaklı 
değerlendirme yapıldığında, Özel Tüketim Vergisinin fiyatları yükselterek tüketimde azalma 
sağlayarak çevrenin korunmasına katkı sağlama işlevinin sınırlı katkısı karşısında, çevre 
sorunlarının doğrudan sebebi olan zararlı emisyonların verginin konusu olarak belirlendiği bir 
vergilemenin Türk Vergi Sisteminin çevrenin korunmasına yönelik etkinliğini artıracağı ileri 
sürülebilir.  

Türk Vergi Sisteminin ulaşım vergilerinin çevre korumaya katkısı açısından 
değerlendirilmesinde de olumlu sonuçlara varılmasında güçlük yaratan düzenlemelerle 
karşılaşılmaktadır. Motor silindir hacmi büyüdükçe motorlu taşıtlar vergisinde artış olması 
vergiyi çevre koruma amacıyla uyumlu hale getirmekle birlikte, araçlar yaşlandıkça vergi 
tutarının azalması nedeniyle çevre koruma amacıyla çelişen bir vergileme anlayışı ortaya 
çıkmaktadır. Yaşlanan araçların zararlı emisyon ve gürültü gibi çevre kirliliğine yol açan 
etkilerinde artış olmasına rağmen vergi miktarının azalması çevre vergilerinden beklenen 
çevre koruma etkisini zayıflatıcı etki yaratmaktadır. Söz konusu çelişkiyi ortaya çıkaran 
hükümlerin giderilmesine yönelik değişiklik planlansa da (OECD, 2008: 147) halen 
gerçekleşmemiştir. Motorlu taşıt kullanımından bağımsız olarak vergileme yapılması da çevre 
vergilerinin tüketici davranışları üzerinde etki yaratması prensibinin karşılıksız kaldığı 
anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, Türk Vergi Sistemi’nde, motorlu taşıtların; başta zararlı 
emisyonları olmak üzere, çevresel sorun yaratan etkilerinin azaltılmasına yönelik tüketici 
davranışlarını yönlendirecek bir vergilemeye ihtiyaç bulunmaktadır. Söz konusu yaklaşıma 
uygun olarak, OECD üyesi ülkelerin bir bölümünde, motorlu taşıtların satın alınması ve 
kullanımı sürecinde karbondioksit emisyonuna bağlı vergi oranları tespit edilirken, 
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bazılarında, karbondioksit emisyonuyla yakın ilişki kurulabilmesi nedeniyle yakıt verimliliği 
kriter alınarak vergileme yapılmaktadır. Finlandiya ve Norveç örneklerinde olduğu gibi, bazı 
ülkelerde kilometre başına karbondioksit emisyonuna bağlı olarak artan oranlı vergi alınırken, 
İsveç ve Birleşik Krallık’ta olduğu gibi bazı ülkelerde ise yine karbondioksit emisyonu 
dikkate alınmakla birlikte aynı zamanda dizel araçlardan benzinli araçlara göre daha fazla 
vergi alınmaktadır (OECD, 2009: 5-6). Türkiye’de ulaşım vergilerinin çevre koruma amacına 
yönelik revizyonunda da, ülke uygulamaları dikkate alındığında, zararlı emisyon kriteri odaklı 
vergilemeye geçilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, elektrikli araçlara ilişkin özel 
tüketim vergisinin düşük oranda tespit edilmesi motorlu taşıtlara ilişkin çevre koruma amaçlı 
doğrudan etki ortaya çıkaracak ilk düzenleme olmakla edilmekle birlikte, bundan sonra, gerek 
özel tüketim vergisinde, gerekse motorlu taşıtlar vergisinde karbondioksit esaslı vergilemeye 
geçiş sağlanmalıdır (Üstün, 2012: 184). Er’e (2015) göre, Türkiye için çevre koruma amaçlı 
Motorlu Taşıtlar Vergisi tasarımında; emisyon bazlı vergilemeye öncelikle taşıtların 
atmosfere yaydığı optimum emisyon miktarı belirlenerek başlanmalı, belirlenen miktarın 
üstünde emisyon üreten araçların ödeyeceği vergi artırılıp limitin altında kalan araçlara 
kademeler halinde indirim hakkı tanınarak çevreye daha az zararlı taşıtların kullanımı teşvik 
edilmeli, kişiler kirliliğe bağlı olarak vergilendirilirken üreticilerin de yüksek teknolojili 
üretime yönlendirilmesi sağlanmalıdır. Kaplan’a (2012: 216-217) göre ise, motorlu taşıtların 
değer esasına göre nisbi vergilenmesi, hesaplanan vergiye karbondioksit salınımına göre 
belirlenecek tutarda ilave yapılması suretiyle vergi adaleti açısından uygun bir yöntem 
geliştirilmiş olurken aynı zamanda karbon salınımına göre vergilendirme yapılarak Motorlu 
Taşıtlar Vergisi’nin çevre politikası aracı olarak kullanılması sağlanacaktır. Alternatif olarak, 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10. maddesinin Bakanlar Kuruluna EURO normlarını 
sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda, tespit edilen oran veya vergi 
miktarlarını % 50 nispetine kadar indirme yetkisini veren düzenlemeye uygun şekilde; araçlar 
için öncelikle değer esasına göre nisbi vergileme yapılması, daha sonra hesaplanan bu 
vergiden karbon salınımı belirlenen düzeyin altında kalan araçlar için maktu bir indirim 
yapılması yöntemi de tercih edilebilir. Bilgin ve Orkunoğlu’na (2010: 104) göre ise, motorlu 
araç emisyonlarının çevre vergisi hesaplarına dâhil edilmeleri yerinde görmekle birlikte, 
uygulanacak vergi, düşük gelirli kesimin ağırlıklı olarak eski teknolojili araçlara sahip 
olmasından ötürü ortaya çıkacak tersine artan oranlılık etkisi aracılığıyla gelir dağılımını 
kötüleştireceği için istenmediğinden; emisyona bağlı vergilemeyle birlikte melez araçlarda 
vergi indirimi uygulanarak bu tür araçların fiyatlarının düşürülmesi yoluyla tüketici 
tercihlerinin bu araçlara kaydırılması yöntemiyle çevre koruma yararı elde edilebilir. 

Repetto ve diğerlerine (1992: 16) göre, insanların; katı atıkları azaltma, ayrıştırma, geri 
dönüşüm ve satın alma alışkanlıklarının yönlendirilmesinde çöp poşeti gibi bir temsili nesne 
üzerinden alınacak katı atık vergisi etkili olacaktır. Ancak, kirlilik vergileri kapsamındaki 
Çevre Temizlik Vergisi, adında “çevre” sözcüğü bulunması dolayısıyla Türkiye’de çevre 
vergileri kapsamında ilk algılanan vergi olsa da, söz konusu verginin çevre vergisine ilişkin 
karakteristik unsurlara sahip ve dolayısıyla çevre koruma amacına uygun tasarlandığı 
söylenemez. Şöyle ki; çevre vergilerinin, tüketici davranışlarını yönlendirmek suretiyle 
çevreye zararlı faaliyetleri önleme amacının; köyleri vergi kapsamı dışında bırakan, işyerleri 
ve diğer şekilde kullanılan binalardan ürettikleri kirlilikle ilişkilendirilmeden binanın türüne 
göre belirlenen tutarda vergi alınması suretiyle gerçekleşmesi olası değildir. OECD de (2008: 
167), Türkiye’de katı atık oluşumunda uygulanan vergilerin; üretilen atık miktarı ile 
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ilişkilendirilmediği, atık toplama ve imha masraflarının yalnızca yaklaşık %15’ini karşıladığı 
için sorgulamaya açık olduğuna işaret ederek, sanayi tesislerinin okul ve benzeri tesislerden 
daha düşük oranlarda vergilenmesinin tarife yapısını bozduğu tespitinde bulunmuş; oranların, 
atık imha maliyetlerini karşılayacak ve atık oluşumunun azaltılmasına yönelik davranış 
değişimi yaratacak şekilde revize edilmesi önerisinde bulunmuştur. Çevre ve Orman 
Bakanlığı’na “ÇOB” (2006: 57) göre de, Çevre Temizlik Vergisi’nden elde edilen gelir 
sadece evsel katı atıkların toplanmasının maliyetini bile finanse edememektedir. Öte yandan, 
OECD (2008: 168), bina ve arsalarda vergi değerinin %2'sini geçmeyecek şekilde, Belediye 
Gelirleri Kanununun alınan 87. maddesi kapsamında alınan kanalizasyon harcamalarına 
katılma payı ile 88. madde kapsamında alınan su tesisleri harcamalarına katılma payını harç 
olarak niteleyerek, düzenlemelerin, sanayilerin kendi arıtma tesislerini kurmaları ve kirliliğin 
azaltılması yönünde yönlendirici mahiyette olduğunu değerlendirmiştir. ÇOB (2006: 57) 
tarafından ise; su ve atık su sektöründe standartları sağlayan faaliyetlerde emisyon ve deşarja 
ilişkin vergilendirmenin olmayışı ekonomik araçların en önemlisi olan vergi aracının 
kullanılmaması olarak değerlendirilerek, bu durum, kirleten öder prensibinin eksik 
uygulandığının bir göstergesi olarak nitelendirilmiş ve finansman kaynakları yetersiz olan 
belediyelerin desteklenmesi amacıyla atıksu deşarjlarının vergilendirilmesi önerisinde 
bulunulmuştur. Katı atık ve atık su alanında yapılacak yatırımların finansmanında yaşanan 
güçlük Çevre Temizlik Vergisi’nden elde edilen gelirlerin yetersizliği nedeniyle bu alanlarda 
tarifeye göre vergilendirme yapılmasını gerektirir nitelikte görülmekle birlikte, yapılacak 
düzenlemelerde kamu yararı ilkesinin gözetilmesi ve faturanın önemli bir kısmının ülke 
yurttaşlarına kesilmemesi gerektiği (Akay, 2009: 12-14) yaklaşımı da çevre koruma amaçlı 
vergilemede adaletin gözetilmesine yapılan vurgu açısından önemlidir. 

Türkiye’de uygulanan çevreyle ilgili vergilerin; çevre kirliliği ortaya çıkaran unsurları 
verginin konusu olarak kavramaması, fiyat mekanizması aracılığıyla üretici ve tüketici 
davranışlarını yönlendirmek suretiyle daha temiz üretim yöntemleri ve ürünlerin cazip hale 
getirilmesi gibi özelliklerden yoksun olması Türk Vergi Sisteminin çevre koruma amaçlı 
revize edilmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. Türk Vergi Sisteminde yeni çevre vergileri 
ihdası yerine, mevcut vergilerin çevresel amaçlara uyarlanması suretiyle; yalnızca daha hızlı 
düzenleme yapılması avantajı sağlanmakla kalmayıp, üretici, tüketici ve kamu gibi 
paydaşların adaptasyonunda da kolaylık sağlanabilir. Barde’ye (1994: 11) göre, mevcut 
akaryakıt ve motorlu taşıtlar vergisi revize edilerek daha çok yakıt kullanan ya da gürültülü 
araçlar gibi kirletici olanların yüksek vergilenmesi örneğinde olduğu gibi, diferansiyel (farklı) 
vergilemeye ilişkin modifikasyonla çevreye zararlı ürünler cezalandırarak fiyatların vergi 
yoluyla yükseltmesi suretiyle çevresel yarar sağlanabilir. Özdemir’e (2009: 31) göre de, 
Türkiye’de, Kuzey Avrupa ülkelerinde uygulanan karbondioksit, sülfürdioksit, nitrojenoksit 
emisyonları ile mücadele etmek için konulan vergiler gibi çevre koruma amaçlı yeşil vergiler 
ihdas edilebilir ya da mali amaçlı mevcut vergilerin çevre vergileri olarak yeniden 
düzenlenmesi tercih edilebilir. VÖİK’e (2014: 51) göre ise, düşük karbondioksit emisyonu 
üreten karayolu taşıt araçlarına ilişkin Özel Tüketim Vergisi oranlarının düşürülerek karbon 
esaslı vergilendirmeye geçilmesi, aynı amaçla, hibrit ve elektrikli araçların vergi yükü bu 
araçların yurt içinde üretimini teşvik edecek şekilde azaltılması suretiyle bu araçlara olan 
talep artırılarak karayolu ulaşımı kaynaklı karbon salınımının azaltılması; rüzgâr, güneş, 
jeotermal ve hidroelektrik enerji yatırımlarına vergi avantajları sağlanarak enerji 
verimliliğinin desteklenmesi; enerji tasarrufu sağlayan ev araç ve gereçlerine, enerji 
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verimliliği amaçlı araştırma geliştirme harcamalarına ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
üretimde kullanılmasına yönelik vergi avantajları sağlanarak tüketici ve üretici davranışlarının 
yönlendirilmesi Türkiye’de çevre koruma odaklı vergileme politikasında göz önüne alınması 
gereken unsurlardır. 

Kirlilik yoğun endüstrilerin, gelişmek ve kalkınabilmek amacıyla yeni teknolojiye ve 
sanayileşmeye ihtiyaç duymaları nedeniyle çevresel duyarlılık gözetilmeden yatırımların 
teşvik edildiği gelişmekte olan ülkelere yatırımlarını kaydırarak, bu ülkelerin “kirlilik cenneti” 
haline getirildiği hususu da çevre vergileri ihdasında dikkate alınması gereken unsurlar 
arasındadır (Yıldız ve Yılmaz,  2015: 116). Dolayısıyla, çevre sorunlarına ilişkin vergi 
politikası oluşturulmasında küresel etkilerin de dikkate alındığı bütüncül bir yaklaşımla 
hareket edilerek (Gençer ve Gerşil, 2007), çevre vergilerinin çevre koruma amaçlı 
revizesinde, çevre sorunları ve ekonomik faaliyetlerin sınır aşan boyutlarının gözetilmesi 
gereği de bulunmaktadır. Bu kapsamda, üye ülkelerin farklı çevre politikası uygulamalarının 
mal ve hizmet üretim maliyetlerinde yarattığı farklılıkların serbest rekabeti engellemesi, 
yaşam kalitesinin yükseltilmesi için çevre koşullarının sağlıklı bir şekilde oluşturulması, aynı 
ekonomik düzen içerisinde yaşayanların hayat standardının çevre politikaları nedeniyle 
farklılaşmaması ve çevre kirliliğinin sınır aşan boyutu Avrupa Birliği bünyesinde ortak çevre 
politikası oluşturulmasına neden olmuştur. Ortak çevre politikası; çevre kirliliğinin ortaya 
çıkmasını engellemeye yönelik tedbirleri içeren “önleme ilkesi”, çevre kirlenmesi olasılığının 
daha az olduğu, fiil ile sonuç arasındaki nedensellik bağının daha gevşek olduğu hallerde de 
önlem alınmasını gerektiren “tedbir ilkesi”  ve kirlenmenin ortadan kaldırılması veya topluluk 
ve üye ülkeler tarafından belirlenmiş olan düzeye indirilmesi için gerekli önlemleri almanın 
kirletene yüklendiği “kirleten öder” ilkesi çerçevesinde şekillenmektedir (Batal, 2010). Bu 
durumda, çevre sorunları ile mücadele politikası;  çevre koruma amacının gerçekleşmesi, 
kamu gelirlerinde artış sağlanması, düşük maliyet, kaynak tahsisinde etkinlik, gelir dağılımı 
adaletinin gözetilmesi gibi önceliklerden hangisi ya da hangilerine ağırlık verileceğiyle 
belirlense de; çevre sorunları ulusal ölçekle sınırlı kalmayıp sınır ötesi dışsallıkların 
çözümünün zorunlu kılması nedeniyle çevrenin küresel kamusal mal olarak kabul edilmesinin 
sonucu olarak, ulusal ölçekli politikaların yetersiz kalması (Kargı ve Yüksel, 2010: 200-201) 
çevre koruma politikaları ve politika araçlarının küresel ölçüde çözüm üretilmesine yönelik 
işbirliği çerçevesinde ele alınması, en azından, üretilen politikaların uyumlu olması gereğini 
ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenlerle; Avrupa Birliği üyesi ülkelerde; azot bileşenleri vergisi, 
su tüketim bedeli vergisi, atık su, tarım ilacı kullanımını sınırlandıran vergi, gübre vergileri ve 
harçları, düzenli depolama vergisi, yapım-inşaa vergisi, dönüştürülebilir konteynırlar ve 
bateriler gibi pek çok türde uygulanan çevre vergileri aracılığıyla vergilemenin çevreye olan 
duyarlılığı doğrudan artıracak etkili bir araç olması sağlanırken  (Bilgin ve Orkunoğlu, 2010: 
93-94), çevreye verilen zararların “kirletene ödettirilmesi” ve “kaynak dağılımında etkinliğin 
sağlanması” amacı ile birçok OECD üyesi ülke vergi sistemlerini yeniden gözden 
geçirmektedir (Çelikkaya, 2011: 97).  Türkiye’de ise, çevre vergileri olarak, çevre ve temizlik 
vergisi ve çeşitli enerji ürünleri üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (Bilgin ve Orkunoğlu, 
2010: 93-94) gibi çevre koruma amacına hizmet eden bazı vergi düzenlemeleri olmakla 
birlikte, henüz bu anlamda bir çevre vergisi reformu gerçekleştirilmemiştir (Çelikkaya, 2011: 
97). Türk Vergi Sisteminin çevre koruma amacını gerçekleştirmek üzere revizesinde, küresel 
ölçekteki yönelime uygun düzenlemeler yapılması uluslararası uyum açısından tercih 
edilebilir olmakla birlikte, yapılacak düzenlemelerde aynı zamanda ülke koşullarının 
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gözetilmesi, maksimum çevre yararı sağlanırken ulusal çıkarların da korunmasını 
sağlayacaktır. Bu anlamda, çevre koruma amaçlı vergiler ihdas edilirken işgücü üzerindeki 
vergi yükünün hafifletilmesi politikasının uygulanması, çevre koruma etkisi yanında 
istihdamda artış sağlama potansiyeli nedeniyle Türkiye için cazip bir seçenek olarak 
görünmektedir. 

4.3. Türk Vergi Sisteminin Çevre Vergileri Aracılığıyla İstihdamı Artırma Amaçlı 
Revizesi  

Türkiye’de, ücret gelirleri üzerindeki vergi yükü; yatırımları engelleyecek, kayıt dışını 
büyütecek, ekonomik rekabet gücünü ve istihdam artışını zayıflatacak derecede ağır olmasına 
ve işsizlik sorunu artarak devam etmesine rağmen; işçi çalıştırmanın yüksek vergi ve sosyal 
güvenlik prim yükü yoluyla adeta cezalandırılması yönündeki politikalar halen 
sürdürülmektedir (Öztürk ve Ozansoy, 2011: 197, 206). 1965-2011 yılları arasında sosyal 
güvenlik primlerinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payının  %5,9’dan % 26,7’ye kadar 
yükselerek vergi gelirleri içerisinde en büyük artışın sosyal güvenlik primlerinde yaşandığı 
Türkiye’de, ücret gelirlerinden alınan gelir vergisinin de eklenmesi halinde işgücü üzerindeki 
vergi yükünün istihdam oranını olumsuz yönde etkileyecek seviyeye ulaştığı ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenle, istisnai durumlar hariç ücret gelirleri için beyanname verilmeyip 
kaynakta kesinti suretiyle vergileme yapılmasının ücretlere ilişkin vergi yükünün çalışanlar 
tarafından hissedilmeyip istihdam vergisi niteliğine bürünmesi veya işverenlerce bu şekilde 
algılanması nedeniyle işgücü üzerindeki vergi yükünde ortaya çıkacak azalma harcanabilir 
gelir ve tasarruflarda artış anlamına geleceğinden istihdam üzerindeki vergi yükü 
azaltılmalıdır (VÖİK, 2014: 4, 36, 53). İşgücü üzerindeki vergi yükünde sağlanan düşüşten 
beklenen en önemli etki istihdamda anlamlı düzeyde artış sağlanmasıdır. Çelikkaya’ya  (2011: 
117) göre, emek üzerindeki dolaysız vergi yükünün %50’ye yakın olduğu Türkiye’de çevre 
vergisi reformu aracılığıyla; hem çevreyi iyileştirme hem de emek üzerindeki vergi yükü 
düşürülerek istihdamın artırılması şeklinde “çifte yarar” elde edilebilir. Çetin (2010: 89-90) 
tarafından, çeşitli vergi senaryoları denenerek yapılan çalışmada; %13 enerji vergisi, %1 
tüketim vergi artışı ve %2 gelir vergisi indirimini içeren bir vergi paketi ile çevresel kalite 
artışının gelir-yansız bir şekilde sağlanabildiği ortaya konulmuştur. OECD (1999: 3) 
tarafından da; ücret üzerindeki daha düşük vergilerin işgücü talebine olan etkisi, ücretlerdeki 
düşük vergileme nedeniyle vergi yükünün şirketlerden diğer vergi yükümlülerine kayma 
derecesi, çevre vergileri yükünün ücretliler ve diğer vergi yükümlülerince paylaşılma oranı ve 
işgücü arzının çevre vergilerinde ortaya çıkan değişikliğe vereceği tepki gibi faktörler 
gözetilerek uygulanacak yeşil vergi reformlarıyla çifte kazancın sağlanması amaçlanmaktadır. 

Çevre vergileri kullanılmak suretiyle ücretler üzerindeki vergi yükünün düşürülerek 
istihdam artışı sağlanması politikası, Türk Vergi Sistemindeki sorunların çözümü ve vergi 
politikalarının; mali, ekonomik ve sosyal amaçlar doğrultusunda oluşturulmasının maliye 
politikasının önde gelen uygulama ve teori başlıkları olacağı (VÖİK, 2014; xiv) şeklinde 
önerilen kamu politikası yaklaşımıyla uyumlu bir uygulama olacaktır. Bununla birlikte, Türk 
Vergi Sistemi’nde mevcut çevreyle ilgili vergiler, mükelleflerini OECD ülkeleri arasında ön 
sırada yer alan bir vergi yükü ile karşı karşıya bırakmasına rağmen, çevre korumaya ilişkin 
birincil ve istihdamın artırılmasına ilişkin ikincil yarar açısından işlevsel olamamakta, bütçeye 
gelir sağlamaya ilişkin geleneksel işlevi yerine getirmektedirler. Şöyle ki; 2013 yılı verilerine 
göre, Türkiye’de çevreyle ilgili vergilerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içerisindeki payı %4.06 
oranıyla %4.31 olarak tahmin edilen Slovenya’nın ardından ikinci sırada yer almakta ve 
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%1.56 olan OECD ortalamasından oldukça yüksekte seyretmektedir.. Çevre vergilerinin vergi 
gelirleri içerisindeki payı ise %13.87 oranıyla %14.68 oranlı Dominik Cumhuriyeti’nin 
ardından dünyada ikinci sırada ve %5.14 olan OECD ortalamasının çok üzerindedir. (OECD, 
2015) Buna karşın, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilere ilişkin işsiz sayısı, 2015 
yılı Eylül döneminde, 2014 yılının aynı dönemine göre 39 bin kişi artarak 3.103.000 kişiye 
ulaşmış, işsizlik oranı %10,3 seviyesinde gerçekleşmiş,  tarım dışı işsizlik oranı %12,4 olarak 
tahmin edilmiş, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı %18,5 olurken,15-64 yaş 
grubundaki işsizlik oranı %10,5 olarak gerçekleşmiştir (TÜİK, 2015). Söz konusu veriler, 
katlanılan ağır vergi yüküne rağmen, Türkiye’de çevreyle ilgili olarak ihdas edilen vergilerin 
çevre koruma ve istihdam artışı sağlama niteliğinden yoksun olduğuna yönelik yargıyı 
desteklemektedir. Dolayısıyla, çevreyle ilgili vergi yükünün mevcut vergilerle artırılması ve 
elde edilecek gelir artışı kullanılmak suretiyle ücret gelirleri üzerinden alınan vergilerin 
azaltılmasına yönelik kamu politikasının Türkiye koşullarına uygun bir yaklaşım olmadığı 
anlaşılmaktadır. Bir başka ifadeyle, mevcut vergiler nedeniyle katlanılan ağır vergi yükü 
nedeniyle, akaryakıt ve motorlu taşıt alımında uygulanan özel tüketim vergileri artırılarak elde 
edilecek ilave gelir kullanılmak suretiyle işgücü üzerindeki vergi yükünün düşürülmesi 
suretiyle istihdamda artış sağlanmasına yönelik politika Türkiye şartlarına uygunluk 
göstermemektedir. Söz konusu uygunsuzluk, vergi konularının ve mükellef gruplarının 
çeşitlendiği bir vergi politikası üretilmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, 
Belçika’da 16 Temmuz 1993 tarihli kanun ile ekolojik vergiler olarak adlandırılan; içecek 
doldurulan ürünler, dayanıksız ürünler, belirli sanayi ürünleri ambalajları, kağıt ve pil 
üretiminden alınan üretim vergileri ihdas edilmesi (Clercq, 1996) örneğinde olduğu gibi, vergi 
tabanının belirlenecek yeni vergi konularıyla genişletilmesi politikası Türkiye için uygun 
seçenek olarak görünmektedir.  

Enerji vergileri alanında vergi revizyonunun, enerji ve elektriğe ilişkin mevcut 
vergilerin  artırılması yanında kapsamı genişletilmiş doğal gaz, elektrik, kömür gibi enerji 
ürünlerinin minimum vergi düzeylerinin belirlendiği (Zajicek ve diğerleri, 2011: 43-44)  
“Enerji Ürünlerinin ve Elektriğin Vergilendirmesinde Birlik Sisteminin Yeniden 
Yapılandırılması Hakkında 2003/96/EC sayılı Konsey Direktifine”10 uygun olarak yapılması 
Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki vergilemeye ilişkin uyumun sağlanmasına katkı 
anlamına gelecektir. Direktifle; enerji ürünlerinin ticari amaçlı kullanımında daha düşük 
tutarlı vergileme öngörülmüş, üye ülkelere iç pazarı ve rekabeti etkilemeyecek vergi 
avantajları sağlama hakkı verilmiş, taşımacılıkta rekabeti bozucu etkisi nedeniyle ticari 
amaçla kullanılan dizel yakıt için minimum vergi getirilmiş ancak özel düzenlemeler 
öngörülerek uluslararası hava taşımacılığında ve AB sularında yapılan deniz taşımacılığında 
kullanılan enerji ürünleri vergi dışı bırakılmıştır. Ayrıca, üye ülkelere, bioyakıt dahil 
yenilenebilir enerji kaynakları ile yük ve yolcu taşıyan tren, metro, tramvay ve troleybüslerde 
kullanılan enerji ürünlerini vergi dışı tutma hakkı verilmesi gibi düzenlemelere de aynı 
direktifte yer verilmiştir (European Commission, 2003: 2). Repetto ve diğerleri (1992: 73) 
tarafından önerilen; su ve zehirli atıklar, katı atık toplama ve boşaltma harcı gibi atık ya da 
emisyon vergileri, otoyol tıkanıklık vergisi, havaalanlarında iniş için alınan gürültü vergisi 
gibi çevreye zararlı faaliyetlerden alınan vergiler, fosil yakıtların karbon miktarı üzerinden 
alınan vergi, ozona zararlı maddelerden alınan özel tüketim vergisi, tarımsal kimyasallar 
                                                           

10 31.10.2003 tarih ve L 283/51 sayılı Official Journal of the European Union’da yayımlanmıştır.  
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üzerinden alınan vergiler, geri dönüşümsüz ürünlerden alınan vergiler gibi ürün vergilerinden 
alınabilecek çevre vergileri seçenekleri de Türkiye’de çevre vergilerinin tabanının 
genişletilmesinde kullanılabilir. 

Çevre vergileri gelirleri kullanılarak kamu harcamaları finanse edilirken aynı zamanda 
saptırıcı vergilerin azaltılması uygulamasında, istihdamda pozitif etki oluşup işsizlikte az da 
olsa azalma sağlandığına ilişkin tespitler, özellikle OECD ülkelerinin vergi sistemlerini söz 
konusu yaklaşıma göre tasarlama yönelimini ortaya çıkarsa da, Türk vergi sisteminde, henüz 
bu yönde bir eğilim bulunduğunu söyleme imkânı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, işsizlik 
sorununa tek başına yapısal bir çözüm olacağı yanılgısına düşmeden, çevre koruma ve 
istihdam politikalarının bir parçası olarak uygulanacak çifte yararın sağlanmasına yönelik bir 
vergi reformuyla Türkiye’de de istihdamda artış sağlanabilir (Günaydın, 1999: 291-292). 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerde gerçekleştirilen ekolojik vergi reformlarında da, vergi yükünün 
çalışanlardan çevre sorunu yaratan faaliyetlere kaydırılarak uzun dönemde istidamda artış ve 
çevre koruma amaçlarının birlikte gerçekleşmesi amaçlanmaktadır (EEA, 2000: 9). OECD 
(2008: 29), Türkiye’de, çevre sorunları ile ilişkilendirilebilecek vergi ve harç gibi ekonomik 
araçlar yelpazesinin incelenerek revize edilmesi için bir “yeşil vergi komisyonu” kurulması; 
gelir beklentisi düşünülmeksizin kapsamlı bir yeşil vergi reformunun dikkate alınması; 
motorlu taşıtlar ile ilgili vergilerin gözden geçirilmesi; deterjanlar, piller, tarım ilaçları, suni 
gübreler, kloroflorokarbonlar gibi kirletici ürünler ve girdiler için vergi ihdasını önermektedir. 
Türkiye koşulları dikkate alınarak yeni vergi konuları da tespit edilebilecek olmakla birlikte, 
Türk Vergi Sisteminin çevre koruma ve çevre vergilerinden elde edilen gelir kullanılmak 
suretiyle işgücü üzerindeki vergi yükünün azaltılarak istihdamda artış sağlanmasına yönelik 
revizesinde, çevre vergilerine aynı zamanda gelir sağlama misyonu da yüklenecek olması 
nedeniyle, vergi tabanının olabildiği ölçüde geniş tutulmasının zorunlu olacağı kuşkusuzdur. 
Çevre kirliliği yaratan unsurların vergilemede doğru ve yeterli ölçüde kavranması, 
uygulanacak vergilemenin marjinal sosyal zararı karşılayacak ölçüde olmasına da katkı 
sağlayacaktır. Vergi tabanının dar olması halinde ise, mükellefler çevre vergileriyle ilgili ağır 
bir vergi yüküne katlanmalarına rağmen, Türk Vergi Sistemi, çevre vergilerinden daha fazla 
gelir elde etme ve bu şekilde işgücü üzerindeki vergi yükünü azaltarak istihdamı artırmaya 
yönelik kamu politikasından umulan; çevre vergilerinin birincil amacı olan çevre koruma ve 
ikincil amacı olan istihdamda artış sağlama amaçlarının her ikisini de gerçekleştirme 
yeteneğinden yoksun kalabilir.  

Çevre vergilerinden; çevre koruma ve istihdamı artırma olarak çifte yarar elde 
edilebilmesi için vergilerin optimalden yüksek düzeyde belirlenmesi gereği (Akkaya ve 
Bakkal, 2005: 1) vergi revizyonu ya da reformunu güçleştiren unsurlar arasındadır. Şöyle ki; 
çevre vergileri oranlarının, çevresel amacın gerçekleştirilmesi yanında ihtiyaç duyulan kamu 
gelirinin elde edilmesini zorunluluğu dikkate alınarak, çevre politikası ve mali politikayı 
oluşturan iki farklı politika yapıcı grup tarafından her iki amacı birlikte sağlayacak şekilde 
tespitini gerekmektedir ki, bu uzlaşma her zaman mümkün olmayabilir (Oates, 1995: 919). 
Türkiye gibi yüksek oranlı vergileme yapılan ülkelerde ise; çevre koruma ve istihdam artışı 
sağlama amaçlı olarak, yeni çevre vergilerinin vergi sistemine entegrasyonu ya da mevcut 
vergilerin revize edilmesinde vergi tabanının mümkün olan en geniş şekilde tasarlanması daha 
da önemli hale gelmektedir. Bununla birlikte, geniş tabanlı çevre vergileri tasarımı politik 
olarak popüler olmayabilir. Bu nedenle, Onuncu Kalkınma Planı Vergi özel İhtisas 
Komisyonu Raporu’nda; Türk Vergi Sisteminin, kamu harcamalarının finansmanı yanında, 
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büyümeyi, istihdamı artırmak ve gelir dağılımı adaletsizliğini azaltmak gibi işlevleri yerine 
getirecek modern vergileme ilkelerine göre şekillendirilecek şekilde zaman kaybedilmeden 
revize edilmesi gerektiği (VÖİK, 2014: 37) yönündeki görüşe yer verilmesi, vergilemenin, 
istihdamın artırılmasını da kapsayan ikincil amaçlı kullanımı yaklaşımının kamu politikası 
oluşturulmasına yönelik bir metne yansımış olması nedeniyle önemlidir.  
 

5. SONUÇ 
Üretici ve tüketici davranışlarını çevre lehine değiştirerek “çevre koruma” yararı 

sağlamayı amaçlayan çevre vergileri, aynı zamanda, elde edilen gelir kullanılarak işgücü 
üzerindeki vergilerin azaltılması olarak belirlenen ikincil amaca da hizmet edecek şekilde 
vergi sistemlerinin yeniden tasarımının stratejik enstrümanı haline getirilebilir. OECD ve 
Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütler tarafından da desteklenen, tasarruf ve yatırımlar 
üzerinde olumsuz etki yaratan kazanç ve işgücü vergilerinin bir kısmının yerine çevre 
vergilerinin ikame edildiği yaklaşımda; kirlilik üreten faaliyetlerin azalarak “çevre koruma” 
ve işgücü üzerinden alınan vergiler düşürülerek “istihdamda artış” sağlanması şeklinde “çifte 
yarar” sağlayan çağdaş bir vergi sistemi oluşturulması hedeflenmektedir.  

Çevre vergilerinin işgücü üzerinden alınan vergileri ikamesiyle, çevre koruma ve 
istihdam artışı şeklinde çifte yarar sağlanacağına ilişkin çifte yarar hipotezinin doğrulandığına 
ilişkin yeterli delillere ulaşılamasa da, uygulamada çoğunlukla pozitif sonuçlar elde edilmiştir. 
Diğer taraftan, işgücü üzerinden alınan ağır vergiler dünya genelinde yaşanan işsizliğin 
nedenleri arasında görülmektedir. Bu durum, başta enerji olmak üzere kirlilik üzerinden 
alınan vergilerin artırılarak elde edilen gelirin emek üzerindeki vergilerin düşürülmesinin 
finansmanında kullanılmasıyla, çevre vergilerinden, “çevre koruma” ve “istihdamın 
artırılması” şeklinde çifte yarar sağlama yaklaşımını cazip hale getirmiş; İskandinav ülkeleri 
çoğunlukta olmak üzere bazı ülkeler vergi reformunu uygulayarak çifte karlılık 
sağlayabilmişlerdir. 

Türk Vergi Sistemi, “çevre koruma” işlevi yönüyle değerlendirildiğinde; Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla ve toplam vergi geliri içerisindeki oranlar itibarıyla çevreyle ilgili vergilerden 
en fazla gelir elde edilmesine ve aynı zamanda dünyadaki en yüksek petrol vergilerine sahip 
olunmasına rağmen, Türkiye’de ihdas edilen çevre vergileri mahiyetindeki vergilerle, çevre 
sorunlarına çözüm üretilmesinden ziyade, kamu harcamalarının finansmanını sağlayacak 
geliri temin etme amacı güdüldüğü ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, Özel Tüketim Vergisi’nde, 
çevreye zararlı emisyon miktarı yüksek olan motorinin benzinden daha düşük seviyede 
vergilenmesi ve zararlı emisyon değerlerinin değil ürünün alım satıma konu edilmesinin 
verginin konusu olarak belirlenmesi;  Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde, yaşlanan araçların zararlı 
emisyon ve gürültü gibi çevre kirliliğine yol açan etkilerinde artış olmasına rağmen vergi 
tutarının giderek düşmesi örnekleri çevre koruma amacıyla çelişen bir vergileme anlayışını 
ortaya koymaktadır. Bu durumda, Türk Vergi Sistemi’nde mevcut çevreyle ilgili vergilerin 
çevrenin korunmasını önceleyen bir yaklaşımla tasarlanmadığı, dolayısıyla, katlanılan ağır 
vergi yüküyle uyumlu çevre yararı elde edilemeyeceği ortaya çıkmaktadır.  

Türkiye’de uygulanan çevreyle ilgili vergilerin, çevre kirliliği üreten unsurları fiyat 
mekanizması aracılığıyla içselleştirerek üretici ve tüketici davranışlarını çevre dostu yöntem 
ve ürünlere yönlendirme yeteneğine sahip olmaması, Türk Vergi Sisteminin, çevre koruma 
amaçlı revizesini güncel bir vergileme sorunu haline getirmektedir. Hem enerji vergileri 
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kapsamındaki Özel Tüketim Vergisi hem de ulaşım vergileri kapsamındaki Motorlu Taşıtlar 
Vergisi’nde; doğrudan çevre kirliliği yaratan zararlı emisyonların verginin konusu olarak 
belirlenip karbondioksit salınımı odaklı vergilemeye geçişi sağlayacak şekilde yapılacak 
revize, Türk Vergi Sisteminin “çevre koruma” etkisini artırabilir. 

Çevre vergileri kullanılmak suretiyle işgücü üzerindeki vergi yükünün düşürülerek 
istihdam artışı sağlanmasına yönelik politika oluşturulmasında; akaryakıt ve motorlu taşıt 
alımında uygulanan özel tüketim vergilerinin artırılarak elde edilecek gelir artışı kullanılmak 
suretiyle ücret gelirleri üzerinden alınan vergilerin azaltılmasına yönelik yaklaşım, 
mükelleflerin ağır bir vergi yüküyle karşı karşıya olmaları nedeniyle Türkiye için 
uygulanabilir bulunmamıştır. Bu durumda, toplam vergi yükünde artış olmaksızın, üretim ve 
tüketim sürecinde çevre sorunlarına yol açan unsurların olabildiği ölçüde kavranarak 
vergilendirilmesini sağlayacak, vergi konularının ve mükellef gruplarının çeşitlendiği geniş 
tabanlı bir vergi sistemi oluşturulmasının, Türk Vergi Sisteminin “çevre koruma” ve 
“istihdamda artış sağlama” kapasitesini artırabileceği değerlendirilmektedir.  

Kamuoyunda yeni çevre vergilerine karşı oluşacak olası direnç, toplam vergi yükünde 
artış olmaksızın elde edilecek gelir kullanılmak suretiyle işgücü üzerindeki vergi yükünün 
düşürülerek istihdamın artırılmasına yönelik politikayla desteğe dönüştürülebilir. Bir başka 
ifadeyle, çevre vergilerinin istihdamı artırmaya yönelik ikincil amaçlı kullanımı politikası, 
ihdas edilecek çevre vergilerine karşı toplumda oluşabilecek olumsuz algıyı dönüştürerek 
politik desteğin sağlanmasına da katkıda bulunabilir.   

 

KAYNAKÇA 
Agnolucci, P. (2009). The Effect of the German and British Environmental Taxation Reforms: 

A Simple Assessment, Energy Policy, 37, 3043-3051. 

Akay, A. (2009). AB Üyelik Müzakerelerinde Çevre Faslının Açılmasının Yerel Yönetimlere 
Yansımaları, Memleket Mevzuat Dergisi, V(54), 7-15. 

Barde, J. P. (1994). Economic Instruments In Environmental Policy: Lessons From The Oecd 
Experıence and Their Relevance to Developing Economis, Working Paper No. 92 
(Formerly Technical Paper No. 92), OECD Development Centre. 

Batal, S. (2010). Avrupa Birliği Çevre Politikalarının Temel Özellikleri, Mevzuat Dergisi, 
148. 

Belediye Gelirleri Kanunu (1981). T. C. Resmi Gazete, 17354, 29.05.1981. 

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (SERİ NO: 46) (2014). T. C. Resmi Gazete, 29221, 
30.12.2014 

Bilgin, S.ve Orkunoğlu I. F. (2010). Fiskal Ve Ekstrafiskal Amaçlar Bağlamında 1970’lerden 
Günümüze Çevre Vergileri, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dergisi, 12(1), 77-108. 

Binboğa, G. (2014). Uluslararası Karbon Ticareti Ve Türkiye, Journal of Yasar University, 
2014 9(34) 5732-5759 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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 
 
 

 527 

Bovenberg, A. L. (1999). Green Tax Reforms and the Double Dividend: an Updated Reader’s 
Guide, International Tax and Public Finance, 6, 421–443. 

Bovenberg, A. L. ve Ploeg, F. (1998). Tax Reform, Structural Unemployment and the 
Environment, Scand. J. Economics, 100(3), 593–610. 

Bovenberg, A. L. ve De Mooij  R. A. (1994). Environmental Levies and Distortionary 
Taxation, The American Economic Review, 94(4), 1085-1089. 

Carraro, C., Galeotti M. ve Gallo, M. (1996). Environmental taxation and unemployment: 
Some evidence on the ‘double dividend hypothesis’ in Europe”, Journal of Public 
Economics, 62, 141-181. 

Clercq, M. D. (1996). The Political Economy of Green Taxes: The Belgian Experience, 
Environmental and Resource Economics, 8, 273-291. 

Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 Restructuring The Community Framework 
for The Taxation 0f Energy Products and Electricity (1), Official Journal of the 
European Union, 46, 31.10.2003. 

Cuervo,  J. ve Gandhi V. P. (Authorized for distribution by Vito Tanzi), (1998). Carbon 
Taxes: Their Macroeconomic Effects and Prospects for Global Adoption-A Survey 
of the Literature, Working Paper of the International Monetary Fund, WP/98/73.  

Çelikkaya, A. (2011. Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Çevre Vergisi Reformları ve 
Türkiye’deki Durumun Değerlendirilmesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, 11(2), 97-120. 

Çetin, S. (2010). Çevre Vergileri ve Çevre Vergilerinin Çifte Yarar Sağlama Potansiyeli, 
Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya. 

Çevre Kanunu (1983), T.C. Resmi Gazete, 18132, 11.08.1983 

Ekins, P. (1999). European Environmental Taxes and Charges: Recent Experience, Issues and 
Trends, Ecological Economics, 31, 39–62. 

Ekins, P., Kleinman, H., Bell, S. ve Venn, A. (2010). Two Unannounced Environmental Tax 
Reforms in The UK: The Fuel Duty Escalator and Income Tax in the 1990s, 
Ecological Economics, 69, 1561–1568. 

Er, A. (2015). Motorlu Taşıtlar Vergisi Sistemindeki Aksaklıklar Ve Vergi Adaletinin 
Sağlanması İçin Bir Öneri, Vergi Sorunları Dergisi, 2015(Aralık), 327. 

Ercan, E. (2015). Türkiye’de Çevre Vergileri mi Çevre Vergisi mi?, Türkiye Barolar Birliği 
Dergisi, 119, 209-226. 

Eskeland, S. G. ve Jimenez, E. (1992). Policy Instruments For Pollution Control in 
Developing Countries, The World Bank Research Observer, 7(2), 145-169. 

European Environment Agency (EEA) (2000). Environmental Taxes: Recent Developments 
in Tools for Integration. Environmental Issues Series, 18, Copenhagen. 

Eurostat (2001). Environmental Taxes–A Statistical Guide, Office for Official Publications of 
the European Communities, Luxembourg. 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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 
 
 

 528 

Gago, A. ve Labandeira, X. (2000). Towards A Green Tax Reform Model, Journal of 
Environmental Policy & Planning, 2, 25–37. 

Gençer, A. Ç. ve Gerşil, A. (2007). Çevre Kanununun Ve Vergi Politikalarının İşletmelerin 
Çevre Maliyetleri Üzerindeki Etkileri, Vergi Sorunları Dergisi, 221, 49-61. 

Goodstein, E. (2002). Labor Supply And The Double-Dividend, Ecological Economics, 42, 
101-106. 

Goulder, H. L. (1995). Environmental Taxation and the Double Dividend: A Reader’s Guide, 
International Tax and Public Finance, 2, 157-183. 

Günaydın, İ. (1999). Çevre Vergilerinin istihdam Üzerine Etkileri, Süleyman Demirel 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1999(4), 277-292. 

Holmlund, B. ve Kolm, A. S. (2000). Environmental Tax Reform in a Small Open Economy 
With Structural Unemployment, International Tax and Public Finance, 7, 315–333. 

Jamali, A. T. (2005), Ekolojik Vergiler, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Mali Hukuk Anabilimdalı, İstanbul. 

Kaplan, R. (2012). Motorlu Taşıtlar Vergisinde Otomobillerin Tarife Yapısının Vergi Adaleti 
ve Çevre Politikaları Açısından Değerlendirilmesi, Vergi Sorunları Dergisi, 289, 
211-218. 

Kargı, V. ve Yüksel, C. (2010). Çevresel Dışsallıklarda Kamu Ekonomisi Çözümleri, Maliye 
Dergisi, 159, 183-202. 

Koskela, E., Schöb, R. ve Sinn, H-W. (1999). Green Tax Reform, Structural Unemployment, 
and Welfare, Proceedings. Annual Conference on Taxation and Minutes of the 
Annual Meeting of the National Tax Association, 52-56. 

Ligthart, E. J. (1998). The Macroeconomic Effects of Environmental Taxes: A Closer Look at 
the Feasibility of “Win-Win” Outcomes, IMF Working Paper, WP/98/75. 

Lin, B. ve Li, X. (2011). The Effect 0f Carbon Tax on Per Capita CO2 Emissions, Energy 
Policy, 39(9), 5137-5146. 

MacKenzie, J. J., Dower, R. C. ve Chen, D. D. T. (1992). The Going Rate: What it Really 
Costs to Drive, World Resources Institute Report, Washington, DC. 

Manresa, A. ve Sancho, F. (2005). Implementing a Double Dividend: Recycling Ecotaxes 
Towards Lower Labour Taxes, Energy Policy, 2005(33), 1577–1585. 

McKitrick, R. (1997). Double Dividend Environmental Taxation and Canadian Carbon 
Emissions Control, Canadian Public Policy-Analyse de Politiques, XXIII (4), 417-
434. 

Metcalf, E. G. (1999). A Distributional Analysis of Green Tax Reforms, National Tax 
Journal, LII (4), 655-682. 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu (1963). T. C. Resmi Gazete, 11342, 23.02.1963. 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (SERİ NO: 45) (2014). T. C. Resmi Gazete, 29221, 
30.12.2014 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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 
 
 

 529 

Oates, E. W. (1995). Green Taxes: Can We Protect The Environment and Improve The Tax 
System at the Same Time, Southern Economic Journal, 61 (4), 915-922. 

OECD (2001). Environmentally Related Taxes in OECD Countries Issues and Strategies, 
Environment Report, Paris. 

OECD (2010). Tax Policy Reform and Economic Growth, OECD Tax Policy Studies, 20, 
OECD Publishing, Paris. 

Öner, C. (2014). Çevre Vergileri Üzerine Kavramsal Bir Deneme: Terminoloji ve 
Uyumlaştırma Problemleri, Ankara Barosu Dergisi, 2014(3), 137-157. 

Özdemir, B. (2009). Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri, 
Maliye Dergisi, 156, 1-36.  

Özel Tüketim Vergisi Kanunu, T. C. Resmi Gazete, 24783, 12.06.2002. 

Öztürk, İ. ve Ozansoy, A. (2011). Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi, Maliye 
Dergisi, 161, 197-214. 

Pearce, D. (1991). The Role of Carbon Taxes in Adjusting to Global Warming, The Economic 
Journal, 101(407), 938-948. 

Plott, C. R. (1966). Externalities and Corrective Taxes, Economica, 33 (129), 84–87. 

Poterba, M. J. (2002). Recent Developments in and Future Prospects for Public Economics, 
The American Economist, 46(2), 20-30. 

Sandmo, A. (1975). Optimal Taxation in the Presence of Externalities, Swed. J. Of 
Economies, 77(1), 86-98. 

Steinbach, N., Palm, V., Cederlund, M., Georgescu, A. ve Hass, J. (2009). Environmental 
Taxes, 14th Meeting of the London Group on Environmental Accounting, Canberra. 

Toprak, D. (2006). Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Çevre Politikaları ve Mali Araçlar, 
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(4), 146-169. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982). T. C. Resmi Gazete, 17863 (Mükerrer), 09.11.1982. 

TÜİK (2009). Çevre İstatistikleri, Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi 8, Yayın No: 3257, 
Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara. 

Ulucak, R. (2011). Çevreyi Korumanın Makroekonomik Değişkenler Üzerindeki Maliyetleri 
ve Çevresel Kalite-Ekonomik Güç İkilemi, Uludağ Üniversitesi,  İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi, XXX(2), 51-69. 

Üstün, Ü. S. (2012). Motorlu Taşıtlar Üzerinden Alınan Vergilerin Çevreyi Korumaya 
Yönelik Ve Adil Olarak Düzenlenmesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
XVI, 2012(1), 153-190. 

VÖİK (Vergi Özel İhtisas Komisyonu) (2014). Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Vergi 
Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Yayın No: KB: 2896 - ÖİK: 736-KB: 2896, 
Kalkınma Bakanlığı, Ankara. 

Zajicek, M., Garello, P. Grušáková, M. ve Zeman, K. (2011). Energy and Environmental 
Taxation: Theory and Practice within the EU, IREF Report, 43-74. 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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 
 
 

 530 

Zimmermann, W. K., ve Gaynor, J. D. (1999). The Double Dividend: Miracle or Fata 
Morgana?, Public Choice, 101, 39–58. 

İnternet Kaynakları 
Akkaya, Ş. ve Bakkal U. (2005). Çevre Vergileri ve Çifte Yarar, İktisat Fakültesi Mecmuası, 

55 (2), 
(http://www.iudergi.com/tr/index.php/iktisatmecmua/article/viewFile/7220/6734, 
20.03.2015) 

Budzinski, O. (2002). Ecological Tax Reform and Unemployment Competition and 
Innovation Issues in the Double Dividend Debate, Philipps-Universität Marburg 
Diskussionspapier, 251, Hannover,  

(http://www.wiwi.uni-hannover.de/Forschung/Diskussionspapiere/dp-251.pdf, 12.08.2015) 

CESinfo (2007), Environmental Taxes, Dice Report, 3/2007:46-47,  

(http://www.cesifo-group.de/portal/pls/portal/docs/1/1193178.PDF, 27.09.2015) 

ÇOB (Çevre ve Orman Bakanlığı) (2006). AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES), 
(http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/2_turkiye_ab_iliskileri/2_2_adaylik_sureci/2_2_
8_diger/ab_entegre_cevre_uyum_stratejisi.pdf, 07.09.2015)  

European Commission (2003). Energy Taxation: Commission Welcomes Council Adoption 
of New EU Rules,  

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-03-1456_en.htm?locale=en, 01.12.2015) 

Ferhatoglu, E. (2003). Avrupa Birliği’nde Ortak Çevre Politikası Çerçevesinde Çevre 
Vergileri, Yaklaşım Dergisi (e-yaklasim), 130, 
(http://www.geocities.com/ceteris_tr2/e_ferhatoglu.pdf, 03.10.2015) 

Gubandru, C. (2009). Benefits of Buying a Hybrid Car in Europe, (http://www.wall-
street.ro/articol/English-Version/69515/Benefits-of-buying-a-hybrid-car-in-
Europe.htm, 02.10.2015) 

Heady, C.J., Markandya, A., Blayth, W., Collingwood, J. ve. Taylor, P. G (2000). Study on 
The Relationship Between Environmental/Energy Taxation and Employment 
Creation, University of Bath AEA Technologies, 
(http://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/pdf/entaxemp.pdf, 22.09.2015) 

Klarer, J. (1997). The Basics About Environmental Taxes and Green Tax Reform, 
(http://www.rec.org/REC/Programs/SofiaInitiatives/EcoInstruments/GreenBudget/Gr
eenBudget1/OECD2.html, 06.09.2015) 

Marshall, D. (2000). Shifting Ground: a CCPA-BC Policy Brief on the Potential and 
Limitiations of Environmental Tax Shifting, Canadian Centre for Policy 
Alternatives, 
(http://policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/BC_Office_Pubs/
shiftingground.pdf, 06.09.2015) 

http://www.akademikbakis.org/
http://www.wiwi.uni-hannover.de/Forschung/Diskussionspapiere/dp-251.pdf
http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/2_turkiye_ab_iliskileri/2_2_adaylik_sureci/2_2_8_diger/ab_entegre_cevre_uyum_stratejisi.pdf
http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/2_turkiye_ab_iliskileri/2_2_adaylik_sureci/2_2_8_diger/ab_entegre_cevre_uyum_stratejisi.pdf


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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 
 
 

 531 

Metcalf, E. G. (2000). Environmental Levies and Distortionary Taxation: Pigou, Taxation, 
and Pollution, Discussion Papers Series, Department of Economics, Tufts 
University, (http://ase.tufts.edu/econ/papers/200004.pdf, 04.10.2015) 

Morris, D. (1994). Green Taxes, Institue for Local Self Reliance, (https://ilsr.org/green-taxes/, 
06.09.2015) 

OECD (1999). Environmental Taxes and Green Tax Reform, (http://www.oecd.org/sd-
roundtable/papersandpublications/39372634.pdf, 24.07. 2015) 

OECD (2006). The Political Economy of Environmentally Related Taxes, 
(http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/the-
political-economy-of-environmentally-related-taxes_9789264025530-en#page4, 
24.07.2015) 

OECD (2008). OECD Çevresel Performans İncelemeleri: Türkiye, 
(http://www.oecd.org/env/country-reviews/42198785.pdf, 04.11.2015) 

OECD (2009). Incentives for CO2 Emission Reductions in Current Motor Vehicle 
Taxes,Env/Epoc/Wpnep/T(2009)2/Final, 
(http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/RoundTables/feb10-
18Braathen1.pdf, 08.08.2015)  

OECD (2015). Environmental Policy Instruments, OECD Environment Statistics (database), 
(http://stats.oecd.org/, 22.12.2015) 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu Gerekçesi, 
(http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/gerekceler/KDV/tvk_4760_sayili_kanu
n.pdf, 04.12.2015) 

Repetto, R.,. Dower, R. C., Jenkins, R. ve Geoghegan, J. (1992). Green Fees: How a Tax Shift 
Can Work fort the Environment and the Economy, World Resources Institute Report, 
(http://www.wri.org/sites/default/files/pdf/greenfees_bw.pdf, 22.09.2015) 

Sollund, S. (2007). Environmental Taxes, Introductory presentation on Agenda 2 of IFAD 
Meeting of United Nations Group of Experts on Domestic Resource Mobilisation–A 
Discussion of Enduring and Emerging Issues, (http://www.un.org/esa/ffd/wp-
content/uploads/2007/09/20070904_05EnvironmentalTaxes.doc, 22.09.2015) 

TÜİK (2015). İşgücü İstatistikleri, Eylül 2015, 
(http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18644, 26.12.2015) 

Yıldız, B. ve Yılmaz, C. (2015). Kirlilik Cennetlerinin Oluşumunda Çevre Vergilerinin Rolü, 
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 12, 102-120, 
(http://sbedergi.ghu.edu.tr/belgeler/sbe-cilt6-sayi12/MakalelerPDF/VI.pdf, 
12.12.2015) 

 

http://www.akademikbakis.org/
http://ase.tufts.edu/econ/papers/200004.pdf
http://www.oecd.org/env/country-reviews/42198785.pdf
http://stats.oecd.org/
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/gerekceler/KDV/tvk_4760_sayili_kanun.pdf
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/gerekceler/KDV/tvk_4760_sayili_kanun.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2007/09/20070904_05EnvironmentalTaxes.doc
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2007/09/20070904_05EnvironmentalTaxes.doc
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18644


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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 
 
 

 532 

TİYATRO MİMARİSİNİN TİYATRO ANLAYIŞIYLA BİRLİKTE GELİŞİMİ 

Süreyya TEMEL* 

Öz 

Bağ bozumu şenlikleri, büyü maske dans ve kutlama törenleriyle başladığı kabul edilen tiyatro gösterileri, 
edebi metnin gelişmesiyle yamaç gösterilerinden taş yapılı amfi tiyatrolara sonrada salonlarda kendini 
bulmuştur. Sahne seyirci yerlerinin ayrılmasıyla birlikte Antik dönem tiyatro amfi biçimini almış, bu form Roma 
dönemi tiyatro yapılarına öncülük etmiş yavaş yavaş kapalı tiyatro yapılarına dönüşmeye başlamıştır. Roma 
döneminde eğlence anlayışıyla birlikte tiyatro binaları daha çok şova yönelik mekanlara dönüşmüştür. Ortaçağda 
kilisenin tekelinde ki tiyatro Rönesans’a kadar hiç bir anlamda gelişme gösterememiştir. Rönesans’ta antiğe 
özentiyle başlayan aydınlanma hareketleri tiyatroyu her anlamda başarılı süreçlere taşımıştır. Bu dönemde amfi 
tiyatrolar salon tiyatrolarına dönüşerek kapalı mekanlara taşınmıştır. Antik dönem tiyatro binalarının 
yamaçlardan yapılara dönüşmesinde ve devamında Roma döneminde yapısal olarak güçlenmesi, tiyatro 
edebiyatının, oyunların ve yazarların aynı zamanda gücünü göstermektedir. Aynı durumu ortaçağda görmemiz 
söz konusu değildir. Ortaçağda edebi metinler olmadığı için tiyatro şekilsel olarak Antik dönemde kalmıştır. 
Savımızı kuvvetlendiren bir başka dönemde Rönesans ve sonrasında aydınlanma dönemi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu dönemlerde İngiliz tiyatrosunun gücü, İtalyan tiyatrosu, güçlü tiyatro metinleri tiyatro 
binalarının güçlenmesini sağlamış ve bu durum günümüze kadar devam etmiştir. Teknolojik gelişmelerle birlikte 
dekor, kostüm, ışık sahne tasarımı ihtiyacının görülmesi salonların alt yapı olanaklarını bir anlamda gelişim 
süreçlerini tamamlamaya zorlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tiyatro , Sahne Tasarımı, Tiyatro Mimarisi, Drama, Dekor Tasarım. 

THE THEATRE ARCHITECTURE  DEVELOPMENT ALONG WITH THEATRE CONCEPT 

Abstract 

Theatre shows that started with magic, mask, dance and celebrating ceremonies, revived in from 
paragliding to stone made amphitheater and later halls by the improvement of literature texts. With the 
separation of seats, stage turned into a ancient amphitheater. This form pioneered to Rome theatre buildings and 
slowly turned into indoor theatre buildings. During Rome period with the style of entertainment, theatre halls 
turned into places intending show. In the middle era theatre that was only directed by church, showed no 
development at all. During Renaissance the enlighten movements that started with ancient emulation, moved 
theater to successful processes in all aspects. At that time turning moved amphitheaters to indoor places into 
indoor theatre halls. Ancient time theatre building's turning from slopes into buildings and structurally becoming 
more powerful during Rome period also shows the power of theatre literature, plays, and writers. It is not 
possible to see same thing in middle age era. Theatre stayed typically in ancient time because there were no 
literature texts in middle age era. Another era that strengthens our theory is Renaissance and later enlighten era. 
During these periods the power of English theatre, Italian theaters, powerful theaters texts, enabled theatre 
building to become more powerful and this has continued until today. With the improvements in technology, the 
fulfillment of decoration, costume, light, and stage design oblige the halls' base resources to finish their 
evolution process in a sense. 

Keywords: Theater, Scenography, Theater Architecture, Drama, Theater Design. 
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1. GİRİŞ 

1.1. Minos Uygarlığı 

Antik tiyatro binalarından önce kaynaklar bizi Girit adasına Minos uygarlığına götürmektedir. 
Burada tiyatro yeri olarak veya toplanma yeri olarak yaşam alanlarının meydanları kullanılmakta ve 
iki tarafı açık, diğer iki tarafı merdivenlerden oluşup oturma yeri olarak kullanılmaktadır.  (Resim 1-
2). Knossos sarayının kampüsünde bulunan bu mekanların iki tarafında oturma yeri merdiven 
bulunurken diğer iki tarafları açık alan olarak görülmektedir. Bu dönemden elde kalmış oyun metinleri 
bulunmamaktadır.  

Resim 1: Knossos Sarayı Tiyatro Mekanı 

 

Resim 2: Knossos sarayı tiyatro mekanı 
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1.2. Antik Yunan Tiyatro Mekanları 

Batı uygarlıklarının  kaynaklarının büyük bir kısmını Antik Yunan uygarlığından sağlamaktadır.  
Bu uygarlık sonrasındaki medeniyetlere bilim, kültür ve sanatıyla, Roma, Ortaçağ, Rönesans’ı büyük 
ölçüde etkilemiş özellikle Rönesans’ta Antik Yunan uygarlık felsefesi küllerinden doğmuştur. Tiyatro 
Dionysos şenliklerinde bağ bozumu törenlerinde  kutlamalardan ve av törenlerinden şekillendiği 
bilinmektedir.  

Antik yunan tiyatro yapıları bir sürecin devamı olarak ortaya çıkmışlardır. Tiyatro eylemi tanrı 
Dionysos onuruna yapılan tapınma olayı içerisinde söylenen Ditrambos şarkılarından doğmuştur. 
(Şener, 1991:45) 

 Antik Yunan kent devletleri sanata ve kültüre çok önem veriyorlardı. Dionysos şenlikleriyle 
beraber büyük tragedyalar yazılmaya başladı. Hatta o dönemde oyun yarışmaları düzenleniyor derece 
alan yazarlara ödüller veriliyordu.  Halkın tiyatroya olan merakı beraberinde tiyatro mimarisini 
getirmeye başladı. Yamaçlarda başlayan ve tahta sıralarda devam eden bu gelenek daha sonraları 
kendisini taş amfi yapılara bırakmıştır. (Resim 3-4) 

Bu yapı bir kaç kısımdan meydana gelmektedir 1. Oturma yeri 2. Orkestra 3. Sahne  

1- Theatron 

2- Scene 

3- Orkhestra 
Resim 3: Antik Yunan Tiyatro Mekanı 

 

Bu yamaçların şeklinden dolayı seyirci oyun yerini çepeçevre sarmıyor ancak üç yanından 
izleme imkânı buluyorlardı. Buna rağmen oyun yeri yuvarlak kalmıştır. İlerleyen zamanlarda 
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seyircilerin daha rahat oyun izleyebilmeleri için tahta sıralara yapılmaya başlandı. İlk etapta sabit 
düşünülmeyen tahta sıralar sahneyi (U) şeklinde sıralayıp, bir sonraki gösteride tekrar takılma 
özelliğine sahipti. Bugüne kadar ulaşan Yunan tiyatro temsillerinin ilk oynanan yeri olarak da bilinen 
Dionysos tiyatrosu bu tahta sıraların ilk yapıldığı tiyatro mekânı olarak karşımıza çıkmaktadır.    
(Brockett, 2006:43) 

Resim 4: Antik Yunan Tiyatro Mekanı 

 

Bu dönemde çok sayıda oyun yazarı oyunlarını sergilemiş ve günümüzde klasik olarak 
değerlendirilen oyunları tiyatro edebiyatına kazandırmışlardır. Tragedyalar ve komedyalar yazılmıştır. 
Sophokles, Aristofanes, Aiskhylos, Euripides oyun yazarlarından bazılarıdır. Edebi metnin  gelişmesi 
tiyatronun sistematik olarak gelişmesini sağlamıştır.   

1.3. Roma Dönemi Tiyatro Yapıları 

Bu dönemde kuram ve yapı tekniği olarak Antik Yunan tiyatrosunun sermayesi 
üzerine kurulmuştur.  Amfi tiyatro formu üzerinden  Roma tiyatro anlayışına uygun olarak 
değiştirmişlerdir. Roma tiyatrosunda Scene çok yüksek yapılmıştır. Seyir yerine bakan duvarı sütunlar, 
alınlıklar ve bunların arasına yerleştirilmiş heykeller süslemektedir. (Resim 5-6) 
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Resim 5: Theatre Antique Orange, Fransa 

 

Bu ihtişamıyla Scene oyunların bir anlamda dekorunu oluşturuyordu. Seyir yeri ile oyun yeri 
birleştiğinden Paradoslar ortadan kalkmıştır. Roma tiyatrosunda Scene çok yüksek yapılmıştır. (Resim 
7) Seyir yerine bakan duvarı sütunlar, alınlıklar ve bunların arasına yerleştirilmiş heykeller 
süslemektedir. Bu ihtişamıyla Scene oyunların bir anlamda dekorunu oluşturuyordu. Seyir yeri ile 
oyun yeri birleştiğinden Paradoslar ortadan kalkmıştır. ( Resim 5) 

Resim 6: Theatre Antique Orange, Fransa 
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Resim 7: Aspendos Roma Dönemi Tiyatro Yapısı Türkiye 

 

Roma’da ki tiyatro Yunan’da ki gibi din kadar hatta daha önemli bir değer, bir toplumsal kurum 
değil yalnızca eğlenceye dayalı ticari bir olgu olarak görülüyordu. Bu dönem, tiyatro kendi içinde ayrı 
bir yaşam olmuş hayattan soyutlanmıştır. Seyirci güncel olayların tartışıldığı bir ortamı değil, görsel 
olaylarla ve şiddetle desteklenen bir dünya arzu etmektedir.(Yıldız, 2005: 429) 

Roma tiyatrosunun Yunan ve Helenistik dönem tiyatrolarından ayıran diğer bir özellik, yapının 
tepe yamacına yapılmamasıdır. İnşaat tekniği ile ilgili üst üste yapı oluşturma özelliği olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  Düz arazi üzerine kemer ve tonozlardan oluşan bir yapı inşa edilerek meydana gelen bu 
yapılar, bazen üç bazen dört katlı birbirlerine merdivenlerle bağlı geniş koridorlardan oluşmaktadır. 
Bu dönemde gerçek anlamda Antik dönemdeki gibi dramatik tiyatrodan bahsedemeyiz. Seyirciden 
tutunda oyunculara kadar karakter yapıları çok farklılıklar göstermektedir. Antikte öne çıkan tiyatro 
metin yazarlarından Roma döneminde bahsedemiyoruz. Tiyatro yerine burada büyük sirkler ve gösteri 
alanları colosseum’lardan, vahşi hayvan dövüşleri, gladyatör dövüşleri, eğlence anlayışını 
tanımlamaktadır.  

1.4. Ortaçağ Tiyatro Mekanları 

Tiyatro tarihi boyunca tiyatral anlamda gelişmenin tamamen durduğu hiçbir dönem yoktur. 
Yavaşta olsa ilerleme devam ettiği Ortaçağ, bu tanıma karşılık gelebilecek örneklerden bir 
tanesidir.(Hartnoll, 1998: 32) Ortaçağ kendine ait bir tiyatro binasına sahip olamamış, kilisede yapılan 
ayinler ve din oyunları, ortaçağ kilisesinin içinde başlayıp sonra meydana çıkarak kendine oyun alanı 
yaratmaya çalışmıştır.( Aksel, 1988: 5) 

Ortaçağ tiyatrosunda mekân kavramı soyut ve eş zamanlı olmuştur. Bu dönemde oynanan 
oyunlarda çeşitli mekânları gösteren farklı sahnelerin kullanılması gerekiyordu. Dekorların hep bir 
arada gösterildiği sahneler düzenlenirdi bu eş zamanlı sisteme Simultan sahne denirdi. Aynı oyun 
alanında yükseltilmiş platformlar üzerinde çeşitli yerleri betimleyen sabit dekorlar kurulurdu. Sabit 
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tiyatro mekânlarının bulunmadığı bu dönemde sahneleri karşılayabilen sahne düzeni esastı. Bu sistem 
ortaçağ dekor anlayışın merkezini oluşturuyordu. 

Tek bir oyun alanında çeşitli mekânları gösteren oyun düzeni gelişerek Simultan sahne 
düzenini ortaya çıkarmıştır. Cennetin ve iyilerin sahneye göre sağda, cehennem ve kötüler sol tarafta 
bulunuyordu. Âdem oyununda cennet yüksek bir yerdeydi, kumaştan perdelerle süslüydü, çiçek ve 
meyve ağaçlarıyla güzel bir görüntü elde edilmesi gerekiyordu. Cehennemde dumanlar yükselecek 
görünüşleri korkunç şeytanlar gürültü çıkartacaklardı.(Nutku, 1972: 94) 

Resim 8: Ortaçağ, Simultan “ Eşzamanlı”  Sahne 

 

Oyun alanında gerçek uzaklıkların önemi yoktu. Cehennem ve Kudüs aynı sahnede yer 
alabiliyordu. Sahneler 40–60 metre arasında realize edilebiliyordu. Cennet ve cehennem arasında 
tapınak ve saray sahneleri bulunmaktadır. Arka planda ise Kudüs gibi kutsal yerlerin kapı ve duvarları 
yer almaktaydı. ( Resim 8) 

Böylelikle oyundaki sahnelerin hepsi aynı anda gösterilerek yan yana sıralanmış oluyorlardı. Bu 
düzende oyun bir baştan başlayıp ara vermeden yan sahneye geçip ara vermeden oyunun sonuna kadar 
bu doğrultuda gidilmesi sağlanıyordu. Seyirci yeri bütünsel anlamda sahneden kopuk ve ayakta takip 
sağlanıyordu. ( Resim 9) 
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Resim 9: Simultan Sahne 

 

Ortaçağda karşılaşılan bu oyun düzeni ilk kez İngiltere’de ortaya çıkmış tekerlekli sahnelerdir. 
Kilise dışına çıkan oyunlar Pazar yerlerinde mobil sahnelerde oyunlarını sergiliyorlardı. Bunları da 
esnaf locaları finanse ediyordu. Araba gibi bir yerden başka yere tekerlekle yürütülen sahnelere 
Pegeant deniyordu. ( Resim 10) Pegeant kelime olarak, gösteri, alay, tören anlamına geliyordu.  Oyun 
oynanacağı zaman seyirci kentin belli bir erinde toplanıyordu ve temsil gerçekleşiyordu. (Kuruyazıcı, 
2003: 36) 

Bu dönem ( ortalama 1000 yıl)  tiyatro edebiyatının olmadığı dolayısıyla sahneye veya tiyatro 
mimarisine ihtiyaç duyulmayan dönemlerden bir tanesidir. Din temalı oyunların hüküm sürdüğü, 
kilisenin halkı istediği gibi manipüle ettiği, oyun alanı olarak gerek kiliseler gerekse insanların doğal 
toplanma yerleri olan pazar yerlerinin atlı arabalar üzerinde çekilen sahnelerde oyunlarını 
sahneledikleri fotoğraflar karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde dram edebiyatının tiyatro mimarisine 
etkisi fazlasıyla görülmektedir. Tiyatro dramı güçlü değilse Antik Yunan’daki gibi sahneye de ihtiyaç 
duyulmamaktadır.  Kilisenin cennet-cehennem hikayelerinin dışında tiyatro anlayışını etkileyecek 
tiyatro metni ve yazara rastlanmamaktadır.  
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Resim 10: Pegeant, Tekerlekli Sahneler 

 

1.5. Rönesans Tiyatro Mekanları 

Burjuva kültürü, beğenisi bu dönemde ortaya çıkartılan mimari kitaplar sayesinde birlikte tarihi 
Yunan ve Roma sanatının yeniden ele alınması sağlanmıştır. İtalya’da sanatta ve bilimde gelişmeyi 
ifade eden Rönesans ismi ilk olarak 1550’lerde yıllarda kullanılmaya başlandı. Matbaanın 
bulunmasıyla sanatta, edebiyatta, mimaride ortaya çıkan yeni tekniklerle bilgi yaygınlaşmış, böylece 
radikal bir değişim başlamıştır. Özellikle İtalya, İngiltere, Fransa gibi ülkeleri kapsayan Avrupa’nın 
birçok yerinde aydınlanma çağı başlamış, ilerleyen sanat ve bilimin etkisiyle daha demokratik ve 
sorgulayıcı bir toplum anlayışı hâkim olmaya başlamıştı. Bu dönemde bireyciliğin gelişmesine paralel 
olarak devlet düşüncesi de değişmiştir. Ortaçağ’ın dinsel anlayışı olan öbür dünyaya bağlılık yerini, 
dünyevi düşünceye bırakmıştır. Kilise gücünün yerine kendi gücüne dayalı ulusal devlet düşüncesi 
gelişmiştir.    

Rönesans önemli tiyatro yapılarının yanı sıra sahne düzeni, sahne sanatları, ortaçağda sanat ve 
üretim kısırlığından kurtulan, yeniden doğuşla sanat tarihindeki yerini almıştır. (And, 1973: 147) 

Yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans, Ortaçağ’ın düşünce yapısına bir başkaldırıydı. 
Hümanizmle bilginin canlanmasıyla birlikte düşünce düzeyinde bilimde, sanatta, siyasette, büyük 
değişiklikler olduğu bu dönemde toplum düzeni de büyük bir değişik içine girmiştir. Sınıflar arasında 
aynı kültüre eşit haklara sahip olma eğilimleri ve karşılıklı alışverişler başladı. Rönesans tiyatrosu 
İtalya’da doğmasına rağmen, İtalya Rönesans tiyatrosu mimarlık açısından da klasik tiyatroya 
öykünmüştür. 15 yüzyılın ilk çeyreğinde Romalı mimar Vitruvius’un “Mimarlık Üzerine”  adlı kitabı 
gün ışığına çıktı. Bu yapıta dayanarak İtalya’da Roma tiyatroları inşa edilmeye başlanmıştır. Bu 
çalışmanın ürünü olan Venedikli mimar Andre Palladio’nun tasarlayıp 16 yüzyılın son çeyreğinde 
Vincenzo Scamozzi’nin tamamladığı Vicenzo’daki “Olimpico Teatro” Avrupa’dan günümüze ulaşan 
kapalı tiyatrolardan bir tanesidir. (Macgovan-Melnitz, 1961:151) ( Resim 11) 
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Resim 11: Teatro Olimpico, İtalya 

 

Rönesans tiyatrosunun en özgün özelliklerinden bir tanesi resimle birlikte perspektife verdiği 
önemdir. Tiyatro yapıları Antik ve Roma formundan aldığı temel özelliklerle kapanmaya başlamış 
salon kültürü oluşmaya başlamıştır. Değişken sahne dekorunun henüz oluşmadığı bu sahnelerde sabit 
sahne anlayışıyla kurulmuş mekanlar tasvir ediliyordu.  

Tiyatro mimarisi seyircinin alışık olmadığı bir boyuta doğru kaymaya başlamıştır. İngiltere’de 
turne tiyatroları kış gelince hanlarda oynanıyor bu hanlarda  Globe tiyatrosu anlayışının da temellerini 
oluşturuyordu. Bu gezici tiyatroların hanlarda oynanması İngiltere’de o kadar yaygınlaşmıştır ki han 
mimarisine bağlı olarak kendiliğinden oluşan oyun yeri ve seyir yeri düzenleri bir tiyatro yapısının 
olağan biçimi olarak görülmeye başlanmıştır. 

Elizabeth çağının tiyatrolarının şekli, han avlularını bir hayli andırır. Shakespeare’in yaşadığı 
çağda tiyatrolar ahşaptan yapılmıştır. Bin ile iki bin seyirci kapasiteli bu binalar yuvarlak veya 
sekizgen olabiliyordu. Binanın üzeri damsızdı ve bugün parter dediğimiz yerde bulunan seyirciler, 
güneşten veya yağmurdan korunamazlardı. Tiyatronun en ucuz yeri olan bu parterde oturacak yer 
olmadığı için seyirciler ayakta durmak zorundaydılar. ( Resim 12) Sahnenin arka tarafında yükselen 
bir tahta kuleden oyunun başlamak üzere olduğu boru çalınarak veya tiyatronun bayrağı direğe 
çekilerek ilan edilmiştir .(Urgan, 1984: 55)  
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Resim 12: Globe Tiyatrosu, İngiltere 

 

Globe tiyatro sahnesinde sahne parterin hemen hemen ortasına kadar uzanan, seyircileri 
omuzları yüksekliğinde etrafında küçük bir parmaklığı olan bir sahne şekliydi. Böylece oyun nerdeyse 
seyircilerin üzerinde oynanıyordu. Oyun sadece önden değil her iki yandan da izlenebiliyordu. Globe 
tiyatrosunun seyir yeri iki bölümden oluşmaktadır. Parter katı giriş ve bunu çevreleyen üç kat halinde 
yükselen galerilerdir. Parter en ucuz yerdir burada oyun ayakta izlenir. Galerilerde ise oturaklar vardır 
ve üstleri kaplıdır. Oyun yeri yamuk ya da dikdörtgen biçimde olup, üç kenarıyla alt kattaki seyir 
yerinin içine girmekte, burada ayakta duran seyircilerin baş hizasına kadar gelmektedir. (Resim 13). 
Shakespeare döneminde oyunlarda dekor yoktur. Vurguyu güçlü kılmak adına kostüm ve aksesuar 
daha baskın olarak kullanılmış, dolayısıyla oyunlar bu format doğrultusunda ele alınıyordu. 
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Resim 13: Globe Tiyatrosu, İngiltere 

 

1.6. Saray Tiyatrosu, İtalya Kutu Tiyatrosu, Barok Tiyatrosu 

Barok dönemi aşağı yukarı 1590 ile 1750 yılları arasındaki süreçte egemen olan bir sanat ve 
kültür anlayışıdır.  En önemli anlatımını mimarlık ve müzik alanlarında bulmuştur  Ancak resim, 
heykel ve tiyatroyu da etkilemiştir  Barok kültürün bir parçası olarak yer alan ve ülkelere göre değişik 
özellikler gösteren tiyatro, Rönesans tiyatrosundan aydınlanma tiyatrosuna kadar uzanan, klasik 
Fransız tiyatrosu ile Altın Çağ İspanyol tiyatrosu yanı sıra, Elizabeth tiyatrosunu içine alan Barok 
Tiyatro, başlıca Hıristiyan öğretisi ile saray tiyatrosunun bir yansıması olmuştur  16. yy ‘ın ikinci 
çeyreğinde tiyatroya ilginin artmasına karşın, saraylarda oyunlar sadece özel vesilelerle 
sergileniyordu. Bu tür ihtiyaçlar kalıcı tiyatro binalarına duyulan gereksinimi giderek artıyordu. 
Günümüze kadar ayakta kalabilen en eski Rönesans tiyatro binası, 1580 yıllarında Vicenzo Olimpik 
Akademisi tarafından inşa ettirilen Teatro Olimpico’dur.  Barok tiyatro sahnelerinde, özellikle dekor 
tekniklerine çok önem verilmeye başlanmıştır.( Resim: 14,15,16) 
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Resim 14: Olimpico Tiyatrosu, Kesit, İtalya 

 

Resim 15: Olimpico Tiyatrosu, İtalya 
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Resim 16: Olimpico Tiyatrosu, Plan 

 

Dikdörtgen sahne arkadan ve yanlardan sütunlar, oyuklar, heykeller ve kabartmalarla süslü bir 
cepheyle çevrelenmiştir. Bu cephede beş kapı vardır. Roma tiyatrosunu andıran bir salon 
tiyatrosudur.(And, 1973: 151) 

Oyun yeri ve seyir yeri arasında yarım elips biçiminde bir orkestra bulunmaktadır. Bin beş yüze 
kadar seyirci alabilen Olimpico tiyatrosu düşünce olarak Roma dönemi tiyatrolarından etkilendiği 
gözlenmektedir. Seyir yeri anfi şeklinde yükselmekte ve tam bir daire şeklinde değil elips 
biçimindedir.  

Rönesans dönemi mimarlarından Scamozzi, Olimpico tiyatrosunun tasarımcısı olan 
Palladio’nun öğrencisi olan Scamozzi, ustasının tiyatrosu üzerine ufak değişiklikler yaparak 
Sabbioneta tiyatrosunu tasarlamıştır. Yaklaşık üç yüz kişi alabilen bu tiyatro 16 yüzyılın son 
çeyreğinde tamamlanmıştır. Tiyatronun seyir yeri bitimiyle başlayan sütunlar arka tarafta yarım daire 
oluşturulmuştur. Ama Olimpica tiyatrosundan farklı olarak seyir yeri yan duvarlardan taşarak dışa 
doğru bir kıvrım oluşmuştur. Böylece çan şekli ortaya çıkmıştır v (Resim 17-18) 
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Resim 17: Sabbioneta Tiyatrosu, İtalya 

 

Resim 18: Sabbioneta Tiyatrosu, Plan 

 

Sabbioneta beş kapılı sahne arkasının yerine sahne ortasına tek derinliği olan bir derinlik koydu. 
( Resim 18 )Yalnız burada yapılan dekor parçaları ön sahneye paralel değil, iki yandan dike yakın bir 
açı yapacak biçimde ve arkaya doğru daraltılarak yerleştirilmiştir. Doğal olarak bu yolla daha fazla 
sahne derinliği kazanılmıştır. Sahne arkasına doğru daralarak gidiyordu. Böylece derinlik Teatro 
Olimpico’daki gibi sadece görsel bir algılama olarak kalmamış, gerçek biçimde oyunun bir parçası 
olmuştur. Yarım daire biçimindeki oturma yerleri çerçevesi olmayan bir sahneye bakmaktadır ve 
sahnede dekor için kanatlı paravanlar kullanılmıştır.  (Brockett, 2006: 153)  
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Modern sahnenin ilk örneği olarak görülen Farnese tiyatrosu, İtalya’nın Parma kentinde inşa 
edilmiştir. Günümüze kadar kalabilmiş çerçeve sahneli tiyatro binası olarak kabul edilmektedir. 
(Resim 19, 20-plan-kesit)    

Resim 19: Farnese Tiyatrosu, Kesit 

               

Ortaçağ tiyatrosunda uzay sonsuz ve sınırsız olarak düşünüldüğü için cennet, cehennem ve 
yeryüzü eş zamanlı olarak gösteriliyordu. Bunun aksine Rönesans sanatçıları sadece sabit bir noktadan 
gözüken nesneleri resmetmeye çalışmışlardır. Bu nedenle uzam sınırlı olarak algılanmış ve seyircinin 
görüşünü sınırlayacak bir kadraja ihtiyaç duyulmuştur. Böylece çerçeve, hem görsellik ve yanılsama 
yaratmaya, hem de bunun yaratılmasını sağlayan düzenekleri saklamaya yardımcı olmuştur. Sahne 
çerçevesi yavaş yavaş kullanılmaya başlanmıştır. Farnese tiyatrosunun seyir yeri Sabbioneta 
tiyatrosundaki kararsızlıktan sıyrılarak at nalı şeklini almıştır. Ama seyir yeri ile oyun yeri arasında bir 
aralık oluşmuştur. Bu alanda daha geniş çapta gösteriler yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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 
 
 

 548 

Resim 20: Farnese Tiyatrosu, Plan, İtalya 

 

Bazen de bu alan su doldurularak gemilerin yüzdürüldüğü, savaş sahneleri canlandırılmıştır. 
Ama çok daha önemli değişiklik sahnede yapılmış, daha iyi bir görüntü için kapılar kaldırılmış ve 
bugünkü çerçeve sahnenin ilk biçimi oluşturulmuştur.(Kuruyazıcı, 2003: 65)   

Resim 21: Farnese Tiyatrosu, Parma, İtalya 
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Yaklaşık olarak bin kişi alabilen Farnese Tiyatrosunda, oyun yerinin önünü oluşturan ön sahne 
tümüyle ortadan kalkmıştır. Tek ve büyük bir sahne ağzı Sabbioneta Tiyatrosu’nu andırırken, bu ağzı 
genişletmek için skene duvarındaki orta kapı genişletilmiş ve oradaki sütun, niş ve heykeller iki yana 
doğru sıkıştırılmıştır. Başka bir değişiklik de oyun yerindeki derinlikle seyir yerindeki derinlik 
eşitlenerek bir denge oluşturulmaya çalışılmıştır. (Resim:21-22) Rönesans tiyatro mekânlarını 
özetlemek gerekirse, tiyatro sahnesindeki en büyük devrim “Perspektif” kavramı ile gelmiştir. 
Perspektif dönemin sanatçıları için önemli bir kavram olmuştur. Sebastiona Serlio’nun  1551’de 
yazdığı “ Architetture” adlı kitabında, sahnede perspektif sorunu ilk defa bilimsel bir yaklaşımla ele 
alınmıştır. Serlio tiyatro yapısını tanımlarken yarım yuvarlak biçiminde bir seyir yeri ve dikdörtgen 
biçiminde bir sahneyi öneriyordu. Bu sahne üzerinde dekor görüşe uygun bir şekilde yerleştirilmiştir. 
İtalyan mimarlar seyir yerleri yarım yuvarlak biçiminde tiyatro yapısını dikdörtgen ve üstü kapalı 
olarak düşünüyorlardı.                          Bu yapılardan bir tanesi  Farnese Tiyatrosu’nun inşasıyla 
birlikte birçok yenilik de beraberinde gelmiştir.(Nutku, 1972: 155)  

Resim 22: Farnese Tiyatrosu, Parma, İtalya 

 

17. yy’da sahne uygulamalarında üç unsur önemliydi. Bunlar arka arkaya dizilen tek kanatlı 
panolar, arka panolar, iki panonun birleşmesiyle üçü aynı anda kullanabiliyor ve değiştirilebiliyordu. 
Bu değişim, başlangıçta insan eliyle yapılıyordu. Sonra da, aynı anda hareket etme olanağı olmadığı 
için bir sistem geliştirildi. Sistemin adı direkli araba ve bunu geliştiren Torelli olmuştur. Sahne tabanın 
yarıklar açılırdı. Bu yarıklara direkler geçerdi. Yarısı sahne zemininin üzerinde, yarısı altında (raylar 
üzerinde ilerleyen arabalara monte edildi). Arabalar sahnenin ortasına doğru ilerlerdi ve taşıdıkları 
paravanlar görülüyordu. Bu sistem kısa zamanda Avrupa’ya yayıldı. 
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Bu dönemde sanatta aydınlanma hareketlerinden tiyatro mimarisi de, uzun bir uyku sürecinden 
sonra kıpırtılı günlerini yaşamaya başlamıştır. Antik Yunan sanatına özenti ve yeniden 
yorumlanmasıyla ortaya çıkan tiyatro binaları giderek salon kültürünü, kapalı alan tiyatro mekanlarını 
oluşturmaya başlamıştır. İtalya’da mimari üslup İngiltere’de Shakespeare’nin yapıtları tiyatro 
mimarisinde çok yönlü düşünülmesine kaynak oluşturmuştur. Tiyatronun ,iç mekana taşınması 
beraberinde farklı sorunları bununla beraber çözümleri gündeme taşımıştır. Bunların en önemlileri 
değişken ve hareketli dekorun belirli bir alanda nasıl hareket edeceği, ve sahne ışığı sorunu. Her bir 
sorun beraberinde çözümünü de beraberinde getirmiştir. Pratik çözümlü dekor elemanları ve iç mekan 
aydınlatması olarak bildiğimiz kandiller o dönemde pratik çözümlemelerden bazılarıdır.  

 

2. ÇERÇEVE SAHNELER, OYUN VE SEYİR YERİNDEKİ GELİŞMELER 

Oyun yeri ve seyircinin birbirinden uzaklaştırıldığı, oyun ile seyirci arasındaki bağın iyice 
azaldığı bir tiyatro mekânı türünü simgeleyen çerçeve sahne kavramı ilk örneğine Roma Tiyatrosu’nda 
rastlanmıştır.( İÖ. 2 yy).  Roma’dan sonra uzun bir duraklamanın ardından Rönesans ta, Serlio’dan 
itibaren başlayan tiyatronun mimarisi özelliklerini geliştirme çabaları, bu tür tiyatro mekânlarını 
dolayısıyla tiyatro sahnelerinin ileri noktalara gelmesini sağlamıştır. Roma döneminde enlemesine 
oynanabilen Proskenion varken, Rönesans’taki çerçeve sahnenin son örneği olan Farnese 
Tiyatrosu’unda derinlemesine oynanabilen bir sahneyle karşılaşıyoruz. ( Resim 32-33 ). Farnese 
Tiyatrosu’ndan sonra çerçeve sahne yıllarda gelişimini sürdürmeye devam 
etmiştir.(Kuruyazıcı,2003:67) 17 yüzyılın başlarında tiyatro mekânlarına yeni bir anlayış olarak 
orkestra çukuru eklenmiştir.  

Resim 22: Joseph Furttenbach’ın Sahne Planı 
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Bu anlayış orkestra çukuruydu. Rönesans Tiyatrosu’nda müzisyenlere bir yer yapılmamış bu 
kişilerin seyirciyle sahne arasındaki “Parter” adı verilen boşluğa yerleştirilmişlerdir. Bu sırada 
İtalya’da yeni bir gösteri türü olarak operanın ortaya çıkıp çok tutulması ve bu gösterinin sürekli 
müzik eşliğinde oynanıyor olması, müzisyenlerin sahnedeki yerini kaçınılmaz kılmaya başlamıştır.  
Dolayısıyla “orkestra çukuru” sonraki tiyatro mekânlarında mimari bir unsur olarak yerini almıştır. Bu 
anlamdaki ilk mimari örneği Alman mimar Joseph Furttenbach gerçekleştirmiştir. ( Resim 22) 

Resim 23: Cuvillies Tiyatrosu, Münih, Almanya 

 

 “Architecture Recreation” adlı mimarlık kitabında bulunan bu resim bir tiyatro sahnesinin 
planını göstermektedir. Sahnenin önünde ve arkasında sahneyi enine kesen iki çukur bulunmaktadır. 
Ön çukur müzisyenler için ayrılan orkestra çukuru, arkadaki çukur oyuna hizmet edecek dekor ve 
benzeri etmenlerin sahneye kolaylıkla getirilebilmeleri için öngörülen yerdir. (Kuruyazıcı, 2003:67)  

Rönesans’ta seyir yerleri önden arkaya doğru giderek yükselen basamaklar şeklinde 
düzenlenmiş ve amfi  biçimi olarak anılmıştır. Rönesans’tan sonraki Barok dönemi de bu düzenin, 
seyircinin sahneyi görüşünü ve duyma olanağını azalttığı saptamış, çözüm olarak da oturma sıraları üst 
üste yerleştirilerek sahneye daha yakın durulması sağlanmaya çalışılmıştır. Bütün bu çabaların sonucu 
olarak seyircinin üç duvarına aşağıdan yukarıya kadar birkaç kat balkon yerleştirilmiştir.  

Bu mimari anlayışa “ Français Cuvillies” in 1755’te München Kraliyet Sarayı’nın içinde yaptığı 
“ Residenztheatre” (Cuvillies Tiyatrosu) örnek olarak gösterilebilir.                (Resim 23-24) 
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Resim 24: Cuvillies Tiyatrosu, Kesit, Münih, Almanya 

 

Localar salonun üç duvarına yerleştirilmiş, burada tiyatro her ne kadar soylulara hitap etse de, 
soylularda kendi aralarında bir hiyerarşik sıraya göre tertip edilmiş localara sahiptiler. Bu tutum 
tiyatronun sahnelenişinden beri süre gelmiş ve tiyatroya yerleşmiş bir anlayıştır. Tiyatro binasında 
seyirci kesiminde yapılan bir eğim sahnenin daha kolay izlenmesini sağlarken, daha sonra parterde 
yapılan gösterilerde sorun çıkartıyordu. Buradan anlaşılacağı üzere Rönesans’ta tiyatro mekânları 
sadece tiyatro için kullanılmıyor, başka gösteriler içinde kullanılıyordu.  

Resim 25: Scala Tiyatrosu, Milano, İtalya 
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Bu tiyatronun parterini hareket ettirecek bir sistem vardı. ( Resim 24 ). Daha sonra seyir yeri 
sabitlenince burası tam anlamıyla tiyatro mekânı olarak hizmet vermeye başladı. Bu tiyatro 
mekânlarına bir diğer örnekte İtalya Milano’da ki “ Scala Tiyatrosu” dur. ( Resim 25)  

Cuvillas Tiyatrosu’nda sahnenin altında yüksek bir bodrum vardı. ( Resim 36) sahnenin dibinde 
fonu oluşturan çeşitli dekor panoları arka arkaya sıralanmıştı. Görevi biten dekor panosu döşemedeki 
boşluktan aşağı doğru indirilip bir başkasının yukarı çıkması sağlıyordu. Sahnenin solunda seyir 
yeriyle beraber uzanan bir koridor oyunculara ve sahne teknisyenlerine ayrılmıştı. Böylece bundan 
sonra yapılacak tiyatrolara örnek olacak sahne arkası hazırlık birimleri oluşturulacaktır. (Kuruyazıcı, 
2003: 69)  

Tiyatro mekânları Rönesans’ta sarayların içerisine, yani sınırlı bir mimari içerisine inşa edildiği 
için, bir kompleks olarak düşünülmüyor sadece “salon” yapılıyordu.  

Resim 26: Paris Operası, Kesit, Taban Plan, Paris 

 

Avrupa’da 18. yy da “fuayenin” ve “giriş holü” nün  tiyatro mimarisine katıldığı 
gözlenmektedir. Bu anlayışta inşa edilmiş ilk örneklerden birisi Paris Operasıdır. ( Resim 26). İki bin 
kişiye yaklaşan seyir yeri, gösterişli tırabzanlar, ayaklı şamdanlarla bezenmiş merdivenler, sütun ve 
heykellerle zenginleştirilmiş müze görünümünde bir yapıdır.  ( Resim 27 ) 
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Resim 27: Paris Operası, Paris, Fransa 

 

20. yy gelene kadar tiyatro mekânlarının “sahne” kısmındaki gelişmeler “seyir yerindeki 
gelişmelere paralellik göstermiştir. Oyunlar “salona” taşındığı zaman salon sahne teknikleri, ihtiyaçları 
karşılayabilecek teknik donanımda değildi. Sahnedeki dekor değişimi, sahnenin iki yanına ve arkaya 
doğru gittikçe birbirine yaklaşan karşılıklı kanatların dizilmesiyle sağlanıyordu. Furttenbach bu 
tekniğin yerine kendi ekseninde dönebilen üçgen prizmalar tasarladı. ( Resim 28-29 ). Prizmaların her 
bir yüzüne başka dekorun bir parçası çizilerek dekor değişimi yapılmaya çalışılıyordu ve bu parçaların 
birbirlerini tamamlamasıyla dekor ortaya çıkıyordu.  

Resim 28: Furttenbach, Maket 
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Üçgen prizmalar kullanılarak seyirci ortaya alınmış, sahneler seyircinin dört bir tarafına 
yerleştirilmiştir. Burada seyir yeri kendi ekseni etrafında dönüyor, sahnelerin her birine oyunun ayrı 
bir sahnesinin dekoru kuruluyor, sahne bitince seyirci diğer sahneye doğru döndürülüp sahnelerin akışı 
sağlanmaya çalışıyordu. Böylece dekor değişiminde bir adım daha öteye gidilmiş olacaktı. Ancak bu 
proje çeşitli imkânsızlıklar neticesinde hayata geçirilemedi ve proje halinde kalmıştır.  

Çağımızda komik olarak nitelendirilebilecek bu tasarım, yine de dekor değişimine büyük hız 
getirmiştir. Furttenbach 1663’te çizdiği bir tiyatro projesinde, klasik sahne ve dekor anlayışının 
sınırlarını zorlamış, alternatif tiyatro denemelerinin ilk adımlarını atmıştır. (Kuruyazıcı,2003: 76) ( 
Resim 28-29 )  

Resim 29: Furttenbach, Deneme Çizimi 

 

Sahne değişimi ve gelişimi sahnenin yanlara ve yukarı doğru genişlemesiyle devam etmiştir. 
Dekor parçaları, panolar, fon perdeleri makaralara bağlı iplerle yukarı çekiliyordu. Bu sistemin sağlıklı 
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işlemesi için sahne üzerine Sofito adını verdikleri bir ızgara sistemi kurulmuştur. Yukarı çekilen veya 
indirilen nesnelerin öndeki seyirciler tarafından görünmemesi için sahne yüksekliği kadar yukarıda bir 
yüksekliğe ihtiyaç duyulmuştur. Talepler şartları zorlamış ve sahnelerin gelişim süreci devam etmiştir. 
Böylelikle tiyatro yapılarının ayrılmaz bir parçası olan sahne kulisleri ortaya çıkmıştır.  

Sahneye üç boyutluluk girmiş, perspektif etmenleri çoğalmıştır. Sahne, eskisi gibi tek biçimli ve 
değişmez değildir, oyuna göre değişkenlik göstermektedir.  Öyle ki her gösteri kendi içerisinde 
değerlendiriliyor ve kendi özelliklerine göre yorumlanıyordu. Bu dönemde ışık da önemli 
değişikliklere uğramış tiyatro öğelerinden birisidir. Elektriğin ve ampulün icadı tiyatronun hemen 
dikkatini çekmiştir. Sahnedeki ışık giderek yerini atmosfer yaratmaya, hareket alanını belirlemeye, ya 
da bir yorum aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle anlatım gücüne ışıkla katkıda 
bulunmaya çalışan Gordon Graig ve Adolphe Appia,’nın yaptığı çalışmalar tiyatroda ışık 
kullanımına öncülük etmiştir. Modern ışıklandırma tasarımının yaratıcısı olan Appia’ya göre bir 
dramatik ifadenin arkasına gizlenen derin niteliği müzikle birlikte yalnız ışık verebilirdi. Sahne 
donanımın çeşitlenmesi, sahneye konulan oyunların görkemli olmasından çok, oyundan oyuna değişen 
sahne uzamının hantal yapısından kurtulup köklü bir değişim sürecine girmesine yardımcı 
olmuştur.(Çamurdan, 1996:16)  

 

3. SONUÇ 

Antik Yunan ve Roma dönemi tiyatro mimarisine bakıldığında mimarinin tiyatro yazımıyla ( 
edebi metin) birlikte güçlendiği görülmektedir. Antik Yunan tiyatro yazarları tragedya ve komedya 
üzerine klasik eserler üretmişler, kuramın gelişmesi bir anlamda tiyatronun yerleşik mimariye geçişini 
hızlandırmış ve antik tiyatro mekanlarının çoğalarak gelişmesine zemin hazırlamıştır. Tiyatro metninin 
güçlenmesi yazarların teşvik edilmesi, yarışmalar düzenlenmesi çok sayıda eser üretilmesine 
dolayısıyla sergilenecek alanlara ihtiyaç duyulması sahne ihtiyacını doğurmuştur. Antik Yunan 
uygarlığının devamı olarak Roma döneminde ki mimari olarak onun temelleri üzerinden yürümüştür. 
Dolayısıyla  Roma tiyatro yapıları meydana çıkmıştır. Bu dönemde tiyatro kuramı ve oyun çeşitliliği 
Antik Yunan dönemine göre çeşitlilik göstermese de tiyatro binaları mimari anlamda çağ atlatmayı 
başarmıştır. Katlı binalar, merdivenler ve kapalı oyun alanları bu dönemde yapılmaya başlanmıştır. 
Antik tiyatro eserleri edebi içerikli olmakla birlikte, roma dönemi tiyatro anlayışı seyircilerin 
beğenisine yönelik çalışmalardan ibarettir. Bu anlayış roma dönemi tiyatro seyircisini, eğlence ve şova 
yönelik bir çizgiye taşıyacak ve sonraları tiyatral zemine oturtulmuş arenalara dönüşecektir. Glatyatör 
dövüşleri, hayvan dövüşleri Romalıların vazgeçemediği eğlence türleriydi. Bu arenalarda kanlı ve 
zalim gösteriler düzenlenecek halkın eğlence arzuları şımartılacaktır. Roma’da ki tiyatro Yunan’da ki 
gibi din kadar hatta daha önemli bir değer, bir toplumsal kurum değil yalnızca eğlenceye dayalı ticari 
bir olgu olarak görülüyordu. Ortaçağ bakıldığında tiyatro için karanlık bir zaman dilimi olarak 
görülmektedir. Bu dönemde edebi tiyatro eserleri üretilmediği ve din tekelinde bir sanat anlayışı 
hakim olduğu için tiyatro yapısı adına söylenecek çok fazla şey olmadığı görülmektedir. Meydanlarda, 
Pazar yerlerinde canlandırılan din temalı oyunlar ve kilisenin politikası  dışında çok fazla oyuna 
rastlanmamaktadır. Dolayısıyla bu durum tiyatronun her anlamda gelişmesini engellemiştir. Tiyatro 
mimarisi Antik dönem ve Roma dönemi mirası tüketilmeye devam etmiştir.  
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Rönesans sanatta aydınlanma fırtınası bütün Avrupa’yı kasıp kavurmaya başlamıştır. Özellikle 
İtalya, İngiltere Fransa gibi ülkelerde salon kültürünün gelişmesiyle birlikte tiyatrolar salonlara 
taşınmaya ve soylu sınıfa hitap etmeye başlamıştır. Özel gösteriler, performanslar artık salonlar 
yapılırken tiyatro zenginliğin , şatafatın ve lüksün bir göstergesi olarak algılanmaya başlanmıştır. 
Özellikle Shakespeare’nin oyunlarıyla daha da önem kazanmaya başlayan İngiliz tiyatrosu kendi sahne 
yapısını doğurmuş ve günümüzde de özel gösterilerde kullanılan Globe tiyatrosunu oluşturmuştur.  

Sonraki zamanlarda salon kültürü hakim unsur olarak görülmüş ve tiyatro-opera salonları iç 
mekanda bir oyunun oynanana bilmesine imkan sağlayacak özelliklerde yapılmaya başlamıştır. Sahne 
donanımları, dekor değişimlerine imkan veren alt yapılar, ışıklandırma sistemleri bunlardan 
bazılarıdır. 20.yy bakıldığında avangart mekanlar  klasik tiyatro mekanlarına alternatif oluşturmaya 
başlamış, Avrupa’nın bir çok yerinde ve Amerika’da çeşitli tiyatro mekanları tesis edilmiştir. Tiyatro 
sahneleri klasik İtalyan çerçeve sahne olarak dünyada kabul görürken, alternatif anlayıştaki tiyatro 
savunucuları insanın yaşadığı her yerin tiyatro mekanı olarak görülebileceğini öne sürmüşlerdir. Bu 
anlayıştan hareketle tiyatro sahnelerinin salonlar da  sınırlandırılamayacağı görüşünü öne 
sürmüşlerdir. Moliere, Çehov, Geothe vb. Bir çok tiyatro devi yazdıkları tiyatro oyunlarıyla alternatif 
akımlara zemin hazırlamışlardır. 19 ve 20 inci yy Amerika ve Avrupa’da ortaya çıkan bu akımlar 
tiyatroya sunum zenginliği sağlamıştır. 
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TÜRK DOKUMA SANATINDA SÖZLÜK DENEMESİ: AKSARAY-TAŞPINAR HALILARI 
SÖZLÜĞÜ ÖRNEĞİ∗ 

 

Kudret Safa GÜMÜŞ∗∗     Deniz GÜMÜŞ∗∗∗ 

 

ÖZ 

Günümüzde Türk el sanatlarından biri olan Dokuma sanatı, önem arz eden bir bilim dalı olmasına 
rağmen bu alan üzerinde yapılmış kapsamlı bir sözlük bulunmadığı görülmektedir. Yöre bazında oluşturulan 
sözlüklerin daha sonra ortak bir terim sözlüğü haline getirilmesi, dokuma sanatına fayda sağlayacaktır. Türk 
dokuma sanatında bulunan bu eksikliği gidermek için araştırmacıların amacı, Anadolu’yu bir bütün olarak ele 
alıp mükemmel bir dokuma sözlüğü oluşturmaktır; ancak Anadolu topraklarındaki dokuma merkezlerini 
araştırmak ve ortak bir sonuca ulaşmak çok uzun bir çalışmayı gerektirmektedir. Bu nedenle bu çalışma ile 
küçük sözlük denemelerinden yola çıkarak bütüne ulaşmanın doğru olacağı kanaatindeyiz. Bu alanda yapılacak 
çalışmaların alan araştırmasıyla tespiti mümkündür. Bu sebeple Aksaray’ın Taşpınar kasabasında halı dokuyan 
yaklaşık on iki kişinin ses kaydı alınmış ve dokuma ile ilgili kelimeler ortaya çıkarılmıştır. Çalışmaya konu olan 
kelimeler dokuyucunun ağzından bizzat çıkan gerçek kelimelerdir. Daha sonra bu kelimeleri, özenle 
tanımlayarak hazırladığımız sözlük denemesi ile Aksaray-Taşpınar yöresine ait bir nevi Dokuma Sözlüğü 
oluşturulmuştur. Bu çalışma,  2013–2014 yılları arasında yörede yaptığımız araştırmalardan derlediğimiz küçük 
bir sözlük denemesidir. 

Anahtar Kelimeler: Sanat, Dokuma, Sözlük, Aksaray- Taşpınar. 

TRIAL OF TURKISH ART OF WEAVING IN THE DICTIONARY: EXAMPLE OF THE AKSARAY-
TAŞPINAR CARPETS DICTIONARY 

ABSTRACT 

Although the art of weaving which is one of the Turkish handcrafts is an important field, it is seen that 
there is not a comprehensive dictionary in this field. The region based dictionaries are turned into dictionary of 
term and this provides benefit to this art. The aim of the researchers is to create a perfect dictionary by dealing as 
a whole Anatolia. But researching the whole centers of weaving in Anatolia and obtaining a result requires long 
term studies. So, researchers consider that it is useful to reach the whole from small trying of dictionaries. The 
research can be detected by making field study. For this reason, twelve people’s voice records have been made 
living in town of Taşpınar in Aksaray and revealed the words that are related with weaving. These words are the 
real words which are directly getting away from the mouth of the weaver. Afterwards, these words have been 
identified conscientiously and have been formed a weaving dictionary belongs to Taşpınar-Aksaray. This 
research is a trying of dictionary which we have compiled from our searching in 2013-2014. 

Keywords: Art, Carpet, Dictionary, Aksaray- Taşpınar. 
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1. GİRİŞ  
Sanat, bireylerin ve ortak yaşamın özünden kaynaklanan, duygu ve düşünceleri 

içinden geldiği gibi yansıtan gerçek yaşam duygusudur ve toplumsal bir varlıktır. Bütün 
dünya insanları arasında yakınlaşma, bütünleşme, ortak duyguları paylaşma ve haz almak için 
sanat önemli bir aracıdır. İnsanlık tarihinin her döneminde var olan bu sanatlarımızdan birisi 
de geleneksel el sanatlarımızdır.  

Geleneksel el sanatları, geçmişten günümüze aktarılan kültür miraslarımızdan olup 
bireysel ve toplumsal kimliğimizi yansıtmaktadır. El sanatları, günümüzde de birçok alanda 
uygulanıyor olup ilerleyen teknolojiyle paralel olarak gelişme göstermekte; ancak kullanım 
alanı olmayan el sanatları unutulmaya yüz tutmaktadır. Geleneksel el sanatlarından olan 
nakış, oya, halı, kilim, dokuma, yazmacılık, çinicilik, cam, tezhip, hat, dericilik vb. gibi 
alanlar günümüzde yaşatılmaya çalışılmaktadır. 

Yüzyıllardır var olan ve nesiller boyu süregelen geleneksel el sanatlarımızdan birisi de 
halı sanatıdır. İnsanoğlu, dokuma yaparak duygu ve düşüncesini halıya yansıtmış ve geçmişle 
gelecek arasında köprü vazifesi gören eserler ortaya koymuştur. Nitekim Anadolu’da halı 
sanatının ön plana çıktığı bölgelerden birisi de Aksaray ilinin Taşpınar kasabasıdır. Aksaray’a 
27 km uzaklıkta olan bu kasaba için halı, geçmişte en önemli gelir kaynaklarından biri 
olmuştur. Eski dönemlerde Türkistan ve Hindistan’da bile büyük şöhrete sahip olan Taşpınar 
halıları, renklerinin solmazlığı ile ün kazanmıştır. Bunun sebebi halı dokumasında kullanılan 
yünün doğal boyalar ile boyanmasıdır; ancak günümüzde Taşpınar halılarında kullanılan 
boyaların hepsi doğal boyalardan elde edilmemektedir ve eskiye nazaran Taşpınar halılarına 
olan ilgi giderek azalmaktadır. 

Bu araştırmanın problemi, Taşpınar halılarına olan ilginin azalması doğrultusunda, 
Taşpınar halılarını yeniden canlandırmak ve geçmiş ile gelecek arasında köprü oluşturmak 
maksadıyla bir dokuma sözlüğü ortaya koymaktır. Geçmişten günümüze Taşpınar halılarının 
çizdiği yol üzerindeki halini gün yüzüne çıkararak dokuma ile ilgili terimleri ortaya koymak 
ve geleneksel el sanatları açısından alanyazına yeni bir çalışma kazandırmak ise temel 
amacımızdır. 

Bu çalışmada, Taşpınar kasabasında hâlihazırda dokuma yapan 12 kişiden alınan ve 
bilgi formlarıyla desteklenen ses kayıtları ile alan araştırması yapılmış ve çalışmanın 
oluşturulmasında ise betimsel tür kullanılmıştır. 
 
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1.Sözlük İhtiyacı 

Sözlükler, dillerin söz varlığı ile birlikte insanoğlunun binlerce yıllık bilgi birikimini bugüne 
ve geleceğe aktaran en önemli kaynaklardır.  Dilin kelimelerini muhafaza eden sözlükler aynı 
zamanda milletlerin kültür seviyelerini ve yaşayış şekillerini yansıtan önemli eserlerdir. Çünkü 
sözlükler meydana getirilirken ait olduğu milletin, sosyal ve kültürel yaşantıya bağlı ve onun dildeki 
ifadesi olarak kullandığı bütün kelime, kelime grupları ve bunların cümlelerde kullanımlarını da 
örneklerle göz önüne sermektedir. Bu yüzden sözlükler, diller için kültürel mirasın en iyi şekilde 
korunduğu ve gelecek nesillere aktarıldığı hazineler değerindedir (İlhan, 2009:535).  
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2.2.Sözlük Oluşturma 

Sözlüklerin meydana getirilişi sırasında göz önünde bulundurulması gereken bazı ilkelerin, 
uyulması gereken bir takım kuralların olması gerekmektedir. Zira sözlükbilim başlı başına bir bilim 
dalıdır ve her bilim dalında olduğu gibi sözlükbiliminin de kendine göre bir disiplini, bir metodu 
vardır. Sözlük oluştururken bağlı kalınacak hususlar şu şekildedir: 

1.   Halk söyleyişine bağlılık: Halk ağzındaki yaşayış şekillerini verebilmek için bu kaynağa bağlı 
kalmak gerekmektedir. Bir dilin kelimelerinin yaşama gücü ve ihtiyaçlara göre kendisini 
yenileyerek devamlılığı halk söyleyişlerinde takip ve tespit edilebilmektedir. 

2.   Amaca uygunluk esası: Sözlüklerin ortaya konuş amaçlarına uygun olarak düzenlenmeleri 
gerekmektedir. 

3.   Madde başlarının düzenlenmesinin doğru ve düzenli tarzda yapılması: Madde başı değişik 
nitelikteki bağımsız biçimbirimlerdir. Bunların dilde kesinleşmiş yazım biçimlerine uygun 
olarak sözcük türleri açısından dildeki yerleri (isim, fiil, ünlem gibi) gösterilerek sözlükte yer 
almalıdır. 

4.   Madde başı olan kelimelerin anlamlarının doğru olarak verilmesi: Madde başı olan kelimelerin 
öncelikle asıl anlamı tespit edilerek verilmeli, daha sonra kelimelerin yan anlamları 
sıralanmalıdır (İlhan, 2009:536). 

 
2.3.Dokuma  

Dokumacılık, insanların üzerinde çalıştıkları en eski işlerden biridir. İnsanların yün iplikleri 
birbirleri arasından bir alt bir üst geçirerek ilk önce kilim yaptıkları, sonradan da bu ipliklerin arasına 
kısa yün ipliklerini düğümleyerek halıyı buldukları bilgilerini kaynaklardan öğrenmekteyiz. 

 

2.4.Halı Sanatı 

Anadolu’da yüzyıllardır var olan ve nesiller boyu süregelen el sanatlarımızdan biri de halı 
sanatıdır. İlk önceleri halıyı barınak olarak kullanan insanoğlu, daha sonraları yaygı olarak kullandığı 
halılara iç dünyasını yansıtmıştır. Sevgisini, üzüntüsünü, neşesini vb. çeşitli duygularını halıya 
dokuyarak mesaj vermiştir. Halıdaki motiflerle verilen bu mesajlar yörelere göre çeşitlilik 
göstermektedir. 

2.5.Halı Sanatında Sözlüğe Duyulan İhtiyaç 

Günümüzde dokuma alanında ihtiyaca yönelik sözlükler oluşturulmuş olsa da bunlar yeterli 
sayıda değildir. Oluşturulmuş olan bu sözlükler, yöreden yöreye değişen ağız özelliklerinden dolayı 
farklılık arz etmektedir. Anadolu’da halı sanatının yapıldığı birçok yöre mevcuttur. Bu yörelerde 
oluşturulmuş olan küçük sözlük denemelerinin araştırmacılara kolaylık sağladığı gibi sözlük denemesi 
olmayan yöreler için de oluşturulacak olan sözlükler aynı ihtiyacı giderecek ve dokuma sanatı alanında 
ortak bir terim birliği oluşturulacaktır. 
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3. YÖNTEM  
3.1. Araştırmanın Modeli  

Bu araştırmada, araştırma ve uygulama modeli olarak betimsel tür kullanılmıştır. Konu 
ile ilgili alan ve literatür taraması yapılmış, tespit edilen ürünlerin genel ve detay fotoğrafları 
çekilmiş, dokuyuculardan ses kayıtları alınmıştır.  
3.2. Evren Örneklem  

Araştırmanın evreni; Taşpınar ilçesinde hâlihazırda dokuma yapan 12 kişinin ses 
kayıtları olarak belirlenmiştir. Bu kişiler, Döndü ÖZMEN, Döndü AYGAN, Hava AMAÇ, 
Mediha ERTAN, Nafiye AYGAN, Cemile YILMAZ, Döndü ŞAHİN, Meryem TAV, Nütiye 
İPEK,  Fatma ŞAHİN, Zarif KARA ve Necla YILMAZ’dır.  
3.3. Veri Toplama Teknikleri  

Öncelikle konuyla ilgili literatür taraması yapılmıştır. Kaynak kişilerden elde edilen 
ürünlerin fotoğrafları çekilmiş ve kaynak kişilerin ses kayıtları alınmıştır. Ses kaydında 
yörede halı ile ilgili terimleri belirlemek amacı ile dokuyucuya sorular yöneltilmiştir ve 
yörede hala dokuma yapan bireylerin kişisel özellikleri, Taşpınar halıcılığının sosyo-
ekonomik katkıları, halıların; teknik, motif, renk ve kompozisyon özellikleri belirlenmiştir.  
3.4. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması  

Ses kayıtlarından ve bilgi formundan elde edilen veriler ele alınarak Taşpınar halıları ile ilgili 
terimler ortaya konulmuş her bir terim ayrı ayrı tanımlanmıştır. Araştırmada dokümanlardan elde 
edilen bilgiler ise doğrudan ve dolaylı olarak çalışmaya konu edilmiştir. 

4. BULGULAR  
4.1. Taşpınar İlçe Tarihi 

Aksaray iline bağlı olan Taşpınar kasabası, Aksaray’a 27 km. uzaklıktadır. Tarihi 
kaynaklara göre Sultan Selim zamanında Azerbaycan’dan gelen bir Türk kavmi tarafından 
tahmini 1515 yılında kurulduğu bilinmektedir. Kasabanın geçim kaynağı tarım, hayvancılık 
ve tarihi Taşpınar Halısıdır. Taşpınar’da halıcılığın, bu yöreye insanlarının yerleşmesiyle 
başladığı düşünülmektedir. 
4.2.Taşpınar Halıcılığı  

Taşpınar halılarında diğer halılarda olduğu gibi dokumada kullanılan belli başlı malzemeler 
tezgâh, makas (sındı), bıçak, tarak, kirkit ve çözgü çözme aracıdır. Bunun yanında atkı, çözgü ve 
düğüm ipi olarak yün kullanılmaktadır. Taşpınar kasabasında ıstar tipi sarma tezgâh kullanılmaktadır. 
Bu tezgâhlar ahşaptır ve meşe ağacından yapılmaktadır. 

4.2.1.Taşpınar Halılarının Hammaddesi 

Taşpınar halılarında atkı, çözgü ve düğüm ipi olarak yün kullanılmaktadır. Hayvancılıkla 
uğraşan Taşpınar halkı, davar kırkımından elde ettiği yünleri halı dokumada kullanmaktadır. Kırkılan 
davarlardan elde edilen yünler eğrilerek ip haline getirilmekte ve bu ipler istenilen renklerde 
boyanmaktadır. 

4.2.2.Taşpınar Halılarında Boyama ve Renk 

Taşpınar Halılarının özel olmasının sebebi, yünün kök boya ve cehri ile boyanmasıdır. Bu 
özellikteki halıları, eski Taşpınar halılarında görmekle birlikte günümüzde doğal boyanın yanı sıra 
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kimyasal boyalar da kullanılmaktadır. Taşpınar halılarının ana renkleri koyu kırmızı, kırbız, lacivert, 
yeşil ve beyazdır. Bu renkler uyum içerisinde ve belli oranlarda motiflere dağılmıştır.  

4.2.3.Taşpınar Halılarının Desen ve Motif Özellikleri 

Taşpınar halılarında desenler önceden dokunmuş örneklik denilen küçük halı parçalarına 
bakılarak oluşturulmaktadır. Tüm çeşitleri geometrik düzende yerleştirilmiş, bitkisel kökenli motiflerle 
bezelidir. Halıda çerçeve oluşturan bezemenin ilk basamağı olan bordürlerin, iç bordür olarak ikinci 
kez kullanılması bordür sayısını arttırıp, Taşpınar halılarına hareket kazandırarak zenginleştirmiştir 
(Kıraç, 1998: 88). Taşpınar halıları mihraplı ya da köşe göbeklidir. Halının en dış kenarıyla kenar 
sularının arasında kullanılan dar bordüre boncuk, boncuktan sonra gelen ince dar suya sızı 
denilmektedir. Geniş kenar bordürüne ayak denilmekte ve bu bordürde değişik renkler 
kullanılmaktadır. Halının zemin ve göbeğini çevreleyen sütunlara sallama denilir. Halının dar kenarları 
ile sallamalar arasında yer alan şekillere sandık, halı göbeğini sallamadan ayıran süslemelere köşe 
denilmektedir. Merkezdeki büyük madalyon göbek adını almıştır. Taşpınar halılarında geometrik 
desenler dışında hayvan figürlü halılar da dokunmaktadır. Hayvan figürleri arasında kuş, geyik, 
kelebek ve kartal yer almaktadır. 

4.3. Taşpınar Halıları Sözlüğü 
ağırşak: is. 1. Yün veya iplik eğrilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre 
biçiminde, ortası delik ağaç veya kemik parça (GTS). 2. İğ adı verilen iplik bükmekte 
kullanılan araç (BSTS). 3. İplik eğrilecek iğe takılan tahta yuvarlak (TS). 
arageçki: is. Dokuma sırasında düğümleri sıkıştırmak için çözgü ipleri arasından enlemesine 
geçirilen ip ( Mucur, Aksaray, Konya). 
argaç: is. bkz. arageçki. 
arapeli: is. El motifi. Halk arasındaki inanca göre her insanın bir koruyucusunun olmasına 
istinaden elin uğur, nazar işaretini karşıladığı için halıya işlenmesi (Taşpınar-Aksaray). 
atkı: is. 1. Dokuma tezgâhı olan ıstarda dokunan düğümlerin üzerine atılan ve kirkitle 
sıkıştırılan ipler (BSTS). 2. Dokumacılıkta, halıcılıkta çözgüler arasına gelen ip (TTAS). 
ayak: is. Halının dış kısmında kalan geniş kenar süsü. ( Taşpınar-Aksaray, Niğde, Konya). 
balık sırtı: is. Halının kenarlarında görülen, mimarî sütunlar içeren bir motif çeşidi. 
bazı: is. Dokuma tezgâhlarının alt ve üstünde bulunan ve ipliklerin sarıldığı silindir 
biçimindeki ağaç. 2. Tezgâhta çubukların yan tarafına geçirilmiş olan ve çubukları 
döndürmeye yarayan kol (TTAS). 
bezeme: is. Halıda yer alan çerçevelerde süs oluşturma. 
bezemek: f. Halıyı süslemek. 
boncuk: is. Halıda su yolunun içinde bulunan motif adı (Taşpınar-Aksaray). 
bordür: is. Orta zeminin etrafını çevreleyen içinde çeşitli motiflerin bulunduğu su yolu. 
boyamak: f. Kazanda kaynatılan bitki kökü suyuyla dokuma yününün renklendirilmesi. 
boynuzlu: is. Halının dış kısmında kalan geniş kenar süsü çeşidi. 
boz: is. 1. Açık toprak rengi. 2. Kül rengi gri (GTS). 3. Yeşil- mavi karışımı renk (Taşpınar- 
Aksaray). 
büküm: is. Bir kerede eğrilmiş iplik, yün miktarı (GTS). 
cehri: is. Far. 1. Kök boyasıgillerden; meyve, kabuk veya odunundan güzel kırmızı renk elde 
edilen bir kök (GTS). 2. Ufak boncuk şeklinde meyveleri olan ve boya yapmakta kullanılan 
yabanî ağaç (TTAS). 3. Boyası için yetiştirilen bir çeşit bitki (TTAS). 
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civil göbeği: is. Halının ortasında, madalyon şeklinde, içinde çeşitli motiflerin bulunduğu 
göbek (Taşpınar-Aksaray). 
çapar ayak: is. Karışık renkli kenar süsü. 
çatık kaş: is. Halının dar kenar bölümünde kullanılan ters ve düz şekilde yerleştirilmiş çiçek 
motifleri ( Mucur, Taşpınar-Aksaray, Niğde, Konya). 
çaydanlık: is. Halıda kullanılan bir motif türü. 
çezgi: is. Halı tezgâhına dik şekilde gerilen iplere verilen isim (Mucur, Taşpınar-Aksaray, 
Niğde, Konya). 
çıbık: is. Ağaç dalı deseni. 
çıkrık: is. 1.Yün, kıl ve pamuğu iplik durumuna getirmek için kullanılan araç (BSTS) 
(Taşpınar- Aksaray- Niğde). 2. Bir kilim motifi (BSTS). (Yeşilova *Aksaray -Niğde). 3. 
Kilim motiflerinden birinin adı (TTAS). 
çıngıllı: is. Süslü motif türü. 
çıngırdak: is. Halıda kullanılan bir motif çeşidi. 
çift halı: is. İki parçadan meydana gelen halı çeşidi. 
çiğ: is. Atkı ve düğüm ipinin bükümsüz hâli (Mucur, Taşpınar-Aksaray). 
çile: is. 1. İpek, yün, pamuk vb. her türlü iplik demeti (GTS). 2. Eğrilen iplerin dirsek 
üzerinde dolandırılmasıyla elde edilen iplik yumağı. Halı kalitesinin belirlenmesinde ölçü 
olarak kullanılır. 20 çift ipe bir çile denir (Taşpınar- Aksaray). 
çözgü: is. Dokumacılıkta atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler (GTS). 
çözmek: f. Çözgü ipini hazırlayıp tezgâha yerleştirmek (TTAS). 
dar su: is. Halının en dışında yer alan kuşak- kenar (Taşpınar- Aksaray). 
deve tüyü: is. Açık kahverengi ( Mucur, Taşpınar- Aksaray, Niğde, Konya). 
dişeme: is. 1. Yörük kadınlarının bellerine taktıkları süslü kuşak (TTAS). 2. Boncuk şeklinde 
olan kenar süsü (Taşpınar- Aksaray). 
doğal boya: is. Bitki köklerinden elde edilen boya çeşidi. 
dokumak: f.  Tezgâhta ipliği, çözgü ve atkı durumunda kullanarak halı oluşturmak. 
duvar halısı: is. Duvarı süslemek ve duvardan gelen nem ve soğuktan korunmak üzere 
dokunmuş olan halı çeşidi. 
düğüm: is. 1. İplik, ip, halat vb. bükülebilir şeyleri kıvırıp kendi üzerine veya birbirine 
dolayarak yapılan boğum (GTS). 
düşürmek: f. 1. Çözgü ipinin halı tezgahına aktarılması. Tezgâh hazırlama (Taşpınar- 
Aksaray). 
eğirme: is. 1. İnce telleri, bir eksen çevresinde dolayarak demet ya da halat yapma işlemi 
(BSTS). 2. İplik oluşturma. 
eğirmek: f. 1. Yün, pamuk vb.ni iğ ile büküp iplik durumuna getirmek (GTS). 2. Yün, pamuk 
gibi şeyleri iğ ile büküp iplik durumuna getirmek (TTAS). 
el: is. Halının dış kısmında kalan geniş kenar süsü çeşidi. 
enli kenar: is. Halının dışındaki büyük, geniş kenar süsü (Taşpınar-Aksaray, Niğde, Konya). 
eriş: is. bkz. Çezgi. 
eşlemek: f. bkz. koçlamak. 
fitil: is. Ar. bkz. sümeç. 
gelep. is. 1. İp çilesi, kelep (TTAS, BSTS). 2. Bükülmüş iplik kangalı, çile (TS). 
gerleme. is. Bitkilerden kaynatılarak oluşturulan karışım suyu ile iplerin boyanması (Kırşehir, 
Taşpınar-Aksaray). 
geyik: is. Halıya dokunan hayvan figürü. 
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göbek: is. 1.Kilim üzerindeki motiflerden biri (TTAS). 2. Halının ortasındaki şema (Taşpınar- 
Aksaray). 
gömme ıstar: is. Bir ucu tavanda, bir ucu toprağa gömülü dik şekilde oluşturulan dokuma 
tezgâhı ( Kırşehir, Taşpınar-Aksaray, Niğde, Konya). 
gücü: is. 1. Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı (GTS). 2. Tezgâhta ipliği ayarlayan 
tezgâh tarağı (TTAS). 
gül boncuk: is. Halıda su ya da bordür içinde yer alan bir ters bir düz yerleştirilmiş çiçekli 
motif. 
güllü: is. Halının dış kısmında kalan geniş kenar süsü çeşidi. 
hana: is. bkz. ıstar.  
hav: is. Halı üzerinde yer alan ince tüy. 
heybe: is. Yiyecek ve yük taşımak için dokunmuş olan halı çeşidi.  
ıstar: is. Far. 1. Halı, kilim dokunan tezgâh (GTS). 2. Halı, kilim vb. şeyler dokunan tezgâh 
(TTAS). 3. [ısdar, ıstarağacı]: Kilim, haba, yastık, şalvar, heybe vb. dokunduğu dokuma 
tezgâhı (BSTS) (Yüreğil *Emirdağ -Afyonkarahisar; Dişkaya *Eşme -Uşak; İlyas -Burdur; 
*Kemalpaşa -İzmir; Taşpınar *Aksaray -Niğde; Akviran *Çumra -Konya; Köşeçobanlı, 
Gezende *Gülnar -İçel; Çamyolu *Alanya -Antalya) 4. Dokuma tezgâhı (TS). 
iğ: is. 1. Pamuk ve yünden iplik eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve çengelli 
olan, ağaçtan yapılmış araç (GTS). 2. Dokuma tezgâhlarında kalemleri sarmak için kullanılan 
demir eksen (TTAS). 3. Çıkrıklarda ipliğin sarıldığı demir tel (TTAS). 4. Yünü ip durumuna 
getirmek için kullanılan üst kısmında şişkinlik bulunan ağaç şiş (BSTS) (Aksaray – Niğde). 
iğneli: is. Halının dış kısmında kalan geniş kenar süsü çeşidi. 
ilme: is. 1. Halı ya da dokuma dokunurken atılan düğüm, ilmek (TTAS). 2. Halıyı oluşturan 
düğümlerden her biri (BSTS) (Beyköy *Şarkikaraağaç, Gönen -Isparta; Yeşilova *Aksaray, 
*Bor -Niğde; *Bünyan -Kayseri). 3.İlmik, düğüm, iğreti düğüm (TS). 
inmeci bıçağı: is. Halı bıçağı ( Mucur-Kırşehir, Taşpınar-Aksaray). 
kamalı: is. Halının dış kısmını süsleyen desen çeşidi. 
kartal: is. Göbeğin iki uç tarafında bulunan süs. 
kelebek: is. Halıya dokunan hayvan figürü. 
kelepçelemek: f. 1. İpliği iğden çözmek ( TTAS). 
kelle: is. Taban halısından bir boy küçük olan halı çeşidi. 
kertik. is. Istar yan ağaçlarının gücü ağacının üzerine oturması için oluşturulmuş girinti 
(Taşpınar-Aksaray, Niğde, Nevşehir). 
kırbız: is. Morumsu al, keçiboynuzu çekirdeğine benzeyen bir çeşit boya maddesi (TTAS). 
kırkım:  is. 1.Davar yününün kesilmesi ( Taşpınar- Aksaray, Niğde, Konya). 
kırkmak: f. Davar yününü kesmek. 
kirkit: is. 1. Dokumacılıkta atkı ipliğini sıkıştırmak için kullanılan, demirden veya ağaçtan 
yapılmış dişli araç (GTS). 2. Halı, kilim dokumakta kullanılan ağaç ya da maden araç 
(TTAS). 3. Dokuma tezgâhlarında halı, kilim, çul, çuval vb. dokunurken düğümleri 
sıkıştırmak için elle kullanılan ağaç, geyik boynuzu ya da demirden yapılmış tarağa benzer 
dişleri olan araç (BSTS) (*Emirdağ -Afyonkarahisar; Ağıl *Eğridir, Beyköy *Şarkikaraağaç 
*Yalvaç, Gönen -Isparta; -Burdur; Çallı, Kuyucak, Sübeylidere, Yaylacık, *Burhaniye -
Balıkesir; Çatak *Emet -Kütahya; Karaköy *Bozüyük -Bilecik; -Amasya; Bayramlı -Ordu; 
Taşdeğirmen *Çıldır, Bölükbaşı *Selim, Kayalık *Susuz -Kars; *Suşehri -Sivas; *Bünyan, 
Gülâbi *Pınarbaşı -Kayseri; Yeşilova, Yenikent *Aksaray -Niğde; Doğanbey, Üzümlü 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	  
	  
	  

	   567	  

*Yenidoğan *Beyşehir, Akviran *Çumra -Konya) 4. Halıcılıkta düğümleri ve atkıları 
sıkıştıran tarak (TS). 
kirmen: is. 1.Elde yün eğirmeye yarayan tahtadan yapılmış araç ( GTS, TTAS) 2. Yünü 
bükerek ip durumuna getiren dört kanatlı ağaç araç (BSTS). 
koçam: is. İki avuç dolusu yün ( Taşpınar-Aksaray, Niğde, Konya). 
koçlamak: f. Eğrilen iki ayrı yumağın çift büküm yapmak üzere bir araya getirilmesi. 
kök boya: is. Bitki kökünden elde edilen ve kırmızı olan bir boya çeşidi. 
köşe: is. Halı göbeği ile göbeği çevreleyen kuşak arasındaki kısım (Taşpınar-Aksaray, Niğde, 
Konya, Kayseri). 
kuş: is. 1.Dokuma tezgahlarında gücünün aşağı yukarı hareket etmesini sağlayan düzen 
(BSTS). 2. Halıya dokunan hayvan figürü. 
makas: is. Halı üzerinde eşit yükseklikte düğüm yüksekliği oluşturmak için, düğüm iplerini 
kesmeye yarayan alet (Taşpınar- Aksaray). 
mihraplı: is. Halının ortasında bulunan göbek çeşidi. 
minder halısı: is. Yere oturmak ve sandalye üzerine sermek üzere dokunmuş olan halı çeşidi. 
motif: is. Halı deseni. 
namazla: is. Üzerinde namaz kılmak için dokunan halı. 
örnek halı: is. Dokuyucunun halı dokurken bağlı kaldığı üzerinde desenlerin yer aldığı halı 
(Taşpınar-Aksaray). 
saçaklı: is. Taban halısından bir boy küçük olan halı çeşidi türü. 
salkım: is. Halı süslemek için kullanılan motif çeşidi. 
sallama: is. Halının kenarlarında görülen mimarî sütunlar içeren bir motif (BSTS). 
sandık: is. Halının dar kenarlarında bulunan dikdörtgen çerçeve. 
sarma: is. Halı dokumasında kullanılan tezgâh çeşidi. 
seccade halısı: is. Üzerinde namaz kılmak veya duvara asmak üzere dokunmuş halı. 
sındı: is. 1.Makas ( GTS, TTAS, BSTS, TS). 2. Düğüm ve halı yüzeyindeki tüyleri kesmede 
kullanılan alet (Taşpınar- Aksaray). 
sızı: is. Halıda, boncuktan sonra gelen ince kenar. 
su: is. Halı, perde, örtü vb. eşyaların dört kıyısına konulan çizgiler ya da çiçek biçiminde 
süsler (TTAS). 2. Şerit biçiminde kenar süslemesi (BSTS). 
sümeç: is. 1. Düğüm ipinin az bükülmüş hâli. 2. Eğrilecek yünün yuvarlak hâle getirilmesi 
(Mucur, Nevşehir, Taşpınar- Aksaray, Konya). 
sümük: is. Halı dokunurken kullanılan dişli kirkit. 
şak: is. Bir kilimi oluşturan iki parçadan herbiri (BSTS). 
taban halısı: is. Oda içine serilen halıların hepsine birden verilen isim. 
tarak: is. 1. Dokuma tezgahında ipleri sıkıştırmak için kullanılan yassı bir ağaç sapa 
oturtulmuş dişli demirden oluşan araç (BSTS). 2. Dokuma tezgâhlarında, çözgü iplerinin 
düzgün gelmesini ve atkı iplerinin de sıkışmasını sağlayan paralel yassı tellerden oluşan 
düzen (BSTS). 
tin: is. 1. Dokuma tezgâhlarında dışarda kalmış tek ilmek (TTAS). 2. Dokuma 
tezgâhlarındaki ana ipler (BSTS). 
topraklık: is. Halının baş tarafındaki bölüm. 
tülü: is. Halının kaba türü (Taşpınar-Aksaray, Niğde). 
varangelen: is. Dokuma sırasında çözgü iplerinin bir öne bir arkaya geçmesini sağlayan ağaç 
çubuk. 
yanağacı: is. Dokuma tezgâhını ayakta tutan dik ağaçlar. 
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yancı: is. 1. Yamak, işçi yardımcısı (TTAS). 2. Halı dokuyanın yanında yardımcı olan kadın 
(Taşpınar- Aksaray). 
yanış: is. bkz. motif. 
yastık halısı: is. İnsan sırtının duvarla irtibatını kesmek için dokunmuş halı çeşidi. 
yumak: is. Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün (GTS). 
yüklük halısı: is. İçine yatak, yorgan koymak için duvara açılmış olan boşluk ya da yatak 
dolabını örtmek için dokunan halı çeşidi. 
yün: is. Koyun tüyü (GTS). 
 
5. YORUM 

Yapılan bu araştırmayla, Taşpınar’da halı dokuyan kişilerin tamamının kadın oldukları 
ve halı dokumaya küçük yaşlarda başladıkları belirlenmiştir. Şu an halı dokuyan kişilerin evli, 
okur-yazar oranının düşük ve çalışmayan bireyler olduğu tespit edilmiştir. Halı dokuyan 
kişiler, halı dokumayı genelde annelerinden öğrenmişlerdir. 

Aksaray-Taşpınar yöresine ait halı dokumayla ilgili toplam 109 adet sözcüğe 
ulaşılmıştır: 

Tablo 1.Taşpınar Halısı Terim Kategori Grafiği 

 
Grafiğe baktığımızda en çok karşılaştığımız sözcükler, motif ve terimler 

kategorisindedir. Buna karşılık en az sözcüklerin renk kategorisinde yer aldığını görmekteyiz. 
Malzemeler ile alet ve araçlar kategorisinde yer alan sözcükler yaklaşık olarak eşit oranda 
karşımıza çıkmaktadır. Sözlükte, her bir kelime madde başı yapılarak alfabetik olarak 
sıralanmış ve özenle tanımlanmıştır. Kelimelerin tanımı yapılırken hâlihazırda bulunan 
sözlüklerden de yeri geldiğinde yararlanılmış; Güncel Türkçe Sözlük (GTS), Türkiye 
Türkçesi Ağızları Sözlüğü (TTAS), Tarama Sözlüğü (TS), Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü 
(BSTS), Büyük Türkçe Sözlük (BTS) kısaltmaları ile ilgili maddelerde belirtilmiştir. 
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Tablo 2. Taşpınar Halısı İsim-Fiil Kategori Grafiği 

 
Yapılan araştırma sonucu karşılaştığımız sözcüklerin türüne baktığımızda, isimlerin 

fazla olduğunu görmekteyiz. Buna karşılık fiiller ise çok az sayıda yer almaktadır.  
Oluşturulan sözlükte,  kelimelerin dildeki yerleri [ is. (isim), f. (fiil)] belirtilmiştir. 

Tablo 3. Taşpınar Halısı Terimlerinin Kökeni 

 
Veriler sonucu ortaya çıkan kelimelerin kökenlerini ait bu grafiğe baktığımızda, 

kelimelerin %99’una yakını Türkçe olarak karşımıza çıkmaktadır. Sözlükte, Arapça kelimeler 
(Ar.), Farsça kelimeler ise (Far.) kısaltması ile belirtilmiştir. 
 
6. SONUÇ ve ÖNERİLER 

El sanatlarımızdan biri olan halı sanatı, dokuyucunun duygu ve düşüncelerini 
yansıttığı önemli bir sanat dalıdır. Dokuyucu sevgisini, öfkesini, karşısındakine söylemek 
istediği hislerini halıya yansıtmıştır. 

Anadolu’da halı sanatının ön plana çıktığı bölgelerden biri olan Taşpınar’da, halıcılık 
geçmişte en önemli gelir kaynaklarından biri olmuştur. Eski dönemlerde Türkistan ve 
Hindistan’da dahi büyük şöhrete sahip olan Taşpınar halıları, renklerinin solmazlığı ile nam 
salmıştır. 

Araştırmada bilgi formları ve ses kayıtlarından elde edilen veriler sonucunda; 
Taşpınar’ da halı dokuyan kişilerin tamamının kadın oldukları ve halı dokumaya küçük 
yaşlarda başladıkları belirlenmiştir. Şu an halı dokuyan kişilerin evli, okur-yazar oranının 
düşük ve çalışmayan bireyler olduğu tespit edilmiştir. Halı dokuyan kişiler halı dokumayı 
genelde annelerinden öğrenmişlerdir. Halı tasarımlarını önceden dokunmuş örnek halı 
dedikleri halılardan yararlanarak ve canlı renkler, doğal ve kimyasal boyalarla boyanmış yün 
ip kullanarak dokudukları tespit edilmiştir. Halı dokumada tezgâh, makas (sındı), bıçak, tarak, 
kirkit ve çözgü çözme aracı kullanılmaktadır. Tezgâh olarak ıstar tezgâh tercih etmişlerdir ve 
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hâlihazırda kullandıkları tezgâhlar eski tezgâhlardır. Dokunan Taşpınar halılarının çeyiz, evde 
kullanmak ya da satmak amaçlı olarak dokunduğu belirtilmiştir. Tüm veriler sonucu 
oluşturulan sözlükte; 21 tane dokumacılıkta kullanılan malzeme isimleri, 19 tane 
dokumacılıkta kullanılan alet ve araç isimleri, 10 tane dokumacılıkta kullanılan fiiller, 38 tane 
dokumacılıkta kullanılan motif ve isimler, 6 tane dokumacılıkta kullanılan renk isimleri, 14 
tane halı çeşidi, 1 tane de dokumada çalışan kişi ismi olmak üzere toplam 109 sözcük yer 
almaktadır. 

Bu küçük sözlük denemesi ile yöre bazında ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte sözlük 
oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu sözcükler, dokuyucunun ağzından bizzat çıkan gerçek 
kelimelerdir. Bu kelimelerin 106 tanesi Türkçe, 2 tanesi Farsça ve 1 tanesi de Arapçadır.  

Şu an hâlihazırda bulunan Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü, her sanat alanının 
ihtiyacını karşılayamamaktadır. Alan bazında sözlükler oluşturulması konusunda biz 
akademisyenlere büyük görev düşmektedir. Bu çalışmanın, sanat alanına ve Aksaray yöresine 
pratik faydası beklenmektedir. 
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EKLER 
1.Bilgi Formu 
 
 

 

ESER NO 1 
İNCELEME TARİHİ 09.11.2013 
DÖNEMİ 2007 
ÜRÜNÜN TÜRÜ Örnek Halı 
BOYUTLAR 45x45 
KULLANILAN 
GEREÇLER 

Tezgâh, makas, kirkit, bıçak 

YÖRESEL MOTİFLER Sallama, saçaklı kelle, çaydanlık kelle, 
KAYNAK Taşpınar ilçesi halkı 

 
 

2. Taşpınar Halıları Kelime Kategorisi Tablosu 
Alet ve 
Araçlar 

Malzemeler Motif ve 
İsimler 

Renk Halı 
Çeşitleri 

Fiiller 

Ağırşak Arageçki Arapeli Boz Çift Halı Bezemek 
Bazı Argaç Ayak Cehri Duvar Halısı Boyamak 
Çıkrık Atkı Balıksırtı Deve Tüyü Heybe Çözmek 
Gömme 
Istar 

Büküm Bezeme Doğal 
Boya 

Kelle Dokumak 

Gücü Çezgi Boncuk Kırbız Minder Düşürmek 
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Halısı 
Hana Çiğ Bordür Kök Boya Namazla Eğirmek 
Istar Çile Boynuzlu  Örnek Halı Eşlemek 
İğ Çözgü Civil 

Göbeği 
 Saçaklı Kelepçelem

ek 
İnmeci 
Bıçağı 

Düğüm Çopar ayak  Seccade 
Halısı 

Kırkmak 

Kertik Eriş Çaydanlık  Şak Koçlamak 
Kirkit Eğirme Çıbık  Taban Halısı  
Kirmen Fitil Çıngıllı  Tülü  
Makas Gelep Çıngırdak  Yastık 

Halısı 
 

Sarma Gerleme Dar Su  Yüklük 
Halısı 

 

Sındı Hav Dişeme    
Sümük İlme El Motifi    
Tarak Koçam Enli Kenar    
Varangelen Sümeç Geyik    
Yanağacı Tin Göbek    
 Yumak Gül 

Boncuk 
   

 Yün Güllü    
  İğneli    
  Kamalı    
  Kartal    
  Kelebek    
  Kırkım    
  Köşe    
  Kuş    
  Mihraplı    
  Motif    
  Salkım    
  Sallama    
  Sandık    
  Sızı    
  Su    
  Topraklık    
  Yanış    
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ANLAMLANDIRMA SÜRECİNDE YAZI-YAPIT SİMBİYOZU 

Dilara KARAKAŞ TABAK* 
 

Özet 

Plastik sanatlar ve yazı ilişkisi kavramsal sanatın ortaya çıkışıyla birlikte gelişen dolaylı bir ilişkidir. Bu 
simbiyotik ilişkinin temeli nesnelerin kavram kazanmasıyla dönüşüme uğrayan sanatın nesnel, somut görüntüsü 
ve yüklenebileceği milyonlarca farklı anlamın birleşiminden doğan bilinmezliktir. Bu bilinmezlik, güncel sanatta 
anlam oluşturma sürecinde ve elbette sanatçı kontrolünde yazı gibi yardımcı öğelerle sınırlandırılabilmektedir. 
Yazının plastik sanatlarla birlikte kullanımından, geleneksel sanatlar süresince yapıtın izleyici tarafından 
algılanabilecek bir netlik kazanması amacıyla yararlanılmıştır. Ancak güncel sanatta bu ilişkinin amacı sanatçı 
tarafından yazının “öteki” anlamları sınırlandırılarak, anlaşılması istenilen yöne doğru bir ipucu vermektir. Bu 
bağlamda bu çalışmayla güncel sanatın anlam yaratma süreçlerinde yazı-yapıt ilişkisi incelenmiş ve açıklanmaya 
çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Güncel sanat, yazı, simbiyotik 

 

WRITING-WORK SYMBIOSIS IN THE INTERPRETATION PROCESS 

Abstract 

Relationship between plastic arts and writing is an indirect relationship that develops together with the 
emergence of conceptual art. The basis of this symbiotic relationship is objective and concrete image of art that 
undergoes a transformation with the conceptualization of an object, and is obscurity that results from the 
combination of millions of different meanings to which it will assign. This obscurity can be confined to auxiliary 
elements such as writing in the meaning-making process of contemporary art and, of course, under artist’s 
control. It has been benefitted from the use of writing together with plastic arts during the traditional arts in order 
that work gains clarity that could be perceived by audience. However, the aim of this relationship in 
contemporary art is to yield a clue to the direction that wishes to be understood, by being restricted “other” 
meanings of writing by the artist. In this context, this study was tried to examine and explain the relationship 
between writing and work in the meaning-making processes of contemporary art. 

Keywords: Contemporary art, writing, symbiotic 

 

Giriş 

Her sanatçı kendi özgün dilini oluşturma özgürlüğüne sahiptir. Ancak mevcut her sanat 
akımında toplumsal ve zamansal koşulların, anlam yaratıcı-sanatçı özneyi yönlendirdiği 
gerçeğinden hareketle, sanatçıların anlam yaratma sürecinde bu koşulların etkisinde olduğu 
söylenebilir. Anlam yaratma, genel bir ifadeyle bireylerin hayatları boyunca karşılaştıkları 
belirsizlikleri aşmak amacıyla belli bir neden-sonuç ilişkisi içinde düşünmeleri ve vardıkları 
sonuçlara göre yorumlarda bulunmaları olarak tanımlanabilir. Sanat tarihinin yakın geçmişine 
bakıldığında 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sanatçıların anlam yaratma süreçlerinde 
önemli değişimler olduğu görülmektedir. Bu değişimler, o yıllarda kapitalizmin yükselmesi 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*  Arş. Gör. Dr., Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 
dilaratabak@outlook.com  
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ile bağlantılı biçimde gerçekleşmiştir. Üretim biçimlerindeki değişimler, insanların yaşam 
biçimlerinde ve günlük hayatlarında değişimlere yol açmıştır. Bunun yanı sıra teknolojik 
gelişmeler görüntü üreten araçların çoğalmasını sağlamış, gerçeğe ve görüntü üretimine dair 
geleneksel yöntemler de değişime uğramıştır. Yaşanan tüm ekonomik, teknolojik ve 
toplumsal gelişimle açıkça ilişkili olarak 60’lı yıllardan itibaren “postmodern sanat” terimi 
kullanılmaya başlanmış, 1917’de Duchamp’ın basit bir pisuarın bile sanat eseri haline 
gelebileceğini kanıtlamasıyla ortaya çıkan kavramsal sanatın mevcut referansı sanat dışı her 
nesneye, çeşitli anlamlar yüklenerek sanat alanına girebilme özgürlüğü sağlamış, elbette bu 
durum sanatçılara oldukça geniş anlatım olanakları sunmuştur.  

1960 ve 80 arası geçen sürede performans sanatı, süreç sanatı, beden sanatı, arazi sanatı, 
minimalizm gibi yeni ve çeşitli ifade biçimleri görüldüğü gibi, “neo-realizm”, “neo-dada”, 
“neo-expresyonizm”  gibi geçmişe atıfta bulunan akımlar bulmak da mümkündür. Bu durum 
postmodern sanatın eklektik ve melez yönüyle ilgilidir. Postmodern sanatta yeni-eski tüm 
akım ve üslupların aynı anda kullanılabilir ve her türlü disiplinin birbiri içinde 
kaynaştırılabilir olması, sanatı felsefeye ve edebiyata yakınlaştırmış, sanatçıları ise bu sınırsız 
alanda kendilerini ifade edebilme mecburiyetiyle yüz yüze getirmiştir.  

Biçimlendirilmiş Kavramlar Ve İzleyici Etkileşimi 

1990’lardan günümüze devam eden süreçte postmodern sanatın günümüz sanatını tanımlamak 
konusunda yetersiz olduğu görülmektedir. Artık postmodern sanat ve daha önceki tüm sanat 
akımlarının kaynaklık ettiği, daha deneysel ve çoklu bir yapıdan, “güncel sanat”tan 
bahsedilmektedir. Biçem olarak postmodern kabul edilebilecek ancak tarihsel açıdan bugünü 
işaret eden güncel sanat, geçici ve çabuk tüketilen yapısıyla çok daha karmaşık bir 
anlamlandırma ve yorumlama sürecini ifade etmektedir. Postmodern sanatla ölümü ilan edilen 
sanatçı, güncel sanatla geri dönmüştür ve pek çok sanatçı için anlamlandırma sürecinin 
kolaylaştığı görülmektedir. Bu süreçte sanatçıların bilinçli biçimde kullandıkları bir takım 
tekniklerden bahsedilebilir. Örneğin, kavramsal sanatın temelini Duchamp’tan alması ve 
üretimde sanatsal ustalığın değil kavram zemininin esas alınması, bazı güncel sanatçılar için 
bir fırsata dönüşmüş, sanatçıların her nesneyle her fikirle hatta nesnesiz biçimde, sürece bizzat 
dahil olmadan bile eser üretmesine olanak sağlamıştır. Bu özgür üretim ortamında sanat 
nesnesinin diğer nesnelerden ayrılma özelliğinin yitimi gibi nedenler sanatın epistemolojik 
olarak incelenmesini gerekli kılmaktadır. 

Bilindiği gibi nesneler somut birer varlık olarak anlam taşımazlar, onlara sahip oldukları 
anlamları insanlar verir ve yapıt olarak bir ön bilgilendirme olmadan o nesneyi diğer 
nesnelerden ayırmak olanaksızdır. Elbette sanatçı tarafından sanatsal bir mekanda sergilenmiş 
olması o nesnenin sanat yapıtı olduğuna dair bir ön yargı oluşturur ancak “sanatı hakikatlerin 
içkin üretimi olarak düşünmeye giriştiğimizde, “sanat” adı verilen şeyin ilgili birimi ne olur? 
Sanat yapıtı, yani bir yapıtın tekilliği mi? Yoksa yazar, yaratıcı mı? Yoksa başka bir şey mi?” 
(Badiou, 2013; 21).  

Baudrillard (2014), her bir nesnenin düzene kafa tutma, tanıklık etme, anı, özlem, hayal 
kurma gibi farklı taleplere yanıt veren bir sistemin parçası olduklarını ve bu nesneler 
sayesinde geleneksel ve simgesel düzenin hayatta kalabilme mücadelesine girdiklerini ifade 
etmiştir. Güncel sanatın nesneleri çoğunlukla yeni değildir, yüzyıllardır süregelen bir sistemin 
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parçalarıdırlar. Ancak bir nesneye kullanım amacı dışında farklı anlamlar yüklendiğinde eski 
ya da yeni olma durumu bulanıklaşmaktadır. Artun ve Zeytinoğlu (1998), “yeni” kavramına 
ilişkin ifadelerinde; yaşadığımız her yeni günün aslında bir öncekinin tekrarı olması sebebiyle 
yenilik taşımadığını, yeni olanın ise yaradılışın ilk günündeki gün doğumu olduğunu, ancak 
insanların farklılık yaratma isteğiyle her doğan günü yeni gün olarak isimlendirdiklerini 
belirtmişlerdir. Bugünün sanatı kendinden önceki tüm sanat akımlarından izler taşır; ancak ilk 
kez yapılanı ve yeni olanı ise yıllar öncesinde bulmak mümkündür. Güncel sanat için yeni 
olan ise, üzerinde çalışılan nesne değil o nesneyi daha önce kimsenin, sanatçının ifade ettiği 
biçimde anlamlandırmamış olmasıdır. Elbette her sanat eseri belli düşünsel temellere sahiptir, 
başka bir deyişle geleneksel ya da modern sanat, her yapıtın bir içeriği vardır. Güncel sanat 
için yeni olan ise kavramsal sanatın sağladığı güvenli alan içinde istediği yöne hareket 
edebilmesidir. Bu güvenli alan içerisinde kavramın biçime olan baskınlığıyla yapıtlar yalnızca 
dışsal bazı dayanaklarla açıklanabilir hale gelmiş, yazı-yapıt ilişkisi güçlenmiştir. Bahsi 
geçen, yazının plastik sanatlara dahil edilmesi, bir eleman olarak kullanılması değil, bizzat 
yardımcı/zorunlu bir rol edinmesidir. Güncel sanatın anlam yaratma sürecinde “hangi nesne”, 
“neden” gibi boşluk yaratan soruların yanıtsız kalmaması için metinlerden, başlıklardan ve 
açıklamalardan faydalanılması simbiyotik bir ilişki geliştirmiştir. Köken olarak “syn” ve 
“bionai” yani “–ile” “yaşamak” kelimelerinden türetilmiş olan simbiyoz, “birden çok türe ait 
bireylerin bir arada yaşaması” olarak tanımlanmaktadır (Karol, Suludere, Ayvalı, 2000). Bu 
noktada plastik sanatların yazıyla yaşaması bağlamında simbiyotik bir ilişkiden bahsedilebilir. 
Yazı yapıt arası bu simbiyotik ilişkide yapıtın hikayesi gizemli biçimde esere gizlenmiş ve 
gerek yapıta verilen isim gerekse yapıta dair ön bilgilendirme ile bu gizemin çözülmesi 
istenmiştir.  

“Tam olarak yaşamak ve anlamak için yaşanılana yakınlık kadar uzaklık da gerekir. Ve bilinç 
bu mesafeyi en kolay yazı yardımıyla tanır” (Ong, 2013; 102). Yazı eserle izleyici arasına 
yani günlük nesneyle olan yakınlığına bir mesafe koyarak bilinci bu mesafeye inandırır. 
Çünkü “o”nun bir nesne değil bir yapıt olduğu yazı sayesinde anlaşılır. Belki de sanatçı yazı 
yoluyla çalışmanın hikayesine bizzat kendisini inandırmayı amaçlayarak böyle bir simbiyotik 
ilişki yaratmış olabilir ve bu sayede nesneler ve onların varoluş amaçları arasına bir mesafe 
koyabilmektedir. Bu karşılıklı ilişkiden eser kadar yazı da etkilenmektedir. Kavramsal sanatın 
disiplinler arası yapısal bağlarının yerini daimi metinsel açıklamalara bırakması; sanatın 
nedensellik yüklü hikayelere, mekanlara hatta küratör ve galerici gibi dış desteklere ihtiyaç 
duymasına, dahası ancak bu desteklerle anlam kazanabilmesine sebep olduğu görülmektedir. 
Metinler, çalışmaların karmaşık dokusu göz önünde bulundurulursa algılama noktasında 
izleyiciye yardımcı olabilmektedir ancak güncel sanatta metinler hatta çalışmalara verilen 
isimler izleyiciye ipucu vermekten çok onları belli bazı konular üzerinde düşünmeye mecbur 
bırakabilir. Anlam hiçbir zaman tek ve sonlu değildir, ancak sanatçının çalışma üzerinde 
kurduğu gizli baskı, izleyici üzerinde de hissedilebilmektedir. Bir nesneyi bağlamından 
koparmak sanatçının zaten bir hikayesinin olduğunun kanıtıdır, bu andan itibaren sorumluluk 
izleyicidedir, eserdeki gizli anlamı bulmak, gördüğü nesne ve bildiği her şey arasında bağlantı 
kurmak izleyicinin işidir, en azından sanatçı bunu ister. Sanatçının yapıtıyla izleyici arasında 
kurulmasını istediği ilişki öğrenilmiş bir davranışa dönüşebilir. Örneğin; 2015 yılında 
Amerika’da gerçekleşen Art Basel sanat fuarında, sergi salonunda bir kadın başka bir kadını 
bıçakla yaralamış, salonda bulunan herkes –izleyiciler ve sanatçılar- eylemi gösteri sanatı 
sanarak tepkisiz biçimde izlemişlerdir. Ayrıca devamında salona gelen polisleri ve olaya 
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müdahalelerini dahi gösterinin bir parçası sanmışlardır. İzleyicilerin sokak ortasında 
karşılaştıklarında tepki gösterecekleri davranışların dünyanın en önemli sanat etkinliklerinden 
birinde gerçekleştiğinde tepki göstermemeleri, başka bir deyişle gerçek olmadığının 
düşünülmesi, öğrenilmiş bir davranışın sonucudur. İzleyici fuarda göreceği, izleyeceği her 
şeyin “sanat” olduğunu peşinen kabullenmiş, örnek bir izleyici olarak üzerine düşeni 
yapmıştır.  

Bu örnek Umberto Eco’nun “örnek okur” kavramını akla getirir. Eco’ya göre her yaratıcı 
(yazar, sanatçı vs.), yapıtının yansıtıcı yönünü görmek ister ve yapıta muhatap olacak 
izleyici/okur yapıttaki anlamı, gizemi çözmek için yapıtla bir ilişki içinde olmalıdır. Ancak bu 
şekilde yazar ya da sanatçı örnek okuruna hitap ederek, yapıtının kendi tasarladığı biçimde 
okunmasını sağlamış olur. Başka bir ifadeyle örnek okur, yapıtla sıkı bağlar kuran ve onda –
olduğuna inandığı- gizemi açığa çıkarmak için ipuçlarını kullanan, adeta metinle yaratılmış ve 
metin kadar özgür olabilen okurdur. “Bir metin “Bir varmış bir yokmuş” ile başlıyorsa, kendi 
örnek okurunu hemen seçtiğine dair bir işaret göndermiş olur: bu okur ya bir çocuk olmalıdır 
ya da sağduyunun ötesine giden bir öyküyü kabul etmeye hazır birisi” (Eco, 1995; 15). Başka 
bir ifadeyle her metin kendi okurunu yaratmış olur. Örnek okur yapıt karşısında özgür gibi 
görünmesine rağmen yapıttan çıkarabileceği her anlam hem yapıtın biçimi gereği hem de 
sanatçının anlama yön vermesiyle sınırlanmış olacaktır. Bu bağlamda açıklayıcı bir metnin ya 
da yol gösteren bir anlatım biçiminin yapıtın kavramsallığını sınırladığı açıktır. Güncel sanat 
yapıtlarının anlam kazanma sürecinde metinler olmazsa olmaz araçlardır. Bu simbiyotik ilişki 
içinde sanatçının yapıtı isimlendirmesi, açıklayıcı metinlerle “neden” sorusuna yanıt verme 
çabası, yarattığı felsefi temelle ve ipuçlarıyla izleyiciyi anlam üretmeye hazır hale getirmesi 
yer alır. Sanatçı böylelikle kasıtlı biçimde izleyicinin eser karşısında edinebileceği her 
tutumun sınırını belirlemiş olur. Şüphesiz ki, izleyici var olduğu sürece eser vardır ancak 
sanatçının yönlendirici gücü de göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir.  

Her izleyicinin yapıt hakkında yapacağı yorumlar farklıdır ve alımlama estetiği zaten 
anlamlandırma sürecinde izleyicinin işlevini ön planda tutarak her yorumu geçerli kabul eder. 
Ancak güncel sanat yapıtları genellikle ön bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Ön bilgilendirme 
olmadan sanatçının kavramı için uygun gördüğü “o” nesne hakkında yapılabilecek 
milyonlarca yorum, sanatçının olası anlam katmanlarından hangisine odaklanmış 
olabileceğine dair yalnızca birer tahminden ibaret olarak kalacaktır. Örneğin; Felix Gonzales- 
Torres’e ait “Perfect Lovers” isimli çalışma, hakkında herhangi bir bilgiye sahip olunmadan 
incelendiğinde; saniyelerine kadar aynı zamanı gösteren, aynı anda çalışan, birbirinin aynısı 
iki duvar saatidir. İzleyici için saatler arası bu benzerlik hatta aynılık, anlamını bulması 
gereken bir durumdur. Yapıtın gizemi, bu eşzamanlık ve ortak fiziksel görünümdür. Bu 
noktaya kadar yapılabilecek her yorum, yapıtı tanıdıktan sonra, başka bir deyişle somut 
görünümün ardındaki asıl hikaye ve “neden” sorusunun cevabı öğrenildikten sonra 
değişebilir. Yapıtın içeriğine gelince, isminden de anlaşıldığı gibi iki aşık konu edilmiştir. 
Sanatçı Torres eşcinseldir ve yapıt aıds hastalığından ölen sevgilisi Ross’a ithafen yaptığı 
çalışmalarından biridir. Torres yapıta dair yaptığı açıklamada geçip giden zamanın kendisini 
çok korkuttuğunu ifade etmiştir: “Bu çalışma bugüne kadar yaptığım en korkunç şeydir. 
Bununla yüz yüze gelmek istedim. Bu iki saatin ‘tik tak’layarak tam olarak karşımda 
olmalarını istedim” (www.dma.org). İzleyici için sanatçının açtığı yolda yeni anlamlar 
yaratarak yürümek artık mümkündür. Yapıt, hüzünlü bir aşk hikayesinin korkunç sonuna 
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yapılan bir göndermedir. Ross’un öleceğini bilerek ve kalan kısıtlı zamanlarının geçmesini 
hem istemeyerek hem de çaresiz biçimde yan yana durarak akan saniyelere uyum sağlayan 
aşık bir çiftin hikayesidir. Yapıtın aşktan başka bir şeyi çağrıştırması artık olanaksızlaşmıştır. 
İzleyici için yapıta dair geliştirilecek farklı tutumlar, bu bilgilenme aşamasından sonra 
gerçekleşecektir. Yapıt, aşkı ya da aşk acısını yaşayan bir izleyici için empatik etkiyle 
hayranlık uyandırabilecekken, homofobik bir izleyici için oldukça rahatsız edici bulunabilir. 
Bu noktada her izleyici yapıtın ismiyle başlayan ve hikayesiyle devam eden bilgilenme 
sürecinden geçtikten sonra her yorumu yapabilme ve her tutumu gösterebilme özgürlüğüne 
sahiptir.  

 

 

Şekil 1: Felix Gonzalez-Torres, Perfect Lovers, 1987-1990 

 

Güncel Sanat ve Yazı İlişkisi 

Sanatçının sihirli bir eylem gerçekleştirmesinde hâkim olan bu durum, onun yolunu açtığı, 
zemin hazırladığı eylemleri olmadan hiçbir şey ifade etmez. Bu eylemlerden bazıları 
sanatçıların çalışmalarına verdikleri isimler, atfettikleri felsefi alt metinler olabileceği gibi 
küratör ya da eleştirmenlerin çalışmalarla ilgili yayınladıkları raporlar da bu yönlendirici 
stratejik yöntemler arasında yer alabilmektedir. Örneğin; güncel sanatın en önemli 
isimlerinden birisi olan Anish Kapoor’un yapıtları büyük ölçekli heykeller ve 
enstelasyonlardan oluşmaktadır. Kapoor’un çalışmalarındaki güçlü metaforu anlayabilmek 
için hem sanatçının hayatıyla ilgili bilgilere hem de bir bütünlük içinde değerlendirebilmek 
için diğer çalışmalarının incelenmesine ihtiyaç vardır. İzleyicinin yapıtlar karşısında 
yaşayabileceği olası kafa karışıklığı, çalışmanın ismini okuduğu anda yerini anlam 
arayışlarına bırakmaktadır. Çünkü güncel sanatta izleyicinin bir esere bakıp etkilenmesi 
yeterli değildir, izleyici bunun nedenini ve çalışmadaki –varsa- kavramsal içeriği anlamak 
zorundadır ve bunun yolu yapıta dair çözümsel analizler yapmaktır.  

Yalın bir gözle değerlendirildiğinde kırmızı delikler, bir odayı doldurabilecek yoğunlukta 
boyalar ve kalıplardan oluşan çalışmalara yapılacak her türlü yorum, gerekli metinsel 
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açıklamalar olmaksızın, sanatçının odaklandığı konuların dışında kalacaktır.  Bazen içinde 
yürünebilen, genellikle büyük ölçekli çalışmalar yapan ve renk seçimi çoğunlukla kırmızı 
olan Kapoor’un, ana rahmi ve kadın cinsel organı çağrışımlı yaklaşımıyla, kendini güvende 
hissetme arzusu, bir tür yaşam-ölüm döngüsü ve kadının yaşamsal önemi üzerinde durduğu 
görülmektedir. Bu açıdan söz konusu çalışmalar üzerinde yeniden değerlendirme yapılırsa 
çalışmaların tamamıyla kırmızı olmasının, yer yer oluşturulmuş boşlukların, damarı anımsatan 
dokuların sebebi üzerinde daha tutarlı sonuçlara ulaşılabilir. 

 

 

1   Şekil	  2:	  Anish	  Kapoor,	  Vessel,	  2007	  

                    
Şekil 3: Anish Kapoor, Past, Present, Future, 2006                    Şekil 4: Anish Kapoor, Mother as Mountain, 1985 

Uzun şeritler halinde yapılan metallerden oluşan enstelasyon çalışması “Ego and Id”, Franz 
West tarafından yapılmış, ilk kez New York’ ta Central Park’ ta sergilenmiştir. Çalışma ilk 
bakışta gerek oyun hamuruna benzeyen dokusu gerek renkli dış görünümüyle bir oyun 
bahçesi içerisindeki olağan yapılara benzemektedir. Ancak çalışmaya verilen isim izleyicinin 
yapıtı sanatçının odaklandığı noktadan görebilmesi için bir ipucu niteliği taşımaktadır. “Ego” 
ve “id” bilindiği gibi Freud’un üç katmandan oluşan kişilik kuramının parçalarıdır. İd yani 
ilkel benlik; ““haz ilkesi” (libido) kavramıyla ilintili” dir, temel biyolojik ihtiyaçların 
doyurulmasını arzu eder. (Bozkurt, 2014; 192). Ego yani benlik ise, idin arzularını 
dizginlemekte ve güven ortamı oluşturmaktadır. Bu bağlamda West’in çalışması tekrar 
gözden geçirildiğinde Freud’la kurduğu felsefi bağlardan kaynaklanan çocukluk ve kişilik 
kuramı göndermeleri yüklü olduğu görülecektir. Yapıt açık bir anlama sahip değildir, bu 
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nedenle çalışmanın adının verdiği ipucuyla ve sanatçının bizzat yaptığı açıklamalar ve ilgili 
yorumlar ışığıyla; West’in Freud’un psikanaliz kuramından oldukça etkilendiği, izleyici 
etkileşimli heykeller yaratmak istediği, bu nedenle müzeleri, galerileri ve kamusal alanları 
geniş birer salon gibi düşünerek plastik objelerini yeryüzüne konumlandırdığı görülmektedir.  

 

                

Şekil 5: Franz West, Ego and Id, 2008 

Kiki Smith’in “Body Fluids” isimli çalışması, üzerlerinde içeriklerine ait yazılar olan 12 adet 
şişeden oluşan bir enstelasyondur. Kan, gözyaşı, süt, meni, irin gibi insani atıklar, vücudun 
gizlediği şeyler, 12 parlak şişeye konulmuş ve etiketlenmiştir. Çalışmanın bu noktasına kadar 
her şey açık biçimde görülmektedir ancak Smith’in çalışmaya dair açıklaması ve sanatsal 
üslubu göz önünde bulundurulunca sanatçının insan bedenine ve insani zaaflara olan ilgisi 
çalışmaya başka bir gözle bakmayı gerektirmektedir. Zira güncel sanatta izleyici yapıta dair 
okumalarını yaparken tüm bu ön bilgileri bilmek zorundadır. Ayrıca “her şifre çözücü için 
altın bir kural vardır: her mesaj çözülebilir, yeter ki bunun bir mesaj olduğu bilinsin” (Eco, 
1995; 132). İzleyici çözülecek bir şifre, bir gizem, gizlenmiş bir felsefi alt metin olduğuna 
inandığı takdirde belirli ipuçlarıyla harekete geçebilir ve her türlü metinsel ifade izleyici için 
önemli ipuçları içerebilmektedir.  

Smith, bu çalışmada ortaçağ dönemi Hıristiyanlığına ait bir kitap olan “Saatler Kitabı” ndan 
ilham aldığını belirtmiştir. Sanatçı, “bedeni ve bedene ilişkin süreçleri yeniden araştırarak 
anlaşılmaz dini inançlara ve varoluş anlayışımıza ilişkin düşünceleri kışkırtmak için 
“bedenden çıkan ve herkesin hakkında bir şeyler bildiği sıvıları” temsil etmeyi tercih etmiştir” 
(Hodge, 2013; 211). Ayrıca sanatçıya göre; hepimiz bu şişeler gibi insani atıklarla dolu, 
kapalı birer konteynır gibi görünmekteyiz. Bu bilgilere sahip olan izleyici için çalışmanın 
düşünsel temelini anlayabilmek ve çalışmayı okuyabilmek çok daha kolaydır.  
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Şekil 6: Kiki Smith, Body Fluids, 1987-1990 

Metinsel ifadelerin anlam yaratma sürecindeki büyük etkisi, Durham’ın “Rocks Encouraged” 
isimli çalışmasında da açıkça görülmektedir. Çalışmada büyük bir oda içerisinde zemine 
dağınık halde bırakılmış kütükler ve duvar metni biçiminde bir şiir görülmektedir. Salon her 
türlü sesten ve görüntüden yalıtılmış ve izleyiciler sanatçının isteğiyle tek tek salona 
alınmıştır. Böylelikle izleyicilerin tüm dikkatlerini ve enerjilerini çalışmaya yönlendirerek 
çalışmayla etkileşim içinde olmaları istenilmiştir. Durham yapıtlarında kuramsal metinlere 
özellikle yer vermektedir. Yerde duran kütükler milyonlarca yıl öncesine ait fosilleşmiş ağaç 
gövdeleridir. Büyük ihtimalle salona giren izleyici ağaç gövdelerinin fosil olduklarını ön 
bilgilendirme olmaksızın bilemeyecektir. Üstelik çalışmaya yardımcı olabilecek tek unsur 
sanatçı tarafından yazılmış olan şiirdir ve duvarda asılı duran şiir yapıtla arasında düşünsel bir 
ilişki olduğunun sinyalini vermekte ve anlaşılmayı beklemektedir. Şiirde, yaşadığımız 
dönemin savaşlara ve kavgalara tanık olduğundan ancak insanlık adına yeterince kayıp 
verildiğinden, tüm bu savaşlara gerek olmadığından, ağaçların, taşların, hayvanların yani tüm 
evrenin savaşmamamızı istediğinden bahsedilmektedir. Yapıtın temel çıkış noktası olan şiir 
anlaşıldıktan sonra salon zeminindeki tarihi ağaç gövdelerinin yeryüzünde yaşanmış tüm 
savaşlara tanıklık ettikleri ve şiirde bahsi geçen tüm evren gibi onlarında barış yanlısı 
oldukları –olmak için o an ve orada oldukları netleşmektedir. Örnek bir okur olarak tüm 
ipuçlarından hareketle varılan sonuçlar sanatçının ulaşılmasını istediği sonuçlardır ve metinle 
kurulan simbiyotik ilişki, izleyiciye yürümesi gereken yolu göstermiştir.  
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Şekil 7: Jimmie Durham, Rocks Encouraged, 2010 

Güncel sanatçılar Goldschmied ve Chiari ikilisine ait, İtalya’da Museion Bozen-Bolzano’da 
sergilenen “Where Are We Going To Dance Tonight” isimli çalışma ise sergi sonrası yaşanan 
skandal ile gündeme gelmiştir. Sergi salonuna alelade biçimde atılmış boş içki şişeleri, 
konfetiler ve grafon kâğıtların oluşturduğu düzenleme, sergi gününün sonunda temizlik 
görevlileri tarafından çöp sanılarak atılmış, salon süpürülerek temizlenmiştir. Şüphesiz ki, 
temizlik görevlilerine salondaki her şeyin sanat yapıtı olduğu yönünde gerekli bilgiler 
verilmiş olsaydı –ki sanatsal açıdan muhatap oldukları kabul edilirse- böyle bir eylemi 
gerçekleştirmemiş olacaklardı. Müzeye yapıtı görmek için gelen sanat izleyicisi için ise 
çalışma, görünüşte atık olsa da ismiyle ve açıklayıcı katalog yazısıyla anlam kazanmış bir 
yapıttır. Sanatçılar yapıt için seçtikleri atıkları, 1980’lerde İtalya’nın “Age of Plenty” çağının 
yani tüketimin, televizyonun ticari gelişiminin ve her şeyin daha fazla eğlenceye 
dayandırılmasının eleştirisi olarak bir metafor amacıyla kullandıklarını açıklamışlardır. 
Elbette bu açıklama ile değerlendirildiğinde “onlar” çöpe değil, sanat müzesine ait 
nesnelerdir. Zira “Eser “gerçekten” sergilediği şey değil de bilakis yalnızca taklitsel bir 
davranış olduğu sürece, bizim “sanat” dediğimiz sanat, üretimin genel eğitici faaliyeti 
karşısında çok değişik bilinmeyenlerle yüklü olduğu için, bunlarla nazik felsefi sorunlar dizisi 
ve var olan görünüşün sorunları yakından bağlıdır” (Gadamer, 2005: 17).  
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Şekil 8: Goldschmied & Chiari, Where Are We Going To Dance Tonight, 2015 

Sonuç: 

Yazının plastik sanatlarda kullanımı metinlerin ya da kelimelerin bizzat yapıta dahil edilmesi 
yoluyla değil yapıtın hikayesinin daha iyi anlaşılması başka bir deyişle kavramsal açıdan 
sorun yaratabilecek bazı boşlukları yanıtsız ve belirsiz bırakmamak için yardımcı bir öğe 
olarak kullanımı esasına dayanmaktadır. Kavramsal sanatın günlük nesnelerle kurduğu yakın 
ilişki yazı sayesinde belli bir mesafe kazanmakta, günlük nesne kendisini sanat nesnesi olarak 
var edebilmektedir. Ancak bu özgürlük, sanatın yalnızca bazı dış desteklerle anlam 
bulabilmesi noktasına ulaşmıştır. Alımlama estetiğine göre her izleyici yapıta dair farklı 
okumalar yapabilmektedir. Güncel sanatın çoklu yapısında ise yapıta yönelik ön 
bilgilendirme, yapıt ve ilgili olduğu kavramların, kurulan disiplinler arası felsefi ilişkilerin 
izahı olarak yapıtın hangi bakış açısıyla anlaşılacağı ve yorumlanacağı yönünde ipucu niteliği 
taşımaktadır, aksi takdirde yapıta yönelik tüm yorumlar tahmin boyutunda kalabilmektedir.  
Hatta izleyici “örnek bir okur” olarak sergi öncesi sanatçının diğer çalışmalarını incelemeli, 
sanatçıyı tanımalı ve göreceği yeni çalışmaları bu hazır bulunuşluk ile incelemelidir, çünkü 
yapıta gizlenen hikayenin çözümünü yapmak, izleyicinin işidir. İzleyici tüm bu ön bilgiler 
sonrasında yapıttaki gizemi çözebilmek için sanatçının izinden giderek ve üzerindeki gizli 
baskıyı fark etmeyerek yapıta yönelik okumasını tamamlayabilmektedir. Böylelikle sanatçının 
nihai noktayı gösterdiği ve o noktaya kadar gidilebilecek tüm yolların geçerli olduğu, başka 
bir deyişle olasılıkları kısıtlı olsa da pek çok kombinasyonun denenmesine fırsat veren sonuca 
varılmaktadır.  
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SOSYAL PROBLEMLER SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA  
MOBBİNG’İ YENİDEN DÜŞÜNMEK 

 
Mehmet ÇAKIR* 

 

ÖZET 
Bu çalışmanın en temel amacı, psikolojik etkileri olan mobbing davranış türünün sosyolojik olarak ele 
alınabilirliğini sorgulamakla birlikte, görünen ve bilinen anlamı ile ‘’psikolojik taciz’’ olarak adlandırılan bu 
davranış türünün; unutulan, sorgulanmayan ve sonuçları itibarı ile sosyolojik olarak değerlendirilmeyen 
taraflarına dikkat çekmektir. Bu çalışma, sosyal problemler sosyolojisi alanında Herbert Blumer’in sosyal 
problemleri çözmek için geliştirmiş olduğu aşamalar dikkate alınarak, kurama dayalı bir analiz tekniği ile 
oluşturulmuştur. Mobbing, psikolojik sonuçları olan bir davranış türüne atıfta bulunsa da, sonuçları itibari ile 
sosyal etkileri olan, birey ile birlikte grup üzerinde de olumsuz etkiye sahip olan bir kavramdır. Bu anlamıyla bu 
davranış türü, icra edildiği alanda mağduru yaratan psikolojik bir yapıdayken, mağdur bireyleri yaratacak 
potansiyeli özünde taşıdığı varsayımından (sonlandırılmayan bir davranış) hareketle sosyal bir yapıya 
dönüşecektir. Bireyler üzerindeki etkisi ve baskısını artırması neticesinde problemin yönü psikolojik bir 
boyuttan, sosyal boyuta dönüşecek, mağdur(lar) yaratma anlamında sosyal problem olarak karşımıza çıkacaktır.  
Buradan hareketle sosyal bir problem olarak kabul ettiğimiz bu davranış türünün -‘’her problem sosyal problem 
midir, bir problemin sosyal problem haline dönüşebilmesi için gerekli olan koşullar nelerdir’’- soruları 
ekseninde; mobbing’in nedenleri ve sonuçları, sosyal problemler sosyolojisi bağlamında irdelenmeye 
çalışılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Mobbing, Şiddet, Sosyal Problemler 

 

To Reconsider The Mobbing in The Context of Sociology of Social Problems 

ABSTRACT 
The basic objective of this study is to question the ability to sociologically handle the mobbing behavior type, 
which has psychological effects, and to attract attention to the forgotten, unquestioned, and sociologically 
unevaluated aspects of this type of behavior, which is referred to, with its visible and known meaning, as 
“psychological abuse”. This study was formed by taking into consideration the stages developed by Herbert 
Blumer, in the area of the sociology of social problems, so as to solve social problems, and with a theory-based 
analysis technique. Even though it refers to a behavior type with psychological consequences, mobbing is a 
concept that has social effects with regards to its results, and a negative effect on both the individual and the 
group. In this sense, this type of behavior will transform into a social structure from a psychological structure 
that creates the victim in the area it is performed, considering the assumption (an unending behavior) that it 
substantially carries the potential to create the suffering individuals. As a result of its increasing effect and 
pressure on the individuals, the aspect of the problem will move to a social dimension from a psychological one, 
and it will appear as a social problem with regards to creating victim(s).  From this point of view, on the axis of 
the questions of this behavior type – ‘Is every problem social? What are the required conditions for a problem to 
turn into a social one?’ -, which we accept as a social problem, the causes and results of mobbing were 
examined within the scope of the sociology of social problems.  
Keywords: Mobbing, Violence, Social Problems. 
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Giriş 

Alkol, kadın cinayetleri, hırsızlık, şiddet vb. Liste sayılamayacak derecede uzayıp gider. Peki, 

bahsi geçen konular “problem” olarak tanımlamaktan ziyade, “sosyal problem” ; yani 

hissedilir oranda sosyal etkileri olan, sosyal normlardan sapmış davranış türleri olarak 

tanımlanabilir mi? Kanaatimce evet. Literatürdeki birçok çalışma bu kanaati doğrular 

niteliktedir. Peki Mobbing? Mobbing her ne sebeple olduğu henüz bilinmiyor olsa da, mevcut 

literatürde “sosyal bir problem” olarak değerlendirilmemiş, hep psikolojik etkileri ve 

sonuçları üzerinde durulmuş;  böylece psikologların ilgi alanına girmiş ve bireysel bir 

problem gibi değerlendirilmiş bir kavramdır. Hal böyle iken, meselenin sosyal etkileri 

bağlamında çok az çalışma yapılmış, araştırmacıların konuyu sosyolojik olarak 

değerlendirmediği gözlemlenmiştir. Elbette mobbing, bireyi etkileyen tarafları ile bireysel 

problem kategorisinde değerlendirilmelidir; ancak, bireysel problemlerin tekrarlanmaması, 

sonuçlarının genele yayılamaması, çevreyi etkilememesi ve analitik olarak 

değerlendirilebilmesi için bir dizi problemi engelleyici tutum ve davranışların geliştirilmesi 

gerekmektedir. Bu nokta da ki en önemli tutum problemin sosyal yönlerinin ele alınması, 

problemi tamamen olmasa da önemli oranda engellemeye yönelik bir girişim sayılabilir. 

Örneğin, depremler, tsunamiler ve savaşlar “problem” kategorisinde değerlendirilmekte iken, 

deprem, tsunami ve savaş sonrası bireylerde oluşan kaotik durum ve güvensizlik duygusunun 

görünmezden gelip “problem” olarak değerlendirilmeyişi (odaklanılması gereken aşama afet 

sonrasıdır) bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu eksiklik dikkate alınarak, mobbing 

kavramının literatürde sosyal problem olarak değerlendirilmemesi ve sosyolojik sonuçlarının 

göz ardı edilmesi kanaatine varıldığı üzere bu çalışmayı gerçekleştirmek hâsıl olmuştur.  

Nirun’a göre çağımızın sosyal problemleri sosyolojik analizlerin zorunluluğunu günden güne 

hissettirmektedirler. Ona göre “akıl hastanelerinin, hapishanelerin dolup taştığı devrimizde 

sosyal hayat alanındaki insanlar arası münasebet şekilleri ile mahiyetlerinin dikkatle 

incelenmesi artık kaçınılmaz bir durumdur. Her sosyal problem, kendi devrinin sosyal yapısı 

ve sosyal zemininin hususiyetini arz etmektedir”(1965: 239). Buradan hareketle çalışmanın 

ulaşmak istediği amaçlardan birisi, öncelikle bu konuyu sosyolojik platformlarda tartışmaya 

açmak ve yıldırıcı etkileri olan bu davranış türünün psikolojik etkileri ile birlikte sosyolojik 

etkilerinin olduğu konusunda farkındalık yaratmaktır. Çalışmamızın temel amacı, mobbing’in, 
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sosyolojik olarak ele alınabilirliğini sorgulamakla birlikte, görünen ve bilinen anlamı ile 

‘’psikolojik taciz’’ olan bu davranış türünün; unutulan, sorgulanmayan ve sonuçları itibarı ile 

sosyolojik olarak değerlendirilmeyen taraflarına dikkat çekmektir. Çalışmamız kuramsal 

tartışmalara dayalı bir yöntem ve teknikle hazırlanmıştır.  Sosyal bir problem olarak kabul 

ettiğimiz bu davranış türünün -‘’her problem sosyal problem midir, bir problemin sosyal 

problem haline dönüşebilmesi için gerekli olan koşullar nelerdir’’ soruları ekseninde- 

mobbing’in nedenleri ve sonuçları, sosyal problemler sosyolojisi bağlamında irdelenmeye 

çalışılmıştır.  

Mobbing Kavramı 

Gelişmekte olan dünya düzeninde değişen ve gelişen koşullar ile birlikte, çalışma hayatında 

az zamanda çok iş mantığının özümsenmesi, beraberinde işyerinde insana verilen değerin 

azalmasına, bu anlamda işçinin, işverenin gözünde azami derecede faydalanılacak bir meta 

haline gelmesine neden olmuş, rekabetçi emek piyasasında kendine ve özüne yabancılaşan bir 

insan profili ortaya çıkmıştır. Bu anlamda çalışma hayatında insan emeğine değer vermeyen 

klasik yönetim anlayışının, modern ve post modern yönetim anlayışına doğru evirilmesi, 

çalışma hayatında insan emeği-insan gücü, kurumun veya örgütün önemli bir unsuru haline 

gelmiştir. İnsan emeği-insan gücü’nün giderek öneminin artması beraberinde, çalışan 

insanların yaşadığı her türlü olumsuz durumları gün yüzüne çıkartma, deşifre etme, 

problemlere çözüm arama noktasında, her türlü olumsuz durum ve koşulların incelenmesini 

gerekli kılmıştır. Bu bağlamda çalışma hayatında yer yer kendini hissettiren; bilek gücünü 

engellemekten çok, moral ve işe odaklanma güdüsünü etkileyen farklı sorunlar dikkat 

çekmeye başlamıştır. Günümüzde insanların çalıştıkları yerde yaşadıkları en önemli 

problemlerden birisi yıldırıcı davranışlara maruz kalmalarıdır. Çalışma hayatında bazı 

insanların sistematik olarak yaşadıkları yıldırıcı davranışlar, kişiye, çalışma arkadaşlarına, 

kuruma veya kuruluşa ciddi boyutta zarar vermeyi amaçlayan mobbing (psikolojik taciz)’dir. 

1980’lerden sonra yaşanan teknolojik değişimlerle birlikte ekonomik, sosyal ve yapısal 

dönüşümler, psikolojik tacize neden olan sosyal ve örgütsel nedenlerin baskısını artırmıştır.  

Küreselleşme bağlamında artan rekabet ve üretim sürecinde esneklik, işgücünün bölünmesi ve 

işyeri katılım mekanizmalarının zayıflaması, işyerinde çalışanlar arası rekabeti önemli 
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derecede yoğunlaştırmaktadır. Bu da hem çalışanları, hem örgüt olarak işletmeyi tehdit eden 

psikolojik şiddet eğilimlerinin artmasına neden olmuştur (Palaz, 2008: 43). 

Mobbing, mevcut ifade ettiği anlam ile psikolojik bir duruma atıfta bulunsa da, sonuçları 

itibari ile sosyal etkileri olan ve bireyden ziyade gruplar üzerinde de negatif-olumsuz etkiye 

sahip olan bir kavramdır. “Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla” atasözünün vermek 

istediği mananın kalıba bürünmüş bir biçimi olarak nitelendirebileceğimiz mobbing kavramı, 

icra edildiği alanda mağduru üreten psikolojik bir yapıdayken,  mağdurları üretecek 

potansiyeli özünde taşıdığı varsayımından (sonlandırılmayan bir davranış)  hareketle problem, 

sosyal bir yapıya dönüşecektir. Psikolojik etkilerini düşündüğümüz ve şiddetin yönü itibarı ile 

psikolojik bir yapıda olduğunu gözlemlediğimiz, bireyi ve bireyleri etkilemeye yönelik 

geliştirilen bu davranış türü esasında sosyal bir problem olarak karşımıza çıkacaktır.  

Kelimenin kökenine baktığımız zaman mobbing, İngilizcede “örgütsel baskı” anlamına gelen 

“mob” kelimesinden gelmektedir. “Mob” kökünün İngilizce eylem biçimi olan “mobbing” 

ise; psikolojik şiddet, kuşatma, taciz, rahatsız etme ya da sıkıntı verme gibi anlamlar taşır 

(Tınaz, 2006: 7).   

Tınaz’a göre mobbing kavramı ilk olarak hayvan davranışlarını inceleyen Konrad Lorenz 

tarafından 1960'lı yıllarda kullanılmıştır. Lorenz’in bu kelimeyle tasvir etmeye çalıştığı şey, 

küçük hayvan gruplarının büyük bir hayvana karşı toplu şekilde atağa kalkma durumunu 

incelemekti. Konrad Lorenz’den sonra aynı terimi Peter-Paul Heinemann çocuklardan kurulu 

bir grubun yalnız bir çocuğa tavır alıp zarar vermesini tanımlamak için kullandı. İki 

kullanımda da ortak olan şey, grup oluşturan bireylerin tek kalmış bir bireye zarar vermesiydi 

(2006: 11).  

Çobanoğlu ise mobbing kavramının batı yazınına yeni giren bir kavram olması nedeniyle, 

Türkçe karşılığı konusunda henüz bir netlik bulunmadığını ve Türkçe literatürde bir 

terminoloji sorunu yaşandığını belirtmekte; bu yüzden Türkiye’de mobbing olgusu 

açıklanırken, işyerinde duygusal şiddet, duygusal taciz, duygusal terör, psikolojik şiddet, 

işyeri travması, işyerinde zorbalık, yıldırma vb. terimler tercih edildiğini aktarmaktadır (2005: 

20).  

Davenport ve arkadaşları işyerinde psikolojik tacizi, bir kişinin, diğer insanları kendi rızaları 

ile veya rızaları dışında başka bir kişiye karşı etrafında toplaması, sürekli kötü niyetli 
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hareketlerde bulunma, ima, alay etme ve karşısındakinin toplumsal saygınlığını düşürme vb. 

gibi yollarla saldırgan bir ortam yaratıp, onu işten çıkmaya zorlamasıdır (Davenport, Schwartz 

ve Elliott, 2003: 15).  

İş yaşamında mobbing kavramının ilk kez, 1980’li yılların başında İsveç’te yaşayan Alman 

endüstri psikoloğu Heinz Leymann kullanmıştır. Leymann’ın çalışanlar arasında benzer tipte 

uzun dönemli düşmanca ve saldırgan davranışların varlığına dair yaptığı saptamalar 

sonucunda, bu kavramı kullandığı görülmektedir. Leymann’ın çalışmaları, bütün dünyada 

işyerlerindeki mobbing davranışlarına ilişkin araştırmalara temel oluşturmuş, aynı zamanda iş 

yerinde psikolojik taciz davranışının varlığını belirtmekle kalmamış, davranışın özel 

niteliklerini, ortaya çıkış şeklini, uygulanan şiddetten en fazla etkilenen kişileri ve 

doğabilecek psikolojik sonuçlan da vurgulamıştır (Tınaz, 2006: 12).  Kendisi işyerinde 

psikolojik tacizi, bir veya birden fazla kişi tarafından, başka bir bireye yöneltilen ve o bireyi 

çaresiz ve savunmasız bir duruma getiren, süregelen faaliyetlerle bireyin çaresiz durumdan 

çıkmasını da engelleyen düşmanca ve ahlaka aykırı davranışları içeren bir kavram olarak 

tanımlamıştır (1990: 120).  

Vartia’nın aktardığından hareketle Leymann’a göre bireyleri mobbing davranışına 

yönlendiren başlıca dört neden vardır: 

Güçlü olmak için grup normlarını benimsemek, 
Düşmanlıktan zevk almak, 
Zevk duymak, 
Önyargıyı desteklemek, 

 gibi nedenlerden dolayı insanlar belirli bir sosyal ya da etnik gruba ait hoşlanmadıkları ya da 

nefret ettikleri bireylere mobbing davranışlarını uygularlar (Vartia, 1996. Akt Reichert, 2003). 

Taş ve Korkmaz’a göre iş yerinde mobbing her ne kadar kişisel faktörlere dayandırılsa da 

kurumsal etmenlerin de bu olayda önemli etken oldukları göz ardı edilmemelidir. Bireyin 

mobbing kurbanı olmasında, çalıştığı kurumun temel fiziki şartları, sosyal yapısı ve iş 

güvencesi önemli unsurlar arasında sayılabilmekte; kötü yönetim şekli, etik olmayan davranış 

ve uygulamalar, duyarsız yöneticilerin varlığı, monotonluk, yoğun stresli iş yeri, küçülme, 

yeniden yapılandırma vb. kurumsal etkenler mobbinge yol açabilmektedir. Dahası tatmin 

olamayacak düzeyde rekabet ve verimlilik baskısı mobbing’e yol açabilecek psiko-sosyal 

etmenlerdir (2014: 36). 
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Bir Şiddet Olarak Mobbing 

Mobbing amacı ve hedefi itibarı ile sembolik anlamlar taşıyan şiddet türüdür. Şiddet bazen 

üst’ü veya ast’ı tarafından bir bakış veya iğneleyici bir söz ile gerçekleştirilebilir. Çoğunlukla 

bu durumu adlandırmak birey açısından kolay olmayabilir. Nitekim insanları duygu 

dünyalarını bilmemizin veya anlamamızın imkânı günümüz şartlarından henüz başarılabilen 

bir durum değildir. Şiddet, mekânsal olarak bir kalıba bürünmüş bir davranışın incitme, 

yaralama, yok etme gibi amaçlarla fiziksel görünürlüğü var olan bir davranış türü olduğu gibi 

(kadına şiddet örneği); nerede ne zaman gerçekleşeceği muğlak, bazen medya, bazen güç 

sahipleri, bazen bir eş, bazen bir çalışma arkadaşı bazen de bir işveren tarafından sembolik 

anlam taşıyan söylem veya davranışlar ile yıldırmayı amaçlayan bir eylemdir.  Fransız bilim 

insanı Yves Michaud’a göre şiddet, “bir karşılıklı ilişkiler ortamında taraflardan biri ya da 

birkaçı doğrudan veya dolaylı, toplu ya da dağınık olarak diğerlerinin veya birkaçının 

bedensel bütünlüğüne veya törel, ahlaki / moral / manevi bütünlüğüne veya mallarına veya 

simgesel ve sembolik kültürel değerlerine oranı ne olursa olsun zarar verecek şekilde 

davranması’dır” (Michaud, 1986, Akt: Riches, 1989: 12). 

Ünsal ise şiddeti, başkasını öldürerek, sakat bırakarak veya yaralayarak zarar verme amacı 

taşıdığı için gücü aştığını ifade etmekte; insana fiziksel veya ruhen zarar veren her davranışı 

şiddet olarak tanımlamaktadır (1996: 30-32).  

Simgesel şiddet, Bourdieu tarafından nedeni ve varlığı açık bir şekilde belli olmayan ve 

gücünü de bu özelliğinden alan egemen/tabi ilişkilerinin simgesel boyutunu açıklamak üzere 

kullanılan bir kavramdır. Sermaye kavramını ekonomik boyutunu göz ardı etmeden geniş 

bağlamda düşünerek alt adlandırmalarla kullanan Bourdieu, şiddet olgusunun da benzer 

şekilde açık, fiziksel boyutunun ötesinde ve kimi zaman çok daha etkili bir biçimde simgesel 

boyutta işlediğine dikkat çekmektedir (Yüce, 2007: 66). Bourdieu’ya göre simgesel şiddet, bir 

toplumsal eyleyici üzerinde kendi suç ortaklığıyla uygulanan şiddet biçimidir(Bourdieu ve 

Wacquant, 2003: 166). Bourdieu, 
Simgesel şiddet egemenlik altında olanların habitusunu oluşturan yapılarla bunların 
uygulandığı egemenlik ilişkisinin yapısı arasındaki uyuma dayanır: egemenlik altında olan, 
egemen olanı, egemenlik ilişkisinin ürettiği ve bundan dolayı da egemen olanın çıkarlarına 
uygun olan kategoriler aracılığıyla algılar (Bourdieu,1995: 210). 

demektedir. 
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Özsöz’e göre ise simgesel şiddetin farklı bir özelliği tahakkümün, otoritenin yani egemenlik 

ve boyun eğme ilişkilerinin bir anda sevgi ve aşk ilişkilerine, iktidarın duygusal bir hoşnutluk 

yaratabilecek bir cazibeye ya da karizmaya dönüşmesidir (2007: 19). Dolayısıyla güç sahibi-

devlet-iktidarın tahakküm ve otorite kurma mekanizmasını elinde bulundurması, başka bir 

ifade ile simgesel sermayeye sahip olması, gücün işleyişinin kültürel sermaye üzerinden 

devam ettirmesi sonucu, simgesel sermayenin içeriği farklı bir boyut kazanacaktır. Örneğin, 

medyanın dilinden düşmeyen ve Avrupa da başarılı olmuş, kendini ispatlamış bir futbol 

takımı oyuncusunun, takıma yeni gelmiş bir antrenör ’ün söylediklerine kulak asmaması, onu 

dinlememesi ve selamlaşmaması… Simgesel bir sermayeye sahip bir futbolcunun simgesel 

şiddeti uygulaması sürecine örnek verilebilecek türtendir.  

Köse’ye göre mobbing, her şeyden önce pasif ya da aktif saldırganlık biçiminde kendini ele 

veren bir şiddet türüdür. Bu şiddetin fiziksel yönden eksik olduğu durumlarda, asıl yıkıcı 

etkiler, mobbing kurbanının sürecin sonunda karşılaştığı sağlık sorunları ve psikolojik 

çöküntülerde açığa çıkmaktadır. Dolayısıyla, tanımı gereği, içinde potansiyel bir şiddeti 

barındıran mobbing davranışının hedef aldığı bireyler, aynı zamanda gizli birer simgesel 

şiddet kurbanıdırlar. Simgesel şiddetin en belirgin niteliği, ona maruz kalanların ve aynı 

zamanda da çoğu kez onu uygulayanların sessiz suç ortaklığıyla ve her iki tarafın da onu 

uygulayanın da, ona maruz kalanın da bunun bilincinde olmadıkları ölçüde meşruiyet kazanan 

bir şiddet türü olması, mobbing’in içerdiği şiddet türüyle büyük benzerlik göstermektedir. 

Aynı zamanda her iki şiddetin de ortak amacı toplumda itaat eğilimli bireyler yaratmaktır 

(2006: 285).  

 

Sosyal Problem Olarak Mobbing 

Sosyal problem, bir olgu-kavram olarak sosyolojinin ‘’sosyoloji’’ olarak tanımladığı 

dönemden itibaren var olmuştur. 1938’lerden (Waller, 1938: 921) itibaren Amerikan 

sosyolojisinde Sosyal Problemin kavram olarak literatüre girdiği ve kullanılmaya başlandığını 

görürüz.  Willard Waller sosyal problemi, değer yargılarının çatışması sonucu ortaya çıkan bir 

durum olarak tanımlamaktadır(1938: 922). Bu süreçte toplumsal değişimler ve toplumsal 

dönüşümler sosyal problemin ele alınış tarzını etkiler. Aynı zamanda bu değişim ve 

dönüşümler farklılık yaratmaktadır.  
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Richard C. Fuller ve Richard R. Myers (1941: 321) sosyal problemleri, belirli bir grup 

insanın belli bir olay hakkında problemli olduğunu düşünmeye başlaması ile başlayan, 

olumsuz bir koşulun neden ortaya çıktığını konuşmak için muhataplar konuya ilişkin bir takım 

müzakerelerde bulunmaları ve ilgililerin etkilenen gruba yönelik resmi politikalar 

geliştirilmesi sosyal problemlerin sistematik gelişim aşamaları olarak aktarmaktadır. 

Amerikalı sosyologlar Horton ve Leslie ise sosyal problemi; önemli sayıda insanı olumsuz 

yönde etkileyen, bireysel ya da kolektif hayatı uzun süreli tehdit eden ve çözülmesi gerektiği 

konusunda üzerinde toplumsal uzlaşı bulunan olgular olarak belirtmişlerdir (1955:3). Nitekim 

mobbing kavramının doğasına baktığımız zaman, önemli sayıda insanı etkileme kapasitesine 

sahip olmakla birlikte sürekli bireyler üzerinde tehdit unsuru olarak kendisini hissettiren bir 

kavramdır. 

Nirun’a göre sosyal yapı bir bütündür, kültür tarihi içinde ele alınması gerekmektedir. Oma 

göre sosyal problem analizinde bütüncül bir bakış açısı ile mensubu olunan toplumun 

dinamiklerin hepsinin etkisinin araştırılması gerekmektedir. Aynı zamanda sosyal problemler 

olumsuz anlamına rağmen gelecek güzel günlerin habercisidir. Nirun, sosyal problemlerin 

olumsuz anlamından ziyade “hayırlı” sonuçları olduğu kanaatini taşımaktadır (1965: 237). 

Dentler’e göre sosyal problem belirli bir sayıdaki insan tarafından bazı toplumsal 

standartlardan ayrılma ya da toplumsal düzenin ortadan kalkması durumunda ortaya çıkan 

bir durum’dur (1967: 21).   

Amerikalı din sosyoloğu Ronald Stark ise sosyal problemi;  

“toplumun kalabalıklaşması ve  karmaşıklaşmasını ortaya  çıkaran  teknolojik gelişme  ve  
sosyal  değişme,  insanların  uymak  zorunda  olduğu  kuralların, dikkat etmesi gereken  
durumların  ve  ortak  kabullerin  sayısını  artırmaktadır.  Bunların hepsi birlikte, rol ve norm 
çatışmalarına; değer ve inanç değişmelerine neden olmaktadır. Bu nedenle, toplumsal işleyişi 
düzenleyen norm ve kurumlar, sorumlu oldukları işlevleri yerine getirmekte zorlanmaktadır. 
Böylece, toplumun önemli bir bölümünün rahatsız olduğu sosyal problemler kendini 
göstermektedir” 

şeklinde açıklamaktadır (1975: 48).  
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Manis (1976: 24-25) “değer” kavramına atıfta bulunarak, bilimsel araştırmalar yolu ile 

ispatlanan insan iyiliği için zararlı olan değerler ve sosyal koşullar olarak tanımlamaktadır. 

Rubigton ve Weinberg sosyal problemi anlamak için, 1995 yılında 1890 ve 1990 yılları 

arasındaki sosyolojik çalışmalardan hareketle yedi farklı kuramsal perspektif ortaya 

koymuşlardır. Bu araştırmaların çoğu ABD üzerine odaklanmıştır. Buna bağlı olarak 

Rubigton ve Weinberg’in teorik çerçevesi ve analizleri o topluluğun ampirik gözlemlerinden 

elde edilmiştir (Jamrozik-Nocella, 1998: 22). Bütün bu geliştirilen teorilerin hala canlı 

olduğunu ve çok kullanıldığını ifade eden Jamrozik ve Nocella sadece sosyolojik literatürde 

değil, sosyal problemlerin öznesi olan sosyal aktörlerin var olduğu düşünce ve uygulamalarda,  

politikacıların, gazetecilerin, psikiyatristlerin, ekonomistlerin ve sosyal çalışmacıların bu 

kuramlardan faydalandıklarını ifade etmektedirler. Jamrozik ve Nocella’ya göre bu farklı 7 

perspektif --Sosyal Patoloji ( Social pathology), Sosyal Düzensizlik (Social Disorganisation), 

Değer Çatışması (Value conflict), Sapkın Davranış (Deviant Behaviour), Etiketleme 

(Labelling), Eleştirel Teori (Critical Theory), İnşacılık (Constructionist)--bizlere, sosyal 

problemlere dair tarihsel bir bakış sunacağını, ancak bu teorilerin sosyal problemlerin 

sosyolojisini etraflıca anlamamız için yeterli olmayacağını belirtmektedirler (Jamrozik-

Nocella, 1998: 22). 

Jamrozik ve Nocella’ya göre sosyal problem, toplum tarafından yaratılan ve toplum 

tarafından çözüme kavuşturulan, çözülemez ise bile, en azından etkisi hafifletilen bir 

koşul’dur (1998: 17). 

Rumen sosyal çalışmacı Catalin Zamfir ise (2006: 43) yapmış olduğu çalışma da sosyal 

problemi bir süreç olarak görmüş ve bir hususu sosyal problem olarak tanımlamamız için 

gerekli koşulları dile getirmiştir. O bu süreci, öncelikle sosyal problemin tanımlanması, 

sonrasında problemin önem derecesinin büyüklüğünün belirlenmesi, problemlerin çözümüne 

dair seçeneklerin tanımlanması ve sorunu çözmek için harekete geçen istekli bir grubun 

varlığı şeklinde kategorize etmektedir.  

Nurşen Adak sosyal problemi olay veya olguları bağlamına göre değerlendirebileceğimiz ve 

böylece genel bir kanıya varabileceğimiz bir model olarak tanımlamaktadır. Ona göre sosyal 
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problem; topluma veya onun kurumlarına tehdit ve zarar vereceği düşünülen, objektif bir 

durum ve sübjektif bir tanımlamaya sahip bir davranış modelidir (2010: 107). 

Herbert Blumer ve Sosyal Problemler 

Herbert Blumer sembolik etkileşimci yaklaşımın önemli bir temsilcilisidir. Bu yaklaşıma 

göre, insanlar sembollerle iletişim kurarlar. Bilineceği üzere bireysel olduğu kadar toplumsal 

gerçeklik de insanlar arasındaki anlamlı etkileşimden doğar. Bu durum sembolik etkileşimle 

yorumlanır, dolayısıyla kişinin gerçekliğe bakış açısı sembolleri nasıl yorumladığına bağlıdır. 

Blumer’e göre sembolik etkileşim üç önermeye dayanır: 

1- İnsanlar şeylere karşı, şeylerin kendinde ifade ettiği anlamlara göre tavır alırlar. 

2- Bu anlamlar, ‘’birinin muhataplarıyla’’ olan etkileşimden çıkartılır. 

3- Bu anlamlar yorumsal bir süreçte değişime uğrar (Poloma,1993: 224). 

1950 ve 60’larda sembolik etkileşimci ve Chicago okuluna mensup kuramcılar, etiketleme 

kuramı adını verdiği yaklaşım, bireylerin doğumla getirebilecekleri genetik özelliklerinden 

ziyade, belirli insanlara uyguladığımız toplumsal etiketleri, bu etiketlemenin ardından onları 

sapkınlığa iten ve sapkınlığı artıran yaklaşım biçimlerimizi araştıran bir teori geliştirmeye 

çalıştılar. Sembolik etkileşimciler, Sapkın Davranış ve Etiketleme kavramları bağlamında 

sosyal problemleri analiz etme çabasındadırlar. Geleneksel olarak pozitivist sosyologlar 

sapkınlığı, belirli suçlu ya da anti sosyal tiplerin içsel bir niteliği veya aksine kötü bir aile 

geçmişi, çevre veya yanlış sosyalleşmenin bir sonucu olarak açıklarlar.  Ancak sembolik 

etkileşimci yaklaşımcı sosyologlar, anti sosyal- Sapkın davranışı çevrenin bir ürünü, kişinin 

içinde doğduğu sosyal çevrenin ve anne babalar, arkadaşlar, öğretmenler ve otorite 

konumundakilerin onlara yaklaşım biçimlerinin bir yansıması olarak görürler. Bu perspektife 

göre kimi insanlar doğuştan suçlu ve ıslahı imkânsız ve zor veya zararlı değillerdir. Onlar 

daha ziyade diğerlerinin kendilerine yaklaşım biçimlerinin bir sonucu olarak anti-sosyal 

varlıklara dönüşmektedirler (Slattery, 1991: 215). 

Herbert Blumer’in sosyal problem’e bakışı ise sembolik etkileşimci yaklaşımdan izler 

taşımaktadır. Kendisi sosyal problemlerin bir süreç olduğunu kabul eder ve her ona göre 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	  
	  
	  

	   594	  

sosyal problemin kendine ait bir doğal tarihsel bir yapısı vardır. Blumer 1971 yılında yapmış 

olduğu ve bizim çalışmamızın teorik dayanak noktasını da oluşturan bir çalışma da sosyal 

problemin çözümü için 5 aşamadan bahseder(1971: 301). Bunlar: 

Bir sosyal problemin ortaya çıkışı, tanınması. Problemin yasallaşması, Çözüm için harekete 

geçilmesi, Resmi bir planın oluşturulması, Planın yürürlüğe konulması. 

a)   Bir Sosyal Problemin Ortaya Çıkışı / Tanıma 

Yukarıdaki tanımlardan hareketle mobbing davranış türünü sosyal bir problem olarak 

tanımlamak mümkün müdür? Başka bir ifade ile psikolojik taciz diye adlandırdığımız bu 

davranış türü bir sosyal problem midir? Blumer’in sosyal problemi çözmek için geliştirdiği 

aşamalardan hareketle mobbing’i sosyal bir problem olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. 

Çünkü günümüz çalışma koşullarında eylemin öznesi olan birey, zaman zaman üst’ü veya 

ast’ı tarafından bu davranışın kurbanı olarak seçilebilir. Mağduriyet zemini veya zamanı 

sadece bir iş yerine ait bir durum değildir. Yöneten-yönetilen ilişkisi bağlamında var olan tüm 

işletmelerde görülen görülme olasılığı yüksek olan bir davranış biçimidir. Dolayısıyla bu 

durumdan mustarip, şikâyetçi bir insan kitlesi söz konusudur. Nitekim ülkemizde, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi olan ALO 170’e gelen yüzlerce aramanın şikâyet nedeni bu 

konu ile ilişkilendirilmektedir. Bakanlığın verilerinden hareketle 19.03.2011- 06.04.2014 

tarihleri arasında ALO 170’e işyerinde psikolojik taciz (mobbing) iddiasıyla toplam 11.393 

adet başvuru yapılmıştır(ÇSGB, 2014: 36). Başvuruların sektörel dağılımı ve toplumsal 

cinsiyet dağılımları aşağıdaki grafiklerle görselleştirilmiştir. Bu oranlar, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığının 2014 yılı itibarı ile yayınladığı mobbing bilgilendirme rehberinden 

temin edilmiş ve tablo haline getirilmiştir. 

	  

Grafik 1: Başvuruların Sektörel Dağılımı (ÇSGB,2014) 
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ALO 170 hattına başvuran bireylerin önemli bir bölümünün özel sektörde çalışmaları 

özellikle araştırılmaya değer bir husustur. Kamu sektöründe ise mobbing şikâyeti ile 

başvuranların oranı %30’dur. Bu veriler bize, özel sektörde çalışan bir bireyin kamuda çalışan 

bir bireye göre mobbing’e maruz kalma ihtimalinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

	  

Grafik 2: Başvuruların Toplumsal Cinsiyet Dağılımı Kamu Sektörü (ÇSGB,2014) 

	  

	  

Grafik 4:	  Başvuruların Toplumsal Cinsiyet Dağılımı Özel Sektör (ÇSGB,2014) 

Bakanlık iletişim hattını arayıp şikâyette bulunan mağdurların başvurma nedenleri ise, aşağıda 

ki grafikte (grafik 3) gösterilmiştir. 
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Grafik 3: ALO 170’i arayan mağdurların şikâyet konuları ve şikâyet konusunun oranları 

	  

İlgili tarihlerde bakanlık iletişim hattını arayan bireylerin beyanlarından hareketle en çok 

mağdur oldukları konu, bireylerin istifaya zorlanmasıdır. Görünen o ki mobbing, ortaya 

çıktığı alanlarda en çok istifaya zorlama niteliği şeklinde olmuştur. İletişim hattını arayanlar 

kötü muameleye maruz kaldıklarını, sözlü tacize uğradıklarını, ayrımcılık ve hakaretlere 

muhatap olduklarını, görev yerlerinin değiştirilmesi, tutanak tutulması vd. gibi sonuçlarla 

karşılaştıklarını belirtmişlerdir. “Sosyal problem” tanımlarından hareketle Fuller ve Myres’in 

tanımı hatırlanacağı üzere, birçok insanın bir husus üzerine problemli olduğunu düşünmeye 

başlaması bakanlık verilerinden de gözler önüne serilmiştir (Tablo 1).  
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Tablo 1: Kurumlara göre Başvuru Oranları (ÇSGB,2014) 

 

Mobbing artık bireysel olmasının ötesinde, bu davranış türünden mağdur olmuş bireylerin 

sayısında artış olduğu verilerden de gözlemlendiği üzere, sonuçları itibarı ile toplumsal bir 

boyut kazanmıştır. Nitekim bu davranış türünün ortaya çıktığı her alanda, ortaya çıkma biçimi 

ve amacı aynıdır. Mobbing davranışının bireysel, psikolojik, sosyolojik, fiziksel ve bilişsel 

zararları söz konusudur. Bu davranış türünün görünen anlamı ile sosyolojik sonuçları elbette 

durumun ne kadar önemli olduğu konusunda bir ön bilgi sunacaktır.  

 

b)   Problemin Yasallaşması 

Mobbing, başlangıcından sonucuna, çözüm önerisine kadar özel olarak bireyi, genel olarak 

toplumu derinden-olumsuz etkileyen bir süreç olması ile sosyal problemlere neden olacak bir 

davranış kategorisi içerisinde değerlendirilebilir. Mobbing davranışının amacı, hedeflenen kişi 

veya kişilere sistematik olarak ve sürekli baskı kurmak, farklı davranışlarla yıldırmak, 

bezdirmek, amacına ulaşana kadar davranışı sürdürmektir.  

Mobbing’e maruz kalmış birey veya bireylerin, mutsuz bireyler olmaları, mutsuzluklarını 

çevrelere yansıtmaları, ruhsal problemler neticesinde uzmandan yardım almak için sağlık için 

ayırmış olduğu birikimlerde artış, işsiz kalması ve işsizliğin verdiği ruhsal çöküntü, kendini 

korumadığını düşündüğü siyasi iradeye karşı kaygısızlıklarının oluşması, kapasite altı 

çalıştırılmalardan doğan vergi kaybı, maruz kaldığı şiddetten bıkan kişinin erken emeklilik 

Türk Silahlı Kuvvetleri 150 Turizm İşletmeleri 312 

Emniyet Genel Müdürlüğü 85 Hizmet Sektörü 240 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı 

66 Bankacılık 223 

Adalet Bakanlığı 53 Belediye Taşeron Firma 
Çalışanları 

219 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 50 İletişim Hizmetleri 211 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 50 İnşaat Sektörü 164 

Maliye Bakanlığı 47 Özel Güvenlik Hizmetleri	   139 

TOPLAM 2957 TOPLAM 7348 
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talebi ve bireyin sosyo-ekonomik durumundaki olumsuz değişmenin ailesinde veya 

çevresinde yol açacağı problemler mobbing’in sosyolojik sonuçlarından sadece birkaç 

tanesidir. Bu sonuçlar ve yukarıda ki bakanlık verileri bize problemin artık etraflıca ve meşru 

bir zeminde konuşulması gerektiğini göstermekte ve problemin artık yasal bir zeminde 

açıklığa kavuşturulması beklenmektedir. 

c)   Çözüm İçin Harekete Geçme 

Artık problemlerini kurumsal yollarla dile getiren mağdurlar, muhataplarına seslerini 

duyurmak için örgütlenmekte, dernekler ve STK’lar aracılığı ile problemlerini dile 

getirmektedirler. 2010 yılında kurulmuş olan ‘’Mobbing ile Mücadele Derneği’’ çözüm için 

harekete geçme bağlamında değerlendirilecek bir örnektir. Dernek kendi web sitesinde 

amacını;  

‘’  Bu dernek, temel olarak insan haklarını korumak ve kollamak amacıyla kurulmuştur. 

Sebep ne olursa olsun yeryüzünde yaşayan hiçbir insanın bir diğerine psikolojik baskı 

uygulamaya, eziyet etmeye, dışlamaya, hakaret etmeye, iftira etmeye, haklarını gasp 

etmeye, kişisel çıkarları için maddi ve manevi bir takım yaptırımlar uygulamaya hakkı 

yoktur. Bu dernek, okulda, mahallede, köyde, ailede, işyerinde, vb. herkesin huzur içinde 

yasayabilmesi için gereken bir takım gerçekleri ve erdemleri hatırlatmak ve farkındalık 

yaratmak; ”Mağdur” durumuna düşen insanlara haklarını hatırlatmak, tavsiyelerde 

bulunmak ve yol göstermek gibi amaçları ilke edinmiştir’’  

şeklinde belirtmektedir (http://www.mobbing.org.tr). 

d)   Resmi Plan Oluşturma ve Planın Yürürlüğe Konulması 

Problemi yüksek sesle dillendiren mağdurlar konu ile ilgili olarak resmi makamlardan resmi 

düzeyde politika geliştirmelerini beklemektedirler. Bu anlamda ilk adımı İsviçre hükümeti 

atmıştır. Onca şikâyetin ilgililere ulaştırılmaması konusunda yaşanan problemler neticesinde 

insanların her türlü ruhsal sorunlarını çözmesine yardımcı olmak amacıyla her saat 

ulaşılabilen “Yardım Hattı-143” adı altında hizmet veren bir servis kurulmuştur 

(http://www.sncweb.ch/turkisch/portre/143.htm). Türkiye’de ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı Genelgesinin 4 üncü maddesinde psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek üzere 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi olan ALO 170 üzerinden psikologlar vasıtasıyla 

çalışanlara yardım ve destek sağlanacağı hükme bağlanmış ve ALO 170 Hattı kullanıma 
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açılmıştır. Nitekim 19 Mart 2011 tarih ve 27879 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“İşyerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi (Mobbing)” Başbakanlık Genelgesinde, mobbing 

sürecinin çalışanların onur ve verimliliğini zedelemekte olduğuna vurgu yapılarak, işverenin 

bu süreçte bütün önlemleri almakla sorumlu tutulması; aynı zamanda toplu iş sözleşmelerinde 

mobbing ile ilgili hükümlerin konulması, çalışanlar için yardım ve destek hattının kurulması, 

psikolojik tacizle mücadele kurulunun kurulması, kişilerin bu süreçte özel yaşamalarına özen 

gösterilmesi ve konuyla ilgili farkındalık çalışmalarının yapılması gibi önlemeler 

(resmigazete.gov.tr), söz konusudur. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren olan 6098 

sayılı Türk Borçlar Kanunu, hukukumuzda yeni bir kavram olan mobbing hakkında 

düzenlemeye yer vermiş ve bu kavramı “psikolojik taciz” olarak adlandırmıştır. “İşçinin 

Kişiliğinin Korunması” başlıklı 417. madde psikolojik tacizi şu şekilde düzenlemiştir; “ 

İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde 

dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize 

uğramaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli 

önlemleri almakla yükümlüdür. İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için 

gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı 

ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür. İşverenin yukarıdaki 

hükümler dâhil, kanuna ve sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vücut 

bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların tazmini, 

sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir.”  417. Maddenin birinci 

fıkrasında mobbing kavramına işaret ederek, işverene işçinin kişiliğini koruma, kişiliğine 

saygı gösterme, sağlığını gözetme, işyerinde ahlaka uygun bir düzenin gerçekleşmesini 

sağlama yükümlülüğü getirmiştir (Borçlar Kanunu, 2011: Madde 417).	  	  

Görüldüğü üzere mobbing davranış türüne maruz kalan bireylerin hakları resmi kanallar 

vasıtası ile yasal güvenceye alınmış ve bu şiddet türünden şikâyetçi on binlerce mağdurun 

talepleri yerine getirilmiştir. Ancak özellikle son yıllarda, bu konuda akademik dünya da pek 

çok kavramsal ve kuramsal çerçevede çalışmalar yapılmış, hukuku düzeyde adımlar atılmış ve 

konunun anlam ve önemi açıkça belirtilmiş olmasına rağmen psikolojik taciz konusunda 

dünya da istenilen düzeyde farkındalık ve bilgilendirmenin sağlanması mümkün olmamıştır. 
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SONUÇ 

Çalışmamızı oluşturmamızdaki en temel amaçlardan birisi, mobbing davranış türünün sosyal 

problem olarak ele alınabilirliğini sorgulamaktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığının 

verileri üzerinden bu iddiamızı temellendirmeye çalıştık. Nitekim mobbing davranış türünün 

Blumer’in sosyal problemi çözmek için geliştirmiş olduğu aşamaları temel alarak problemin 

ortaya çıkışı, yasallaşması, çözüm için harekete geçilmesi, resmi bir planın oluşturulması ve 

planın yürürlüğe konulması süreçleri serüveninde problemin gelişim aşamaları ve 

muhatapların probleme yaklaşımları iddiamızı doğrular nitelikte olduğu gözlemlenmiştir.  

Karakuş’a göre işyerinde psikolojik taciz, çalışma ortamının huzurunu ve verimini bozan, iş 

yaşamını çekilmez hale getiren, çalışanın fiziksel ve ruhsal sağlığını bozan bir problemdir 

(2013: 197). Bu çalışmanın özü itibarı ile bu tanım, çalışma ortamının huzurunu ve verimini 

bozan, iş yaşamını çekilmez hale getiren, çalışanın fiziksel ve ruhsal sağlığını bozan bir 

problem olmakla birlikte; problemin her bireyi tehdit eder nitelikte olması, ortaya çıkışı ve 

önemli bir birey grubunu etkilemesi neticesinde benim problemim olmaktan ziyade, bizim 

problemimiz evresinde değerlendirilmesi ve resmi kanallardan bu probleme çözüm 

geliştirilmesi talebi yönüyle sosyal bir problem olarak değerlendirilmesi kanaatini 

taşımaktayım. İşyerinde bu şiddet türüne maruz kalmış bireylerin, zamanlarının önemli bir 

bölümünü kendi ofislerinde geçirdiği varsayımında hareketle şiddetin etkisinin ve şiddetin 

çözüme kavuşturulmasının önem derecesini tartışmak bu noktada boş bir söyleşi olacaktır. 

Nitekim mutsuz, huzursuz ve sağlıksız bireylerin, ailesine ve toplumun geneline etkileri de 

aynı paralel de olacaktır.  

Elbette günümüzde bu davranış türü ile mücadele etmenin yolları kolaylaştırılmıştır. 

Mobbing, bundan birkaç yıl öncesine kadar bilinmeyen ve adlandırılamayan bir durum iken, 

günümüzde birçok birey, örgüt ve toplum tarafından bilinen, yapılması artık suç haline 

gelmiş, önemi ve farkındalığı zamanla artan ve hakkında birçok araştırmaların yapıldığı bir 

davranış türüdür.  Ancak bu durum istenilen düzeyde değildir. Yasal olarak mağdurların 

haklarını koruma anlamında bir takım haklar getirilse de, meselenin teamül boyutunu çözmek, 

alışılagelmiş davranışların verdiği zorluklar neticesinde kolay olmayacaktır. Örneğin, kızının 

doğum günü partisine dostlarını davet eden bir cerrahın, tıp okuyan altıncı yılında olan bir 

öğrencisinden doğum günü partisinde garsonluk yapmasını istemesi alışılagelmiş davranışlar 
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bağlamında anlaşılabilir bir husustur. Dahası tıp öğrencisinin bu isteği istemeye istemeye de 

olsa kabul etmesi içten bile değildir.  

Sonuç olarak çalışma hayatında bireylerin en sık rastladığı sosyal problemlerden birisi olarak 

değerlendirdiğimiz mobbing davranışı konusunda ülkemizde yoğun ve nitelikli çalışmalar 

ihtiyaç vardır. Çalışma hayatında her birey potansiyel olarak mobbing kurbanı olma 

konumundadır. Doğası gereği ast ve üst tabakalaşmasının olduğu her kurum ve kuruluşta bu 

davranış türüne rastlamak olağan bir durumdur. Bu durumun önüne geçebilmek için, öncelikle 

eğitim müfredatımızda bir takım değişiklikler yapılması gerekmektedir. Her birey özeldir ve 

güzeldir sloganı ile meseleye başlamak yaralı olacaktır. Ülkenin ekonomik dinamikleri de bu 

konu da önem arz etmektedir. Çalışmak zorunda olan birey zor koşullarda iş aramakta ve 

bulduğu işi kaybetmemek adına doğasına aykırı her türlü tutum ve davranışlara maruz 

kalmaktadır. Bireyi korumakla mükellef olan devlet mekanizması, bireye dönük koruyucu 

önlemler almak ve yeni iş sahaları yaratmak zorundadır. Devlet, iş alanları açan özel veya 

kamu kurumlarını denetleyici politikalarını artırmalı, kurumların ve kuruluşların mevzuatında 

mobbing kavramına detaylı bir tanım ekseninde yer verecek şekilde düzenlemeler 

yapılmalıdır. Sosyal problemi çözmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 

kurmuş olduğu ALO 170 hattında mağdurlara destek verecek olan psikologların yanında kesin 

surette sosyolog istihdamı sağlaması da bu sosyal problem ile mücadelede mesafe kat 

ettirecek etkenler arasındadır. 

Kanaatimce, bu alanda yapılmış onlarca çalışmaya rağmen, ülkemizde henüz bu duygusal 

saldırının önüne geçilebilmiş değildir.  Eskiye nazaran farkındalığın yüksek boyutlarda 

olduğu günümüzde, resmi ve ilgili kurumlar bireylerin haklarını teminat altına alacak kanun 

ve yönetmelikleri ivedilikle çıkartmalı, patron ve çalışan arasındaki haklar ilişkisi sosyal 

adalet ilkeleri bağlamında tekrar gözden geçirilmelidir.  
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TURİZM YAZININDA ETİK: PROBLEMLERİN TESPİTİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
ÜZERİNE PİLOT BİR ARAŞTIRMA 

 

Eray POLAT*  Bayram ŞAHİN** 

 

 ÖZ 

 Günümüzde insan ve toplum yapısındaki olumsuz değişimlere ve bozulmalara bağlı olarak bilim 
dünyasında etik dışı davranışlar görülebilmektedir. Bu nedenle etik değerler önem kazanmış ve birçok farklı 
mecrada tartışma konusu haline gelmiştir. Bu noktadan hareketle yürütülen çalışmanın amacı turizm yazınında 
yaşanmış olan etik sorunları tespit etmektir. Bu kapsamda Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma 17 Eylül 
Üniversitesi bünyesindeki turizm eğitimi veren kurumlarda görevli öğretim elemanlarından anket tekniği ile veri 
toplanmıştır. Anket uygulaması yüz yüze görüşme yöntemi ya da e-mail aracılığıyla yapılmış; elde edilen veriler 
betimsel istatistiki yöntemlerle analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre etik ihlallerin ortaya 
çıkmasındaki en önemli nedenler akademik ilerlemenin yayın odaklı olması ve bilimsel yayınlardaki yazar 
sıralamasının katkıya göre yapılmamasıdır. Etik ihlallerin neden olacağı en önemli olumsuzluk ise bilimsel 
düşüncedeki kalitenin düşmesi ve özgünlüğün yok olması olarak belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, 
bunun önlenebilmesi için etik ihlallerin denetlenmesi ve caydırıcı yaptırımlar uygulanması gerekmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Turizm Yazını, Etik, Bilimsel Etik, Bilimsel Çalışma, Öğretim Elemanı. 

 

ETHICS IN THE TOURISM LITERATURE: A PILOT STUDY ON DETERMINATION OF 
PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 

 ABSTRACT 

 Nowadays, unethical behaviors can be seen in the scientific world depending on negative alteration and 
deterioration in the society and people. Therefore, ethical values have been an important subject and become a 
matter of debate at different platform. From this point of view, the purpose of this study is to identify potential 
ethical problems that have been experienced in tourism literature. In this context, the data was collected by 
questionnaire technique from instructors who work for institutions providing tourism education within Balikesir 
University and Bandirma 17 September University. The data was collected through face to face interviews and e-
mail surveys. The obtained data was analyzed by descriptive statistical methods. According to the findings 
obtained from the study, the most important reasons for the emergence of ethical violations were determined. 
The first reason is publication oriented academic progress and the latter is that authors are not ranked in 
proportion to their contributions in scientific publications. The most important drawback that ethical violations 
cause was determined as the quality decline in scientific thinking and the lost originality. According to the 
results of the study, it is necessary that ethical violations should be inspected and some deterrent sanctions 
should be imposed. 

Keywords: Tourism Literature, Ethics, Scientific Ethics, Scientific Study, Instructor. 
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GİRİŞ 

 Son yıllarda, küreselleşmenin ve bilgi toplumu olma yolunda atılan adımların etkisi ile 
insan ve toplum yapısında çok ciddi değişimler görülmektedir (Yıldız vd. 2013: 282). Bu 
değişimlerin birçok olumlu etkiye sahip olduğu söylenebilir. Ancak diğer taraftan her bir fert 
ve toplumun geneli bu değişimlere ayak uydurabilmek ya da bu değişimlerden pay alabilmek 
gibi amaçlarla ahlaki kuralları ve etik ilkeleri göz ardı edilebilmektedir. Bu nedenle 
günümüzde, daha önceki yıllara nazaran ahlaki kurallara ve etik ilkelere çok daha fazla 
ihtiyaç duyulduğu ifade edilebilir.    

 Etik, tanımlanmasında ve içeriğinin belirlenmesinde zorluklar yaşanan ve yazında 
sıkça tartışılan bir konudur (Şahin, 2011: 22). Bir görüşe göre etik, doğru ve yanlışın ahlaki 
ilkeler ve değerler doğrultusunda düşünülmesi (Aslan ve Kozak, 2006: 50) iken, diğer bir 
görüşe göre; doğru ve yanlışın, iyi ve kötünün, ahlak ve ahlaksızlığın sistematik olarak 
incelendiği bir disiplindir (Brinkmann, 2002: 159; Hatcher, 2004: 357; Fennell, 2006, 55). 
Denilebilir ki etik, iyinin ne olduğunu söylemez, iyi bir şeyin iyi olduğu hükmüne nasıl 
varıldığını söyler. Bu bakımdan etik, ahlak üretmez, ahlak üzerine konuşur (Pieper, 2012: 29).  

 Bilimsel etik ise “başta üniversiteler olmak üzere bütün eğitim ve bilim kuruluşlarında 
yürütülen faaliyetlerin genel ahlak felsefesine ve mesleki etiğe uygun yapılması” olarak 
(Büken, 2006, 167) tanımlanabilir. Bilimsel etik, bilim dünyası için temel değerlerden biri 
olması gerekirken (Topal, 2003: 23; Büken, 2006: 165), günümüzde bilimsel yanıltmaların ve 
etik ihlallerin yaşanabildiği görülebilmektedir (Resnik vd. 2009: 255). Bu olumsuzlukların 
görülmesinin çok çeşitli nedenler vardır. Bu nedenlerden birisi, günümüzde yapılan bilimsel 
çalışmaların bir ekip halinde yürütülmesinin gerekliliği olabilir. Esasında bir ekip halinde 
çalışmak, birbirinden farklı bakış açılarının sağladığı fikirler ile bilgiye ulaşmada ya da 
bilginin yeniden ele alınmasında büyük avantajlar sunmaktadır. Ayrıca bazı alanlarda 
araştırmanın tek kişi tarafından yürütülmesinin oldukça zahmetli ve zaman isteyen bir hale 
gelmesi de bir ekip halinde çalışmayı zorunluluk haline getirmiştir. Ancak bu avantajlı durum, 
araştırmanın en başından itibaren yazarlara ait sorumluluklar belirlenmezse etik ihlallerin 
yaşanabilmesi yönüyle (Al, 2005, 37) dezavantajlı bir duruma da dönüşebilmektedir. Kimi 
zaman, yönetim, organizasyon, muhasebe, finans, pazarlama, iktisat ve sosyoloji gibi birçok 
disiplin ile birlikte hareket etmeyi gerektirebilen (Leiper, 2000: 805; Fennell, 2006, 12) ve zor 
bir alan olarak değerlendirilen turizm disiplininde de (Yüksel, 2002: 139, Ryan, 2005: 10) bir 
ekip halinde çalışmak gerekebilmektedir. Bu gereklilik ve çalışmada değinileceği üzere diğer 
bazı etkenler turizm akademisyenleri arasında etik ihlalleri ortaya çıkarabilmektedir. 

 Bu noktadan hareketle yapılan çalışmada öncelikle bilimsel araştırmalarda 
karşılaşılabilecek etik ihlaller detaylı şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. Ardından turizm 
yazının gelişimi incelenmiş ve genel manada turizm yazınında etik ihlallere yol açabilecek 
nedenlere değinilmiştir. Turizm yazınının incelenmesinin temel nedeni, yıllar içerisinde 
turizm yazınının nasıl bir gelişim gösterdiğini ortaya koymak ve bu gelişim içerisinde çok 
yazarlılık durumunun seyrini görebilmektir. Bu bölümün akabinde konu ile ilgili çalışmalar 
özetlenmiş; son kısımda ise Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’nde 
turizm eğitimine sahip kurumlarda görevli öğretim elemanları ile yapılan anket çalışmasından 
elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.   
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BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA KARŞILAŞILAN ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR 

 Bilimsel araştırma; “bilim insanının bilimsel yöntemleri kullanarak belli bir sorunun 
çözümüne yanıt arama süreci” olarak tanımlanmaktadır (Uzbay, 2006: 20). Bu süreç 
problemin tanımlanarak çözüme yönelik yöntemlerin uygulanmasını kapsamakta ve sonunda 
bilimsel bilgi üretilmektedir (Neuman, 2006: 11). Bu süreçte etik ilkelere uygun davranılması, 
bilimsel olmanın bir gereği (Aydın, 2006: 71) iken, etik olmayan davranışlar 
görülebilmektedir (Köklü, 2003: 139). Nitekim Yıldız vd. (2013: 289)’nin İstanbul ilindeki 
üniversitelerde görevli 100 akademisyen ile yapmış olduğu araştırmanın sonuçları da etik dışı 
davranış gösterme oranının oldukça yüksek (%78,7) olduğunu ortaya koymaktadır.   

 Günümüzde en sık karşılaşılan bilimsel etik dışı davranışlar bilgilerin uydurulması, 
değiştirilmesi ya da çarpıtılması olarak göze çarpmaktadır (Benos vd. 2005: 59). Bununla 
birlikte, bilim dünyasında çok çeşitli etik dışı davranışlar sergilenebilmektedir. Bunlar aşağıda 
detaylı bir şekilde açıklanmıştır.  

 İntihal/Bilimsel Hırsızlık (Plagiarism): Başka bir yazarın bir yayınının tümünü veya 
bir kısmını kaynak göstermeden alarak kendi yayını gibi yeniden yayınlamak olan bu 
yanıltma biçimi (Cronin, 2003: 6; Cronin, 2007: 244) en ciddi bilimsel etik sapmalardan birini 
oluşturmaktadır (Gunnarsson vd. 2014: 213). Ayrıca kaynak gösterilse bile, bire bir 
kopyalanmış metni tırnak içinde yazmayarak, metnin özgünlüğünü ve yorumunu kendine mal 
etme davranışı da intihal kapsamında değerlendirilmektedir (Sert, 2015: 135). İntihal niyeti 
olmadan yapılan davranışlar da bu suçu hafifletmemekte, kelimelerin tekrar yeni bir düzene 
sokularak yazılması da bu suç kapsamında değerlendirilmektedir (Cameron, 2012: 2). 

 Uydurma (Fabrication): Masa başı araştırma da denilen bu durumda, olmayan bir 
araştırma varmış gibi gösterilmekte, araştırmada bulunmayan veriler yayımlanmaktadır 
(Uçak, 2010: 3). 

 Çarpıtma (Falsification): Çalışmada daha iyi sonuçlar elde edildiğini göstermek 
amacıyla araştırmanın araçları, aşamaları ve analiz sonuçlarının manipüle edilmesi sonucunda 
ortaya çıkan etik ihlaldir (Akbulut vd. 2008: 464).  

 Yinelenen Yayın (Duplication): Genelde yayın sayısını çoğaltma amacı taşıyan bu 
yanıltma biçimi, ilk kez yayınlanan özgün bir çalışmanın birden fazla yerde yayınlanması 
şeklinde ortaya çıkmaktadır. Basılan bir makalenin bir başka dergide izinsiz olarak yayını, 
aynı zamanda bir telif hakkı ihlalidir (Ongun, 2011: 92).  

 Taraflı Yayın/Çıkar Çatışması (Conflict interest): Günümüzde araştırmacılar 
bilimsel çalışmaları yürütebilmek için ekonomik ve teknolojik desteklere ihtiyaç 
duyabilmektedirler. Bunun yanında bazı araştırmacıların da başlı başına bir laboratuvar ortamı 
ya da laboratuvar ekipmanları gibi gereksinimleri olabilmektedir. Bu bakımdan 
araştırmacıların farklı kurum/kuruluşlardan fon ya da ekonomik destekler sağlaması 
gerekebilmektedir. Bu durumun karşılıklı çıkar ilişkilerini gündeme getirmesiyle 
araştırmalardaki bulgular, yeterli kanıt olmasa da o kurum/kuruluşun ürünlerini ve 
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uygulamalarını destekleyecek tarzda sunulmakta ya da sonuçlar bu yönde 
değiştirilebilmektedir (Toplu, 2012: 671). 

 Bölerek Yayınlama/Dilimleme (Salami-slicing): Bir araştırmayı, bütünlüğünü 
bozmadan tek bir makale olarak yayınlamak yerine parçalara ayırarak birden fazla sayıda 
yayın haline getirmektir (Kasapçopur, 2007: 163). 

 Kaynakların Taraflı Seçilmesi: Araştırmacıların bilerek ya da bilmeyerek yaptıkları 
hatalardan birisidir. Eğer yazar(lar) sadece kendi sonuçlarını destekleyen çalışmaları gösterir, 
kendi sonuçları ile uyuşmayan çalışmaları kaynak olarak göstermezse bu taraflı bir sunuş olur 
(Ürker ve Çobanoğlu, 2011: 64). 

 Disiplinsiz Araştırma (Sloppy Research): Araştırmanın, planlanma, metot seçimi, 
seçilen metodun uygulanması ya da sonuçların analiz edilerek yorumlanmasını bilmemek 
şeklinde beliren bu durumda araştırmacıların iyi niyetli olmalarına rağmen yanlışların 
farkında olmadıkları ve güvenilir sonuç üretemedikleri görülmektedir (Polat, 1996: 53).  

 Bir makalede yazar olabilmek için; çalışmanın planlanması, tasarımı, içeriğinin 
oluşturulması, verilerin toplanması, analiz ve yorumlanmasında katkı yapmak gerekmektedir 
(Evcik, 2009: 71). Ancak gerçek hayatta; yazarlığı hak eden bazı kişilerin yazar listesinde yer 
almadığı, yazar olmayı hak etmeyen başka kişilerin yazar olarak sıralandığı ya da yazar 
sıralamasının emek oranları göz ardı edilerek yapıldığı görülmektedir (Erdem, 2006: 359).  

 Türkiye’de, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’da bilim dünyasında etik ihlallerin artış 
göstermesine bağlı olarak Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri adı altında bir 
metin yayınlamıştır. Yükseköğretim kurumları mensuplarının uymaları gereken etik değer ve 
ilkeleri içeren çalışma, bilim dünyasında görülebilecek etik ihlallerin tanımlarını yaparak 
öğretim elemanlarının kimlere karşı hangi sorumlulukları taşıdığını irdelemektedir. Bununla 
birlikte, bilimsel araştırma, yayın ve değerlendirme, eğitim-öğretim, hizmet ve akademik etik 
konularını da detaylı bir şekilde açıklamaktadır (bkz. Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış 
İlkeleri).  

 

TURİZM YAZINININ GELİŞİMİ ve YAZINDA GÖRÜLEN ETİK SORUNLAR 

 Dünya genelinde ve Türkiye’de, sosyal bilimlerin bir alt dalı olarak kabul gören 
turizm disiplininde ilk temel bilgiler Avrupa’da üretilmiş ve yayılmış olsa da 1970’li yıllar ile 
birlikte ABD belirleyici olmaya başlamıştır (Kozak, 2000: 16). Türkiye’de ise turizm 
endüstrisinin 1990’lı yıllardan itibaren çok ciddi şekilde büyümesi ile üniversitelerdeki turizm 
programlarının ve akademisyenlerin sayısı artmıştır. Bu durum turizm disiplinindeki bilimsel 
yayınların sayıca artışını ve turizm yazınının gelişimini beraberinde getirmiştir (Evren ve 
Kozak, 2014: 62). Günümüzde de devam eden (Güçlü Nergiz, 2014: 212) bu gelişim, 
lisansüstü tez çalışmaları ve makale çalışmaları olarak iki ayrı kısımda incelenirse aşağıdaki 
sonuçlar görülmektedir.   

 Kozak (1999: 86), 1960-1990 yılları arasında turizmle ilgili hazırlanan tezleri, yüksek 
lisans/doktora tezi olarak bir sınıflandırmadan niceliksel olarak incelemiştir. Buna göre; 
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Türkiye’de turizmle ilgili ilk tez, 1952 yılında hazırlanırken, 1960-1970 döneminde 33; 1971-
1980 döneminde 106; 1981-1990 döneminde 481 tez hazırlandığı görülmektedir. Turan 
(2014: 10) ise yüksek lisans tezlerini incelediği çalışmasında; 1990-2001 döneminde 531; 
2002-2013 yılları arasında 1035 tez hazırlandığını ortaya koymuştur. Güçlü Nergiz (2014: 
231) ise turizm alanında hazırlanan doktora tezlerini incelemiş ve 1990-1994 döneminde 45, 
1995-1999 döneminde 163, 2000-2004 döneminde 170, 2005-2009 döneminde 195, 2010-
2013 döneminde ise 210 doktora tezi hazırlandığını tespit etmiştir.   

 Makale çalışmaları bağlamında ise 1979 yılında ilk sayısı yayımlanan “Turizm 
İşletmeciliği Dergisi” ile turizm yazınının gelişim göstermeye başladığı görülmektedir. Bu 
dergi ile birlikte, turizm alanında yayımlanan makale sayısında önemli artışlar kaydedilmeye 
başlanmıştır (Kozak, 2000: 23). Kozak (1995: 68)’ın bu gelişimi ortaya koyduğu çalışmasına 
göre; 1979-1984 döneminde 83 makale, 1985-1989 döneminde 115 makale, 1990-1994 
döneminde ise 294 makale olmak üzere toplamda 492 makale yayınlanmıştır. Evren ve Kozak 
(2014) ise 2000-2010 yılları arasında turizm alanında yayınlanan 1217 makale tespit etmiştir.  

 Verilerden de görüldüğü üzere; turizm yazınında gerek lisansüstü tez çalışması olarak 
gerekse de makale olarak çok ciddi bir gelişim görülmektedir. Turizm alanındaki makaleler 
çok yazarlılık durumuna göre analiz edildiğinde ise çok yazarlılığın gittikçe yaygınlaştığı 
görülmektedir (Tablo 1). 

 

  Tablo 1: Çok yazarlılık durumunun yıllara göre değişimi 

Yıl 1 2 3 4 5 Toplam 
n % n % n % n % n % n 

2000 51 73,9 14 20,4 2 2,9 2 2,9 0 0 69 
2001 49 59,1 27 32,5 7 8,4 0 0 0 0 83 
2002 37 46,8 34 43,1 7 8,9 0 0 1 1,2 79 
2003 43 43 49 49 9 9 0 0 0 0 100 
2004 50 45 45 40,6 14 12,6 2 1,8 0 0 111 
2005 42 39,2 51 47,7 7 6,5 5 4,8 2 1,8 107 
2006 56 49,5 42 37,2 14 12,4 1 0,9 0 0 113 
2007 49 43,7 44 39,3 19 17 0 0 0 0 112 
2008 49 32,6 75 50 25 16,7 1 0,7 0 0 150 
2009 58 34,9 79 47,7 26 15,6 1 0,6 2 1,2 166 
2010 34 26,7 69 54,3 21 16,6 2 1,6 1 1,2 127 
Toplam 518 42,6 529 43,5 150 12,4 14 1,1 6 7,2 1217 

  Kaynak: Evren ve Kozak (2014: 73). 

 

 Tabloda da görüldüğü gibi tek yazarlılık oranının 2000 yılından 2010 yılına 
gelindiğinde %73,9 oranından %26,7 oranına gerilediği, iki yazarlılık oranının %20,4 iken 
%54,3’e, üç yazarlılığın %2,9’dan %16,6 oranına yükseldiği görülmektedir. Dört ve beş 
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yazarlılık oranlarında ise ciddi bir değişim olmadığı görülmektedir. Ayrıca toplam oranlar 
incelendiğinde, tek yazarlık durumunun %42,6 olarak gerçekleştiği, çok yazarlılık durumunun 
%57,4 oranına sahip olduğu anlaşılmaktadır.  

 Çok yazarlılık konusunda Leung ve Law (2007), Zhao ve Ritchie (2007) ve Hu ve 
Racherla (2008) da benzer sonuçlara ulaşmıştır. Leung ve Law (2007); 1986-2005 yılları 
arasında bazı dergilerdeki1 4.140 makale üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, makalelerin 
%90’ının üç veya dört yazarlı olduğunu tespit etmiştir. Zhao ve Ritchie (2007); 1985-2004 
(bazı dergilerde bu aralık değişebilmektedir) dönemindeki 928 makaleyi2 analiz ettiği 
çalışmasında, tek yazarlı makalelerin %30, iki yazarlı makalelerin %44, üç yazarlı 
makalelerin ise %21 oranında hazırlandığını tespit etmiştir. Hu ve Racherla (2008) ise 2001-
2005 dönemini temel alarak ele aldığı 331 makalenin3 %72 oranında çok yazarlı olduğunu 
tespit etmiştir.  

 Son yıllarda, turizm disiplininde yapılan akademik çalışmaların sayısının ciddi şekilde 
arttığı Tablo 1’den ve diğer verilerden rahatlıkla izlenebilmektedir. Aynı zamanda bu 
çalışmaların tek yazarlı olarak hazırlanmasından ziyade çok yazarlı olarak hazırlanması 
yönünde de bir eğilim gözlenebilmektedir. Denilebilir ki, bu çalışmaların en başından en 
sonuna kadar, yazarların ne tür sorumluluklar alacağı, araştırmanın hangi metotla yapılacağı, 
verilerin nasıl toplanacağı, yazar sıralamasının nasıl yapılacağı gibi hususlar netleştirilmezse, 
yazarlar arasında anlaşmazlıklar yaşanabilir ve etik ihlaller ortaya çıkabilir.   

 Diğer taraftan, yazının gelişmesi için çok önemli bir süreç olan (Mckercher, 2002: 
856) hakemlik sisteminden kaynaklanan etik sorunlar da görülebilmektedir. Hakemlik 
sisteminin “ideolojik bağnazlık” ve “yanlılık” gibi sorunlar nedeniyle tam olarak 
işletilememesi, hakemlerin inceledikleri konuda yeterince bilgi sahibi olmaması, araştırmayı 
değerlendirebilmek için gereken bilimsel metodolojiyi bilmemesi/yanlış bilmesi, hiçbir 
olumlu/olumsuz eleştiri sunmadan keyfi olarak makaleyi reddetmesi (Erdoğan, 2001: 120) ya 
da incelediği makale gereken bilimsel yeterliliğe sahip olmasına rağmen kendi kişisel 
görüşüne ters düştüğü için reddetmesi (Mckercher, 2002: 857) gibi durumlar, görülen etik 
ihlallere örnek teşkil etmektedir. Daha kötüsü hakemlerin bir çalışmayı değerlendirebilmek 
için gereken sürelerden haberdar dahi olmaması (Mckercher, 2002: 856) da etik sorunlara yol 
açmaktadır.  

 Seaton (1996: 398) ise turizm disiplini ile ilgili özgün denilebilecek çalışmalarda bile 
sürekli aynı bilgilerin tekrar edilmesi ve pilot araştırmalardaki gibi sınırlı örneklemler 
üzerinde yapılan uygulama sonuçlarının evrene genellenmesi gibi sorunlara değinmektedir. 
Bununla birlikte çalışmaların literatür incelemesi, metodoloji ve tartışma bölümlerindeki 

                                                           
1 Bu dergiler Annals of Tourism Research, Journal of Tourism Research, Tourism Management, International 
Journal of Hospitality Management, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Journal of 
Hospitality and Tourism Research dergileridir.  
2 Araştırmacılar tarafından incelenen dergiler şu şekildedir: Annals of Tourism Research, Journal of Tourism 
Research, Tourism Management, Tourism and Recreation Research, Journal of Travel and Tourism Marketing, 
Journal of Tourism Studies, Journal of Sustainable Tourism, Tourism Analysis. 
3 Bu makalelerin yayımlandığı dergiler, International Journal for Hospitality Management, Cornell Hotel and 
Restaurant Administration Quarterly, Journal of Hospitality and Tourism Research ve International Journal of 
Contemporary Hospitality Management şeklindedir. 
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eksikliklere parmak basılmadan hakemlik sürecinin olumlu şekilde sonuçlandığını da 
belirtmektedir. Bu noktada yazar, turizm yazınında eski tutuculuklara devam eden bir 
“akademik mafya”nın var olduğunu ifade etmekte ve bu oluşumun hangi çalışmanın 
yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda ciddi bir etkisinin olduğunu belirtmektedir. 

 Her ne kadar, doğrudan turizm yazınında yaşanmamış olsa da, hakemlik sisteminden 
kaynaklanan etik sorunlara dair çarpıcı bir örnek 1985 yılında Kaliforniya Üniversitesi’nde 
yaşanan Slutsky olayı verilebilir. Bu olayda doçentlik değerlendirmesi için yayınları incelenen 
Robert Slutsky’nin iki araştırmasının sonuçlarının birebir aynı olduğu ortaya çıkmış ve 
böylelikle diğer tüm yayınları inceleme altına alınmıştır. İnceleme sonucunda yazarın yedi 
yılda yayınladığı 137 makalenin çok büyük bir kısmında fabrikasyon, hak edilmemiş yazarlık, 
istatistiksel hata gibi birçok farklı sorun olduğu görülmüştür. Yedi yıllık sürede bu kadar etik 
sorunun nasıl gözden kaçırıldığı merak edildiğinde ise Slutsky'nin makalelerinde ortak yazar 
olarak tanınmış kişilere yer verdiği ve tanınmış kişilerin makalelerinin ciddi bir hakem 
değerlendirilmesinden geçmediği anlaşılmıştır (Aydın ve Yüksel, 2013: 5). Hakemlik 
sisteminden kaynaklanan etik sorunların ortaya çıkmasında tartışma yaratan bir diğer konu, 
hakemin cinsiyetinin değerlendirme kararları üzerinde etkili olmasıdır. Bu konuda yapılmış 
olan bir çalışma hakem grubunda bulunan kadın değerlendiricilerin cinsiyetle ilgili çalışmaları 
değerlendirmede konu ile ilgili kendi kişisel görüşlerine büyük oranda bağlı kalarak 
değerlendirme yaptıklarını göstermektedir (Aydın ve Yüksel, 2013: 5).  

 Hakemlik sisteminin yanı sıra dergi editörlerinden kaynaklanan etik sorunlar da 
görülebilmektedir. Editörlerin bazen taraflı davranarak istediği sonucun çıkacağı hakemleri 
seçmesi (Yuksel, 2003: 438) etik sorunlara neden olabilecek bir durumdur. Bunun yanında bir 
çalışmanın dergiye önerildiği andan itibaren yaşanan iletişim problemleri, editörün ilgisizliği 
nedeniyle çalışmanın değerlendirilme sürecinin gereğinden fazla uzaması, çalışmanın olumlu 
hakem ve editör raporu almasına rağmen ilerleyen aşamalarda dergiye uygun olmadığının 
belirtilmesi ve ücret konusunda sergilenen tutarsız tavırlar (Sop, 2014: 504-509) nedeniyle de 
etik sorunlar ortaya çıkabilmektedir.  

 Tüm bu sayılan nedenlerin yanında, diğer disiplinlerde etik dışı davranışlara yol açan 
nedenlerin, turizm disiplini için de geçerli olabileceği genel manada söylenebilir. Bu nedenler 
ise yukarıdaki kısımda geniş bir şekilde ele alındığından burada tekrar edilmeyecektedir.     

 

 ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR 

 İnsan ve toplum yapısındaki olumsuz değişimlere ve bozulmalara bağlı olarak bilim 
dünyasında etik ihlaller görülebilmektedir (Birinci, 2006: 78). Etik dışı davranışların 
nedenleri şu şekilde sıralanabilir:  

 Daha fazla makale yönündeki akademik baskı (Ruacan, 2005: 149),  
 İntihal dışındaki hiçbir davranışın suç sayılmaması (Günal, 2010: 54-55),  
 Yazarlığın, kariyer ve tanınma (Kıraç, 2011: 175); güç ve ekonomik yarar sağlaması 

(Sheikh, 2000: 422),  
 Bilim insanları üzerinde siyasi baskıların olması (Ecevit, 2006: 84), 
 Etik kurulların yok denecek kadar az olması (Ecevit, 2006: 84),  
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 Bilim ve iş dünyasının artan etkileşiminden dolayı bilimsel faaliyetlerin mali 
boyutunun ortaya çıkması ve bu fonların kötüye kullanılması (Konuk ve Bayram, 
2010: 28-29; Uluç, 2012: 183), 

 Dikkatsizlik (Aydın, 2006: 77). 
 Bilimsel dürüstlüğün dışına çıkılmasının en önemli nedeni bazı yazarlarca (Kansu ve 
Ruacan, 2002: 764; Aydın, 2006: 78; Ülman, 2006: 60; Antes vd. 2009: 380) 
akademisyenlerin yeterli araştırma eğitimi almamış olmaları olarak belirtilmiştir. Ayrıca 
internetin yaygın olarak kullanılmaya başlanması da bilimsel yayınların güvenilirliği ve 
bilimsel sürecin işleyişi konusundaki etik ihlalleri arttırmıştır (Park, 2003: 481; Akbulut vd. 
2008: 464). Bunun yanında, askeri akademilerde yapılan çalışmalarda isim sıralamasının 
bölüm başkanı komutan tarafından belirlenmesi; tıp fakültelerinde doçentlik sınavına girecek 
adayın, o klinikte yapılan çalışmalarda ilk isim olması gibi etik ihlaller de yaşanabilmektedir 
(Demirci, 2014: 151).  

 Tüm bu sorunlar bilimsel yayınların güvenilirliğini azaltmış ve bilimsel sürecin 
işleyişindeki aksaklıkları artırmıştır (Uçak ve Birinci, 2008: 189). Ayrıca yaşanan bu etik 
ihlallerin hem kişisel hem de topyekûn bilim camiası açısından zararlarının ortaya çıkması 
kaçınılmazdır. Kamuoyu, geçmiş yıllarda yapmış oldukları etik ihlaller nedeniyle unvanları 
elinden alınmış ya da işinden uzaklaştırılmış öğretim üyelerine şahit olmuştur (Kozak, 2015: 
209). Son yıllarda ülkemizden uluslararası forumlara yansıyan bilimsel yanıltma örneklerinin 
çıkması ve bu nedenle de ülkemiz merkezli çalışmalara karşı dergi editörleri, okurlar ve bilim 
insanları arasında olumsuz bir imajın oluşması da (Ruacan, 2005: 149) ulusal ölçekte bilim 
camiasına zarar verecek bir konudur. Tüm bunlara ek olarak diyebiliriz ki, bilimsel 
yayınlardaki etik ihlaller ve içerdikleri yanıltıcı sonuçlar ile zaman ve para kaynağı da israf 
edilmekte, araştırmanın hatalı sonuçları ile toplum yanıltılmakta ve bir ölçüde bilimin 
ilerlemesi için önemli bir engel ortaya çıkmaktadır (Emiroğlu, 2005: 9; Ruacan, 2005: 147).  

 Alanyazında, turizm disiplini ile ilgili olarak yapılan bilimsel araştırmalardaki etik 
ihlaller kapsamında Erdoğan (2001) ve Sert (2015)’in çalışmasına rastlanmıştır. Erdoğan 
(2001) turizm yazınındaki bilimsel yayınlarda, başlık, amaç, yöntem ve istatistiki analizlerin 
bilimsel makale yazım kuralları yönünden yeterli olup olmadığı konusu üzerine bir inceleme 
yapmış ve eksikliklere dikkat çekmiştir. Sert (2015) ise turizm alanında kabul edilen 
lisansüstü tezlerde, dolaylı alıntıymış gibi gösterilen atıflardaki durumu incelemiştir. Yazarın 
2012-2014 yılları arasında kabul edilen 191 tezdeki 576 atıf üzerinde yaptığı inceleme 
sonucunda, dolaylı alıntı gibi verilen atıfların %65,45’inin özgün metinle birebir aynı olduğu 
ve bu durumun yüksek lisans tezlerinde daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır.   

 Turizm yazınında etiği, turizm eğitimi ile ilişkilendiren çalışmalar da bulunmaktadır. 
Bunlardan Hultsman (1995), turizm eğitiminde etik ile ilgili konuların, genel işletme 
konularından öğretildiğini ve bu durumun turizm ile ilgili özel durumların gözden 
kaçırıldığını ifade ederek turizm etiğinin nasıl daha derinlemesine incelenebileceğini 
tartışmıştır. Walle (1995) de benzer bir tartışmayı yapmış ve turizm etiğinin genel iş etiği 
konuları ile benzerlik gösterse de farklı olarak ele alınması gerektiğini ifade etmiştir.  

 Turizm yazınında etik konusu ile ilgili sektörel çalışmalar daha çok dikkat 
çekmektedir. Konaklama işletmelerinde yürütülmüş çalışmalardan Sarıışık vd. (2006), otel 
yöneticilerinin etik politika ve yöntemlere yaklaşımları üzerine; Çevirgen ve Üngüren (2009), 
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konaklama işletmelerinde, etik iklim ve iş tatmini ilişkisi üzerine; Tuna ve Yeşiltaş (2014) 
etik iklimin işten ayrılma niyeti üzerine araştırmalar yapmışlardır. Dolmacı ve Bulgan (2013) 
ise konaklama işletmelerinden beklenen çevresel duyarlılık ve almaları gereken çevre 
koruyucu önlemleri turizm etiği kapsamında incelemiştir. Seyahat acentaları işgörenleri ile 
yürütülmüş çalışmalardan Menekşe (2008) işgörenlerin etik davranışları algılama düzeyini 
ortaya koyarken; Şahin (2011) işgörenlerin etik karar verme sürecini incelemiştir. Eröz ve 
Doğdubay (2012) ise bunlardan farklı olarak turistik ürün tercihinde sosyal medyanın rolünü 
etik açıdan değerlendirmiştir.  

 Malloy ve Fennell (1998), turizm sektörü için bir etik kod sınıflaması yapmış ve 40 
temel etik koda ulaşmıştır. Akan (2007), Turizm Etiği Evrensel İlkeleri metninin turizm 
işletmeleri tarafından nasıl benimsenip ve uygulanacağı üzerine değerlendirmeler yapmıştır. 
Macbeth (2005) turizm etiğini planlama ve politika, kalkınma ve yönetim konuları özelinde 
ve çevresel etik ve küresel ekonomi açısından incelemiştir. Aslan ve Kozak (2006), turizm 
bölümü öğrencilerinin çalışma yaşamlarında karşılaşabilecekleri durumları, turizm–doğal 
çevre ilişkisi, turizm sosyo-kültürel çevre ilişkisi, turizm pazarlaması ve turizm endüstrisinde 
çalışan ilişkileri temaları altında senaryolandırmış ve bu kapsamda etik değerlendirmelerini 
belirlemeye çalışmıştır. Pelit ve Arslantürk (2013) de lisans düzeyinde turizm eğitimi alan 
öğrencilerin, çalışacakları işletmeyi seçerken turizm işletmelerinin iş etiğine ilişkin 
uygulamalarının ne derece önemli olduğunu belirlemiştir.  

 Köklü (2003), Erdemir vd. (2004), Erdem (2006) ve Özder vd. (2014) ise 
akademisyenlerin bilimsel etik konusunda görüşlerini tespit etmeye yönelik benzer çalışmalar 
yürütmüşlerdir. Erdem (2006)’in ulaştığı sonuçlara göre, öğretim üyelerinin sadece %22’lik 
kesimi yazarlar ve sıralanışı konusunda etik kurallara dikkat edildiğine inanırken; %75’i çok 
yazarlı bilimsel çalışmalarda etik ihlallere tanık olmuştur. Ayrıca araştırma sonucunda en 
önemli etik sorun, hiç katkısı olmayan kişilerin çalışmaya isimlerinin yazılması olarak tespit 
edilmiştir. Özder vd. (2014)’nin yaptığı araştırmanın sonuçları ise akademisyenlerin çok 
büyük bir kısmının “bir makaleyi birden çok dergide yayınlamak” davranışını etik 
bulmadığına işaret etmektedir. Ayrıca Özder vd. (2014), “bir makale çalışmasında başkasının 
fikrinden veya verilerinden esinlenilerek geçerli ve etkili bir hipotez oluşturup kendine aitmiş 
gibi ortaya koymak” ifadesinin etik dışı davranış olarak bilinmediği ancak onaylanmadığını 
belirlerken, Köklü (2003)’nün yapmış olduğu araştırmada aynı davranış en fazla oranda 
(%63,2) etik bulunan davranış olarak tespit edilmiştir. Erdemir vd. (2004)’nin yaptığı 
araştırmada ise en fazla oranda “siyasal görüş benzerliği, akrabalık, hemşerilik vb. 
nedenlerden dolayı belirli öğrencilere imtiyazlı davranma” davranışı etik dışı bulunmuştur.  

 İntihal gibi çok ciddi bir bilimsel sapmanın görülmesine neden olan önemli 
eksikliklerden birisini, intihalin tanımının tam olarak ortaya konmaması olarak ifade eden 
Sarlauskiene ve Stabingis (2014: 638), Litvanya’da lisans öğrencileri üzerinde bir çalışma 
yürütmüştür. Çalışmada öğrencilerin emin bir şekilde intihalin tanımını yaptıkları ifade 
edilirken, öğrenciler arasında intihalin farklı şekillerde algılandığına parmak basılmıştır. 
Benzer şekilde Park (2003)’da öğrencilerin intihali nasıl algıladıkları, neden ve nasıl intihal 
yaptıkları konuları üzerine eğilmiş ve öğrencilerin adının geçtiği intihal olaylarında en büyük 
rolü internetin oynadığını belirtmiştir.  
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 Wet (2010); literatürde sosyal bilimler ve etik düşüncenin birbiri ile uyuşmadığı ve 
sosyal bilimlerde yapılan araştırmalarda etik prensiplere yer verilmediği düşüncesinin yer 
aldığını vurgulamaktadır. Bu kapsamda bir üniversitedeki bölüm başkanları ve etik komitesi 
üyeleri ile yapmış olduğu araştırmada, sosyal bilimlerde yürütülen araştırmalarda hangi etik 
ilkelerin göz önüne alınması gerektiği ve bunun neden önemli olduğu gibi sorulara cevap 
aramıştır. Ayrıca çalışmada ideal bir etik komitesinin hangi formda (kaç üye, ne sıklıkta 
toplantı yapılması gerektiği gibi) olması gerektiğine de cevap aranmıştır.   

 Alanyazında; lisans ve lisansüstü öğrencilerinin bilimsel çalışmalarda yapmış 
oldukları etik dışı davranışları belirlemeye yönelik yapılmış araştırmalar da bulunmaktadır. 
Köklü (2000) kaynakçanın abartılması, kaynağa ulaşmadan ulaşmış gibi gösterme, grup 
çalışmasında çalışmadığı halde çalışmış görünme ve bireysel olarak yapılması gereken bir 
projede başkaları ile çalışma gibi davranışlar; Günbayı vd. (2013) izinsiz sahiplenme, bilimsel 
araştırmalarını başkasına yaptırma, bilginin doğruluğunu araştırmama ve kadın kimliğinin 
kullanılması gibi davranışlar; Kurtulmuş ve Ardıç (2013) verilerle oynama, aykırı sonuçları 
göz ardı etme, katkı sağlamadan yazarlık hakkı elde etme gibi davranışlar tespit etmiştir. 
Özden ve Ergin (2013) ise bu araştırmalardan farklı olarak lisansüstü öğrencilerinin bilimsel 
çalışmalarda etik kurallara uygun davrandıklarını tespit etmiştir.  

 Bayar vd. (2013) lisansüstü öğrencilerinin etik dışı davranışları onaylama durumunu 
tespit etmek amacıyla yapmış olduğu çalışmasında; tartışmalarda ortaya çıkan fikirleri kendi 
araştırmasında temel alma davranışı etik bulunmuş; gizliliğe ilişkin verilen sözleri ihlal etme 
ve araştırma sonuçlarını çarpıtarak verme davranışları etik bulunmamıştır. Uzun vd. (2007) 
öğrencilerin etik dışı davranışlara başvurma nedenlerini araştırmıştır. Buna göre öğrenciler, en 
fazla ödevler için yeterli zamanları olmadığında ve dersten geçmenin mutlak bir not almaya 
bağlı olmasından dolayı etik dışı davranışlara başvurmaktadırlar. Ersoy (2014) ise intihal 
yapan öğrencilerde hangi faktörlerin intihal yapmayı etkilediğini araştırmıştır. Bu araştırma 
sonucunda öğrencilerin kişisel özellikleri, akran ilişkileri, öğretim elamanının rolü ve 
teknoloji kullanım kültürü gibi nedenler öğrencilerde intihal yapma davranışına etki 
etmektedir.  

 

 YÖNTEM 

 Amaç ve Önem 

 Çalışmanın temel amacı, turizm alanında ortaya konulan bilimsel yayınlarda yaşanan 
etik ihlaller hakkında öğretim üyelerinin düşüncelerini incelemektir. Araştırmanın temel 
amacı doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:   

 Sizce turizm yazınındaki çok yazarlı bilimsel çalışmalarda etik ihlallerin yaşanma 
nedeni nedir? 

 Turizm yazınındaki çok yazarlı bilimsel çalışmalarda yazarlık ve sıralaması 
konusunda yaşanan en önemli problemler nelerdir?  

 İnsanların katkı yapmadığı bir çalışmaya isim yazdırma nedeni sizce ne olabilir? 
 Danışman-öğrenci ilişkileri bağlamında lisansüstü çalışmalardan üretilen bilimsel 

yayınlarda ne tür etik sorunlar yaşanmaktadır? 
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 Bilimsel çalışmalarda etik ihlallerin yaşanması bilim camiası açısından ne tür 
sonuçları doğuracaktır?  

 Turizm yazınındaki bilimsel çalışmalarda etik ihlallerin önüne geçebilmek için neler 
yapılması gerekmektedir? 

 Uluslararası yayın yapan nitelikli dergilerde, bilimsel yayınlarda kimlerin yer alması 
gerektiği ve yazarlık sıralamasının nasıl yapılacağı konularına ilişkin standartlar getirme 
çabalarına rastlanmaktadır (Erdem, 2006: 360). Turizm disiplini kapsamında yapılan 
akademik yayınlarda da etik ihlallerin önlenmesi konusunda çalışmalar yapma gerekliliğinin 
bulunduğu düşünülmektedir (Fennell, 2006: 12). Bu bağlamda çalışmada, bilimsel bir yayın 
sürecinde ortaya çıkan etik sorunlar tartışılmakta, böylelikle çalışmanın turizm disiplini ile 
ilgili eksikliklerin giderilmesi amacına hizmet etmesi beklenmektedir. 

 

 Evren - Örneklem ve Veri Toplama Yöntemi 

 Araştırma evrenini Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’nde 
turizm eğitimine sahip kurumlarda görevli öğretim elemanları oluşturmaktadır. Tablo 2’de 
evren ve araştırmaya katılan öğretim elemanları nicelik olarak görülebilmektedir.  

 

          Tablo 2: Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Üniversite  Görev Yapılan Kurum N n 

Balıkesir 
Üniversitesi 

Turizm Fakültesi 33 32 
Burhaniye Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu  6 6 

Balıkesir MYO 4 3 
Burhaniye MYO 5 5 
Sındırgı MYO  3 3 
Ayvalık MYO 2 1 

Bandırma 17 Eylül 
Üniversitesi 

Erdek MYO 3 3 
Gönen MYO 2 2 

 Toplam 58 55 
 

 Tablo 2’de görüldüğü üzere her iki üniversitede toplam 58 öğretim elemanı evreni 
temsil etmektedir. Evrenin ulaşılabilir büyüklükte olması nedeniyle ayrı bir örneklem 
yönteminin kullanılmasına gerek duyulmamış ve tam sayım yöntemi kullanılmıştır. Ancak 
anketin uygulanması sürecinde bütün öğretim elemanlarına ulaşılamamış ve bu nedenle 
evrenin %94,8’ine (n:55) ulaşılabilmiştir.   

 Verilerin toplanmasında anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket formu iki bölümden 
oluşmaktadır. İlk bölümde ankete katılan öğretim elemanlarının demografik özelliklerini 
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tespit etmeye yönelik sorular bulunurken; Erdem (2006)’in çalışmasından uyarlanana ikinci 
bölümde, bilimsel çalışmalarda görülebilecek etik sorunlara yönelik kapalı uçlu ve çoktan 
seçmeli altı adet soru bulunmaktadır. Bu bölümde katılımcılara bir sınırlama getirilmeden 
seçenekleri işaretlemeleri istenmiştir. Anket formu yüz yüze görüşme yöntemiyle ya da e-
posta aracılığıyla uygulanmıştır. 

 BULGULAR ve TARTIŞMA 

 Tanımlayıcı Bulgular 

 Araştırmada ilk olarak katılımcıların demografik özellikleri ve turizm eğitimi ile etik 
eğitimi alıp almadıkları incelenmiştir (Tablo 3).  

 

Tablo 3: Katılımcıların Demografik Özellikleri  

 Frekans (n) Yüzde (%)  Frekans (n) Yüzde (%) 
Cinsiyet   Yaş   
Kadın 38 30,9 20-30 18 32,7 

Erkek 17 69,1 31-40 17 30,9 

Kurum    41-50 13 23,6 

Turizm 
Fakültesi  31 56,4 51 ve üzeri 7 12,7 

BUBYO 5 9,1 Unvan     
Balıkesir MYO 5 9,1 Prof. Dr.  3 5,5 

Burhaniye MYO 5 9,1 Doç. Dr. 7 12,7 

Ayvalık MYO 1 1,8 Yrd. Doç. Dr.  16 29,1 

Sındırgı MYO 3 5,5 Öğr. Gör. Dr 3 5,5 

Erdek MYO 3 5,5 Öğr. Gör. 11 11 

Gönen MYO 2 3,6 Arş. Gör.  15 27,3 

Önlisans, Lisans ya da Lisansüstü Düzeyde 
Turizm Eğitimi Aldınız mı? 

Evet 48 87,3 

Hayır 7 12,7 

Önlisans, Lisans ya da Lisansüstü Düzeyde 
Etik Eğitimi Aldınız mı? 

Evet 27 49,1 

Hayır 28 50,9 
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 Araştırmaya katılanların %69,1’u erkek, %30,9’u kadındır. Yaş aralığı bakımından 20-
30 yaş (%32,7) ve 31-40 yaş (%30,9) aralığı öne çıkarken, katılımcıların yarıdan fazlası 
(%56,4) turizm fakültesinde görev yapmaktadır. Yrd. Doç. Dr. unvanı (%29,1) ile Arş. Gör. 
unvanına (%27,3) sahip katılımcılar da ağırlıklı kitleyi oluşturmaktadır. Tabloda katılımcıların 
turizm eğitimi ve etik konusunda önlisans, lisans ya da lisansüstü düzeyde eğitim alıp 
almadıkları sorusuna verdikleri cevapların dağılımı da görülmektedir. Buna göre araştırmaya 
katılan öğretim elemanlarının çok büyük bir kısmının (%87,3) turizm eğitimi aldığı tespit 
edilirken, etik eğitimi konusunda benzer durum söz konusu değildir. Zira katılımcıların etik 
eğitimi alma oranı %49,1’dir.  

 

Tablo 4: Turizm yazınında bir çalışmaya katılma, etik ihlallere tanık olma ve etik ihlale 
maruz kalma durumları  

 n % 
Şimdiye kadar turizm yazınında iki veya daha fazla yazarlı 
bir çalışmaya katıldınız mı?  

Evet  49 89,1 
Hayır  6 10,9 

Turizm yazınındaki bilimsel yayınlarda yazarlık açısından 
herhangi bir etik ihlale tanık oldunuz mu? 

Evet  34 61,8 
Hayır  21 38,2 

Yaptığınız ortak çalışmalarda yazarlık ve sıralama 
konusunda size hiç haksızlık yapıldı mı?   

Evet  19 34,5 
Hayır  36 65,5 

 

 Tablo 4, katılımcıların çok büyük bir kısmının (%89,1) turizm yazınına katkı 
sağladığını göstermektedir. Bunun yanında katılımcıların büyük denilebilecek bir kısmı 
(%61,8) bir etik ihlale tanık olmuştur. Bu oran diğer bazı disiplinlerde olduğu gibi (Birinci, 
2006) turizm yazınında da etik ihlallerin yoğun bir şekilde yaşandığını ortaya koymaktadır. 
Ayrıca katılımcıların %34,5’i de bu etik ihlallere bizzat maruz kalmıştır.  

 

 Etik İhlallere İlişkin Bulgular 

 Bu bölümde katılımcılara sorulan altı adet soruya verdikleri cevaplardan elde edilen 
bulgular yer almaktadır. Bu sorulardan ilkinde katılımcılara çok yazarlı bilimsel çalışmalarda 
neden etik ihlallerin yaşandığı konusundaki düşünceleri sorulmuştur. Sonuçlar Tablo 5’de 
görülmektedir. 
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Tablo 5: Sizce turizm yazınındaki çok yazarlı bilimsel çalışmalarda etik ihlallerin yaşanma 
nedeni nedir? sorusuna yönelik ortaya çıkan düşüncelerin dağılımı 

 Frekans 
(n) 

Yüzde (%) 

Akademik ilerlemenin yayın odaklı olması 38 25,7 
Bilimsel kişiliğin zayıf olması 30 20,3 
Etik anlayışın eksikliği 27 18,2 
Akademik yükselme hırsı 18 12,1 
Akademik hiyerarşinin akademisyenlerin geleceği 
üzerinde etkili olması 

16 10,8 

Tembellik, kolaycılık 11 7,4 
Etik dışı uygulamaların kontrolsüz ve cezasız kalması 6 4 
Konuya ilişkin kuralların eksikliği/bilinmemesi 3 2 
Toplam  148 100 

  

 Çok yazarlı bilimsel çalışmalarda etik ihlallerin yaşanma nedeni konusunda en fazla 
oranda (%25,7) “akademik ilerlemenin yayın odaklı olması” düşüncesi kabul görmüştür. 
Erdem (2006)’in çalışmasında da bu görüş en fazla oranda kabul görürken; Erdemir vd. 
(2004: 73)’nin çalışmasında “akademik yükselmenin objektif şartlara değil üst kademedeki 
akademisyenlerle ilişkiye dayalı olması” görüşü ağırlık kazanmıştır. Ülkemizde akademik 
yükselme konusunda yayın dışındaki başarıların kabul görmemesi ve bu süreçte kimi zaman 
kişisel ilişkilerin daha önemli hale gelmesi bu sonucu doğurmaktadır. Bu ilişkilerin daha 
önemli hale gelmesi bilimsel kişiliğin zayıf olması nedeniyle de vuku bulabilir. Nitekim 
araştırma sonucunda “bilimsel kişiliğin zayıf olması” seçeneği (%20,3) ağırlık kazanan ikinci 
görüş olarak ortaya çıkmıştır. “Etik anlayışın eksikliği” de öne çıkan (%18,2) bir diğer 
düşünce olarak tespit edilmiştir.  

 Tablo 5’deki sonuçlar bilimsel çalışmalardaki yazarlık ve sıralama konusunun daha 
derinlemesine incelenmesini gerekli kılmaktadır. Çünkü etik ihlaller yazarlık ve sıralama 
konusu üzerinde sık sık yaşanabilmektedir. Tablo 6’da katılımcıların turizm yazınındaki çok 
yazarlı bilimsel çalışmalarda, yazarlık ve sıralaması konusunda yaşanan en önemli etik 
problemlerin tespitine yönelik sorulan soruya verdikleri cevaplar görülmektedir.  

 

Tablo 6: Turizm yazınındaki çok yazarlı bilimsel çalışmalarda yazarlık ve sıralaması 
konusunda yaşanan en önemli problemler nelerdir?  sorusuna yönelik ortaya çıkan 
düşüncelerin dağılımı 

 Frekans 
(n) 

Yüzde (%) 

Katkıya göre sıralama yapılmaması 66 32,8 
Hiç katkısı olmayan kişilerin isimlerinin yazılması  42 20,8 
“Sen beni yaz, ben de seni yazayım” düşüncesi 20 9,9 
Çalışmada yazarları unvan/kıdem derecesine göre sıralama 19 9,4 
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Kıyak olsun diye katkısı olmayan hocaların/danışmanların 
yazılması 

19 9,4 

Yazar sıralamasının tüm yazarların onayı alınmadan 
yapılması  

9 4,5 

Çalışmaya katkı yapanların isimlerinin yazılmaması 8 3,9 
Unvan ve yetkiyi etik olmayacak şekilde kullanarak 
sıralamaya müdahale etme 

8 3,9 

Az bir katkı ile yayına isim yazdırma 7 3,5 
Atama ve yükselmelerde puana ihtiyacı olana öncelik 
verme 

4 1,9 

Toplam  202 100 
 

 Turizm yazınındaki çalışmalarda yazarlık ve sıralaması konusunda yaşanan en önemli 
etik ihlal türü “katkıya göre sıralama yapılmaması”dır (%32,8). Oğuz (1999: 154) yazar 
listesinde birinci sıranın, üzerinde çalışılacak soruyu ortaya koyana; ikinci sıranın hipotezi 
kurana; üçüncü sıranın ise ortaya konan hipotezin nasıl sınanabileceği sorununu çözene ait 
olduğunu; sonraki isimlerin ise çalışmaya yaptıkları katkı oranında yerleştirilmesi gerektiğini 
ifade etmektedir. Ancak burada çıkan sonuç turizm yazınında, yazar sıralaması yapılırken bu 
şekle uygun davranılmadığını çağrıştırmaktadır.  

 Yazarlık ve sıralama konusunda ikinci en ciddi problem, hiç katkısı olmayan kişilerin 
isimlerinin yazılmasıdır (%20,8). Erdem (2006: 361) bu çalışmadan farklı sonuçlara 
ulaşmıştır. Zira Erdem, “hiç katkısı olmayan kişilerin isimlerinin yazılması” düşüncesinin en 
önemli etik ihlal olarak algılandığını tespit etmiştir. Oğuz (1999: 154), yazarların gündelik ve 
sıradan uygulamalarının dahi yazarlık hakkı getirmediğinin altını çizmektedir. Malone (1998: 
283) ise bir çalışmada yazar olabilmek için, a)araştırmanın planlanma, tasarım, analiz veya 
yorumlama aşamalarında katkıda bulunmak, b)yayına hazırlanmak ya da önemli oranda 
düşünsel katkı yaparak revize etmek, c)yayınlanacak son biçime onay vermek, olmak üzere üç 
koşulun da yerine getirilmesi gerekli olduğunu ifade etmektedir. Ancak sonuçlar bu 
aşamaların görmezden gelinerek ve çok ciddi bir etik ihlali gündeme getirerek, çalışmalarda 
katkısı olmayan kişilerin yazarlık hakkı elde ettiğini ortaya koymaktadır. Yazarlık ve sıralama 
konusunda en az karşılaşılan etik ihlal türü ise “atama ve yükselmelerde puana ihtiyacı olana 
öncelik verme” seçeneği olmuştur. Özelikle askeri akademilerde ve tıp fakültelerinde daha sık 
görülen (Demirci, 2014: 151) bu etik ihlal türü turizm yazınında az rastlanan etik ihlal türü 
olması bakımından farklılık oluşturmaktadır. Bu noktada bireylerin katkısı olmadığı 
çalışmaya neden isim yazdırdığı ya da neden böyle bir ihtiyaç duyduğu konusu merak 
uyandırmaktadır. Bu konuya yönelik olarak katılımcıların düşünceleri Tablo 7’de 
görülmektedir. 
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Tablo 7: İnsanların katkı yapmadığı bir çalışmaya isim yazdırma nedeni sizce ne olabilir? 
sorusuna yönelik ortaya çıkan düşüncelerin dağılımı  

 Frekans 
(n) 

Yüzde (%) 

Kolay yoldan yayın sayısını artırarak puan toplamak 62 36,7 
Akademik yükselme ve kariyer hırsı 30 17,7 
Bilimsel ahlâk eksikliği 18 10,6 
Bedavacılık, başkalarının sırtından geçinme hastalığı 12 7,1 
Üniversitelerin atanma ve yükselme kriterleri 12 7,1 
Karşılıklı çıkar ilişkileri  11 6,5 
Bilimsel yetersizlik 8 4,8 
Unvan almanın yayının niteliğine değil sayısına bağlı 
olması  

8 4,8 

Kişisel egosunu tatmin, tanınma/popülarite arzusu 7 4,1 
Kişilik Bozukluğu 1 0,6 
Toplam  169 100 

 

 Katkı yapılmayan bir çalışmaya isim yazdırma konusunda %36,7 oranında “kolay 
yoldan yayın sayısını artırarak puan toplamak” arzusunun yol açtığı düşünülmektedir. Erdem 
(2006: 361)’in çalışmasında en fazla oranda kabul gören akademik yükselme ve kariyer hırsı 
seçeneği ise burada ikinci olarak (%17,7) öne çıkmaktadır. 

 Çalışmanın önceki kısımlarında ifade edildiği üzere turizm yazını her geçen gün 
gelişmektedir. Bu gelişimin görülmesinde lisansüstü tez sayısının artması önemli bir etkiye 
sahiptir. Lisansüstü tezlerin yazımı sürecinde önemli bir danışman-öğrenci etkileşimi 
meydana gelmesi beklenir. Ancak bu süreçte ve özellikle de tez sürecinin tamamlanmasının 
ardından, tez çalışmasından bir bilimsel yayın oluşturulması sırasında etik ihlaller 
görülebilmektedir. Bunun tespitine yönelik sorulan soruya alınan cevaplar Tablo 8’de 
görülmektedir.  

 

Tablo 8: Danışman-öğrenci ilişkileri bağlamında lisansüstü çalışmalardan üretilen bilimsel 
yayınlarda ne tür etik sorunlar yaşanmaktadır? soruya yönelik ortaya çıkan düşüncelerin 
dağılımı 

 Frekans (n) Yüzde (%) 
Yazar sıralaması yapılırken danışmanın her şekilde ilk isim 
olması  

28 20,4 

Öğrencinin bağımsız yayın yapmasına danışmanın 
müdahale etmesi 

22 16 

Katkısı olmayan üçüncü kişilerin dahil edilmesi 20 14,6 
Hiç katkı yapmayan danışmanların adlarının yazılması 16 11,7 
Öğrencinin ucuz işçi gibi görülmesi  14 10,2 
Danışmanlık hizmetlerinin savsaklanması 14 10,2 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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 
 
 

 620 

Danışmanın emeği gözardı edilerek tezden üretilen 
yayınlara adının eklenmemesi 

12 8,8 

Öğrencinin tezinden öğrencinin adı hiç yazılmadan yayın 
yapılması 

6 4,4 

Öğrencinin yetersizliğini danışmanın gidermesi 5 3,7 
Toplam  137 100 

  

 Yazar sıralaması yapılırken danışmanın her şekilde ilk isim olması, yani öğrencinin 
katkısı fazla olsa bile danışmanın ilk isim olarak yazılması, Erdem (2006: 362)’in 
çalışmasında olduğu gibi, en sık görülen etik ihlaldir (%20,4). En az görülen etik ihlal türü ise 
öğrencinin yetersizliğini danışmanın doldurulması (%3,7) olarak tespit edilmiştir. Arabacı ve 
Akıllı (2013: 128)’nın yaptığı araştırmada ise iletişim yetersizliği ve rehberlik/yardım 
eksikliği, danışmanlar ile ilgili en çok şikayet edilen iki konuyu oluşturmaktadır. 

 Buraya kadar ortaya çıkan bulgularda turizm yazınında etik ihlallerin görülebildiği 
ortaya konmuştur. Peki, bu etik ihlaller gelecekte ne gibi olumsuzluklara gebedir? Bunun 
tespit edilmesi amacıyla katılımcılara yöneltilen soruya verilen cevaplar Tablo 9’da 
görülmektedir.  

 

Tablo 9: Bilimsel çalışmalarda etik ihlallerin yaşanması bilim camiası açısından ne tür 
sonuçları doğuracaktır? sorusuna yönelik ortaya çıkan düşüncelerin dağılımı  

  Frekans 
(n) 

Yüzde (%) 

Bilimsel düşüncedeki kalitenin düşmesi/özgünlüğün yok 
olması 

35 22,7 

Liyakatsizliğin ve yozlaşmanın yaygınlaşması 30 19,5 
Hak etmeyen kişilerin ön plana çıkması 23 15 
Ulusal ölçekte turizm bilim dalının saygınlığının ve 
güvenilirliğinin kaybolması 

21 13,6 

Hakkı yenenlerde motivasyon bozukluğu 20 13 
Topluma yararı olmayan yayınların çoğalması 15 9,7 
Genç kuşaklara kötü örnek olma  10 6,5 
Toplam  154 100 

 

 Etik ihlallerin oluşturabileceği en önemli olumsuz sonuç, bilimsel düşüncedeki 
kalitenin düşmesi/özgünlüğün yok olması şeklindedir. Erdem (2006: 363)’in çalışmasında ise 
oluşabilecek en önemli olumsuzluk “ulusal ölçekte bilim camiasının zarar görmesi” olarak 
tespit etmiştir. Bu araştırmada en az ortaya çıkabilecek olumsuzluk ise “genç kuşaklara kötü 
örnek olma” (%6,5) olarak düşünülmektedir. Her ne şekilde olursa olsun etik ihlallerin 
yaşanması ve devam etmesi mutlak manada olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle etik 
ihlallerin önlenmesi/azaltılması gereklidir. Bir sonraki soruda da bunun için neler yapılması 
gerektiği araştırılmıştır (Tablo 10).  
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Tablo 10: Turizm yazınındaki bilimsel çalışmalarda etik ihlallerin önüne geçebilmek için 
neler yapılması gerekmektedir sorusuna yönelik ortaya çıkan düşüncelerin dağılımı 

  Frekans 
(n) 

Yüzde (%) 

Etik ihlallerin denetlenmesi ve caydırıcı yaptırımlar 
uygulanması 

33 19,7 

Bilim insanlarına etik bilincin kazandırılması/bu yönde 
faaliyetler (eğitim, seminer vb.) düzenlenmesi 

31 18,4 

Atama ve yükselme yönetmeliklerinin yeniden 
düzenlenmesi 

25 14,9 

Çalışmaya başlarken kimin ne iş yapacağı ve hangi sırada 
olacağının belirlenmesi 

24 14,3 

Yayınlarda niceliğin değil niteliğin ön plana çıkarılması 20 11,9 
Üniversitelerdeki etik kurulların fonksiyonel hale 
getirilmesi / kurulların herkese objektif yaklaşması 

19 11,3 

Sorumluluk duygusuna sahip dürüst/ahlâklı insanların 
yetiştirilmesi 

16 9,5 

Toplam  168 100 
  

 Tablo 10’daki sonuçlara göre, atılması gereken en önemli adım, “etik ihlallerin 
denetlenmesi ve caydırıcı yaptırımlar uygulanması”dır (%19,7). Katılımcılardan biri “bu 
sistemde hiçbir şey değişmez” diyerek gayet karamsar bir duruş sergilese de, etik ihlallerin 
denetlenerek gerekli durumlarda caydırıcı yaptırımların uygulanması çözüme katkı 
sağlayacaktır. En az öne çıkan seçenek ise “sorumluluk duygusuna sahip dürüst/ahlâklı 
insanların yetiştirilmesi”dir. Ayrıca Erdem (2006: 363)’in yaptığı çalışmada bilim insanlarına 
etik bilincin kazandırılması/bu yönde faaliyetler (eğitim, seminer vb.) düzenlenmesi seçeneği 
öne çıkmıştır.  

 

 SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Son yıllarda toplumda yoğun bir şekilde hissedilmeye başlanan ahlaki yozlaşma, bilim 
insanlarına da sirayet etmiş durumdadır. Ahlaki yozlaşmanın ve diğer bazı sebeplerin etkisi ile 
bilim insanları, bilimsel etik dışı davranışlara yönelmiş ve bu durumdan bir kazanım elde 
etme telaşına düşmüşlerdir. Bu bakımdan bilim insanlarının etik konusu ile ilgili olarak 
düşüncelerinin tespit edilmesi ve devamında bilgilendirilerek bu davranışlardan 
vazgeçirilmeleri oldukça önemlidir.  

 Bu çalışmada turizm yazınında yaşanmış olan etik ihlalleri tespit etmek amaçlanmıştır. 
Bu kapsamda Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’nde turizm eğitimine 
sahip kurumlarda görev yapan 55 öğretim elemanına ulaşılışmış ve görüşleri tespit edilmeye 
çalışılmıştır.  
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 Büyük bir oranı (%89,1) turizm yazınına katkı sağlamış olan öğretim elemanlarının, 
yüksek bir oranda bir etik ihlale tanık olması ve önemli bir oranının buna bizzat maruz 
kalması, etik konusunu turizm yazınında da önemli hale getirmektedir. Araştırmaya katılan 
öğretim elemanlarının yaklaşık yarısının etik konusunda herhangi bir eğitim almamış olmaları 
önemli bir eksiklik olarak görülebilir. Buradan etik sorunların ortaya çıkmasının bir nedeni 
olarak etik konusundaki eğitim eksikliği gerekçe olarak ileri sürülebilir. Her ne kadar belli bir 
bilinç ve farkındalık seviyesine sahip olan öğretim elemanlarının neyin etik davranış, neyin 
etik dışı davranış olduğu konusunda bir eğitim almamış dahi olsa bilgi sahibi olacakları ileri 
sürülebilir. Ancak literatürde de birçok yazar tarafından dile getirildiği üzere, etik dışı 
davranış göstermenin en büyük nedenlerinden birinin eğitim eksikliği olduğu 
unutulmamalıdır. O halde iyi tertiplenmiş eğitim faaliyetleri ile öğretim elemanlarının 
bilimsel etik ilkeler konusunda eğitim almaları sağlanabilir. Buna yönelik olarak geleceğin 
öğretim elemanları olarak lisans ve lisansüstü öğrencilerinin etik konusunda zorunlu dersler 
almaları faydalı olacaktır. Şu an görevli olan öğretim elemanlarının ise seminer, panel vb. 
faaliyetler ile bilgilendirilmesi sağlanabilir. Bu faaliyetler arasında, tüm turizm 
akademisyenlerine birarada toplanma imkanı tanıyan ulusal turizm kongrelerinde konu, 
“uzmanlık alan toplantıları” ile detaylı bir şekilde anlatılabilir.   

 Turizm yazınında etik ihlallerin öne çıkması ile ilgili olarak “akademik ilerlemenin 
yayın odaklı olması” düşüncesi en çok kabul gören düşünce olmuştur. Esasında bilimsel 
araştırmaların doğal sonucu olan yayınların, yeniliklerin ve değişimlerin yayılması, fikir ve 
önerilerin dünya çapında tartışılması için anahtar bir rolde olması gerekirken, etik ihlallere 
konu olması söz konusudur. Bu bakımdan akademik ilerleme kıstasları belirlenirken niceliğe 
değil niteliğe odaklanılmalı ve akademisyenler üzerindeki yayın baskısı azaltılmalıdır. 
Hâlihazırda bu konu, etik ihlallerin önlenebilmesi için yapılması gerekenler konusunda 
katılımcılar tarafından dile getirilen bir düşünce olarak da karşımıza çıkmıştır.   

 Diğer taraftan bilimsel yayınlardaki yazarlık ve sıralama konusu literatürde sıkça dile 
getirilen bir konu olmasının yanında çeşitli ortamlarda tartışmalara da yol açmaktadır. Küçük 
katkılar yazarlık getirir mi, yoksa bu kimselere sadece teşekkür etmek yeterli midir? Esasında 
bu sorulara literatürde cevap verilmiştir. Ancak araştırmanın sonuçları göstermiştir ki, turizm 
yazınındaki yazarlar arasında bu konu tam anlamıyla bilinmemekte ya da bilinmesine rağmen 
uygulanmamaktadır. Zira “katkıya göre sıralama yapılmaması” ve “hiç katkısı olmayan 
kişilerin isimlerinin yazılması” yazarlık ve sıralama ile ilgili etik ihlallerin yarıdan fazlasını 
oluşturmaktadır. Bu etik ihlalin yaşanmasına neden olan faktör ise daha çok “kolay yoldan 
puan toplayarak yayın sayısını artırma” arzusudur. Yani denilebilir ki, etik ihlallere neden 
olarak en çok öne çıkan “akademik ilerlemenin yayın odaklı olması” düşüncesi, kolay yoldan 
yayın sayısını artırma arzusu ile birleşince yazarlık ve sıralama konusundaki etik ihlaller de 
kaçınılmaz olmaktadır.     

 Turizm yazını gün geçtikçe büyüyen ve gelişen bir yazındır. Bu gelişime lisansüstü 
tezlerin önemli bir katkısı vardır. Ancak bu süreçte de etik ihlallerin yaşandığı ortaya 
çıkmıştır. Katılımcılarından biri “hocaların çoğu tezlerden habersiz” diyerek yaşanan 
olumsuzlukları danışman yönüyle ifade etmektedir. Literatürde yer alan farklı çalışmalar da 
bu ifadeyi desteklemektedir. Bu nedenle tez danışmanlığı yapan öğretim elemanlarının tez 
sürecinde öğrencileri ile iletişimi kesintiye uğratmamaları, gereken rehberliği ve yardımı 
göstermeleri, bir başka ifadeyle “tezden haberdar olmaları” hem sorunların azaltılması hem 
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de tezin kalitesinin artırılması bakımından önemlidir. Bunun yanında öğrenci kaynaklı etik 
sorunlar da göze çarpmaktadır. Her ne kadar, oldukça cüzi bir durumda olduğu tespit edilse 
de, öğrencinin yetersiz olması nedeniyle boşluğu danışmanın doldurması gibi sorun da söz 
konusudur. Bu sorunun ortadan kaldırılabilmesi için de lisansüstü mülakat sınavlarında jürinin 
daha seçici davranması ve gereken yeterliliği sağlayamayan hiçbir adayın, sırf kontenjan 
doldurmak maksadıyla bile olsa, kabul edilmemesi gerekmektedir.  

 Araştırma sonuçlarına göre etik ihlallerin yaşanmaması için her şeyden önce etik 
ihlallerin denetlenmesi ve caydırıcı yaptırımlar uygulanması gerekmektedir. Bu konuda 
YÖK’ün 2014 yılında yayınlamış olduğu Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri 
isimli çalışma önemli bir adımdır. Ayrıca üyesi bulunduğumuz “Avrupa Bilimsel Dürüstlük 
ve Doğruluk Komitesi”nin (Kansu ve Ruacan, 2002: 766) belirlediği esaslar da yol 
göstericidir. Üniversitelerde oluşturulmaya başlanan etik komiteleri ise etik ihlallerin 
soruşturulması bakımından önemli görevler alabilir. Açılacak soruşturmalar sonucunda da 
suçlu bulunan öğretim elemanlarının lisans ve lisansüstü derslerinden uzaklaştırılması, hiçbir 
idari görev verilmemesi, bilimsel toplantılara katılımlarının engellenmesi gibi yaptırımlara 
maruz bırakılması caydırıcı yaptırımlar olarak uygulanabilir.  

 Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Anket uygulamasının Balıkesir 
Üniversitesi ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ile sınırlandırılarak yapılması en büyük 
sınırlılık olarak belirtilebilir. Bu bakımdan sonuçların genellenmesi noktasında dikkatli 
davranmak gerekmektedir. Sonraki araştırmaların daha büyük bir kitleyi kapsayacak şekilde 
yapılması sonuçların daha rahat bir şekilde genellenebilmesine olanak tanıyacaktır. Bir başka 
sınırlılık ise çalışmada etik ihlaller konusundaki algılamaların ölçülmemesi ve unvan, meslek 
deneyimi, görev yapılan kurum, yaş, cinsiyet gibi değişkenler ile ilişkisinin incelenmemesidir. 
Sonraki çalışmalarda bu konu üzerine de araştırmalar yapılabilir.  
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     OLUMLU DENETÇİ GÖRÜŞÜNÜN HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİSİ: 
BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ 

 
Cuma ERCAN*   Gülsün İŞSEVEROĞLU** 

 

Öz 
 
Finansal tablolar, bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını gösteren temel araçlardır. Finansal 
tablolarda yer alan bilgilerin doğru ve güvenilir olması ilgililer açısından çok önemlidir. Bunun güvencesi ise 
denetimdir. Denetim, finansal tablolardaki bilgilerin doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanmasında önemli 
bir işleve sahiptir.  Denetim raporu, finansal tabloların kullanıcıları ile denetçiler arasında önemli bir iletişim 
aracıdır. Bu çalışmanın amacı, 2013 ve 2014 yıllarında Borsa İstanbul 100 Endeksindeki şirketlerin hisse 
senedi fiyatları ile olumlu denetçi görüşleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma sonucunda, olumlu 
denetçi görüşlerinin hisse senedi fiyatları üzerine bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Sadece 2013 yılında 
ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetleri fiyatlarında %5 düzeyinde anlamlı bir farklılık 
gözlemlenmiştir. Bunu nedenini, denetim raporunun içeriğinin ve önemin yatırımcılar tarafından yeterince 
bilinmemesine bağlayabiliriz. 
 
Anahtar Kelimeler: Denetim Raporları, Finansal Tablolar, Hisse Senedi Fiyatları 
 
 
 
 
   THE EFFECT OF THE UNQUALIFIED AUDIT OPINION ON SHARE PRICES: THE CASE OF 

BORSA ISTANBUL 
 
Abstract 

Financial statements are the main tool that provides information about the company's financial position and 
results of operations. The given information must be accurate and reliable for interested person. This 
assurance is an audit. Auditing has an important function in ensuring the accuracy and reliability of the 
information in the   financial statements. Audit report is a major instrument of communication between 
auditor and the users of financial statements. The aim of this paper is to examine the correlation between 
unqualified audit report and share prices for companies in Borsa Istanbul 100 Index during the 2013-2014 
periods. The result of the survey indicated that unqualified audit opinion has no significant effect on share 
prices. Only one significant difference was observed at 5% level in the stock prices of the companies 
operating in the trade sector in 2013. This may be due to the lack of understanding for the contents and 
importance of such reports. 

 
 
Keywords: Audit Reports, Financial Statements, Stock Prices  
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    1.GİRİŞ 

     İşletmelerin dili olarak adlandırılan muhasebe,  finansal nitelikteki işlemleri 
kaydeder, sınıflandırır ve finansal tablolar şeklinde özetleyerek ilgili taraflara sunar. 
Finansal tablolar muhasebe bilgi sisteminin çıktıları olup, işletmenin finansal durumu ve 
faaliyet sonuçları hakkında bilgi veren temel araçlardır. Finansal tablolar hiç şüphesiz 
sermaye piyasasında yatırımcıların en önemli bilgi kaynağıdır. Yatırımcı sermaye 
piyasasında hangi şirkete yatırım yapacağına karar verirken o şirketin finansal 
tablolarından yararlanır. Bu nedenle finansal tablolar kamunun aydınlatılmasında 
kullanılan temel araçlardan birisidir.  

     Finansal tablolar aracılığıyla kamuya açıklanan bilgilerin doğru, güvenilir ve tam 
olması gerekmektedir. Finansal piyasaların temelini güvenilir bilgi oluşturmaktadır. 
Güvenilir bilgi sermaye piyasasında yer alan bütün taraftarlar için çok önemlidir. Bu 
nedenle sermaye piyasalarında kamunun aydınlatılması açısından finansal tablolarda yer 
alan bilgilerin gerçeği yansıtması gerekir. Ancak bazen finansal tabloları hazırlayanlar 
kendi çıkarları doğrultusunda yanlış bilgi sunabilirler. Özellikle son dönemlerde ortaya 
çıkan bazı skandallar bu fikri doğrular niteliktedir. Bu skandallarla birlikte işletmeler 
tarafından kamuya açıklanan finansal bilgilerin doğru olup olmadığı sorgulanır hale 
gelmiştir. Bu noktada bağımsız denetim kamuya açıklanan finansal bilgilerin doğruluk ve 
güvenilirliğinin sağlanmasında önemli bir işleve sahiptir. 

      Yatırımcıların yatırım kararlarında temel noktayı oluşturan finansal tabloların, 
gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı ancak bağımsız denetimden geçtikten sonra 
yatırımcılar acısından bir anlam ifade edecektir.  Bağımsız denetim sayesinde yatırımcılar 
piyasaya güven duyarak daha fazla yatırıma yönelebilirler. Bu durum ise makro düzeyde 
bir ekonomik gelişme ve kalkınmayı beraberinde getirecektir. Özellikle Türkiye gibi 
gelişmekte olan piyasalar acısından bakıldığında yabancı yatırımcının ülkeye çekilebilmesi 
için piyasanın açıklık ve doğruluğunun sağlanması daha da önem kazanmaktadır( 
Türk,1985:11). 

Bağımsız denetim ile şeffaflık ve hesap verebilirlik anlam kazanmakta ve bağımsız 
denetim sermaye piyasasındaki ilgililerin doğru kararlar almalarına, piyasalarda 
güvenilirliğin ve istikrarın sağlanmasına hizmet etmektedir (Koldaş,2001:21) . 

Bağımsız denetçi finansal tabloları değerlendirerek ulaştığı sonuçları denetim 
raporu aracılığıyla ilgililere sunar. Bağımsız denetçi tarafından sunulan bu rapor sermaye 
piyasasındaki ilgililer tarafından güvenilir bir bilgi kaynağı olarak işlev görür. Kamuya 
açıklanan denetçi raporlarının hisse senetleri fiyatlarını etkileyip etkilemeyeceği önemli bir 
araştırma konusudur. Bu çalışmada kamuya açıklanan olumlu denetçi görüşlerinin hisse 
senedi fiyatlarına etkileri araştırılmıştır. 

2.LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Literatürde denetim raporları ve denetçi görüşleri konusunda birçok çalışma 
bulunmaktadır.  Denetçi görüşlerinin hisse senedi getirileri üzerindeki etkisini inceleyen 
çalışmaların bir kısmında, denetçi görüşlerinin hisse senedi fiyatlarını etkilediği 
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görülürken, diğerlerinde etkilemedi sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmalar ve ulaşılan 
sonuçların bazıları aşağıda verilmiştir. 

     Wickramasingha ve Nanayakkara (2015) Sri Lanka’daki denetçi görüşlerinin 
yatırımcı kararlarına etkisi üzerine ampirik bir çalışma yapmışlar. Bu çalışma sonunda, 
yatırımcıların denetimle ilgili çok az bilgiye sahip olduğunu ve denetçi görüşlerinin yatırım 
kararlarını etkilemediği sonucuna varmışlardır. Dolayısıyla yatırım kararlarında denetçi 
görüşlerin bir bilgi değeri taşımadığına hükmetmişlerdir. 

      Ianniello ve Galloppo (2015) İtalya’da denetçi görüşlerine sermaye piyasasının 
tepkisini ölçmüşler. Yatırım kararları için denetim raporlarının bilgi değeri taşıdığı 
sonucuna ulaşmışlardır. Özellikle denetim raporundaki şartlı görüşün hisse fiyatları 
üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğunu gözlemlemişler. Ayrıca olumlu denetçi 
görüşünün hisse fiyatları üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuşlardır. 

     Moradi vd.(2011) İranda’ki şirketlerin şartlı denetim raporlarının bilgi içeriğini test 
etmek ve hisse fiyatları ile arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla bir çalışma 
gerçekleştirmişler. Araştırma sonucunda şartlı denetim görüşünün hisse senedi fiyatları 
üzerinde bir etkiye sahip olmadığını gözlemlemişler. Ayrıca İran’daki denetim raporu 
kullanıcılarının denetim raporlarının anlamını bilmediklerini ve değerini takdir 
etmediklerini ortaya koymuşlardır. 

    Tahinakis vd.(2010) Atina Borsası’ndaki şirketlerin denetim raporlarının hisse 
senetleri üzerine etkisini incelemişler. Araştırma sonucunda denetim raporunun 
yatırımcılar için sınırlı bilgi sunduğunu ve onların karar verme süreçlerinin bir parçası 
olmadığını ortaya koymuşlardır. Bununla birlikte Tahinakis vd., denetim raporunun 
yayınlanmadan önceki bir günde şirketlerin hisse senetleri üzerinde çok az bir etkiye sahip 
olduğunu gözlemlemişlerdir. Bunun nedenini ise,  denetim raporunun içeriğinin ve 
öneminin yatırımcılar tarafından anlaşılmamasına bağlamışlar.  

     Al-Thuneibat vd.(2008) şartlı denetçi raporlarının hisse senetlerine etkilerini 
incelemişler. Al-Thuneibat vd. yaptıkları incelemede, şartlı denetçi görüşlerinin hisse 
senedi fiyatları üzerine etkisinin olmadığını gözlemlemişlerdir. Bunun nedenini ise, 
yatırımcıların muhtemelen denetim raporlarının değerini bilinmediklerine ve içeriğini 
anlamadıklarına dayandırmışlar. 

      Aygören ve Uyar (2007) İMKB’de işlem gören şirketlerin denetim görüşlerinin 
hisse senedi getirileri üzerindeki etkisini incelemişler ve olay aralığında yatırımcıların 
anormal getiriler elde ettikleri sonucuna ulaşmışlar. Ayrıca, yatırımcıların şartlı denetim 
görüşüne, olumlu denetim görüşüne göre daha hızlı tepki gösterdiklerini tespit etmişlerdir. 
Araştırma sonucunda İMKB’nin yarı etkin bir yapıya bile sahip olmadığını belirtmişlerdir. 

      Martinez vd.(2004) yaptıkları çalışmada, İspanyadaki şirketlerin şartlı denetim 
raporları ile hisse senetleri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Denetim raporlarının 
yatırımcılar için bir bilgi değeri taşımadığı ve hisse senedi fiyatlarını etkilemediği 
sonucuna varmışlardır. 
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      Soltani(2000), denetim raporları ve hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi 
incelemiştir. Denetim raporlarının yayınlandığı tarihlerde anlamlı negatif anormal getiri 
sağladığını gözlemlemiş. 

     Chen ve Church (1996) yaptıkları çalışmada, denetim raporunda denetçi görüşleri 
olumlu olarak açıklanan işletmelerin hisse senedi fiyatlarında ani düşüş beklentisinin daha 
az olduğunu ortaya koymuşlardır.  

      Farklı ülkelerde ve farklı zamanlarda  yapılan birçok çalışmalarda, denetçi 
görüşlerinin yatırımcılar için bilgi değeri taşımadığını sonucuna ulaşılmıştır. Bunlara örnek 
olarak, Elliott (1982), Frost (1991), Dopuch ve Leftwich (1986), Czernkowski  vd.(2010), 
Mutchler(1985), Frost (1991) verebiliriz. Diğer taraftan, Whittred (1980), Choi  ve  Jeter 
(1992), Chen vd. (2000), Menon  ve  Schwartz (1987), Banks ve Kinney (1982), Gul  
(1990), Lopez Vd.( 2009), Shelton  ve Whittington ( 2008) yaptıkları çalışmalarda denetçi 
görüşlerinin yatırımcılar için bilgi değeri taşıdığı sonucuna varmışlardır(Wickramasingha 
ve Nanayakkara,2015:34-35). 
 
3.BAĞIMSIZ DENETİM VE KAMUYU AYDINLATMA  

Bağımsız denetim bir işletmenin finansal tablolarının doğruluk ve güvenirliği 
konusunda makul bir güvence sağlamak üzere görüş oluşturmak için bağımsız bir dış 
denetçi tarafından sistematik olarak kanıtların toplanması, incelemesi ve sonuçların ilgili 
taraflara iletmesi sürecidir(Yılancı vd.,2012:6). 

      Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğe göre 
bağımsız denetim; “İşletmelerin kamuya açıklanacak veya Kurulca istenecek yıllık finansal 
tablo ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve 
doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim 
kanıtlarının elde edilmesi amacıyla bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli 
tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden 
denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını” şeklinde tanımlanmıştır(Seri: x, 
No: 22, m.4/b) 

     Söz konusu tebliğe göre, finansal tabloların bağımsız denetiminin amacı; ”finansal 
tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu 
ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip 
göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır.” Ancak 
bağımsız denetçinin görüşü, finansal tabloların güvenilirlik derecesini artırmakla birlikte, 
bu görüş finansal tabloları bağımsız denetime tabi tutulan işletmenin gelecekteki durumu 
hakkında ve işletme yönetiminin işletmenin faaliyetlerini etkin ve verimli bir biçimde 
yönettiğine dair bilgi sağladığı şeklinde değerlendirilmez. 

     Diğer taraftan bağımsız denetim, ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumlarına ait 
hesapların vergi kanunları açısından incelenmesini kapsamaz. Bağımsız denetçinin 
sorumluluğu, denetim standartlara uygun bir inceleme yapmakla sınırlıdır. Bununla 
beraber, bağımsız denetçi, yönetimin yasal olmayan davranışlarını bulup çıkarmaktan da 
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sorumlu değildir. Çünkü yasa dışı olayları saptamak hukukun işidir. Denetçinin bir hukuk 
uzmanı olarak hareket etmesini beklemek yanlış olur.(Erdoğan,2002: 60) 

     Muhasebe bilgilerinin çokluğu ve karmaşıklığı, ilgililerin çoğunluğunun işletmeden 
uzak olması, bilgiyi sağlayanların eğilimleri gibi faktörler finansal tabloların bağımsız bir 
kişi tarafından denetlenmesi gereğini ortaya çıkarmıştır(Bozkurt,1999: 20-21). 

     Bağımsız denetimin işletmeye, ortaklara ve yatırımcılara sağladığı birçok yararlar 
vardır. Bağımsız dış denetimden geçmiş bir finansal tablo, güvenilir, doğru ve şeffaf bir 
finansal tablodur. Bağımsız denetim sayesinde işletme yöneticisi, işletmede var olan 
yanlışlıkları, yolsuzlukları, eksiklikleri, zamanında öğrenir. Bunun sonucunda işletme 
yöneticisi daha sağlıklı ve doğru karar verme olanağına kavuşur. Ayrıca yönetim bilerek 
veya bilmeyerek bazı olayları ortaklardan gizleyebilir. Bağımsız denetim sayesinde tüm 
ortakların ve özellikle de yönetimde yer almayan ortakların hakları daha iyi korunmuş olur. 
Diğer taraftan finansal tabloları bağımsız bir dış denetçi tarafından denetlenmiş olan 
işletmelerin hisse senetleri yatırımcılar tarafından daha güvenilir ve tercih edilir bir duruma 
gelir(Erdoğan,2002:62). 

    Kamuyu aydınlatma sistemi, yatırım kararları için gerekli olan finansal tablo ve 
raporların standardizasyonunun sağlanması, bunların bağımsız denetimden geçirilerek 
kalite açısından güvenilir kılınması ve kamuya açıklanma sürecini kapsar. Finansal 
tabloların ilan edilmesi kamuyu aydınlatmanın sadece şeklî yönünü ifade etmektedir. Aynı 
zamanda, finansal tablo ve raporlarının içerik ve format açısından da finansal raporlama 
standartlarına uygun olarak hazırlanması gerekir. Kamunun aydınlatılmasında finansal 
tablo ve raporların finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ne kadar önemli ise, 
bu tablo ve raporların güvenilirlikleri açısından öngörülen standartlara göre hazırlanıp 
hazırlanmadıklarının bağımsız denetim süzgecinden geçirilmesi de o kadar önemlidir. 
Çünkü Sermaye Piyasası Kurulu, bağımsız denetimi en önemli kamuyu aydınlatma 
araçlarından biri olarak değerlendirmektedir (Sayar,2005:6-8). 

4. DENETÇİ GÖRÜŞÜNÜN HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİSİ  

      Denetim raporunun hazırlanması denetim sürecinin son halkasını oluşturur. Denetçi 
finansal tablolarla ilgili toplamış olduğu kanıtları değerlendirerek finansal tablolar 
hakkında belli bir görüşe ulaşır ve bu görüşünü denetim raporu ile ilgili taraflara sunar. 
Denetim raporu denetimle ilgili dışarıya sunulan önemli bir belgedir. Bu nedenle denetçi 
denetim raporunu hazırlarken genel kabul görmüş denetim standartlarından raporlama 
standartlarına titizlikle uymalıdır. Bu standartlar denetçinin denetim raporunu hazırlarken 
nelere dikkat etmesi gerektiğini ve denetim raporunda asgari hangi bilgilere yer vermesi 
gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Raporlama standartlarına göre denetçi denetim 
süreci sonunda ulaşmış olduğu görüşünü dört şekilde yazabilir. Bunlar; olumlu, koşullu, 
olumsuz veya görüş bildirmekten kaçınma şeklindedir. 

      Denetçi, yapmış olduğu denetim faaliyetleri sonucunda finansal tabloların bütünün 
Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygun olarak doğruyu yansıttığı kanaatine 
varırsa, olumlu görüş bildiren standart bir rapor hazırlayacaktır. Tersi durumda ise olumsuz 
görüş bildiren bir rapor hazırlayacaktır. Denetçi bazı konularda çekinceleri olmakla 
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birlikte, finansal tabloların bütününün Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygun 
olarak doğruyu yansıttığı kanaatine varırsa, koşullu olumlu görüş bildiren bir rapor 
yazacaktır. Diğer taraftan denetçi ne olumsuz ne de olumlu görüş bildirebilecek kadar 
inceleme yapamamış veya önemli belirsizliklerle karşılaşmış ise, görüş bildirmekten 
kaçınma yoluna gidebilir. Aslında tüm tarafların beklentisi olumlu görüş bildiren bir 
raporun sunulması yönündedir. Çoğunlukla da denetim raporları bu şekilde yazılır.( 
Yılancı vd.,2012:28-29) 

     Bağımsız denetim raporu, denetimin yapıldığı dönemde, finansal tabloların gerçeği 
yansıtıp yansıtmadığını gösterir. Ancak, bu rapor hiçbir şekilde işletmenin finansal 
durumunun belli bir süre sonra ne olacağını, bu işletmeye yatırım yapmanın uygun olup 
olmayacağı konusunda bir bilgi kaynağı olarak değerlendirilemez(Erdoğan,2002:60).  

      Denetçi, denetim raporunda olumlu görüş vermişse, denetim raporunun açıklandığı 
tarihlerde yatırımcılar fiyat hareketleri bekleyebilirler. Genellikle de yatırımcıların bu 
beklentileri pozitif yönde olmaktadır. Eğer denetçi denetim raporunda olumsuz, koşullu 
veya görüş bildirmekten kaçınma şeklinde görüş bildirmişse ilgili tarihlerde de negatif 
yönde bir fiyat hareketi beklenebilir. Bu bağlamda denetçi görüşlerinin hisse senedi 
getirilerine etkisi yatırımcıların anormal getiri elde edip edemediklerini 
gösterebilir(Aygören ve Uyar,2007:34). 

     Diğer taraftan kamuya açıklanan bilgilerin hisse senetleri fiyatlarına yansıması 
piyasanın etkinlik derecesine bağlıdır. Etkin Piyasalar Teorisi’ne göre, etkin piyasalarda 
kamuya açıklanan tüm bilgiler hisse senedi fiyatlarına yansıtılmaktadır. Bu nedenle 
yatırımcıların normalin üstünde bir getiri elde etmeleri söz konusu değildir. Etkin olmayan 
piyasalarda ise yatırımcıların normalin üstünde bir getiri elde etmeleri söz konusu olabilir. 
Bu bağlamda, piyasanın denetim raporlarına tepkisi test edilebilir. Bu test ile piyasanın 
yarı-kuvvetli etkinlik derecesi de test edilmiş olur( Aygören ve Uyar,2007:32-33). 

5.ARAŞTIRMA YÖNTEMİ  

     Bu araştırmada,  kamuya açıklanan olumlu denetçi görüşünün hisse senedi fiyatları 
üzerine etki edip etmediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada olumlu denetçi 
görüşlerini esas almamızın nedeni, kamuya açıklanan denetim raporlarının çoğunluğunun 
olumlu görüş içermesi ve beklentinin bu yönde olmasıdır. 

     Bu amaçla,  Borsa İstanbul 100 Endeksinde olumlu denetçi raporu yayınlayan 92 
şirket araştırma kapsamında incelenmiştir. Bu şirketler Holding, Finans, İmalat, Ticaret ve 
Hizmet işletmeleri olmak üzere beş gruba ayrılmıştır. Araştırmada bu şirketlerin 2013 ve 
2014 yıllarına ait denetim raporu açıklanmadan önceki on gün ve denetim raporu 
açıklandıktan sonraki on güne ait hisse senetleri fiyatları ortalaması temel olarak alınmıştır. 
Bu veriler, Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü’nden yazılı istek üzerine elde 
edilmiştir. 

     Verilerin analizinde SPSS İstatistik programı kullanılmıştır. Denetim raporları 
kamuya açıklanmadan on gün önceki ve on gün sonraki hisse senedi fiyatları exel 
ortamında yıllara göre tablolar halinde hazırlanmıştır.  
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     Araştırmada, bağımlı iki örneklem T testi uygulanmıştır. T testi parametrik bir test 
olduğundan normallik varsayımı basıklık ve çarpıklık katsayılarıyla kontrol edilmiştir. Bu 
kontrol sırasında değerler, sınır olan artı eksi 2,58 değerleri arasında çıkmıştır. 

6.ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

     Araştırmada, Borsa İstanbul 100 Endeksi’nde olumlu denetçi raporu yayınlanan 92 
şirketin 2013 ve 2014 yıllarına ait hisse senedi fiyatlarının denetim raporu yayınlanmadan 
önceki ve denetim raporu yayınlandıktan sonraki karşılaştırılmaları SPSS istatistik 
programı kullanılarak incelenmiş ve elde edilen bulgular sırasıyla Tablo1 ve Tablo 2’de 
verilmiştir. 

   
 
     Tablo 1.  Sektörlere Göre 2013 Yılı T Testi Sonuçları 

Sektörler Ortalama Standart 
Sapma 

T-Testi 
Değerleri 

P (Olasılık) 
Değerleri 

Hizmet ,54000 1,62513 0,997 0,348 
Ticaret -1,11538 1,63937 -2,453** 0,030 
İmalat -,03615 1,70561 -0,132 0,895 
Finans 1,25810 6,69928 0,861 0,400 

Holding -,67000 1,90766 -1,111 0,296 
        *,**,*** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlam düzeyini göstermektedir. 
 
     Tablo 1’de görüldüğü gibi, 2013 yılı için hizmet, ticaret,  imalat ve finans sektörü 
ile holdinglerin denetim raporunun yayınlandığı günden geriye doğru on günlük hisse 
senedi fiyat ortalamaları ile on gün sonraki fiyat ortalamaları arasındaki farklılıklar %5 
anlam düzeyine göre değerlendirilmiştir.  

     Tablo 1’de sunulan sonuçlara göre, sadece ticaret sektörüne ait T değeri istatistiki 
olarak anlamlı bulunmuş ve denetim öncesi ve sonrasına ait hisse senedi değerlerinin 
birbirine eşit olduğu yönündeki hipotez %5 anlam düzeyinde reddedilmiştir. Hizmet, 
imalat ve finans sektörü ile holdinglere ait hisse senedi fiyatlarının denetim öncesi ve 
sonrası fiyatlarının aynı olduğu yönündeki hipotez kabul edilmiştir. Dolayısıyla ele alınan 
5 sektörden sadece ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin hisse senedi fiyatlarının 
farklılık gösterdiği, diğer sektörlerdeki işletmeler için anlamlı bir farklılık olmadığı 
görülmüştür. 

      Şirketlerin 2014 yılı için denetçi raporu yayınlamadan önceki ve sonraki on güne ait 
hisse fiyatlarının ortalamalarının farklı olup olmadığının analizi için de yine T testi 
uygulanmış ve elde edilen bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. 

     Tablo 2:   Sektörlere Göre 2014 Yılı T Testi Sonuçları 

Sektörler Ortalama Standart 
Sapma 

T-Testi  
Değerleri 

P (Olasılık) 
Değerleri 

Hizmet ,32444 1,62513 1,706 0,126 
Ticaret -,39714 1,63937 -1,066 0,306 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	  
	  
	  

	   637	  

İmalat -,16952 1,70561 0-,634 0,530 
Finans ,00857 6,69928 0,161 0,874 

Holding ,03273 1,90766 0,496 0,631 
      *,**,*** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlam düzeyini göstermektedir. 
 
     2014 yılı için hizmet, ticaret,  imalat, finans ve holding sektörlerinde faaliyet 
gösteren işletmelerin denetim raporunun yayınlandığı günden geriye doğru on günlük hisse 
senedi fiyat ortalamaları ile on gün sonraki fiyat ortalamaları arasındaki farklılıklar %5 
anlam düzeyine göre değerlendirilmiştir. 

      Yukardaki sonuçlara göre, 2014 yılı için tüm sektörlerde hisse senedi fiyatları 
denetim öncesi ve sonrası için fiyat farklılıklarının olmadığı yönündeki hipotez 
reddedilememektedir. Dolayısıyla hizmet, ticaret,  imalat ve finans sektörü ile holdinglere 
ait hisse senedi fiyatlarının denetim öncesi ve sonrası fiyatlarında anlamlı farklılığın 
olmadığı hipotezi kabul edilmiştir. 

7.SONUÇ 

     Denetim, finansal tablolardaki bilgilerin doğruluğunun ve güvenilirliğinin 
sağlanmasında önemli bir işleve sahiptir. Denetçi, denetim süreci sonunda ulaşmış olduğu 
görüşünü denetim raporu ile sunar. Denetçiler, görüşlerini olumlu, şartlı, olumsuz ve görüş 
bildirmekten çekinme olmak üzere dört şekilden birisi ile belirtirler.  

     Olumlu denetçi görüşünün ilgili şirketin hisse senetleri fiyatlarına etkisinin olup 
olmadığının araştırıldığı bu çalışmada, 2013-2014 yılları için işletmeler ticaret, hizmet, 
holding, imalat ve finans olmak üzere beş kategoriye ayrılmıştır. Denetim raporunun 
açıklandığı tarih (t) esas olmak üzere t+10 ve t-10 işlem gününün kapanış fiyatları arasında 
anlamlı farklılığın olup olmadığı T testi ile test incelenmiştir. 

     Test sonuçlarına göre, 2014 yılında anlamlı bir farklılık görülmez iken, 2013 
yılında sadece ticaret sektöründe anlamlı farklılık gözlemlenmiştir. Bu sonuç literatürdeki 
Moradi vd.(2011), Al-Thuneibat vd.(2008), Martinez vd.(2004) , Elliott (1982), Frost 
(1991), Dopuch ve Leftwich (1986), Czernkowski  vd.(2010), Mutchler(1985), Frost 
(1991)  gibi birçok araştırma ile paralellik göstermektedir. 

Tüm bunlardan hareketle,  denetim raporu öncesi-sonrası farklılığın olmamasını 
piyasa           etkinliği ile ilişkilendirmek mümkündür. Çünkü etkin piyasalarda yatırımcılar 
anormal getiri elde etmezler. Denetim raporunun hisse fiyatları üzerinde etkisinin 
olmamasının diğer bir nedeni ise,  denetim raporunun içeriğinin ve öneminin yatırımcılar 
tarafından yeterince bilinmemesidir. 

     Genellikle olumlu denetçi görüşlerinin açıklandığı tarihlerde hisse senetleri 
fiyatlarında pozitif yönde bir hareketlilik beklenir. Borsa İstanbul’daki şirketlerin hisse 
senedi fiyatlarına olumlu denetçi görüşünün etki etmemesinin nedeni acaba nedir? Bunun 
nedeni, Borsa İstanbul’un etkinliği ile mi ilgilidir? Ya da denetçi raporlarının  yatırımcılar  
için bir bilgi değeri taşımaması ile mi ilgilidir? Olumlu denetçi görüşünün hisse senedi 
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fiyatları üzerine etkisinin olmamasını, piyasa etkinliğinden ziyade, denetim raporunun 
içeriğin ve öneminin yatırımcılar tarafından yeterince anlaşılmaması ile açıklayabiliriz. 

      Bu çalışmanın sonucuna dayanarak, denetim raporunun içeriği ve önemi konusunda 
yatırımcıların daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan, olumlu 
denetçi görüşünün hisse senedi fiyatlarına etkisini daha iyi ölçmek için, denetim raporunun 
yayımından önceki ve sonraki zaman dilimi genişletilerek bir çalışma yapılabilir. 
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KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YİYECEK-İÇECEK TEDARİK ZİNCİRİNİN 
YAPISAL ANALİZİ: ANTALYA KEMER BÖLGESİ ÖRNEĞİ 

 

 

Kudret GÜL*  İsmail YILDIZ** 

 

ÖZ 

Çalışmada konaklama işletmelerinde yiyecek-içecek tedarik zinciri performansını etkileyen faktörler 
belirlenmeye çalışılmıştır. Örneklem olarak Antalya ili Kemer bölgesindeki otel işletmeleri seçilmiştir. Veriler 
anket yöntemi ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde frekans, t-test ve Anova testleri kullanılmıştır. Araştırma 
bulguları konaklama işletmelerinde kapasite büyüklüğünün, hukuki statüye bağlı yıldız artışının ve bağımsız bir 
satın alma birimi varlığının tedarik zinciri performansını arttırdığını göstermektedir.   

Anahtar Kelimeler: Konaklama İşletmesi, Yiyecek-içecek, Tedarik Zinciri Yönetimi, Tedarik Zinciri 
Performansı. 

ABSTRACT 

The study aims to indicate the factors affecting supply chain management performance for food and beverage 
products in the hospitality industry. By considering accessibility, the research includes hospitality business 
which is operated in the Kemer-Antalya Province. The study was conducted as questionnaire research. Data were 
analyzed by using frequency, t-test and ANOVA tests. The findings indicate that the capacity in size, legal status 
associated  with hotel stars and the existence of an professional unit improve the performance of supply chain 
management. 

Keywords: Hospitality Business, Food and Beverage, Supply Chain Management, Supply Chain Performance. 

 
1. GİRİŞ 
Maliyete dayalı rekabetin her geçen gün önem kazandığı günümüz dünyasında, bir 

işletmenin maliyetlerini etkileyen en önemli unsurlardan biri de, o işletmedeki tedarik 
zincirinin işleyişi ve performansıdır. Bu durum işletme karlılığı üzerinde de birinci derecede 
önem taşımaktadır. Konaklama işletmelerinde ise yiyecek-içecek tedarik zincirinin işleyişi, bu 
işletmelerdeki tedarik zinciri etkinliğinin en önemli halkasıdır. Bu işletmelerin yiyecek-içecek 
tedarikinde bir taraftan ürün kalitesinin yükseltilmesi, diğer taraftan da maliyetlerin 
düşürülmesi son derece önemlidir. Bu amaç doğrultusunda yiyecek ve içecek tedarikinde 
doğru politikaların izlenmesi, maksimum veriminin ve performansın sağlanması öne 
çıkmaktadır.   

Çalışmada, konaklama işletmelerinde yiyecek-içecek tedarik zinciri işleyişi 
etkinliğinin ve tedarik performansının ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın ilk kısmında 
konuya ilişkin alan yazın taraması yer almaktadır. Bu bölümde tedarik zinciri yönetimi (TZY) 
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kavramı, tedarik zincirinin işletmeler açısından taşıdığı önem, tedarik zinciri yönetiminin 
işlevi ve karar aşamaları üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu kısımda tedarik politikaları, tedarik 
zincirinin etkinliğine ilişkin süreçler ve tedarikte etkili olan hususlar üzerinde de durulmuştur. 
İkinci kısımda ise anket yöntemi ile elde edilen verilerin analizi, bulgular, sonuç ve 
değerlendirmeler yer almaktadır.  

2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

Konaklama işletmelerinde yiyecek-içecek maliyetlerinin düşürülmesi, işletme karlılığı 
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çam’a (2009) göre konaklama işletmelerinde yiyecek-
içecek birimlerindeki giderlerin kontrol edilebilir olması, bu giderlerin karlılık üzerindeki 
etkisini daha da önemli hale getirmektedir. Bu işletmelerde yiyecek-içecek maliyetlerini 
düşürmede kullanılabilecek önemli yöntemlerden biri ise, satın alma maliyetlerini 
düşürmekten geçmektedir. Goh vd. (1999) de satın alma faaliyetlerinin TZY’nin temelini 
oluşturduğunu ileri sürmektedir.  

Alan yazın incelendiğinde ise tedarik zincirinin; (1) malzeme ve ürün akışını kapsayan 
bir sistem olduğu, (2) bu akışın bilgi, süreç ve teknoloji akışını da kapsadığı, (3) bu akışın 
birbirinden bağımsız birimlerce yapıldığı, (4) bu birimlerin tedarikçiler, lojistik hizmet 
sağlayıcıları, üreticiler, dağıtıcılar ve perakendecilerden oluştuğu ve (5) ürün ya da hizmetin 
müşteriye ulaştırılmasını amaçlayan ve ticari ilişkilere dayalı bir yönetim felsefesi olduğu 
anlaşılmaktadır (Kopczak, 1997; Tan vd., 1998; Özdemir, 2004; Timur vd., 2013).    

Firmalar kurulan tedarik zinciri sistemi ve yöntemini ile müşteri memnuniyetini 
artırmayı, çevrim süresini azaltmayı, stok ve stok maliyetlerini azaltmayı, oluşabilecek ürün 
hatalarını en aza indirmeyi ve faaliyet maliyetlerini azaltmayı hedeflemektedirler (Özdemir, 
2004). Bunu için de tedarik zinciri işleyişinde iletişim ve bilgi akışının sağlıklı şekilde 
yürümesi gerekmektedir (Kehoe ve Boughton, 2001). 

Geçmişte yalnızca finansal göstergeler kullanılarak yapılan işletme performans 
ölçümleri, günümüzde pazar, üretim ve tedarik zinciri yönetiminin analiz edilmesiyle de 
yapılabilmektedir (Göksu ve Eren, 2010). Yapılan bir araştırmada TZY performansının üretim 
verimliliğini artırarak operasyon, satış, hammadde, lojistik, tesis, yatırım, imalat, dağıtım 
merkezi ve stok taşıma maliyetlerini de azalttığı bulunmuştur (Paksoy ve Altıparmak, 2003). 
Ayrıca TZY ile ürün gönderiminin hızlanması, talebe daha hızlı cevap verebilmeyi ve bu 
sayede müşteri memnuniyetini arttırmayı da kolaylaştırmaktadır (Erdem, 2013). Bununla 
birlikte, tedarik zinciri yönetimi sonucu artan ürün kalitesi ve tedarik zincirinin parçası olan 
tedarikçi, müşteri, dağıtıcı ve satıcılar ile oluşan güven ve işbirliği ortamı, talep edilen 
ürünlerin maliyetini düşürmekte ve böylece ürün fiyatı açısından da avantaj elde 
edilebilmektedir (Yenengil vd., 2012).  
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Tedarik zincirinde kalite ve fiyat üstünlüğü sağlayabilmenin yolu, zincirdeki taraflar 
arasındaki işbirliğine bağlıdır. Bir işletme için tedarik zincirinde verimliliği olumsuz etkileyen 
faktörlerin yok edilebilmesi ve maliyet üstünlüğünün sağlanabilmesi ise ancak bu işbirliği ile 
mümkündür (Dabbene ve Gay, 2001).  

Tedarik zincirine ilişkin alınan her kararın satışlara ve maliyetlere etkisi bulunmaktadır. 
Bu sürece ilişkin alınan kararlar süresi, sıklığı ve yönü dikkate alınarak stratejik, taktiksel ve 
operasyonel kararlar olmak üzere üçe ayrılabilir (Karabay, 2006; Tümtürk, 2009 ). Tedarik 
zincirinin tasarlanmasında tesis yerleşiminin, kapasitesinin, kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi 
ve optimal tedarikçi sayısının belirlenmesi en önemli stratejik kararlardır (Johnson ve Pyke, 
2001). Taktiksel kararlar ise genellikle ürün geliştirme, üretim, tedarik ve lojistik alanlarına 
odaklanır (Kehoe ve Boughton, 2001). Tedarik zincirindeki operasyonel kararlar ise daha çok 
ürün akışı ile ilgili üretim planlamasına dayanmaktadır (Talluri ve Baker, 2001).  

TZY’ de hedef belirli bir ürünün sunumunda birbirinden bağımsız ekonomik birimlerin 
performansını arttırmak ve operasyonel belirsizliği azaltmaktır (Ünüvar, 2009). Bu amaç 
doğrultusunda TZY’ de birbirini tamamlar nitelikteki talep ve sipariş yönetimi, satın alma, 
planlama, stok yönetimi, depo yönetimi, sevkiyat ve dağıtım gibi bütünleşik işlevlerin 
eşgüdüm halinde yürütülmesi gerekmektedir (Eymen, 2007). Diğer taraftan, konaklama 
işletmelerinde hem düşük maliyetli ürün satın alarak rekabet üstünlüğü sağlamada, hem de 
kaliteli ürün üreterek müşteri memnuniyetini sağlamada tedarikçiler önemli bir rol 
oynamaktadır. Tedarikçi seçimini önemli hale getiren bu süreç, tedarikçi firmanın 
uzmanlığının, tecrübesinin, kapasitesinin, değişimlere cevap verebilme yeteneğinin, 
güvenilirliğinin, iletişim etkinliğinin, dağıtım etkinliğinin, satış sonrası hizmetler ile birlikte 
sunduğu ürünlerin fiyatının, kalitesinin, garanti süresinin ve ambalaj kalitesinin dikkate 
almasını zorunlu hale gerektirmektedir (Font vd., 2008). 

TZY’ de ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin doğru zamanda, doğru tedarikçilerden, 
istenilen kalite ve miktarda en az maliyetle tedarik edilmesi de önemlidir. Bu süreçte ihtiyaç 
duyulan finansman kaynaklarının temini oldukça önemlidir. Bu amaçla, işletmedeki nakit 
akışının doğru şekilde yönetilmesi, maliyetlerin kontrol altına alınması ve minimum 
seviyelerde tutulması önemlidir (Tsai, 2008). Pek çok araştırma işletmelerin etkin bir tedarik 
zinciri yönetimi ile maliyetleri minimum seviyeye indirerek kârlılığını arttırabildiğini 
göstermektedir. Ancak finansman tedarik sürecinin tedarik zinciri ile bütünleşik yapıda ele 
alındığında ise oluşan maliyetlerdeki azalmanın çok daha fazla olacağını gösteren çalışmalar 
da mevcuttur (Ketchen ve Hult, 2007). Diğer bir deyişle, tedarik zinciri sürecine katılan 
firmaların finansal açıdan güçlü olması, maliyetleri daha da aşağı çekebilmektedir (Randall ve 
Farris, 2009). 

Türkiye'de konaklama işletmeleri nakit akışını, çoğunlukla müşterilerden elde ettikleri 
oda gelirleri ve ekstra harcamalar ile sağlamaktadır. Son yıllarda sektörde kredili harcama 
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sistemine geçilmesi, müşterilerin nakit ihtiyacı duymadan harcama yapabilmelerini 
kolaylaştırmakta ve bu durum onların daha fazla harcama yapmalarına neden olmaktadır. Bu 
durum, işletme içerisindeki nakit akış hızını ve miktarını artırarak finansman tedarikini 
kolaylaştırmaktadır (Savaş ve Kılıç, 2013).  

Yiyecek-içecek tedarikinde kaçakları önlemek amacıyla oluşturulacak sistemin ve 
tedarik politikalarının tedarikçi ile yöneticiler veya personel arasında oluşabilecek illegal para 
veya hediye alımlarını önleyebilmesi önemlidir. Yalnızca illegal durumları önlemek için değil 
verimliliği artırmak, stokların takibini kolaylaştırmak,  her türlü kayıp ve fireleri önlemek için 
de doğru tedarik politikalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla işletmelerde elektronik kayıt 
sisteminin sağlıklı işlemesi gerekmektedir. Ayrıca tedarik politikaları ile bütünleşmiş ödeme 
politikaları, faturaların zamanında ödenebilmesini, paranın olabilen en uzun şekilde elde 
tutularak değerlendirilebilmesini ve alacakların en kısa sürede tahsilini kolaylaştırmaktadır 
(Şahin, 2001). 

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri 

Araştırmanın amacı konaklama işletmelerinde tedarik zinciri işleyişinin ve 
performansının kapasite kullanımına, faaliyet süresine, hukuki statüye, bağımsız bir satın 
alma biriminin varlığına ve tedarik politikalarının amacına göre farklılaşıp farklılaşmadığını 
belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada test edilecek hipotezler aşağıdaki gibidir. 

H1: Konaklama işletmelerinde kapasite büyüklüğü ile tedarik zincirinin işleyişi ve 

performansı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: Konaklama işletmelerinde faaliyet süresi ile tedarik zincirinin işleyişi ve 

performansı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3: Konaklama işletmelerinin hukuki statüsü ile tedarik zincirinin işleyişi ve 

performansı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H4: Konaklama işletmelerinde bağımsız bir satın alma biriminin varlığı ile tedarik 

zincirinin işleyişi ve performansı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H5: Konaklama işletimlerinde tedarik politikasının amacı ile tedarik zincirinin işleyişi 

ve performansı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Bu hipotezler doğrultusunda araştırmada elde edilecek bulguların, konaklama 
işletmelerinde yiyecek-içecek tedarik maliyetlerinin azaltılması ve tedarik zinciri işleyişinde 
ortaya çıkan sorunların çözümüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca araştırmada 
konaklama işletmelerinin sahip oldukları özelliklere göre tedarik zinciri yapısının nasıl olması 
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gerektiğine ilişkin elde edilen bulguların, hem alan yazındaki çalışmalar hem de sektörde 
faaliyet gösteren işletmeler açısından yol gösterici olabilecektir.  

3.2. Evren ve Örneklem 
Araştırma evrenini, Antalya ili Kemer ilçesinde faaliyet gösteren tüm konaklama 

işletmeleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Kemer’de faaliyet gösteren ve 
erişilebilen 99 konaklama işletmesi oluşturmaktadır.  Veriler Temmuz 2015 ile Ağustos 2015 
tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmada evren olarak Antalya Kemer ilçesinin seçilmesinin 
nedeni, Antalya’nın dünya genelinde tanınan bir turizm destinasyonu olması ve bu nedenle 
irili ufaklı çok sayıda konaklama işletmesinin bu yörede toplanmış olmasıdır. Bu durumun 
erişilebilen örneklem sayısını arttırabileceği düşünülmüştür.  

3.3. Veri Toplama Araç ve Teknikleri 

Çalışmada veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket formunun 
oluşturulmasında Gülal ve Korzay, 1987; Ünlü vd., 1998; Tan vd., 1998; Chuang ve Shaw, 
2000; Akyurt, 2000; Kehoe ve Boughton, 2001; Paksoy ve Altıparmak, 2003; Özdemir, 2004; 
Tümtürk, 2009; Çam, 2009; Gül ve Ergün, 2010; Hoşgören, 2011; Yenengil vd., 2012; Savaş 
ve Kılıç, 2013’ün konu ile ilgili çalışmalarından yararlanılmıştır. 

Anket formunda işletme ile ilgili genel bilgilere yönelik 4 soru, tedarik zinciri yapısına 
ilişkin 6 soru ve katılımcıların görev yapmakta oldukları işletmelerin tedarik zinciri işleyişi ve 
performansı (TZİP) algısına ilişkin 25 maddeden oluşan bir ölçek bulunmaktadır. 

3.4. Veri Toplama Süreci  

Taslağı oluşturulan anket formu, öncelikle uzman kanısına dayalı kapsam geçerliliği 
testine tabi tutulmuştur. Uzmanlardan gelen görüşler doğrultusunda maddeler yeniden 
düzenlenmiş ve uygulamaya geçilmiştir.  

Anketin uygulanması sürecinde ise, ilk olarak Kemer’de faaliyet gösteren konaklama 
işletmelerinin iletişim bilgilerine ulaşılmıştır. Ulaşılan bu bilgilerden yola çıkılarak, 
işletmelerdeki konu ile ilgili yetkililerle görüşülmüş ve araştırmaya gönüllü olarak katılıp 
katılmak istemedikleri sorulmuştur. Gönüllü katılımcıların bazıları ile bire bir görüşme 
yapılarak, bazılarına anket formları bırakılarak ve bazılarına da e-posta yolu ile anket formu 
gönderilerek kendilerinden anket formlarını doldurmaları istenmiştir. Daha sonra da 
doldurulan anket formları elden veya e-posta yoluyla temin edilmiştir.  

3.5. Verilerin Analizi 

Araştırmada işletmelerin tedarik zinciri yapısını belirlemek amacıyla frekans testleri 
uygulanmıştır. Katılımcıların TZİP ölçeğine ilişkin algıları ise T-Test ve Anova testleri ile 
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analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilirliğini test etmek amacıyla da 
Cronbach Alpha analizine başvurulmuştur. 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

4.1. Katılımcılara, İşletmelere ve İşletmelerin Tedarik Yapısına İlişkin Bulgular 

Çalışmada yapılan frekans testi sonucu elde edilen bulgulara göre,  katılımcıların 
77,8’inin satın alma müdürü, %18,2’sinin genel müdür ve %4’ünün de diğer unvanlara sahip 
yöneticiler olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma kapsamına alınan konaklama işletmelerinin 
%52,6’sı beş yıldızlı, %27,8’i dört yıldızlı ve %19,6’sı da üç yıldız ve altıdır. İşletmelerin 
%54,5’i küçük ölçekli, %26,3’ü küçük ölçekli ve %19,2’si de büyük ölçeklidir. %46,9’unun 
yıllık faaliyet süresi sekiz ayın altında, %16,3’ünün 9–11 ay arasında ve %36,7’sinin on iki 
aydır. İşletmelerin %76,8’inde bağımsız bir satın alma birimi bulunmakta, %23,2’sinde ise 
bulunmamaktadır.   

Tablo 1’e bakıldığında, tedarik politikasının temel amacını müşteri beklentilerini 
karşılamak olarak algılayan katılımcı oranının % 96,0, maliyetleri düşürmek % 93,9, kaliteyi 
arttırmak % 87,9, karı arttırmak % 86,9, tedarikte istikrar sağlamak %57,6, rekabet 
üstünlüğünü sağlamak %30,3, stok miktarını düşürmek %9,1 ve pazar payını arttırmak olarak 
algılayanların oranının da % 8,1 olduğu görülmektedir. Tedarikçi seçiminde ürünün 
kalitesinin daha etkili olduğunu düşünenlerin oranı %100, ürün fiyatlarının etkili olduğunu 
düşünenler %93,9, zamanında teslimatın etkili olduğunu düşünenler %90,9, hizmet kalitesinin 
etkili olduğunu düşünenler %82,8 ve ürün çeşitliliğinin daha etkili olduğunu düşünenler ise 
%32,3’dür. Yiyecek-içecek tedarik maliyetlerini düşürmek için peşin alım yaparak iskonto 
sağlama yöntemini seçen işletmelerin oranı %88,9, kitle alımı yaparak iskonto sağlama 
yöntemini seçenlerin oranı %76,8, mevsimlik hammadde alımına yönelenlerin oranı %66,7 ve 
üreticiden doğrudan tedarik etme yolunu seçenlerin oranı %41,4’tür. Tedarikçilerin işletme 
için taşıdığı anlama ilişkin ise, tedarikçileri stratejik ortak olarak gören işletmelerin oranı 
%87,9, hizmet kalitesinde öncelikli görenlerin oranı %79,8, tedarikçilerin sorununu kendi 
sorunları olarak görenlerin oranı %6,1 ve sadece girdi sağlayıcısı olarak gören işletmelerin 
oranı da %3,1’dir. 

Tablo 1. İşletmelerde Tedarik Zinciri Yapısı 

___________________________________________________________________________ 

Tedarik Zinciri Yapısına İlişkin Unsurlar n 

(Evet) 

% n 

(Hayır) 

 

% 

 
Tedarik 
Politikalarının 
Temel Amacı 

Müşteri beklentilerini karşılamak 95 96,0 4 4,0 
Maliyetleri düşürmek 93 93,9 6 6,1 
Kaliteyi arttırmak 87 87,9 12 12,1 
Karı arttırmak 86 86,9 13 13,1 
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Tedarikte istikrar sağlamak 57 57,6 42 42,4 
Rekabet üstünlüğü sağlamak 30 30,3 69 69,7 
Stok miktarını düşürmek 9 9,1 90 90,9 
Pazar payını arttırmak 8 8,1 91 91,9 
Diğer 2 2,0 97 98,0 

Tedarikçi 
Seçiminde Etkili 
Olan Faktörler 

Ürünlerin kalitesi 99 100,0 - - 
Ürün fiyatları 93 93,9 6 6,1 
Zamanında teslimat 90 90,9 9 9,1 
Tedarikçi hizmet kalitesi 82 82,8 17 17,2 
Ürün çeşitliliği 32 32,3 67 67,7 
Diğer 3 3,0 96 97,0 

Tedarik 
Maliyetlerini 
Düşürmede Alınan 
Önlemler 

Peşin alım yaparak iskonto sağlamak 88 88,9 11 11,1 
Kitle alımı yaparak iskonto sağlamak 76 76,8 23 23,2 
Mevsimlik hammadde alımına yönelmek 67 67,7 32 32,3 
Üreticiden doğrudan tedarik etmek 41 41,4 58 58,6 
Hammadde kalitesini düşürmek - - 99 100 
Diğer 2 2,0 97 98,0 

Tedarikçilerin 
İşletme İçin 
Anlamı 

Tedarikçilerimiz stratejik ortağımızdır 87 87,9 12 12,1 
Tedarikçilerimiz hizmet kalitemizde 
önceliklidir 

79 79,8 20 20,2 
Tedarikçilerimizin sorunu bizim 
sorunumuzdur 

6 6,1 93 93,9 
Tedarikçilerimiz sadece girdi sağlayıcıdır 3 3,1 95 96,9 

 

4.2. İşletmelerde Tedarik Zincirinin İşleyişi ve Performansına İlişkin Bulgular 

Çalışmada işletmelerde TZİP ölçeği için öncelikle güvenilirlik analizine 

başvurulmuştur. Bir ölçeğin Cronbach’s alfa katsayısı α <0.40 ise ölçek güvenilir değil, 0.40 

< α < 0.60 ise ölçek düşük güvenirlikte, 0.60 < α < 0.80 ise ölçek oldukça güvenilir ve 0.80 < 

α < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçek olarak değerlendirilebilmektedir 

(Tavşancıl, 2010). TZİP ölçeğinin Cronbach’s alfa katsayısı 0,78 olarak hesaplanmıştır. Buna 

göre çalışmada kullanılan ölçek oldukça güvenilir bir ölçektir.  

 Şahin (2001) işletme büyüklüğünün işletmelerin tedarik zinciri yapısını ve tedarik 
politikalarını değiştirdiğini ileri sürmektedir. Bu yargıdan hareketle, çalışmada önce 
konaklama işletmeleri oda sayısına göre üç gruba ayrılmış ve daha sonra işletme ölçeğinin 
TZİP algısını etkileyip etkilemediği test edilmiştir. Yapılan Anova analizi sonuçları tablo 2’de 
görülebilmektedir.  

Tablo 2. İşletme Kapasitesine (Oda Sayısı) Göre, Katılımcıların TZİP Ölçeğine 
Düzeylerinin Karşılaştırılması 

___________________________________________________________________ 
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İfadeler n X Ss F p 

Tedarikçilerden talep edilen 
siparişlerimiz düzenli olarak 
güncellenmektedir 

Küçük Ölçek 54 4,11 ,60 

7,090 ,001* Orta Ölçek 26 4,58 ,50 

Büyük Ölçek 19 4,47 ,51 

Tedarikçilerin lojistik desteği, tedarikçi 
seçiminde ön plandadır 

Küçük Ölçek 54 4,59 ,50 

4,283 ,017* Orta Ölçek 26 4,58 ,58 

Büyük Ölçek 19 4,95 ,23 

İşletmemizde tedarik edilen malzemeler 
standartlara uygun olarak 
depolanmaktadır 

Küçük Ölçek 54 4,61 ,49 

3,651 ,030* Orta Ölçek 26 4,81 ,40 

Büyük ölçek 19 4,89 ,32 

İsraf ve bozulmalar tedarik 
maliyetlerimizi arttırmaktadır 

Küçük Ölçek 54 3,76 ,75 

3,255 ,043* Orta Ölçek 26 3,23 1,21 

Büyük Ölçek 19 3,47 ,70 

Tedarik ve satın alma sürecinde oluşan 
maliyetler düzenli olarak takip 
edilmektedir 

Küçük Ölçek 54 4,43 ,54 

3,721 ,028* Orta Ölçek 26 4,46 ,51 

Büyük Ölçek 19 4,79 ,42 

Tedarik maliyetlerimiz rakiplerin 
tedarik maliyetleri ile sürekli 
karşılaştırılmaktadır 

Küçük Ölçek 54 4,13 ,65 

3,970 ,022* Orta Ölçek 26 3,58 1,17 

Büyük Ölçek 19 3,79 ,85 

*p<0,05 

** Oda sayısı 250 ve altı olan oteller küçük ölçekli, 251–500 olanlar orta ölçekli ve 501 ve 
üstü oda sayısına sahip olanlar ise büyük ölçekli olarak kabul edilmiştir. 

 

İşletme ölçeğine göre, katılımcılar arasında işletmelerin TZİP ölçeğine ilişkin aşağıdaki 
ifadelerde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır (p<0,05). 

•   Tedarikçilerden talep edilen siparişlerimiz düzenli olarak güncellenmektedir. 

•   Tedarikçilerin lojistik desteği, tedarikçi seçiminde ön plandadır. 
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•   İşletmemizde tedarik edilen malzemeler standartlara uygun olarak depolanmaktadır. 

•   İsraf ve bozulmalar tedarik maliyetlerimizi arttırmaktadır. 

•   Tedarik ve satın alma sürecinde oluşan maliyetler düzenli olarak takip edilmektedir. 

•   Tedarik maliyetlerimiz rakiplerin tedarik maliyetleri ile sürekli karşılaştırılmaktadır. 

Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda, çalışmada öngörülen “konaklama işletmelerinde 

kapasite büyüklüğü ile tedarik zincirinin işleyişi ve performansı arasında anlamlı bir ilişki 

vardır” yönündeki “H1” hipotezi kabul edilmiştir. 

Bir işletmenin tedarik zinciri işleyişini ve performansını etkileyen unsurlardan biri de 

işletme faaliyetlerindeki dalgalanmalar ve bu dalgalanmalara bağlı olarak ortaya çıkan talep 

değişimleridir. Özdemir’e göre (2004) bir işletmede talep yönetimi süreci, talep tahminlerini 

ve bu tahminlere dayalı üretim, satın alma ve dağıtım faaliyetlerinin uyumlaştırılmasını 

kapsamaktadır. Bu olgudan hareketle çalışmada araştırma kapsamına alınan otel 

işletmelerinde yıllık faaliyet süresinin tedarik zincirinin işleyişi ve performansına etkisi 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla yapılan analizde, hiçbir ifadeye katılımın işletme 

faaliyet süresine göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, 

çalışmadaki “konaklama işletmelerinde faaliyet süresi ile işletme tedarik zincirinin işleyişi ve 

performansı arasında anlamlı bir ilişki vardır” yönündeki “H2” hipotezi reddedilmiştir.  

Tablo 3. İşletmelerin Hukuki Statüsüne Göre, Katılımcıların TZİP Ölçeğine Katılım 
Düzeylerinin Karşılaştırılması 

___________________________________________________________________ 

İfade   n X ss F p 

Tedarikçilerden talep edilen 
siparişlerimiz düzenli olarak 
güncellenmektedir 

3 yıldız ve altı 19 4,05 0,62 

4,734 ,011* 4 yıldız 27 4,19 0,56 

5 yıldız 51 4,47 0,54 

Satıcılar verdiğimiz siparişlerdeki 
kalite standartlarına riayet 
etmektedirler 

3 yıldız ve altı 19 4,11 0,74 

3,301 ,041* 4 yıldız 27 4,56 0,51 

5 yıldız 51 4,41 0,57 

İşletmemizde tedarik zinciri 
yönetiminde faaliyetlere dayalı 
performans ölçümleri 

3 yıldız ve altı 19 3,26 0,73 
8,554 ,000* 

4 yıldız 27 4,00 0,62 
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yapılmaktadır 5 yıldız 51 3,78 0,54 

İşletmemizde tedarik edilen 
malzemeler standartlara uygun 
olarak depolanmaktadır 

3 yıldız ve altı 19 4,47 0,51 

5,384 ,006* 4 yıldız 27 4,67 0,48 

5 yıldız 51 4,84 0,37 

İşletmemizde tedarik aşamasında 
bölümler arası eşgüdüm sağlıklı 
işlemektedir 

3 yıldız ve altı 19 4,00 0,47 

3,224 ,044* 4 yıldız 27 4,33 0,55 

5 yıldız 51 4,31 0,47 

*p<0,05 

 

Çalışmada hukuki statü değişkenine göre, katılımcılar arasında TZİP ölçeğine ilişkin 
algı farklılığının olup olmadığını belirlenmek amacıyla yapılan Anova testi sonuçları, 
katılımcılar arasında aşağıdaki maddelerde istatiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit 
edilmiştir (tablo 3):  

•   Tedarikçilerden talep edilen siparişlerimiz düzenli olarak güncellenmektedir 

(F=4,734 ve p=0,011<0,05). 

•   Satıcılar verdiğimiz siparişlerdeki kalite standartlarına riayet etmektedirler (F=3,301 

ve p=0,041<0,05).  

•   İşletmemizde tedarik zinciri yönetiminde faaliyetlere dayalı performans ölçümleri 

yapılmaktadır (F=8,554 ve p=,000<0,05).  

•   İşletmemizde tedarik edilen malzemeler standartlara uygun olarak depolanmaktadır 

(F=5,384 ve p=0,006<0,05). 

•   İşletmemizde tedarik aşamasında bölümler arası eşgüdüm sağlıklı işlemektedir 

(F=3,384 ve p=0,044). 

 Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda, çalışmadaki “Konaklama işletmelerinin hukuki 
statüleri ile tedarik zincirinin işleyişi ve performansı arasında anlamlı bir ilişki vardır” 
yönündeki “H3”  hipotezi kabul edilmiştir. 

 

İşletmelerde kapasite kullanımı tedarik zinciri yönetiminde kullanılan nicel performans 
ölçütlerinden biridir (MEB, 2011). Bu doğrultuda işletmelerde doluluk oranının tedarik 
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zincirinin işleyişini ve performansını etkileyip etkilemediğini belirlemek amacıyla yapılan t-
test sonuçları tablo 4’de görülmektedir. 

Tablo 4. Doluluk Oranı Kriterine Göre, Katılımcıların TZİP Ölçeğine Katılım 
Düzeylerinin Karşılaştırılması (2014 Yılı) 

___________________________________________________________________ 

İfade  Doluluk (%) N X ss t p 

Tedarikçilerin lojistik desteği, tedarikçi 
seçiminde ön plandadır 

90 ve altı 50 4,52 0,54 
-2,862 ,005* 

90 üstü 49 4,80 0,41 

İşletmemizde tedarik sürecinin tüm 
aşamalarında bilgisayar (evrak kayıt, 
siparişler, e-ticaret, depolama vb) 
kullanılmaktadır 

90 ve altı 50 4,52 0,54 

2,104 ,038* 
90 üstü 49 4,31 0,47 

 

Tesislerin doluluk oranı farklılığına göre, katılımcılar arasında TZİP ölçeğine ilişkin iki 
ifadede anlamlı algı farklılığı bulunmaktadır. Bunlar; tedarikçi seçiminde lojistik desteğin ön 
planda olması (t=-2,862 ve p=0,005) ve tedarik süreci işlemlerinde bilgisayar kullanılması 
(t=2,104 ve p=0,038<0,05) ile ilgilidir.  

 Çalışmada işletmelerde satın alma faaliyetlerinden sorumlu bağımsız bir birimin olup 
olmamasının tedarik zinciri işleyişi ve performansını etkileyip etkilemediği tespit etmek 
amacıyla yapılan t-test analizi sonuçları aşağıdaki tablo 5’de görülmektedir. 

Tablo 5. İşletmede Satın Alma Faaliyetlerinden Sorumlu Bağımsız Bir Birim Bulunma 
Durumuna Göre TZİP Ölçeğine Katılım Düzeyinin Karşılaştırılması 

İfade   n X ss t p 

Tedarikçilerin lojistik desteği, tedarikçi 
seçiminde ön plandadır 

Evet 76 4,71 0,48 
-1,988 ,050* 

Hayır 23 4,48 0,51 

Satıcılar verdiğimiz siparişlerdeki kalite 
standartlarına riayet etmektedirler 

Evet 76 4,49 0,53 
-3,149 ,002* 

Hayır 23 4,04 0,77 

İşletmemizde tedarik zinciri yönetiminde 
faaliyetlere dayalı performans ölçümleri 
yapılmaktadır 

Evet 76 3,84 0,57 
-2,837 ,008* 

Hayır 23 3,35 0,78 

İşletmemizde tedarik edilen malzemeler 
standartlara uygun olarak depolanmaktadır 

Evet 76 4,79 0,41 
-2,673 ,012* 

Hayır 23 4,48 0,51 
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Yapılan analizde katılımcıların ölçek maddelerine katılım düzeyine ilişkin aşağıdaki 
ifadelerde istatiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Bunlar; tedarikçi seçiminde 
lojistik desteğin ön planda olması (t= -1,988 ve p=0,05), satıcıların siparişlerde kalite 
standartlarına uyması (t= -3,149 ve p=0,002<0,05), tedarik zinciri yönetiminde faaliyetlere 
dayalı performans ölçümlerinin yapılması (t= -2,837 ve p=0,08<0,05) ve tedarik edilen 
malzemelerin standartlara uygun olarak depolandığı (t= -2,673 ve p=0,012<0,05) ile ilgilidir. 
Bu sonuçlar doğrultusunda, çalışmadaki “Konaklama işletmelerinde bağımsız bir satın alma 
biriminin varlığı ile tedarik zincirinin işleyişi ve performansı arasında anlamlı bir ilişki 
vardır” yönündeki “H4” hipotezi kabul edilmiştir.  

Yiyecek-içecek işletmelerinde karlılığı arttırmada alınan önlemleri belirlemek amacıyla 

yapılan bir araştırmada, işletmelerin önem sırasına göre en fazla hammadde maliyetlerini 

azaltma, pazar payını genişletme, yeni pazarlar bulma ve genel üretim giderlerini azaltma 

önlemlerine başvurdukları tespit edilmiştir. Aynı araştırmada kaliteyi arttırma, fiyat yükseltme 

ve işçilik maliyetlerini azaltma önlemlerine ise daha az başvurulduğu sonucuna ulaşılmıştır 

(Gül ve Ergün, 2010). Bu doğrultuda tedarik politikalarının temel amaçları açısından 

araştırma kapsamına alınan otel işletmelerinin kıyaslanmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. 

Bu amaçla yapılan t-test analiz sonuçları aşağıdaki tablo 6’da görülmektedir.  

Tedarik politikalarının temel amacı karı artırmak olan ile olmayan işletme grupları 
arasında TZİP ölçeğine ilişkin istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (t=2,429, 
p=0,017<0,05). Tedarik politikasının temel amacı karı artırmak olanların katılım düzeyi puanı 
ortalaması 104,78, karı arttırmak olmayanların puan ortalaması ise 109,15’tir. Buna göre 
tedarik politikalarının temel amacı karı artırmak olmayanların TZİP ölçeğine katılım düzeyi 
daha yüksektir.  

Tablo 6. Tedarik Politikalarının Temel Amacı Açısından İşletmelerin Kıyaslanması  
Ölçek Temel Amaç  N Ortalama ss t P 

T
ed

ar
ik

 Z
in

ci
ri

n 
İş

le
yi

şi
 v

e 
Pe

rf
or

m
an

sı
 

Karı Arttırma Hayır 13 109,15 6,50 2,429 ,017* 
Evet 86 104,78 5,99 

Pazar Payını Arttırma Hayır 91 105,35 6,27 -,010 ,992 
Evet 8 105,38 5,76 

Kaliteyi Arttırma Hayır 12 108,50 7,01 1,900 ,060 
Evet 87 104,92 6,00 

İstikrar Sağlama Hayır 42 104,71 6,77 -,879 ,381 
Evet 57 105,82 5,77 

Rekabet üstünlüğü sağlama Hayır 69 105,25 6,47 -,260 ,796 
Evet 30 105,60 5,62 

Stok miktarını düşürme Hayır 90 105,20 5,91 -,777 ,439 
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Evet 9 106,89 8,92 
*p<0,05 

Yukarıdaki tablo 6’dan da anlaşılabileceği gibi, çalışmada öngörülen “konaklama 
işletimlerinde tedarik politikasının amacı ile tedarik zincirinin işleyişi ve performansı arasında 
anlamlı bir ilişki vardır” yönündeki “H5” hipotezini doğrulayan tek bulgu, tedarik 
politikalarının temel amacı karı artırmak olan işletmeler ile karı arttırmak olmayan işletmeler 
arasında ortaya çıkan anlamlı farklılıktır.  Bu durumda “H5” hipotezi, sadece “tedarik 
politikasının amacı karı arttırmak ile tedarik zincirinin işleyişi ve performansı arasında 
anlamlı bir ilişki vardır” koşulu ile kabul edilmiştir. İşletmenin tedarik politikasının temel 
amacı stok miktarını düşürmek, rekabet üstünlüğü sağlamak, tedarikte istikrar sağlamak, 
pazar payını arttırmak ve kaliteyi arttırmak olması durumunda ise, katılımcılar arasında 
tedarik zincirinin performansı ile ilgili anlamlı bir algı farklılığı bulunmaktadır.   

Çalışmada işletmelerde TZİP ölçeğine ilişkin işletme grupları arasındaki farklılıkları 
belirlemek amacıyla da Anova ve t-testleri uygulanmıştır (tablo 7).  

Anova testine göre, işletme temsilcisinin unvanı satın alma müdürü veya genel müdür 
olması durumunda, işletme grupları arasında TZİP ölçeğine ilişkin istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık bulunmaktadır (F=2,164, p=0,033<0,05). Unvanı satın alma müdürü olanların ölçeğe 
katılım düzeyi puanı ortalaması 105,97, genel müdür olanların ise 102,56’dır. Buna göre satın 
alma müdürlerinin TZİP ölçeğine katılım düzeyi daha yüksektir. 

Yıllık faaliyet süresi farklı olan işletmelerin temsilcileri arasındaki TZİP ölçeğine ilişkin 
algı farklılığı ise istatistiksel olarak anlamlı değildir. Hukuki statüsü farklı olan işletme 
grupları için yapılan Anova testine göre ise, TZİP ölçeğine ilişkin algı farklılığı istatistiksel 
olarak anlamlıdır (F=4,147, p=0,019<0,05). Statüsü 3 yıldız ve altı olanların katılım düzeyi 
puanı ortalaması 101,79, 4 yıldız olanların katılım düzeyi puanı ortalaması 105,78, 5 yıldız 
olanların katılım düzeyi puanı ortalaması ise 106,25’tir. Buna göre hukuki statüsü 5 yıldız 
olan işletme temsilcilerinin TZİP ölçeğine katılım düzeyi daha en yüksektir. Diğer bir değişle, 
işletmelerin hukuki statüye dayalı yıldızı arttıkça katılımcılar tedarik zinciri performansının 
arttığını düşünmektedirler. 

Yıllara göre doluluk oranına dayalı işletme grupları arasında yapılan t-testine göre, 
TZİP ölçeğine ilişkin istatistiksel olarak anlamlı bir algı farklığı bulunmamaktadır. İşletmede 
satın alma faaliyetlerinden sorumlu bağımsız bir birimin olması veya olmaması ise, işletme 
grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir algı farklılığına neden olmaktadır (t= -2,237, 
p=0,028<0,05). İşletmesinde bağımsız bir satın alama birimi bulunanların katılım düzeyi 
puanı ortalaması 106,11, bulunmayanları ortalaması ise 102,87’dir. Bu sonuç işletmelerde 
satın alma faaliyetlerinden sorumlu bağımsız bir birimin varlığının tedarik zincirinin işleyişini 
ve performansını arttırdığını göstermektedir.   
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Tablo 7. İşletmelerde Tedarik Zincirinin İşleyişi Ve Performansına İlişkin Gruplar arası 
Farklılıklar 

Tedarik Zincirinin İşleyişi ve Performansı Ölçeği n Ortalama ss F p 
Unvan Satın Alma Müdürü 77 105,97 5,73 2,164 ,033* 

Genel Müdür 18 102,56 7,23 

Faaliyet Süresi 
6–8 ay 46 105,46 6,70 

,284 ,753 9–11 ay 16 106,19 5,62 
12 ay 36 104,81 5,98 

Hukuki Statü 
3 yıldız ve altı 19 101,79 6,22 

4,147 ,019* 4 yıldız 27 105,78 6,13 
5 yıldız 51 106,25 5,61 

Tedarik Zincirinin İşleyişi ve Performansı Ölçeği n Ortalama ss t p 
Doluluk Oranı 
(2014) 

90 ve altı 50 104,80 6,80 -,896 ,372 
90 üstü 49 105,92 5,54 

Bağımsız Birim 
Bulunma 

Hayır 23 102,87 7,17 -2,237 ,028* 
Evet 76 106,11 5,72 

Tedarik Politikası 
Belirleyicileri 

İşletme Sahibi Hayır 24 105,71 7,62 ,277 ,783 
Evet 75 105,24 5,73 

Genel Müdür Hayır 10 106,40 8,34 ,561 ,576 
Evet 89 105,24 5,96 

Satın Alma Müdürü Hayır 23 102,95 7,04 -2,155 ,034* 
Evet 76 106,07 5,77 

Muhasebe Müdürü Hayır 90 105,06 5,89 -1,112 ,296 
Evet 9 108,33 8,65 

Yiyecek İçecek Müdürü Hayır 75 105,09 6,16 -,736 ,463 
Evet 24 106,17 6,40 

Tedarikçi 
Seçiminde Etkili 
Olan Faktörler 

Zamanında teslimat Hayır 9 106,00 5,77 ,327 ,745 
Evet 90 105,29 6,27 

Ürün çeşitliliği Hayır 67 104,25 6,11 -2,629 ,010* 
Evet 32 107,66 5,83 

Hizmet Kalitesi Hayır 17 104,06 8,20 -,945 ,347 
Evet 82 105,62 5,73 

Tedarikçilerin 
İşletmeler İçin 
Anlamı 

Tedarikçiler Hizmet 
Kalitesinde önceliklidir 

Hayır 20 101,55 5,35 -3,213 ,002* 
Evet 79 106,32 6,06 

Tedarikçiler Stratejik 
Ortağımızdır 

Hayır 12 105,75 5,74 ,235 ,815 
Evet 87 105,30 6,29 

Tedarik 
Maliyetlerini 
Azaltmada Alınan 
Önlemler 

Peşin Alım Yaparak İskonto 
Sağlama 

Hayır 11 107,91 9,02 1,032 ,324 
Evet 88 105,03 5,75 

Kitle Alımı Yaparak İskonto 
Sağlama 

Hayır 23 103,00 6,61 -2,114 ,037* 
Evet 76 106,07 5,94 

Mevsimlik Hammadde 
Alımına Yönelme 

Hayır 32 105,44 7,42 ,084 ,933 
Evet 67 105,31 5,59 

Üreticiden Doğrudan Alma Hayır 58 106,69 5,27 2,625 ,010* 
Evet 41 103,46 6,95 
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*p<0,05 

 

İşletmelerde tedarik politikasının satın alma müdürleri tarafından belirlenmesi veya 
belirlememesi (t= -2,155, p=0,034<0,05) satın alma müdürleri lehine, tedarikçi seçiminde 
ürün çeşitliliğinin ön planda olması veya olmaması (t=-2,629, p=0,010<0,05) ürün çeşitliliğini 
ön planda tutan işletme grupları lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır.  

Tedarikçilerini hizmet kalitesinde öncelikli gören işletme temsilcilerinin TZİP ölçeğine 
katılım düzeyi de öncelikli görmeyenlere kıyasla daha yüksektir (F= -3,213, p=0,002<0,05). 
Ortalamalar tedarikçileri hizmet kalitesinde öncelikli görenler işletmelerde 106,32, 
görmeyenlerde ise 101,55’tir. Kitle alımı yaparak iskonto sağlayan ile kitle alımı yapmayan 
işletme grupları arasında TZİP ölçeğine ilişkin istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
bulunmaktadır (t= -2,114, p=0,037<0,05). Kitle alımı yaparak iskonto sağlayan işletme 
temsilcilerinin ölçeğe katılım düzeyi ortalaması 106,07, kitle alımı yapmayanların katılım 
düzeyi ortalaması ise 103,00’tür. Tedarik maliyetlerini üreticilerden doğrudan tedarik yolu ile 
düşürmeye çalışan ve çalışmayan işletme grupları arasında da TZİP ölçeğine ilişkin 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (t= -2,625, p=0,010<0,05). Üreticiden 
doğrudan tedarik yolunu seçen işletme temsilcilerinin ölçeğe katılım düzeyi ortalaması 
103,46, seçmeyenlerin katılım düzeyi ortalaması ise 106,69’dur. Buna göre yiyecek-içecek 
tedarik maliyetlerini düşürmede üreticiden doğrudan tedarik yolunu tercih etmeyenlerin 
ölçeğe katılım düzeyi daha yüksektir. Tedarik maliyetlerini düşürmede peşin alım yoluyla 
iskonto sağlama ve mevsimlik hammadde alımına yönelme konularında ise işletme grupları 
arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.   

5. SONUÇ 

Bir işletmede tedarik faaliyetlerinde etkinlik, bir taraftan müşteri memnuniyetini 
arttırırken, diğer taraftan da maliyetleri düşürerek işletmeye stratejik bir üstünlük 
sağlamaktadır (Ada vd., 2005; Erdem, 2013; Paksoy ve Altıparmak, 2003). Bir işletmenin 
tedarik politikalarına ise tedarik politikalarının temel amacı yön vermektedir. Araştırmada 
işletmelerin tedarik politikalarına yön veren temel amaçların önem sırasına göre müşteri 
beklentilerini karşılamak,  kaliteyi arttırmak,  karı arttırmak, tedarikte istikrar sağlamak ve 
rekabet üstünlüğü sağlamak olarak sıralandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu unsurların 
işletmelerin tedarikçi seçiminde de etkili olduğu düşünülmektedir. Tedarik politikalarının 
belirlenmesinde stok miktarını düşürme ve pazar payını arttırma amaçları ise son derece 
etkisizdir. Katılımcılar arasında ise, sadece karı arttırma amacının işletmelerde tedarik 
zincirinin işleyişi ve performansını etkilediğine yönelik istatiksel olarak anlamlı bir algı 
farklılığı bulunmaktadır.  Bu sonuçlar, Yağcı’nın (2009) Ege bölgesinde faaliyet gösteren 
konaklama işletmelerinde tedarik zinciri yönetimi uygulamalarının işletme performansı 
üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik yaptığı araştırmada ulaştığı müşteri memnuniyetini 
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artırıcı en önemli etkenlerden birinin de işletme tedarik stratejisinin olduğu yönündeki 
araştırma sonuçları ile örtüşmektedir. . 

Araştırmada işletmelerde tedarik politikalarının belirlenmesinde genellikle birden fazla 
yöneticinin karar aşamalarına katıldığı, satın alma biriminin yanında genel müdür ve işletme 
sahiplerinin de sürece katıldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmada işletmelerde 
bağımsız bir tedarik birimi varlığının da işletmelerin tedarik zinciri performansını arttırdığı 
sonucuna ulaşılmıştır.  

İşletmeler açısından tedarikçilerin lojistik desteği ve siparişleri zamanında teslim 
etmeleri son derece önemlidir. Araştırma sonuçları da, işletmelerin tedarikçi seçiminde önem 
sırasına göre en fazla ürün kalitesinin, ürün fiyatlarının, zamanında teslimatın, tedarikçi 
hizmet kalitesinin ve ürün çeşitliliğinin etkili olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, Şahin’in 
(2001) konaklama işletmelerinde yiyecek-içecek bölümünde müşterilere sunulan ürün 
çeşitliliğinin ve kaliteli ürünlerin müşteri memnuniyetini arttırarak işletme başarısını arttırdığı 
yönündeki araştırma bulguları ile örtüşmektedir.  

İşletmelerde tedarik edilen ürünlerin doğru şekilde sevkiyatı ve depolanması da 
önemlidir. Araştırma işletmelerde tedarik edilen ürünlerin standartlara uygun olarak 
depolandığı ve bu amaca yönelik depolama kapasitelerinin yeterli olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu sonuçlar, Özdemir’in (2009) yiyecek-içecek sektöründe işletmelerin sahip 
olduğu stok kapasitesinin, depolama olanaklarının, çalışanların niteliğinin ve tedarik zinciri 
giderlerinin tedarik zinciri yönetimi etkinliğinin en önemli göstergeleri olduğu yönündeki 
araştırma bulguları ile örtüşmektedir.  

Araştırmada işletmelerin, hem tedarikçilere yönelik hem de işletme tedarik 
faaliyetlerine yönelik gerekli performans ölçümlerini yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 
işletmelerin tedarikçilerini hizmet kalitesinde öncelikli ve stratejik bir iş ortağı olarak 
gördükleri sonucuna da ulaşılmıştır. Bu bulgu, Öztüren’in (2008) konaklama işletmelerinde 
tedarik zinciri yönetiminde tedarikçiler ve müşterilerle kurulan iyi ilişkilerin tüm tarafların 
performansını yükselttiği yönündeki araştırma sonuçları ile örtüşmektedir. 

 Çalışmada elde edilen diğer sonuçlar ise aşağıdadır. 

•   Satın alma müdürleri ile genel müdürler arasında satın alma müdürleri lehine ve 

hukuki statüsü farklı işletmeler arasında 5 yıldızlı otel işletmeleri lehine tedarik zincirinin 

işleyişi ve performansı algısında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır. 

•   İşletmesinde satın alma faaliyetlerinden sorumlu bağımsız bir birim bulunan ile 

bulunmayan işletmeler arasında, bağımsız bir birim bulunanlar lehinde tedarik zincirinin 

işleyişi ve performansı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır. 
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•   Tedarik politikalarının temel amacı karı artırmak olan işletmeler ile olmayanlar 

arasında tedarik zincirinin işleyişi ve performansı açısından istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmaktadır. 

•   Tedarikçi seçiminde ürün çeşitliliğinin daha etkili olduğunu düşünen işletmeler ile 

düşünmeyenler arasında tedarik zincirinin işleyişi ve performansı açısından istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmaktadır. 

•   Tedarikçilerinin hizmet kalitesinde öncelikli olduğunu düşünen işletmeler ile 

düşünmeyenler arasında tedarik zincirinin işleyişi ve performansı açısından istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmaktadır. 

•   Yiyecek-içecek tedarik maliyetlerini düşürmek için kitle alımı yaparak iskonto 

sağlayan işletmeler ile kitle alım yapmayanlar arasında tedarik zincirinin işleyişi ve 

performansı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır. 

•   Yiyecek-içecek tedarik maliyetlerini düşürmek için üreticiden doğrudan tedarik eden 

işletmeler ile etmeyenler arasında tedarik zincirinin işleyişi ve performansı açısından 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır. 

Bu sonuçlar konaklama işletmelerinde kapasite büyüklüğünün, hukuki statüye bağlı 

yıldız artışının ve bağımsız bir satın alma birimi varlığının tedarik zincirinin işleyişini ve 

performansını arttırdığını göstermektedir. 

Bu sonuçlar doğrultusunda, konaklama işletmelerinde yiyecek-içecek tedarikinden 

sorumlu yöneticilerin aşağıdaki hususları dikkate almaları önerilmektedir.   

İşletmelerin tedarikçi seçiminde zamanında teslimat, hizmet kalitesi ve sağladığı fiyat 
üstünlüklerinin yanında ürün çeşitliliğine de önem vermeleri önerilmektedir.  Bu noktada, 
tedarikçilerin lojistik desteği de son derece önemlidir. Bu nedenle, işletmelerin tedarikçi 
seçiminde kısa vadeli çözümlerden kaçınarak, tedarikçilerini stratejik bir iş ortağı olarak 
görmeleri önerilmektedir.  

Araştırma sürecinde üç yıldızlı ve altı işletme temsilcileri ile yapılan yüz yüze 
görüşmelerde, bu işletmelerde tedarik sürecinin profesyonel bir şekilde yürütülmediği 
saptanmıştır. Bu durum tedarik maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle bahse 
konu işletmelerde tedarik maliyetlerinin minimize edilmesi için tedarik faaliyetlerinin 
profesyonel ekipler tarafından yürütülmesi ve bu amaçla bağımsız bir satın alma biriminin 
kurulması önerilmektedir. 
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İşletmelerde tedarik zinciri yönetimi etkinliğinin arttırabilmesi, denetimlerin ve 
performans ölçümlerinin kolaylaştırabilmesi için tedarik sürecinin tüm aşamalarında yazılım 
programlarının kullanılması önerilmektedir.  

DEĞERLENDİRMELER 

Araştırmanın en önemli sınırlılığını sadece Antalya Kemer’de faaliyet gösteren 
konaklama işletmelerinden veri toplanması oluşturmaktadır. Katılımcıların işletmelerinin 
tedarik politikalarına tam olarak hâkim olup olamadıklarının bilinememesi ve katılımcılar ile 
yüz yüze görüşme olanaklarının sınırlı olması da ciddi bir sorundur. Ayrıca anket formlarının 
çoğunlukla e-posta yoluyla temin edilmesi, bazı yöneticilerin ankete zaman ayırmak 
istememeleri, zamanın sınırlı olması, finansal kaynak sıkıntısı ve tesislerin çok geniş bir 
coğrafyaya yayılmış olması çalışmanın diğer sınırlılıklarını oluşturmaktadır.  

Çalışmada Antalya Kemer’de faaliyet gösteren konaklama işletmelerinden veri elde 
edilmiştir. Araştırmanın ileride başka destinasyonlara da uyarlanması yararlı olacaktır. Ayrıca 
çalışmada konaklama işletmelerinde tedarik zinciri performansının incelenmesinde sadece bu 
işletmelerdeki işletme temsilcilerinden görüşler alınmıştır. Oysa konunun bir diğer tarafı olan 
tedarikçilerden veri toplanmaması, araştırmanın en önemli eksikliğini oluşturmaktadır. İleride 
yapılacak çalışmalarda tedarikçilerin de sürece katılması yararlı olacaktır.    
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AZERBAYCAN KAMU MALİ SİSTEMİNDE GELİŞMELER VE KAMU 
HARCAMALARI FİNANSMANININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 
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Öz 

 Piyasa ekonomisine geçiş sürecinin ilk yıllarında Azerbaycan’da ekonominin bütün alanlarında olduğu 
gibi kamu mali sisteminde yaşanan sorunlar da ciddi boyutlara ulaşmıştır. 1990’lı yılların ortalarında başlatılan 
ekonomik istikrar programları kapsamında gerçekleştirilen mali reformlar, 1990”lı yılların sonlarına doğru kamu 
mali sisteminde olumlu sonuçların elde edilmesini beraberinde getirmiştir. Ekonomik ve mali istikrarın 
sağlanması amacıyla 1990”lı yıllarda arka plana atılan altyapı yatırımlarının ve sosyal politikaların 
gerçekleştirilmesiyle, 2000”li yıllarda kamu harcamalarında önemli artışlar yaşanmıştır. Bu artışların hangi 
kaynaklardan sağlandığı ve kamu harcamalarının finansmanının sürdürülebilirliği bu araştırmanın konusunu 
oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Gelirleri, Kamu Giderleri, Vergi Gelirleri, Devlet Petrol Fonu, Bütçe Sistemi 
Kanunu.  
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DEVELOPMENTS İN PUBLİC FİNANCE SYSTEM OF AZERBAİJAN REPUBLİC AND 
SUSTAİNABİLİTY OF FUNDİNG OF PUBLİC SPENDİNG 

 

Abstract  

At early years of transition to market economy the problems in public finance system  has reached 
serious dimensions as in all areas in Azerbaijan. Finance reforms carrried out within the framework of economic 
stability programs beginning in the middle of 1990s, led to positiv consequences by  the end of 1990s. As 
aresult of infrastructure investments and sosial policies realized for the purpose of ensuring economic and 
financial stability , there has been a significant increase in public spending during 2000s. To investigate the 
source of this increments and sustainability of financing of public spending is the objective of this research. 

Keywords: Public revenues, Public spending, Tax revenues, State Oil Fund, Budget System Law. 
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Bütçe Sisteminde Gerçekleştirilen Reformlar, Bütçe Gelir Ve Giderlerindeki Gelişmeler 

          Piyasa ekonomisine geçiş sürecinin ilk yıllarında piyasa ekonomisine yönelik yasal- 
kurumsal altyapı yetersizliği ekonomik sistemin diğer alanlarda olduğu gibi bütçe sisteminin 
oluşturulması yönünde en büyük engel olmuştur. Bu dönemde bütçe kanunlarının gecikmelerle 
ilgili bütçe yılı içinde kabul edildiği sık sık karşılaşılan bir durum olmuştur. Ayrıca, çok sayıda 
bütçe dışı fon uygulamasına gidilmesi ve bu fonların gelir ve giderlerinin kontrol edilemeyişi, 
kamu kesiminin ekonomi içinde gerçek payının ölçülmesini, dolayısıyla ekonomi ve maliye 
politikalarının uygulanmasını zorlaştırmış ve başarı kazanmasını engellemiştir. 
Kamu harcamaları ve gelirlerinin sınıflandırılmasına ilişkin gerçekçi bir yaklaşımın 
benimsenmemiş olması ise ekonomik istikrarsızlıklarla mücadelede bütçe politikasını etkisiz 
kılmıştır.  Bütçe gelir ve giderlerinin sınıflandırılması alanında 1997 yılında basit bir 
sınıflandırma uygulaması niteliğinde devlet bütçesinin gelirlerinin vergi gelirleri, vergi dışı 
gelirler ve transferlerden (MB kaynaklarından borçlanma) oluştuğu belirtilmiştir. Kamu 
harcamalarının sınıflandırmasında ise tek bir sınıflandırmaya; idari sınıflandırmaya 
başvurulmuştur. 
 

Modern bütçe sistemine geçiş 2002 yılında kabul edilen “Bütçe Sistemi Hakkında 
Kanun”la gerçekleştirilmiş ve 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla devletin 
ekonomideki faaliyetleri kapsamlı şekilde; bütçe sistemine ilişkin bütün hususları kapsayarak, 
yeniden düzenlenmiştir.  Bütçe Sistemi Kanunu kamu harcamalarının sınıflandırılmasını 
yeniden düzenleyerek onların bütçe kanunlarında belirlenen amaçlar doğrultusunda 
yönlendirilmesine kolaylık getirmiştir. Bütçe Sistemi Kanununa göre kamu harcamaları 
Fonksiyonel, Ekonomik ve İdari sınıflandırmaya tabidirler. Diğer taraftan, Çok Yıllı Bütçe 
Sistemine geçiş sürecinin başlatılması da Bütçe Sistemi Kanunu’nun getirdiği bir başka 
yeniliktir. 2004 yılından itibaren Devlet Bütçesi cari ve sonraki üç yılı da kapsayacak şekilde 
düzenlenmektedir. Bu uygulama her ne kadar başlangıç aşamasında olsa da, kamu gelirlerinin 
ve harcamalarının orta vadede sağlıklı yönetiminin gerçekleştirilmesi alanında atılan önemli 
bir adımdır. 
 

Bütçe Sistemi Kanunu’na göre, devlet bütçesinin gelirleri ise aşağıdaki kaynaklardan 
sağlanmaktadır (Bütçe Sistemi Kanunu, md. 9): 

•   Vergi Kanununda yer alan devlet vergileri (Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi (belediye 
işletmeleri hariç), KDV, ÖTV (Aksiz), Tüzel Kişilerin Emlak Vergisi, Tüzel 
Kişilerin Toprak Vergisi, Yol Vergisi, Maden Vergisi (belediye sınırları içerisindeki 
inşaat ve inşaat malzemelerinin üretiminde kullanılan yer altı kaynaklardan alınan 
maden vergisi hariç) ve Basit Sistem Üzere Alınan Vergi), 

•   Devlet rüsumları ve gümrük rüsumları, 
•   Kamu mülkiyetindeki işletmelerin ve malların satışından sağlanan gelir (özelleştirme 

gelirleri), 
•   İç ve dış kaynaklardan sağlanan borç, bağış ve yardımlar, 
•   Kanunda belirtilen diğer gelirler. 
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 İlgili kanunla getirilen diğer bir önemli değişiklik ise bütçe dışı fon uygulamalarının 
sayısının azaltılması olmuştur. Kanunda sadece Devlet Petrol Fonu ve Sosyal Güvenlik Fonu 
olarak iki bütçe dışı fon uygulamasına izin verilmiştir. Mevzuata göre Devlet Bütçesi, Devlet 
Petrol Fonu ve Sosyal Güvenlik Fonu bir arada Genel Bütçe’yi oluşturmaktadır. Devlet Petrol 
Fonu 1999 yılında, petrol üretiminde ve dünya petrol fiyatlarında gerçekleşen artışlar 
nedeniyle ilerleyen yıllarda sağlanacak gelirlerin muhtemel ve sorumsuz kamu harcamalarının 
finansmanında kullanılmasını önlemek ve kamu harcamalarının normal kaynaklardan 
karşılanmasını destekleyerek petrol gelirlerinin burada toplanmasını sağlamak amacıyla 
IMF’in önerisi ve teknik desteğiyle oluşturulmuş bir bütçe dışı fon uygulamasıdır. Sosyal 
Güvenlik Fonu ise daha önce bu sistemde yer alan üç farklı fonun tek çatı altında 
birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. 
 

Geçiş sürecinin ilk yıllarında eski SSCB’den sağlanan mali transferlerin kesilmesi, 
geçişle beraber ortaya çıkan üretim sisteminin çöküşü ve yeni vergi sisteminin 
oluşturulmasının zor olması vb. nedenler kamu harcamalarının sağlanmasında ve bunlara 
kaynak oluşturacak vergi gelirlerinin tahsil edilmesinde oldukça sıkıntıların yaşanmasına 
sebep olmuştur. Kamu harcamalarının finansmanı için yeterli vergi kaynaklarının olmayışı 
hükümeti Merkezi Bank kaynaklarından sağlanan gelirlere (emisyona) yöneltmiştir. Bu ise 
kısa dönemde enflasyonun dört haneli rakamlara kadar yükselmesine neden olmuştur. 

 

Geçiş sürecinin ilk yıllarında gerçekleşen bütçe rakamlarını incelediğimizde 1991 ve 
1992 yıllarında bütçesi fazlası gerçekleşmiştir. Bu durum büyük ölçüde eski sistemden kalan 
gelir kaynaklarının henüz yitirilmemesinden kaynaklanmıştır. Sonraki 1993 ve 1994 
yıllarında üretimdeki hızlı düşüşler nedeniyle kamu gelir kaynaklarının; özellikle vergi 
gelirlerinin, alanı oldukça daralmış ve yeterince gelir tahsil edilememiştir. Bu yıllarda kamu 
sektörünün ekonomi içerisinde payının henüz azaltılamaması nedeniyle kamu harcamalarında 
kesintiye gidilmesi zor olmuştur. Diğer taraftan, Ermenistan savaşı nedeniyle savunma 
harcamalarının da artış göstermesi kamu harcamalarının azaltılmasını engellemiştir. Bu 
yıllarda bütçe giderlerinin/GSYİH oranı 1991’de %33,3, 1992’de %28,6, 1993’de %41,2 ve 
1994 yılında ekonomik istikrarın başlangıç yılı olması nedeniyle azalış göstererek %25,1 
seviyesinde gerçekleşmiştir. Bütçe dengesi ise 1991 ve 1992 yıllarında fazla vermesine karşın, 
kamu gelir kaynaklarının yetersizliği nedeniyle 1993 ve 1994 yıllarında sırasıyla GSYİH’nın 
%7,1 ve %10,3 oranlarında açık vermiştir (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Devlet Bütçesi Göstergeleri (1991-2014, mln. AZN1) 

 

Yıllar 

Bütçe 
Gelirleri 

GSYİH’nın 
Yüzdesi 
Olarak 

Bütçe 
Giderleri 

GSYİH’nın 
Yüzdesi 
Olarak 

Bütçe 
Dengesi 

GSYİH’nın 
Yüzdesi 
Olarak 

1991 260,1 37,0 234,1 33,3 26,0 3,7 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 1991, 1992, 1993 ve 1994 yıllarına ait veriler mln. ABD doları olarak gösterilmiştir. 
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1992 396,9 30,3 374,6 28,6 22,6 1,7 

1993 452,5 34,1 546,7 41,2 -94,2 -7,1 

1994 241,1 14,8 409,0 25,1 -167,9 -10,3 

1995 415,6 19,5 428,4 20,1 -12,8 -0.6 

1996 498,0 18,2 481,9 17,6 16,1 0,6 

1997 513,0 16,2 588,7 18,6 -75,7 -2,4 

1998 465,5 13,5 528,3 15,4 -62,8 -1,8 

1999 549,7 14,6 641,5 17,0 -91,8 -2,4 

2000 715,5 15,2 763,8 16,2 -48,3 -1,0 

2001 783,8 14,7 806,6 15,2 -22,8 -0,5 

2002 910,2 15,0 931,7 15,4 -21,5 -0,4 

2003 1225,5 17,1 1234,0 17,3 -8,5 -0,2 

2004 1481,2 17,4 1501,0 17,6 -19,8 -0,2 

2005 2055,2 17,3 2140,7 18,0 -85,5 -0,7 

2006 3881,2 21,9 3789,7 21,4 91,5 0,5 

2007 6006,6 23,8 6059,5 24,0 -52,9 -0,2 

2008 10762,0 28,3 10680,0 28,1 82,0 0,2 

2009 10325,9 29,9 10567,9 30,6 -242,0 -0,7 

2010 11402,5 27,4 11766,0 28,3 -363,5 -0,9 

2011 15700.7 30,1 15397.5 29,6 303,2 0,6 

2012 17281.5 31,6 17416.5 31.8 -135,0 -2.5 

2013 19496.3 33,5 19143.5 32,9 352,8 0,6 

2014 18400.6 31,2 18709.0 31,7 -308,4 -0,5 

Kaynak: Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası Yıllık İstatistikleri, www.cbar.az ve 
Maliye Bakanlığı Yıllık Raporları, www.maliyye.gov.az (Erişim tarihi: 06.12.2015) 
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1995 yılında uygulamaya konulan makroekonomik istikrar programlarıyla eşzamanlı 
olarak mali yapının da iyileştirilmesi hedef olarak seçilmiştir. Bu amaçla kamu 
harcamalarının miktarının azaltılması, kamu gelirlerinin artırılması, ve sıkı para politikalarının 
uygulanması en önemli uygulamalar olmuştur. Ayrıca, 1997 yılında Maliye Bakanlığı 
nezdinde Hazine Departmanı’nın oluşturulması kamu harcamaları ve gelirlerinin tek hesaptan 
yönetilmesini sağlamıştır. Bu tedbirlere ek olarak bütçe açığının Merkez Bankası’ndan 
sağlanan emisyon borçlanmasıyla kapatılması uygulaması da 1996 yılında durdurularak, bütçe 
açığı iç ve dış borçlanma mekanizmaları ile kapatılmaya çalışılmıştır (HACIYEV, 2003: 32). 

 

Uygulanan bu politikalar sonucunda kamu mali yapısında ve mali dengede olumlu 
gelişmeler kaydedilmiştir. Ayrıca, bu yıllarda özelleştirme gelirleri ve doğrudan yabancı 
yatırımlar sayesinde ülke para birimi Manat istikrarlı bir yapıya kavuşmuştur. Bütün bu 
gelişmeler 1995-96 yıllarında makro ekonomik istikrarın sağlanmasıyla kamu gelir-gider 
dengesi de olumlu yönde gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Makroekonomik istikrar 
programlarının sıkı bir şekilde uygulandığı 1995-96 yıllarında bütçe giderleri/GSYİH oranı 
azaltılırken bütçe giderleriyle bütçe gelirleri arasında da dengenin sağlanmasına çalışılmıştır.   

 

Bütçe açığı/GSYİH oranı da bu yıllarda kamu harcamaları miktarının önemli ölçüde 
azaltılmasıyla düşük düzeylerde gerçekleşmiştir. Bütçe açığı/GSYİH oranı 1995 ve 1996’da 
%0,6, 1997’de %2,4, 1998’de %1,8, 1999’da %2,4 ve 2000 yılında %1 seviyesinde olmuştur 
(Tablo 1).  

 

2000”li yıllar ülkenin kamu mali sisteminde önemli reformların gerçekleştirildiği bir 
dönemdir. 2001 yılında yürürlüğe giren Vergi Kanunu bu reformlara öncülük etmiştir. 2003 
yılında yürürlüğe giren Bütçe Sistemi Kanunu ise kamunun mali faaliyetlerini bir bütün 
olarak, sistematik şekilde düzenlemiştir.   
 

Yasal-kurumsal alanda gerçekleştirilen reformların yanı sıra bu yıllarda ekonomideki 
olumlu gelişmeler ve uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi devlet 
bütçesinin gelir-gider dengesini da olumlu yönde etkilemiştir. Diğer taraftan, önceki yıllarda 
makroekonomik istikrarın ve mali dengenin sağlanması amacıyla kamu harcamalarının 
azaltılması sonucu çok düşük düzeylerde seyreden bütçe giderleri/GSYİH oranı bu yıllarda 
yükselmiştir. 2000’li yıllarda bu eğilim devamlı olarak artarak 2014 yılında %31,7 düzeyine 
yükselmiştir, ayrıca 2004, 2006, 2008, 2011 ve 2013 yıllarında sırasıyla GSYİH’nın %0,1, 
%0,5, %0,2, %0,6 ve %0,6 oranlarında bütçe fazlası gerçekleşmiştir (Tablo 1). 

 

 1990”lı yıllarda makroekonomik istikrarın sağlanması için taviz verilen sosyal 
politikaların ve altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmeye başlanması, kamu harcamalarındaki 
artışın en önemli nedenlerdir. Gelecek yıllarda artan kamu harcamalarının daha çok eğitim, 
sağlık, gelir dağılımında eşitliğin sağlanması ve altyapı yatırımları doğrultusunda kullanılması, 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	  
	  
	  

	   666	  

hükümet programlarında öncelikli amaç olarak yer almaktadır. 
 
 
 
Vergi Sisteminde Gerçekleştirilen Reformlar Ve Vergi Gelirlerinin Tahsilinde 
Gelişmeler 

Piyasa ekonomisine geçiş sürecinin başlamasıyla ekonomik sistemin her alanında 
olduğu gibi vergi sisteminde de reformlar gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Buradaki nihai 
amaç, eski çarpık vergi sisteminin, vergi sübvansiyonlarının azaltılması ve bütçe kısıdı 
uygulamasıyla, kanunlara dayalı bir vergi sistemine dönüştürülmesi olmuştur (UNECE, 2003: 
129). Modern vergi sistemine geçiş sürecinin ilk yıllarında Azerbaycan’da Katma Değer 
Vergisi (1992), Gelir Vergisi (1992), Özel Tüketim (Aksiz 1992) Vergisi, Devlet Yol Fonu 
Vergileri (1994), Emlak Vergisi (1995), Maden Vergisi (1995), Kurumlar Vergisi (1997) ve 
Toprak Vergisi (1997) tahsis edilmiştir (Vergi İşi, 1998: 186). 

 

Çağdaş vergi türlerinin tahsis edilmesiyle eski vergi sistemi zamanla terk edilmeye ve 
vergilemede merkezi planlı ekonomi modelindeki uygulamalardan vazgeçilmeye çalışılmıştır. 
Açıklanan gelişmelere rağmen, bu dönemdeki vergi sisteminde geçiş dönemine özgün birçok 
olumsuzluklar; özellikle eski Sovyet vergi sisteminden kalma çok sayıda istisna ve 
muafiyetler gibi eski uygulamalar, vergi kanunlarının anlaşılması zor bir dilde yazılmış 
olması ve vergi konu ve oranlarının ekonominin yapısına yabancı oluşu gibi hususlar dikkat 
çekmiştir. Özellikle vergi oranlarının yüksek olması üzerinde en çok tartışılan konulardan 
olmuştur. 

 

1990’lı yılların sonuna gelindiğinde makroekonomik istikrarın sağlanmasıyla 
ekonomide yaşanan olumlu gelişmelere rağmen vergi sisteminde yaşanan ve yukarıda bahis 
konusu olan sorunların varlığı vergi sisteminde topluca reform yapılmasını gündeme 
getirmiştir. Böylece, 1998 yılında yeni vergi kanununun hazırlanması ve vergi yönetiminin 
güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi yönünde çalışmalar başlatılmıştır. 

 

Azerbaycan vergi sistemine önemli değişiklikler getiren yeni Vergi Kanunu 11.07.2000 
tarihinde kabul edilmiş ve 01.01.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla, daha önce 
farklı yasal düzenlemelerde yer alan bazı vergiler yürürlükten tamamen kaldırılmış ya da 
üzerinde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Kanununun vergi sistemine yaptığı en önemli 
katkı, farklı yasal düzenlemelerde yer alan ve uygulanan vergilerin tek çatı altında toplaması, 
başka bir ifadeyle vergi mevzuatındaki dağınıklığa son vermesi olmuştur. 
 

Azerbaycan Vergi Kanunu’nun vergi sistemine getirdiği önemli değişikliklerin başında 
3. maddede yer alan vergilemenin 4 temel ilkesine atıfta bulunması olmuştur. Buna göre 
vergilemenin; genellik, eşitlik, uygunluk ve iktisadilik ilkeleri doğrultusunda yapılacağı 
kanuni zorunluluk haline getirilmiştir. Kanunun 4. maddesinde ise, uygulanacak vergi türleri; 
devlet vergileri, özerk cumhuriyet vergileri ve yerel vergiler, olarak belirlemiştir. 
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Devlet vergileri, ülke genelinde aynı oranda uygulanan ve doğrudan devlet bütçesine 

aktarılan vergilerdir. Devlet vergilerine gelir vergisi, kurumlar vergisi (belediyelere ait 
işletmeler hariç), katma değer vergisi, özel tüketim (aksiz) vergisi, tüzel kişilerden alınan 
emlak vergisi, tüzel kişilerden alınan toprak vergisi, yol vergisi, maden vergisi (belediye 
sınırları içerisindeki inşaat ve inşaat malzemelerinin üretiminde kullanılan yer altı doğal 
kaynaklardan alınan maden vergisi hariç) ve basit usulde alınan gelir vergisi (“sadeleştirilmiş 
sistem üzere vergi”) dâhildir (Azerbaycan Vergi Kanunu, md. 6). 
 

Özerk cumhuriyet vergileri, bu kanunla belirlenen ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti 
yasalarınca da benimsenen ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde tahsil edilen (yol vergisi 
hariç) devlet vergilerinden oluşmaktadır (Azerbaycan Vergi Kanunu, md. 7). Yerel vergiler 
ise, Belediyeler Kanunu’nda da yer alan ve belediye sınırları içinde belediyelerce tahsil edilen 
vergilerdir. Yerel vergilere gerçek kişilerden alınan emlak vergisi, gerçek kişilerden alınan 
toprak vergisi, belediye sınırları içerisindeki inşaat ve inşaat malzemelerinin üretiminde 
kullanılan yer altı doğal kaynaklardan alınan maden vergisi ve belediyelere ait işletmelerden 
alınan kurumlar vergisi dahildir (Azerbaycan Vergi Kanunu, md. 8). 
 
 Vergi Kanunu’nun getirdiği bir diğer yenilik ise ülkede bir yönetim birimi olarak 1999 
yılından itibaren uygulanan yerel yönetim idareleri olan belediyelere önemli vergi kaynakları 
sağlamış olmasıdır. Maden vergisi ve kurumlar vergisinin genellikle merkezi yönetimler 
tarafından alınan vergilerden olduğu bilinmektedir. Ancak, kendi sınırlarında olması kaydıyla 
maden vergisi ve belediyelerce kurulması ve işletilmesi şartıyla, bu işletmelerden alınacak 
kurumlar vergisinin belediye bütçelerine aktarılmasıyla yerel yönetimlerin mali yapısının 
güçlendirilmesine katkı sağlanacağı düşünülmüştür.  
 

Piyasa ekonomisi için yasal-kurumsal altyapı yetersizliğinin geçerli olduğu geçiş sürecinin 
ilk yıllarında vergi gelirlerinin bütçe gelirleri içerisindeki payı doğal olarak düşük oranlarda 
gerçekleşmiştir. Bu dönemde vergi gelirlerinin düşük düzeyde gerçekleşmesinin ve istikrarsız 
bir tablo oluşturmasının diğer nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz (GULİYEV, 2004: 189): 

•   Geçiş sürecinde ekonomide üretim hacminin azalması. Geçiş öncesi verginin esas 
kaynağını kamu şirketlerinin karı ve ücretlilerden alınan gelir vergisi oluşturmuştur. 
Geçişle birlikte bu kaynaklar büyük ölçüde yitirilmiştir, 

•   Kolhoz ve sovhozların (çiftçi birlikleri) özelleştirilmesinden sonra tarımsal sektörde 
önceki üretim düzeyinin sağlanamaması ve dolayısıyla buradan tahsil edilen vergilerin 
miktarının azalması, Vergi ödeyicilerinin bilinçli bir şekilde yükümlülüklerini 
zamanında yerine getirmemesi nedeniyle ortaya çıkan vergi kaybı (özellikle yüksek 
enflasyon dönemlerinde verginin zamanında değil, gecikmeli olarak ödenmesiyle 
ortaya çıkan vergi kaybı). 
 

Bu yıllarda vergi gelirlerinin bütçe gelirleri içerisindeki payı 1991’de %50, 1992’de 
%70,0 ve 1993’te %70.1 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde vergi gelirlerinin kamu 
harcamalarını karşılama oranı (vergi gelirleri/bütçe giderleri) ise sırasıyla %55.6, %74,1 ve 
%58,0 olarak gerçekleşmiş ve oldukça istikrarsız bir tablo oluşturmuştur (Tablo 2). 
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Tablo 2. Vergi Gelirlerindeki Değişim2 (%) 

 

Yıllar 

Vergi Gelirleri/ 

Bütçe Gelirleri 

Vergi Gelirleri/ 

Bütçe Giderleri 

Vergi Gelirleri/ 

GSYİH 

1991 50,0 55,6 18,5 

1992 70,0 74,1 21,2 

1993 70,1 58,0 23,9 

1994 84,5 49,8 12,5 

1995 90,8 88,1 17,7 

1996 91,2 94,3 16,6 

1997 87,7 76,4 14,3 

1998 88,9 77,9 12,0 

1999 81,0 69,4 12,0 

2000 77,5 72,2 11,7 

2001 89,1 86,2 13,1 

2002 89,3 87,0 13,4 

2003 79,0 78,1 13,5 

2004 75,0 75,4 13,5 

2005 75,7 72,8 13,1 

2006 69,9 71,5 15,3 

2007 81,9 81,2 18,3 

2008 58,3 58,8 15,6 

2009 45,6 44,6 13,6 

2010 45,9 40,8 11,1 

2011 40,7 41,3 12,3 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 2010 yılı oranları 2010 Yılı Bütçe Kanunu”ndaki veriler, önceki yıllara ait oranlar ise ilgili yılların bütçe kesinhesap kanunlarındaki veriler 
doğrultusunda hesaplanmıştır. 
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2012 40,4 40,0 12,7 

2013 39,3 40,0 13,2 

2014 45,5 44,7 14,2 

Kaynak. Tablo, ilgili yıllara ait Bütçe ve Bütçe Kesinhesap Kanunları, www.maliyye.gov.az, 
ve www.cbar.az verileri doğrultusunda tarafımızdan oluşturulmuştur. 

 

Ülke ekonomisinde makroekonomik istikrarın sağlanması bütçe gelir-gider dengesinin 
1995 yılından itibaren olumlu yönde gelişmesine yardımcı olmuştur. Kamu harcamalarının 
azaltılması ve kamu harcamalarının büyük ölçüde vergi gelirleri gibi normal kaynaklardan 
karşılanmasıyla, kamu gelir ve harcamaları arasında dengenin oluşturulmaya çalışılması mali 
disiplin sağlanması bakımından olumlu bir gelişme olmuştur. Bu dönemi (1995-2000) vergi 
gelirleri açısından geçiş sürecinin ilk yıllarıyla kıyasladığımızda -iniş çıkışlara rağmen- bu 
gelirlerin bütçe gelirleri içerisindeki payının yükseldiğini söyleyebiliriz. Vergi gelirleri/bütçe 
gelirleri oranı 1995’te %90,8, 1996’da  %91,2, 1997’de %87,7, 1998’de %88,9, 1999’da 
%81,0 ve 2000’de %77,5 olarak gerçekleşmiştir (Tablo 2). Diğer taraftan, yine bu dönemde 
vergi gelirleri/bütçe giderleri oranı da önceki döneme göre –düzenli bir artış göstermese de- 
yükselerek 1995’te %88,1, 1996’da %94,3, 1997’de %76,4, 1998’de %77,9, 1999’da %69,4 
ve 2000’de %72,2 (Tablo 2) olmuştur. 1995 ve 1996’da makroekonomik istikrarın 
sağlanması, özellikle enflasyonun durdurulması için kamu harcamalarının önemli ölçüde 
azaltılması, vergi gelirleri/bütçe giderleri oranlarının bu yıllarda oldukça yüksek seviyede 
gerçekleşmesini beraberinde getirmiştir. 1997 yılından itibaren vergi dışı gelirlerin de 
artmasıyla bu oranlarda azalma olmuştur. 

 

Tablo 2’de dikkat çeken en önemli husus, bu yıllarda vergi gelirleri/bütçe giderleri 
oranının kamu harcamalarının azaltılmasıyla yüksek oranda gerçekleşmesine karşın, vergi 
gelirleri/GSYİH oranının azalan eğilim takip ederek oldukça düşük seviyede gerçekleşmiş 
olmasıdır. Bu oran 1995’te %17,7, 1996’da %16,6, 1997’de %14,3, 1998 ve 1999’da %12 ve 
2000’de %11,7 (Tablo 2) olarak gerçekleşmiştir. Bu ise, vergi gelirlerinin bu dönemde 
ekonomideki olumlu gelişmelere paralel olarak gerçek anlamda artmadığını, aksine azaldığını 
göstermektedir. Vergi sisteminde var olan bazı yetersizlikler bu dönemde vergi gelirlerinin 
arttırılamamasındaki en önemli etkenler olarak dikkat çekmiştir (GULİYEV, s. 189): 

•   Vergi gelirlerinin tahsil mekanizmasında var olan eksiklikler, 
•   Likidite yetersizliği nedeniyle takas mekanizmasının ticari işlemlerde (özellikle dış 

ticaret alanında) yaygın bir şekilde kullanılması, 
•   Zamanla üretim hacminin daha çok özel sektörde gerçekleşmesine rağmen, buradan 

sağlanan vergi gelirlerinin çok düşük düzeyde kalması, 
•   Ülke ekonomisinde kayıt dışılığın yaygın olması, 
•   Enerji (özellikle elektrik ve doğal gaz) sektöründe gerçekleşen yarı mali işlemler 

nedeniyle ortaya çıkan vergi kaybı (kamu tekelinde olan elektrik ve doğal gaz 
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piyasaya maliyetinin de altında bir fiyattan sunulması ve ödemelerin tahsilinde 
yaşanan sorunlar nedeniyle ortaya çıkan vergi kaybı).   

 

2000’li yıllara gelindiğinde dünyada petrol fiyatlarının yükselmesiyle ekonomide yaşanan 
olumlu gelişmeler kamu harcamalarına da yansımıştır. Bu yıllarda gerçekleşen GSYİH”daki 
yüksek artış oranlarıyla beraber, devlet bütçesinin hacminin de önemli miktarda artmış olduğu 
görülmektedir. 

 

1990’lı yılların sonuna doğru önceki yıllara göre azalan vergi gelirleri/bütçe gelirleri oranı 
2001 ve 2002 yıllarında sırasıyla %89,1 ve %89,3 olarak gerçekleşerek oldukça yüksek 
düzeye ulaşmıştır. 2003 yılından başlayarak ise 2007 yılı hariç bu oran yeniden düşüşe 
geçmiştir. Vergi gelirleri/bütçe gelirleri oranı 2003’te %79,0 iken 2013”de %39,3”lere kadar 
düşmüştür. Vergi gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranı da bu yıllarda azalma eğilimi 
göstermiştir. Vergi gelirleri/bütçe giderleri oranı da 2001’de %86,1, 2002’de %87,0 iken 
2013”de %40”lara düşmüştür (Tablo 2). Bu durumu son on yıllık dönemde hükümetin kamu 
harcamalarının finansmanında vergi dışı diğer araçlara (Devlet Petrol Fonundan transfer 
edilen gelirler) yöneldiği şeklinde yorumlamak mümkündür. 

 

Vergi gelirleri/GSYİH oranı incelendiğinde ise bu oranın 2000”li yıllarda %11-%14 
seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir (Tablo 2). 

 

Dış Borç Alanındaki Gelişmeler 

Geçiş sürecine Rusya Federasyonu dışında eski Sovyetler Birliği’nin diğer 
cumhuriyetleri gibi “sıfır dış borçlu” ülke olarak başlayan Azerbaycan ilk yıllarda siyasal 
istikrarsızlık ve yapılacak ekonomik reformlar konusunda belirli bir planın olmaması 
nedeniyle dış borç bulmakta oldukça zorlanmıştır. Azerbaycan ilk dış borç anlaşmasını 1993 
yılında Türk Eksimbankı ile gerçekleştirmiştir. Anlaşma kapsamında 100 milyon Amerikan 
doları tutarında kredi sağlanmıştır (AĞAYEV, 2002: 179). 

 

1994-95 yıllarında siyasal ve ekonomik istikrarın sağlanmasıyla Azerbaycan’ın dış 
piyasalardan borç sağlaması da kolay hale gelmiştir. Özellikle IMF ve Dünya Bankası ile 
yürütülen istikrar programları kapsamında bu kurumlardan önemli miktarlarda dış borç 
sağlanmıştır. İlerleyen yıllarda ülkenin dış borç stoku ve dış borçların GSYİH içindeki payı 
yıllar itibariyle devamlı artış kaydetmiştir. Geçiş sürecinin başlangıç yıllarında ortaya çıkan 
ve giderek artan cari açıkların doğrudan yatırım ve finansman amaçlı yabancı sermaye 
girişleriyle finanse edildiği görülmüştür. Örneğin, kamu açıklarının finansmanında da yabancı 
fonların kullanıldığı dış borçların GSYİH içindeki payının artışından görülebilir. 
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1999 yılında yabancı sermaye girişlerindeki azalmaya karşın dış borçlardaki artış cari 
açığın dış borçlanmayla finanse edildiğini göstermektedir. Aynı yıl dış borçların GSYİH’ya 
oranı devamlı artışlar sonucu %23,1’e yükselmiştir (Tablo 3). 

 

Tablo 3. 1993-2014 Yıllarında Dış Borçların Seyri 

 

Yıllar 

Toplam Dış 
Borç 

Miktarı 
(Milyon $) 

Kişi Başına 
Dış Borç ($) 

Dış 
Borç/GSYİH 

(%) 

Dış 
Borç/İhracat 
Gelirleri (%) 

Dış Borç/Bütçe 
Gelirleri (%) 

1993 59,4 8,0 4,5 8,2 13,1 

1994 71,6 9,5 4,4 10,9 29,7 

1995 325,2 46,0 14,6 51,0 69,0 

1996 416,0 53,9 13,1 65,9 71,7 

1997 549,7 70,5 13,9 70,4 85,7 

1998 693,4 91,2 16,9 114,4 115,5 

1999 998,3 125,0 23,1 107,4 147,2 

2000 1162,0 143,8 23,7 66,2 145,9 

2001 1280,0 157,2 23,1 55,3 152,6 

2002 1350,0 164,6 22,1 62,3 144,3 

2003 1575,0 190,5 22,0 60,8 126,6 

2004 1588,0 191,0 18,6 43,9 100,8 

2005 1712,0 207,0 12,9 39,4 74,8 

2006 1972,0 232,5 9,9 30,9 45,4 

2007 2441,9 283,9 8,2 11,5 33,3 

2008 3071,8 350,9 9,1 10,0 23,1 

2009 3440,3 381.3 8,0 16,3 26,6 

2010 3 857.3 428,7 7,4 18,1 27,1 

2011 4,816.7 528,6 7.6 18,1 24,5 
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2012 5,708.4 618,1 8,3 23,9 26,4 

2013 4,753.2 508,1 8.2 19,8 19,5 

2014  6,478.2 683,5 8.6 29,7 28,2 

Kaynak: Tablo, Dövlet Zemaneti İle Alınmış Beynelxalq Kreditlerin Monitoringi, 
(http://www.pfmc.az/cl2_fmc/files/2005/06/28/150849983_0.pdf;), “Dövlet Borcu”, 
Azerbaycan Maliye Bakanlığı, (http:// http://www.maliyye.gov.az/node/1166) (Erişim tarihi 
06.12.2015) ve Azerbaycan Devlet İstatistik Kurumunun 
(http://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/ap/) (Erişim tarihi 06.12.2015) verilerinden 
yararlanılarak tarafımızdan hazırlanmıştır. 

 

Bu yıllarda dış borçların ödenmesinde en önemli kaynak olan ihracat gelirlerindeki 
artış hızının dış borç artış hızından düşük gerçekleşmesi, dış borç/ihracat rasyosunda artışa 
neden olmuştur. Dış borç/ihracat gelirleri oranı 1993’te %8,2’den 1998’de %114,4’e 
yükselmiştir (Tablo 3). 

 

2000’li yıllarda dış borç miktarının artmasına rağmen, petrol sanayisi destekli GSYİH 
ve ihracat gelirlerindeki artışlarla dış borç/GSYİH ve dış borç/ihracat gelirleri oranında düşüş 
geçekleşmiştir. 2000 yılında %23,7 olan dış borç/GSYİH oranı 2014 yılında %8,6’ya, yine 
2000 yılında %66,2 olan dış borç/ihracat gelirleri oranı ise %29,7’ye gerilemiştir. Diğer 
taraftan, 2001 yılında %152,6 olan dış borç/bütçe gelirleri oranı da 2014 yılında %28,2’ye 
kadar azalmıştır (Tablo 3). 

 

Dış borçlara ilişkin bu veriler ve bu borçların büyük çoğunluğunun uzun vadeli 
borçlardan oluşması sebebiyle günümüzde ve yakın gelecekteki dönemde bu alanda 
hükümetin herhangi bir sorunla karşılaşmayacağı söylenebilir. 

 

Sonuç 

Azerbaycan kamu mali sisteminde yaşanan gelişmeler değerlendirildiğinde, bu 
gelişmelerin özellikle son on beş yılda ülke ekonomisinin büyümesine paralel olarak olumlu 
yönde seyrettiği görülmektedir. Zira, 2000 yılında devlet bütçesinin büyüklüğü 763,8 milyon 
AZN iken, on dört yılda yaklaşık 24 kat artış göstererek 2014 yılında 18709.0 mln. AZN 
olarak gerçekleşmiştir. Bu başarı GSYİH”nın %1-2 oranlarında bir bütçe açığı ortamında 
gerçekleştirilmiş, ayrıca 2004, 2006, 2008, 2011 ve 2013 yıllarında sırasıyla GSYİH’nın 
%0,1, %0,5, %0,2, %0,6 ve %0,6 oranlarında bütçe fazlası gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, bu 
yıllarda bütçe harcamaları sadece nominal anlamda büyümemiş, onun GSYİH”ya oranı da 
artarak 2014 yılında %31,7”ye yükselmiştir. 
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Ülke ekonomisindeki gelişmelere paralel olarak kamu mali sisteminde günümüzdeki 
bu olumlu tabloya rağmen gelecek yıllarda bazı sıkıntıların ortaya çıkabileceği söylenebilir. 
Keza, devlet bütçesi içinde kamu gelirlerinin yapısı incelendiğinde bu alandaki artışların 
büyük bölümünün Devlet Petrol Fonu’ndan yapılan transferlerden kaynaklandığı 
görülmektedir. Bu uygulama 2003 yılında özellikle altyapı yatırımlarının finansmanını 
sağlamak amacıyla başlatılmış ve Devlet Bütçesi”nin gelirlerinin büyük bölümünü Fon’dan 
aktarılan transferler oluşturmuştur. Zira, Fon’dan Devlet Bütçesi’ne aktarılan kaynak 2003 
yılında 100 mln. AZN iken 2014 yılında 9,3 mlr. AZN olmuştur. 2003 yılında Fon’dan 
aktarılan kaynakların Devlet Bütçesi’nin gelirleri içinde payı %8,2 olduğu halde, 2014 yılında 
bu oran %50,8 olarak gerçekleşmiştir. 

 

Sonuç olarak bu tablo kamu harcamalarının finansmanında petrol gelirlerine 
bağımlılığın her geçen yıl arttığını, vergi gelirleriyle kamu harcamalarının finansmanının 
sürdürülemez olduğunu göstermektedir. Öyle ki, 2002 yılında henüz Fon’dan Devlet 
Bütçesi’ne transferlerin gerçekleşmediği dönemde vergi gelirlerinin bütçe giderlerini 
karşılama oranı %87,0 iken, bu oran 2014 yılında %45,5”e gerilemiştir. 

 

Bu gelişmelere rağmen, Petrol Fonu’ndan yapılan transferlerin altyapı yatırımlarının 
finansmanında kullanılması ve bu yatırımların ise bütçe içindeki payının %40”ların üzerinde 
olması kamu harcamalarının finansmanının sürdürülebilirliğine yönelik endişeleri 
hafifletmektedir. Çünkü bu yatırımların ilerleyen yıllarda ülke ekonomisinde katma değer 
yaratacağı ve böylece vergi gelirlerinde de artışı beraberinde getireceğini söylemek mümkün. 
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GENEL AMAÇLI ve SATIŞ İÇİN ÜRETİLEN YAZILIMLARIN TÜRKİYE 
MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

 
İlker CALAYOĞLU*,                   Recep YILMAZ** 

 

ÖZET 

Satışa hazır oluncaya kadar yapılan yazılım geliştirme maliyetleri aktifleştirilmelidir. Çünkü yazılım evleri, 
satarak ileride ekonomik fayda sağlayabileceklerini düşünür. Bu sebeple yazılımlar, stok özelliği taşır. Somut bir 
üründen bahsedilmez. TMS 2’nin hizmet sunumları özelliğine uyar. Bu sebeple hizmet stoku olarak 
sınıflandırılabilir. Tek Düzen Hesap Planı (TDHP)’nın Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)’na göre 
uyumlaştırılmasına yönelik çalışmalar vardır. Bu çalışmalarda yazılım geliştirme harcamalarının hangi varlık 
sınıfında ve hesabında kaydedilmesi gerektiğine dair bazı ifadeler bulunmaktadır. Ancak satılan yazılımın 
maliyetinin nasıl hesaplanabileceğine dair bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu sebeple iki yeni tahmini maliyet 
hesaplama modeli önerilmiştir. Böylece aktifleştirilen varlığın giderleştirilmesi mümkün olabilmiştir. 

TMS 18’e göre yazılım satış hasılatında vade farkı olması durumunda hasılat ile faiz geliri ortaya çıkar. Bunun 
nasıl muhasebeleşmesi gerektiği örneklerle açıklanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Satış amaçlı yazılım, TMS, Hizmet stoku, Satılan hizmet maliyeti, Tahmini maliyet 
hesaplama yöntemi, Hasılat, Vade farkı 

Jel Kodlar: M15, M41 

 

ACCOUNTING for PRODUCED for GENERAL PURPOSE and SALES SOFTWARE BASED ON 
TURKISH ACCOUNTING STANDARDS 

 

ABSTRACT 

Software businesses expect that economic benefits will be obtained via software selling. Therefore, the software 
has the stock properties. It is not mentioned any tangible product. Software development costs must be 
capitalized, until software is ready for sale. Software is appropriate to the definitions of TMS 2’s service 
delivery. So that software can be classified as service inventory. There is an adapting effort which is from 
Turkey Accounting Standards (TMS) to Uniform Chart of Accounts (UAC). In these studies indicate that there 
are some statements and accounts which is the software development expenditure should be recorded in the asset 
classes. However, there is not any working model about how the cost of the sold software can be accounted. For 
this reason, two new estimated cost calculation models have been proposed. Thus, it is possible to recognize as 
an expense the software which is capitalized. 

According to IAS 18, interest income and revenue occur when income of software can be dated. According to 
IAS 18 are explained with examples of how these revenues should be accounted. 

Keywords: Software for sale, TMS, Service inventory, Cost of the sold service, estimated cost computational 
stencils, Revenue, date difference. 

Jel Codes: M15, M41 
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1. GİRİŞ 
Yazılım ediniminin amaçları farklılık arz eder. Suerman, doktora tezinde yazılımların 

kullanım amaçlarını ve hangi amacın hangi muhasebe standardının hükümlerine göre 
raporlanması gerektiğini açıklamıştır. Bu ifadeler şekil 1’de görülebilir. 

Şekil 1’e göre yazılım temin etmede iki amaç vardır. Ya işletme içinde kullanmak ya da 
dışa servis ederek ekonomik fayda sağlamaya çalışmaktır. 

İşletme içinde kullanma amacı da iki şekilde gerçekleştirilebilir; ya işletme kendi 
bünyesinde yazılım geliştirir, ya da üretmeyip dışardan hazır olarak yazılım satın alır.  

Dışa servis ederek (satış) ekonomik fayda sağlamak da ikiye ayrılmaktadır. Ya bir 
sözleşmeye bağlı olarak yazılım üretimi taahhüt edilir ya da sabit bir yazılım üretilir. Bunu 
ihtiyaçlara cevap verme açısından izah etmek konunun anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. 

Şekil 1: Yazılımların Kullanım Amaçları ve TMS İlişkisi  

 
Kaynak: (Suermann, 2006: 134) (Sumer ve diğerleri, 2010: 29) 

İhtiyaçlar bazen müşteriden bazen de yazılım firması tarafından belirlenerek yazılım 
üretimi yapılmaktadır. İhtiyacın belirlendiği tarafa göre üretim çeşitleri ikiye ayrılmaktadır. 
Bunlar şunlardır: 

a) Yazılım firmasının piyasadaki genel bir ihtiyaca odaklanarak ürün geliştirmesi 

b) Bir müşterinin kendi özel ihtiyacı için bir yazılım firmasına yazılım sipariş vermesi 

Birinci tip üretimde, yazılım firması piyasada birçok kişinin (genel) ihtiyaç duyduğu bir 
soruna çözüm üretmek için yazılım geliştirir ve piyasada satışa sunar. Bu gibi ihtiyaçların 
nasıl karşılanacağı genelde belirli kurum ve kuruluşlarca standartları önceden belirlenmiştir 
veya piyasadaki lider firmanın ürününe göre geliştirme yapılır. Kısacası ne yapılması 

http://www.akademikbakis.org/
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gerektiği belirgindir. Müşteri de kendi pazar araştırmasından sonra alternatifler arasından 
kendisine göre en rasyonel olan yazılımı satın alır. Örneğin; tüm işletmelerin iktisadi 
olaylarını muhasebe ilkelerine uygun şekilde kayıt altına almaları ve gerektiğinde raporlar 
üreterek ilgili kurumlara beyanlarını yapmaları gerekmektedir. Bunun gibi genel ihtiyaçlar 
için bazı yazılım firmaları da Muhasebe Paket Programları yazarak piyasada satarlar. 
Örneğin; Logo, Luca, Eta, Micro, Link, vs. 

İkinci tip üretimde, geliştirilecek yazılımın neye çözüm sağlayacağı, hangi ihtiyaçları 
karşılayacağı ve hangi niteliklerinin olacağı müşteri talepleri doğrultusunda belirlenir. Yani, 
müşteri kendi özel ihtiyacı için bir çözüm talep eder ve yazılım firması da söz konusu işi 
yapmayı yüklenerek taahhüt eder. Bu tip bir yazılım üretimi sürecinde ne yapılacağı birinci 
kategorideki gibi basit ve anlaşılır olmayabilir. İstenen işin müşteri tarafından anlatılması ile 
yazılım ekibi tarafından algılanması farklı olabilir. Sonuç olarak üretilen yazılım, ihtiyacı 
karşılamayabilir. Bu tip bir ürün geliştirmenin kendine has dinamikleri olduğundan dikkat 
edilmesi gerekenler vardır. Bu konular yazılım mühendisliği, yazılımcılara tavsiyeler gibi 
kaynaklarda detaylıca anlatılmaktadır. Konumuz gereği bu alanlara girilmeden anlatım devam 
edecektir. 

Siparişe dayalı üretime örnek vermek gerekirse, bir üniversitede kullanılan öğrenci bilgi 
sisteminde devamlılıkların otomatik olarak kayıt altına alınması, takibi, hesaplamaların 
yapılabilmesi ve notlara dönüşebilmesi için öğrenci kartlarının bir okuyucu tarafından 
okunarak öğrenci bilgi sistemine aktarılması sipariş edilmiş olsun. Bu ihtiyacı karşılamak için 
mevcut öğrenci bilgi sisteminin algılayabileceği bir arayüz yazılarak kart okuyuculara temas 
ettirilen çipli öğrenci kartlarından veriler okunabilmeli ve öğrenci bilgi sistemine 
aktarılabilmelidir. 

Mevcut yapının üzerine (öğrenci bilgi sistemi) yeni taleplerde bulunmak özel talep olduğu 
gibi ortada hiçbir yapının olmadığı durumlarda istenenlerin hepsi özel taleptir ve sipariş üzeri 
geliştirilir.  

Yazılım satışlarında muhakkak tarafların hakları güvence altına alınmalı ve bunun için 
satış ve taahhüt sözleşmeleri yapılmalıdır Bilişim sektöründe yazılım satışı ile ilgili sözleşme 
türleri şunlardır;  

a) Lisans Sözleşmesi: “Bilgisayar yazılım evleri ile kullanıcılar arasında geçerli olan ve 
yazılım paketinin satın alınması ile kabul edildiği varsayılan yasal anlaşmadır.” 
(www.bilisimsozlugu.net, 28.08.2014)  

b) Siparişe Dayalı Üretim Sözleşmesi: Alıcının taleplerine uygun yazılım 
geliştirmelerinin yapılabilmesi için işin konusu ve detayları, işin teslim süreleri, 
tarafların yükümlülükleri ve ihlallerde yapılması gereken cezai işlemlerin açıklandığı 
sözleşmelerdir. 

Bu projelerde, toplam yapının parçalara ayrılarak geliştirilmesi ve teslim sürelerine 
uyarak teslim edilmesi en çok rastlanan geliştirme modelidir. Bu sebeple devamlı 
olarak müşteri onayına sunulan üretim parçaları bulunmaktadır. 

 Kısaca, geliştirilen yazılımların satışı ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; paket olarak yazılanlar 
(genel amaç) ve müşterinin taleplerine göre özel geliştirilenlerdir.  

http://www.akademikbakis.org/
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 Yazılım geliştirme amaçlarına göre şekil 1’den de takip edilebileceği üzere farklı TMS 
standartları hükümlerince muhasebeleştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Buna göre; satın 
alınan ve işletme içi geliştirilen yazılımlar TMS 38 – Maddi Olmayan Duran Varlıklar, 
sözleşme çerçevesinde satılan yazılımlar TMS 11 – İnşaat Sözleşmeleri, paket halinde üretilen 
genel amaçlı yazılımlar ise TMS 2 – Stoklar ve satışların hasılatı da TMS 18 – Hasılatlar 
standartlarının hükümlerince muhasebeleşmesi gerekmektedir. 

Makalenin konusu gereği genel amaca yönelik geliştirilen satış amaçlı yazılımların 
muhasebeleştirilmesi ve değerlemesi üzerine odaklanılacak olup bazı kavramlar üzerinde 
tartışılacaktır. Öncelikle konu ile ilgili olan TMS standartlarının ilgili maddeleri incelenip, 
değerlendirilecektir. 

2. TMS 2’ye Göre Yazılımın Değerlendirilmesi 
Genel amaçlı satış için üretilen yazılımların değerlendirilmesi için TMS 2 – Stoklar 

standardının konumuzu ilgilendiren kısımları açıklanacaktır. 

2.1. Stokların Tanımı ve Kapsamı 
Aşağıdaki tüm durumlara uyan varlıklar TMS 2 standardına göre stok olarak 

değerlendirilir; (TMS-2, md. 6) 

a) İşin normal akışı içinde ( olağan işletme faaliyetleri kapsamında ) satılmak için elde 
tutulan; 

b) Satılmak üzere üretilmekte olan ya da  
c) Üretim sürecinde ya da hizmet sunumunda kullanılacak ilk madde ve malzemeler 

şeklinde bulunan varlıklardır. 
Genelin ihtiyacına yönelik üretilen bir yazılım, paket program şeklinde piyasaya sunulur 

ve satışı ile gelir elde edilir. Dolayısıyla yazılım, üreticinin ticari gelir elde etme aracıdır, yani 
stoklar grubunun özelliklerini taşır. 

“Hizmet sunulma durumunda ise, stoklar; paragraf 19 da anlatıldığı gibi işletmenin 
henüz ilgili geliri elde etmediği hizmetin maliyetini de kapsar.” (TMS-2, md. 8) 

Yazılım, soyut bir varlık olduğundan tam bir stok (somut) gibi değerlendirmek mümkün 
değildir, soyutluğu bakımından hizmet özelliği taşımaktadır. Buna rağmen yukarıdaki 
paragrafta hizmet sunumlarında stoklar grubunda değerlendirilebileceği belirtilmektedir.  

2.2. Hizmet Üretimi İle İlgili Hükümler 
Hizmet sunumu yapan işletmeler, stok maliyeti hesaplarken aşağıdaki paragrafa dikkat 

etmelidir.  

“Verilen hizmetle ilgili hasılatın mali tablolara gelir olarak yansıtılmadığı durumlarda 
ilgili giderler stok hesabına yansıtılır. Hizmet sunan işletmelerde stokların maliyeti, esas 
olarak, kontrol işlemlerini yürüten personel dâhil olmak üzere, hizmetin sunulmasında 
doğrudan görev alan personelin işçilik ücretleri ve diğer maliyetleri ile bunlarla ilişkili 
olabilecek genel giderleri içerir. Satış ve genel yönetim ile ilgili personelin işçilik ücretleri ve 
bunlarla ilgili diğer giderleri, hizmetin maliyetine dâhil edilmez. Bu giderler, gerçekleştiği 
dönemde gider olarak mali tablolara alınır. Hizmet sunan bir işletmenin stoklarının maliyeti, 

http://www.akademikbakis.org/
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kar marjını veya işletmeler tarafından fiyatlara dâhil edilen üretimle ilgili olmayan 
maliyetleri içermez.” (TMS-2, md. 19) 

TMS 2 standardı, hizmet sunumu için katlanılan maliyetlerden yukarıda altı çizili olan 
kalemleri kabul etmektedir. Diğer maliyetler; “stokları mevcut konum ve duruma getirdikleri 
ölçüde maliyete dâhil edilir.” (TMS-2, md. 15) şeklinde tanımlanmıştır. Yani, üretimle ilişkili 
olabilecek diğer harcama kalemleri kastedilmektedir. Belirlenen kalemlerin 
aktifleştirilebilmesi için aşağıdaki şartların tamamının sağlanabilmesi gerekmektedir. (Örten 
ve diğerleri, 2012: 49) 

a) Maliyetinin güvenilir olarak ölçülmesi, 

b) Gelecekte ekonomik fayda sağlamasının muhtemel olması, 

c) İşletmenin kontrolünde olması 

Yukarıdaki şartları sağlayan hizmetlerin üretim maliyetleri üzerinden hizmet stokları 
olarak aktifleştirilmesi gerekmektedir. Bu varlıklara örnek olarak bilgisayar programları, proje 
çizimleri ve filmler söz konusu olmaktadır. Belirli bir müşteriye yönelik hazırlanmayan 
hizmetlerin maliyetleri aktifleştirilmelidir. Ancak, bu tür işlerde hizmetin tüm kullanım 
hakkının satışı gereklidir. Eğer, kiraya verme söz konusu ise bu durumda hizmet maliyetinin 
stok olarak değil, maddi olmayan duran varlık olarak raporlanması daha uygun olacaktır. 
(Örten ve diğerleri, 2012: 49-50) 

Yazılım üreticileri ile müşteri arasında lisans sözleşmesi yapılır. Bunun hükmü kullanım 
süresi ve kullanım hakkını tanımlamak ve olası ihlallerdeki yaptırımları belirlemektir. Bu 
sebeple, yazılım edinen satın alansa, üreticinin pozisyonu da satıştır, kazancı ise hasılattır. 

Yazılım lisans anlaşmalarının kiraya vermek gibi düşünülebileceği hususuna karşın TMS 
17 – Kiralama İşlemleri standardı incelenmiştir. “Bu Standart, aşağıda yer alanlar hariç 
olmak üzere her çeşit kiralama işleminin muhasebeleştirilmesinde kullanılır: (TMS-17, md. 2)  

a) Maden, petrol, doğalgaz ve benzeri yeniden teşekkülü mümkün olmayan kaynakların 
araştırılması ve kullanılmasına ilişkin kiralama işlemleri ve  

b) Sinema filmleri, videokasetler, oyunlar, el yazıları, patentler ve telif hakları gibi hak 
ve ürünlerin lisans anlaşmaları.” 

“B” bölümünden anlaşılacağı üzere lisans anlaşmaları, TMS açısından kiralama işlemi 
olarak görülmemektedir. Dolayısı ile kiralama şeklinde yorumlama yolu kapanmaktadır.  

2.3. Hizmet Maliyeti İle İlgili Hükümler 
Bir hizmetin sunulması için bir hazırlığa, bir oluşuma ihtiyaç olduğu gibi yazılım satışı 

için de bir geliştirme süreci gereklidir. Yani, imalat sözkonusudur. “Öyle ise bu durumu imal 
edilen emtia gibi düşünmek mümkündür. Mallarla aynı nitelikte olduğu için bu tip hizmet 
üretimleri için değerleme ölçüsü maliyet bedeli ile olması gerektiği söylenebilir. Ticari karın 
doğru tespiti açısından, hizmet üretim maliyetinin (mal üretiminde olduğu gibi) üretim ile 
doğrudan ilgili, hammadde, işçilik ve genel üretim giderlerinden kendisi ile ilgili payı alması 
doğru olacaktır.” (Akbulut, 2012: 310) Yani hizmetin stoklanabileceğinden bahsedilmektedir.  

“Hizmet gerçekleştirilinceye kadar üretim maliyetleri giderleştirilmez, geçici aktif 
hesaplarda tutulur. Tam setin TMS 18 Hasılat standardını da göz önünde 

http://www.akademikbakis.org/
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bulundurduğumuzda kısım kısım hizmetin tamamlanması söz konusuysa, her raporlama 
döneminde hizmetin gerçekleşen tutarı, tamamlanma yüzdesi göz önüne alınarak gelir ve 
maliyet yazılır.” (Akbulut, 2012:  309)  

Yılsonuna kadar hizmetin sunulamaması durumunda (hizmet üretimi devam ederken) 
hizmetin oluşturulmasıyla ilgili harcamalar, 15-Stoklar hesap grubunun altında “hizmetlere 
ilişkin yarı mamuller” şeklindeki bir hesapta toplanması gerekir. (Akbulut, 2012: 310) Bu 
yorum TMS 2’nin 37. maddesi gereği yapılmıştır. (TMS-2, md. 37) “Hizmet Üretim 
Maliyetleri” hesabı gibi bir başka öneri de getirilebilir. Buna ilave olarak “154 
Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri” hesabı (Kara, 2011, www.muhasebeciyorumluyor.com, 
20.02.2016), (Gençoğlu ve diğerleri, 2013: 292), (Akdoğan ve diğerleri, 2007: 44)  ve “154 
Yapımı Devam Eden Hizmet Stokları” hesabı (Örten ve diğerleri, 2012: 50) önerilmiştir. 

Hizmet üretimi sonlandığında ise maliyetlerin toplandığı hesaptan bir başka stok hesabına 
aktarılması gereklidir ki bu hesabın ismi satılabilir bir varlığı ifade etmelidir. “Mevcut 
sistemimiz hizmet üretim maliyetlerinin stoklanabileceğini öngörmediğinden TDHP’da buna 
yönelik bir hesap bulunmamaktadır. Mevcut sistemin TMS 2 ile uyumlaştırılabilmesi için, 
hesap planında “154 Hizmet Stokları Hesabı” adı altında bir hesap açılabilir.” (Güngörmüş 
ve diğerleri, 2008: 3) Bu görüş, devam eden hizmet üretim maliyetlerini yarı mamul olarak 
raporlamaktadır. Yarı mamuller altında raporlamayı uygun görmeyen yaklaşım “155 
Tamamlanan Hizmet Maliyetleri” hesabı (Kara, 2011, www.muhasebeciyorumluyor.com, 
20.02.2016), (Gençoğlu ve diğerleri, 2013: 292), (Akdoğan ve diğerleri, 2007: 44) ve “155 
Tamamlanmış Hizmet Stokları” hesabını (Örten ve diğerleri, 2012: 50) önermiştir.  TMS 
2’nin 19. maddesi zaten hizmet maliyetlerini bir stok hesabında takip edilmesi gerektiğini 
bildirmiştir.  

 

2.4. Hizmet Değerleme İle İlgili Hükümler 
“Stoklar, maliyet ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir.” (TMS-2, md. 

9) “Net gerçekleşebilir değer; işin normal akışı içinde, tahmini satış fiyatından, tahmini 
tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının, 
düşürülmesiyle elde edilen tutarı ifade eder.“ (TMS-2, md. 6) “Diğer bir ifadeyle; Net 
Gerçekleşebilir Değer, bir işletmenin işin normal akışı içinde, stokların satılmasından elde 
etmeyi beklediği net tutarı ifade eder. Formül biçimde ifade edilmek istenirse aşağıdaki gibi 
açıklanır.” (İbiş ve diğerleri, 2009: 97)  

NGD = SF – TMM - TSG 
NGD: Net Gerçekleşebilir Değer 

SF: Satış Fiyatı 

TMM: Tahmini Tamamlanma Maliyeti 

TSG: Tahmini Satış Giderleri 

 Yazılım satışında, satış fiyatı, sözleşme fiyatıdır. Tahmini tamamlanma maliyeti olarak 
lisanslama giderleri örnek olarak verilebilir. “Satış Giderleri, satışların arttırılması için 
yapılan giderlerdir. Reklam, satışlarla ilgili yayın, satış ücret giderleri, satışla ilgili seyahat, 
satışla ilgili nakil araçlarının amortismanı gibi giderlerden meydana gelir.” 

http://www.akademikbakis.org/
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(www.muhasebeturk.org, 15.02.2016) Yazılım satışı için müşterinin konumuna gidilmesi 
gerebilir. Bu durumda ulaşım masrafları da hesaplamaya dâhil edilmelidir.  

 Maliyet değeri ise tarihi maliyet değerlerini ifade eder. 

Yukarıdaki ilkeyle stokları değerlemek için aşağıdaki adımların uygulanması gerekir: 
(Warren, 2012: 278)  

a) Stok maliyetini hesaplama tekniklerinin (tarihi maliyet akış yöntemlerinin) 
kullanılarak stok maliyetinin hesaplanması (Gerçek parti, ağırlıklı ortalama, ilk giren 
ilk çıkar) 

b) Net gerçekleşebilir değerin belirlenmesi  

c) Stok maliyetinin net gerçekleşebilir değer ile karşılaştırılması  

d) Stokların finansal durum tablosunda maliyet ya da net gerçekleşebilir değerden düşük 
olanı ile raporlanması 

Yapılması gereken sorgulamalar ve alınması gereken kararlar şekil 2’de kısaca 
aşamalandırılarak özetlenmiştir.  

Şekil 2: Stoklarda Değerleme 

 
Kaynak: (Bahadır, 2012: 55) 

http://www.akademikbakis.org/
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Hazır yazılım satışlarının net gerçekleşebilir değeri ile tarihi maliyetleri kıyaslandığında 
çoğunlukla düşük olan tarihi maliyettir.  Çünkü yazılım sektöründe kar marjı oldukça fazladır. 
Bu sebeple değerleme, tarihi maliyet üzerinden yapılır. Yine de istisnai bir durum oluşması 
durumunda net gerçekleşebilir değer üzerinden raporlama yapılmalıdır. 

2.5. Maliyet Hesaplama Yöntemi ile İlgili Hükümler ve Satılan Yazılımın Maliyeti 
Standartta şu ifadelere yer verilmektedir. “Normal şartlarda birbirleri ile ikame 

edilemeyen stok kalemleri ile özel projeler için üretilen veya satın alınan mal veya hizmetlerin 
maliyeti, her bir varlığa ilişkin özel maliyeti dikkate alınarak belirlenir (Gerçek parti maliyet 
yöntemi).”  (TMS-2, md. 23) Örneğin bir otomobil galerisi, dönem sonu stoklarının maliyetini 
belirlerken, her bir otomobilin maliyetini “otomobillerin motor numarası” ile alış faturalarını 
karşılaştırarak tek tek tespit etmesi gibi. (İbiş ve diğerleri, 2009: 95)  

“Yukarıda belirtilenler dışında kalan stokların maliyeti, ilk giren ilk çıkar (FİFO) veya 
ağırlıklı ortalama maliyet yöntemlerinden (formüllerinden) biri uygulanarak belirlenir. Bir 
işletme benzer özelliklere ve benzer kullanıma sahip tüm stoklar için aynı maliyet hesaplama 
yöntemini kullanır. Türü veya kullanım alanları itibarıyla farklı olan stoklar için, farklı 
maliyet hesaplama yöntemleri kullanılabilir.” (TMS-2, md. 25) 

Proje, film gibi hizmet stoklarının aktifleştirilmesinden sonra satış gerçekleştiğinde 
hizmetin defter değeri, bir kerede maliyet hesabına aktarıldığından tahmini maliyet 
modellerine ihtiyaç yoktur. Hesaplama gerçek parti yöntemince izlenmiş olur ve varlığın 
tamamı giderleştirilir. Ancak söz konusu varlık, satış amaçlı geliştirilen yazılım olduğunda 
üretilen tek bir ürün iken satılan ise kaynak yazılımın kopyalarıdır. Ayrıca ne kadar 
satılacağının da bir sınırı bulunmamaktadır. Tamamen piyasa talebi ve işletme politikası 
çerçevesinde değişkendir. Hal böyle olunca hem azalmayan bir varlıktan bahsedilmektedir, 
hem de birim maliyeti bilinmemektedir. Bu durum, konunun ana problemini doğurmaktadır.  

FİFO ve Ağırlıklı Ortalama Maliyet yöntemleri, fiziken sayılabilen ve her alış bedelinin 
belirgin olup birim maliyetin bilindiği durumlar için kullanılabilir. Oysa paket yazılım, tek bir 
üründür, yani toplam maliyet söz konusudur. Hal böyle olunca ortada sadece iki tane bilinen 
durum olmaktadır; toplam yazılım maliyeti ve satılan yazılım miktarı. Ancak toplam 
satılabilir miktarın bilinmemesi birim yazılım maliyetini hesaplanamaz kılmaktadır. Satılan 
yazılımın maliyetinin hesap edilebilmesi için toplam maliyetin satış miktarına bir şekilde 
bölüştürülmesi gerekmektedir ki her satış sonrası satılan yazılım maliyeti giderleştirilerek 
stoktan düşülebilsin. 

Bu konuda bir sınırlılıktan bahsedilmeksizin bir hesaplama modeli geliştirilemez. 
Standardın 25. maddesinde farklı maliyet hesaplama modellerine izin vermesinden yola 
çıkarak yukarıdaki probleme çözüm olması amacıyla işletmenin ürettiği hazır yazılımın satış 
miktarına dair başlangıçta bir tahmini olabilir ve bu noktadan başlayarak bir maliyet 
hesaplama modeli geliştirilebilir. Satılan yazılımın maliyetini hesaplama modeli, şu olası 
durumlara da uygun olması gerekir. 

 Yazılım satışı başladıktan sonra yeni geliştirmeler sebebiyle toplam yazılım maliyetine 
ilaveler olabilir. 

 Piyasa durumuna göre revize edilebilen ilk satış tahmini, artabilir veya azalabilir. 

Satılan yazılımın maliyeti hesaplama modeli için iki öneri sunulabilir. Bunlar şunlardır: 
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I. Ortalama Maliyet: Hizmet Maliyetinin Bakiyesi / Tahmini Satılabilir Miktar 

II. Satılma Oranına Göre Maliyetlendirme: (Kümülatif Satılan Miktar / Kümülatif 
Tahmini Satış Miktarı) x Hizmet Maliyeti Bakiyesi 

Birinci yöntem, normal amortisman yönteminden esinlenilmiştir. İkinci yöntem, TMS 11 
ve 18 standartlarında vurgulanan tamamlanma yüzdesi yönteminden esinlenilmiştir. Bu 
yöntemde maliyet oranlaması üzerinden satış hasılatı bulunurken, yukarıda bilinmeyen şey, 
satılan yazılımın maliyetidir. Dolayısı ile satış oranlaması üzerinden satılan yazılımın 
maliyetini hesaplamak amaçlanmıştır. Hesaplama modellinin çalışmasına son bölümde 
örnekler ile yer verilecektir. 

3. TMS 18’e Göre Yazılım Satış Hasılatının Değerlendirilmesi 
Yazılım satışlarının muhasebeleştirilmesinde TMS 18 Hasılat Standardı hükümleri dikkate 

alınmalıdır. Bunun için standardın konumuzla ilgili olan tanımlamalarına değinilecek ve 
yorumlar yapılacaktır. 

3.1. Hasılatın Kapsamı 
Bu standart aşağıdaki işlem ve olaylardan kaynaklanan hasılatın muhasebeleştirilmesinde 

uygulanır. (TMS-18, md. 1) 
a) Mal satışları;  
b) Hizmet sunumları ve  
c) İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan faiz, isim hakkı 

ve temettüler. 
Hizmet sunumları standartta şu şekilde tanımlanmıştır: “Hizmet sunumu; üzerinde 

anlaşmaya varılmış sözleşmeye bağlı bir işin taraflarca belirlenmiş sürede işletme tarafından 
yapılmasını içerir.” (TMS-18, md. 4) 

Lisans anlaşması ile alıcıya satılan yazılım, bir hizmet satışı olarak değerlendirilmektedir. 
Bunun için TMS 18 Hasılat standardındaki tanımlamaların açıklanmasına devam edilecektir. 

3.2. Hizmet Sunumu İle İlgili Hükümler 
Hizmet sunumlarının muhasebeleştirilebilmesi için aşağıdaki koşulların tamamının 

güvenilir şekilde tahmin edilebilmesi gerekir. Bu koşullar şunlardır: (TMS-18, md. 20) 

a) Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi;  
b) İşleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edileceğinin muhtemel 

olması;  
c) Raporlama dönemi sonu itibariyle işlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir biçimde 

ölçülebilmesi ve  
d) İşlem için katlanılan maliyetler ile işlemin tamamlanması için gereken maliyetlerin 

güvenilir biçimde ölçülebilmesi. 
Lisans sözleşmesi ile fiyatın belirlenebilmesi “A” şıkkının karşılandığını göstermektedir. 

İşletmenin birçok harcamaya katlanarak satış amaçlı yazılım üretmesi, gelecekte sağlanacak 
olan ekonomik faydayı öngörebildiğindendir. Bu sebeple “B” şıkkı karşılanmaktadır. Satış 
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amaçlı geliştirilen yazılımların tamamlanma değil birim maliyet gibi bir problemi vardır; zira 
tamamlanmayan stok satılamaz. Maliyet hesaplama modeli önerileri ile “C” şıkkı 
karşılanabilir. Satılabilir olan yazılımın üretim maliyetinin belirlenmesi ve kayıtlı olması 
gerekmektedir. Hatta ilave geliştirmeler olursa toplam maliyete eklenmelidir. Tüm bunlar 
kaydedilebildiğinde “D” şıkkı da karşılanmış olacaktır. 

“Hasılat, ancak işleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edilmesi 
muhtemel olduğunda finansal tablolara yansıtılır. Ancak daha önce muhasebeleştirilmiş olan 
hasılat tutarının tahsil edilebilirliği konusunda bir belirsizlik ortaya çıkarsa, tahsil 
edilemeyen veya tahsil edilebilmesi muhtemel olmaktan çıkan tutar başlangıçta kayda alınmış 
hasılatın düzeltilmesi yerine gider olarak finansal tablolara yansıtılır.” (TMS-18, md. 22) 

“İşletme tarafından işlemin karşı taraflarıyla aşağıdakiler üzerinde anlaşmaya vardıktan 
sonra güvenilir tahminlerde bulunabileceği kabul edilir: (TMS-18, md. 23) 

a) Taraflarca sunulacak ve alınacak hizmetle ilgili olarak her iki tarafın yaptırıma 
bağlanmış hakları,  

b) Hizmet bedeli,  
c) Ödeme şekli ve koşulları.  
İşletmede etkin bir dâhili finansal bütçeleme ve raporlama sisteminin mevcut olması da 

gereklidir. İşletme, hizmet sunumu devam ederken, verilen hizmete ilişkin hasılat tahminini 
gözden geçirip gerektiğinde değiştirir. Tahminlerin bu şekilde düzeltmeye tabi tutulması, 
işlemlerin sonuçlarının güvenilir biçimde tahmin edilemediği anlamına gelmez.” 

Yazılımlar satılırken lisans sözleşmesi yapılır ve bu sözleşmede yukarıdaki her üç koşul 
ifade edilir. Böylece üreticinin güvenilir tahminlerde bulunabileceği kabul edilebilir. Buna 
ilave olarak etkin bir finansal bütçeleme ve raporlama sisteminin var olması şartı da 
getirilmiştir. Çünkü toplam maliyeti kaydetmek ve devam eden geliştirmeleri kaydedip 
raporlama yapmak gerekecektir. Yani geliştirme işlemlerinin takip edildiği bir proje yönetim 
yazılımı ve muhasebe bilgi sistemi ile entegre edilmiş bir yapıya ihtiyaç vardır. Ancak böyle 
bir ortamda standartların tavsiye ettiği şekilde gerçeğe ve dönemselliğe uygun raporlama 
yapılabilir. (Yılmaz ve diğerleri, 2015: 444) 

3.3. Hasılatın Ölçümü İle İlgili Hükümler 
“Hasılat alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür.“ (TMS-18, 

md. 9) “Bir işlemden doğan hasılat tutarı, genellikle işletme ile varlığın alıcısı veya 
kullanıcısı arasındaki anlaşma ile belirlenir. Hasılat, işletme tarafından uygulanan ticari 
iskontolar ve miktar indirimleri de göz önünde tutularak, alınan veya alınacak olan bedelin 
gerçeğe uygun değeri ile ölçülür.” (TMS-18, md. 10) 

“Gerçeğe uygun değer: Piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde gerçekleşecek 
olağan bir işlemde bir varlığın satışında elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek 
fiyattır.” (TMS-18, md. 7) Yani, satış fiyatıdır. Onuncu maddedeki alıcı veya kullanıcı ile 
olan anlaşma ifadesi, lisans sözleşmesini ifade etmektedir. Dolayısı ile yazılım satışlarında 
hasılatı belirleyen unsur, lisans sözleşmesindeki satış fiyatıdır. 

“Mal ve hizmet satışının peşin olarak yapılması durumunda fatura tutarı hasılat olarak 
kaydedilebilir. Ancak nakit ve nakit benzerleri girişlerinin ertelendiği durumlarda (örneğin 
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vadeli satışlarda); satış bedelinin gerçeğe uygun değeri, alınacak olan nakdin nominal 
tutarından daha düşük olabilir. Çünkü alınacak olan nakdin gerçeğe uygun değeri her zaman 
daha düşük olacaktır.” (Karabınar, 2011: 21)  

Tahsilin zaman farkı, muhasebeleştirmede de farklılıklar oluşturur. “İşlemin vadeli veya 
vadesiz olması, vadeli satışlardaki gelirin içerisinde yer alan örtük durumdaki faiz gelirini 
ayrıştırıp gerçek satış bedelinin bulunması bakımından önemlidir.” (Özerçen, 2012, 
www.muhasebetr.com, 23.07.2015) Ayrıştırılan faiz, faiz geliri olarak kaydedilmelidir. Bu 
durumda işletmeler, vadeli satışları için standardın gerektirdiği şekilde hesaplama yapabilecek 
ve gerekli entegrasyonlar ile doğru kayıtları oluşturabilecek bir muhasebe kayıt sistemine 
ihtiyaç duymaktadır. (Örten ve diğerleri, 2012: 269) 

Tablo 1’de peşin ve vadeli satışın muhasebeleştirmedeki etkisi özetlenmiştir. Buna uygun 
şekilde hesaplamalar yapılmalı ve kayıtlar tutulmalıdır. Vadeli satışlarda hesaplanacak faiz 
miktarı 382/482 Ertelenmiş gelirler, vadeli alışlarda ise 182/282 ertelenmiş giderler isminde 
hesaplar oluşturularak kayıt edilebilir. (Örten ve diğerleri, 2012: 269-270) Diğer bir kaynak 
ise hesap numarası vermeyerek “Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri” ve “Ertelenmiş Vade Farkı 
Giderleri” isminde hesap ismi önermiştir. (Gençoğlu ve diğerleri, 2013: 254)  

Tablo 1: Peşin ve Vadeli Hasılatın Muhasebeleştirilmesi 

Hasılatın Ölçümü Gerçeğe Uygun Değer Muhasebeleştirme 

Vadesiz Satışlar Satışın Kendisi Satışın Tamamı Hasılat 

Vadeli Satışlar Vadeye kadar Iskonto Edilmiş Tutarı 
Vade Farkı Faiz Hasılatı 

Kalanı Satış Hasılatı 

Kaynak: (Özerçen, 2012, www.muhasebetr.com, 23.07.2015) 

Standardın tavsiye ettiği bu durum, işletmenin gerçeğe uygun hasılatını gerçekçi bir 
şekilde yansıtabilmenin çabasıdır. Bunun için gelecekte tahsil edilecek hasılatlar bugünkü 
değerleri ile kayıt edilmelidir. Bugünkü değer formülünde kullanılabilecek faiz oranları şunlar 
olabilir: (Karabınar, 2011: 23) 

 Özellikle taraflar arasında belirlenebilecek bir vade farkı oranı,  
 Şirketin uyguladığı vade farkı oranı (yazarın önerisi),  
 TC Merkez Bankası gösterge faiz oranı,  
 TC Merkez Bankası kısa vadeli reeskont faiz oranı veya vadeli mevduat faiz oranı.” 
Pratikte kullanılacak faiz oranının en uygun olanı şirketin genelde uyguladığı faiz oranı 

olmalıdır. (Örten ve diğerleri, 2012: 269) Vade farkı olduğunda hasılatın hesaplanmasında 
belirlenen faiz oranı üzerinden bugünkü değer veya gelecek değer formülleriyle hesaplama 
yapılıp, çıkan sonuçlar fatura üzerinde vade farkı hanesinde belirtilmelidir. (Güngörmüş ve 
diğerleri, 2009: 179) Tanımlar ve formüller aşağıdaki gibidir: 

Gelecek değer, “bugünkü bir paranın belirli bir faiz oranı üzerinden, belirli bir süre sonra 
ulaşacağı değeri ifade eder.” (Usta, 2008: 6) Gelecek Değer= Bugünkü Değer x (1+f)n  
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Bugünkü değer, gelecekte gerçekleşmesi beklenen bir nakit akımının belirli bir faiz oranı 
ile bugüne indirgenmesidir. (Usta, 2008: 9) Bugünkü Değer= Gelecek Değer / (1+f)n 

Vade farkını doğuran çeşitli örnekler ile TMS 18 Hasılat standardının tavsiye ettiği 
şekilde muhasebeleştirme örnekleri son bölümde yapılacaktır.  

3.4. İşlemin Ayrıştırılması 
Her satış konusunun hasılatı ayrı olarak kaydedilmesi gerekmektedir. Bazen bir satış 

işleminin içinde ayrıştırılabilir olan ve olmayan unsurlar olabilir. Bu gibi durumlarda 
ayrıştırılabilir olan kısım için işlemleri ayrı ayrı kaydetmek standardın gereğidir. “Örneğin, 
bir ürünün satış fiyatı ayrıştırılabilir nitelikteki satış sonrası servis tutarını da içeriyorsa, bu 
tutarın hasılat olarak muhasebeleştirilmesi ertelenerek, servis hizmetinin verildiği dönem 
boyunca hasılat olarak finansal tablolara yansıtılır.” (TMS-18, md. 13) Örneğin bir yazılım 
firması yazılımlarını yıllık 20.000 TL’ye satmaktadır. Bunun yanında yıllık 3.000 TL’ye de 
bakım sözleşmesi yapmaktadır. Tahsil edilen 23.000 TL’nin standardın hükümleri gereği 
sadece 20.000 TL’si hasılattır. Çünkü bakım hizmeti tamamlanmamıştır, zamana dayalı 
olduğundan ancak ilgili sürenin bitimiyle ve gerekli hizmetin ifası ile beraber tamamlanmış 
bir satış olacağından bugün hasılat olarak kabul edilemez. Peşin tahsilat olduğunda sözleşme 
süresi sonuna kadar bir avans hesabından bekletilmesi uygun olur. Hizmet tamamlanıp 
müşteriye teslim edilince tamamlanma oranına göre hasılat kaydedilir. (Bakım sözleşmesi 
süresince kaç kere rutin bakım yapılacağı belli olabilir.) 

Hasılat kavramının tanımlanması için malın veya hizmetin satıcıdan müşteriye transfer 
edilerek, müşterinin kontrolüne bırakılması gerekmektedir. Müşterinin kontrolüne 
bırakıldığının işaretleri şunlardır: “Koşulsuz borçlanma, kanuni mülkiyet, fiili zilyetlik, mal 
veya hizmetin tasarımı veya işlevlerinin müşteriye göre özelleştirilmesi.” (Olsen ve diğerleri, 
2010: 59) Bu şartlardan en az biri sağlandığında hasılattan bahsedilebilir. 

4. Uygulama Örnekleri 
Bu bölümde, önceden teorik olarak ifade edilen işlemlere örnekler verilerek 

muhasebeleşmelerinin detayları açıklanacaktır. Bu amaçla şu konulara örnekler verilecektir: 
Hizmet stokunun geliştirilmesi, geliştirmenin tamamlanması ve satışa hazır edilmesi, vadeli, 
vadesiz ve taksitli satış işlemleri, satılan yazılımın maliyeti, satış sonrası geliştirme yapma ve 
tahmini satış miktarının revize edilmesi. 

4.1. Hizmet Stokunun Geliştirilmesi 
Örnek 1: Bir yazılım işletmesi satış amaçlı yazılım geliştirmeye 2015 yılı Eylül ayında karar 
vermiş ve başlamıştır. Projenin tamamlanması 6 ay olarak tahmin edilmektedir. 2015 
yılsonuna kadar yapılan geliştirme harcamaları aşağıdaki gibidir.  

Tablo 2: Örnek 1'in Değerleri 

Harcama Kalemi Değer (4 aylık) 
Geliştirmede kullanılan yazılımların itfa payları toplamı  3.000 TL 

Geliştirmede kullanılan donanımların itfa payları toplamı 5.000 TL 

Yazılım ekibinin maaşları 52.000 TL 
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Yazılım geliştirme maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi konusunda daha detaylı 
bilgiler için diğer çalışmamıza bakınız. (Calayoğlu ve diğerleri, 2015: 135-149) Hizmet 
stokunun oluşturulması için yapılan bu harcamalar aşağıdaki gibi muhasebeleşebilir. 

Tablo 3: Örnek 1'in Muhasebe Kaydı 

Hesap Adı Borç Alacak 
740 Hizmet Üretim Maliyeti H. 60.000  

            335 Personele Borçlar H.   52.000 

            268 Birikmiş Amortisman H.  8.000 

(Tüm harcamaların dönem içinde maliyet hesabına yüklenmesi)     

154 Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri 60.000  
            741 Hizmet Üretim Maliyeti Yns. H.  60.000 

(Dönem sonunda satışa hazır olmayan hizmetin aktifleştirilmesi)   

741 Hizmet Üretim Maliyeti Yns. H. 60.000  
            740 Hizmet Üretim Maliyeti H.  60.000 

(Dönem sonunda yansıtma hesabının kapatılması)   

4.2. Geliştirmenin Tamamlanması ve Satışa Hazır Edilmesi 
Örnek 2: 2016 yılında 2 ay daha geliştirme yapılarak toplamda 30.000 TL daha harcanmış ve 
yazılımın satılabileceği ilan edilmiştir. 

Tablo 4: Örnek 2'nin Muhasebe Kaydı 

Hesap Adı Borç Alacak 
740 Hizmet Üretim Maliyeti H. 30.000  

            335 Personele Borçlar H.   26.000 

            268 Birikmiş Amortisman H.  4.000 

(Tüm harcamaların dönem içinde maliyet hesabına yüklenmesi)     

154 Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri 30.000  
            741 Hizmet Üretim Maliyeti Yns. H.  30.000 

(Maliyetlerin aktifleştirilmesi)   

155 Tamamlanmış Hizmet Maliyetleri 90.000  
            154 Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri  90.000 

(Hizmetin satılabilir olması)   

4.3. Vadeli, Vadesiz ve Taksitli Satış İşlemleri 
Geliştirilen yazılımdan 5.000 adet satılması yönetim kurulunca kararlaştırılmıştır. 

(Satışlarda KDV göz ardı edilmiştir.) 
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a) Peşin Satış 
Örnek 3: Üretilen kaynak yazılımdan 1.000 adet yazılım kopyalanarak satılmıştır. Birim satış 
fiyatı 500 TL’dir. Banka havalesi ile tahsilatlar yapılmıştır.  

Tablo 5: Örnek 3'ün Muhasebe Kaydı 

Hesap Adı Borç Alacak 
102 Bankalar 50.000   

            600 Yurt İçi 
Satışlar  

  50.000 

            600.01 X 
Yazılımı 

    

b) Vadeli Satış 
Örnek 4: Üretilen kaynak yazılımdan 1.000 adet yazılım kopyalanarak satılmıştır. Birim satış 
fiyatı 500 TL’dir. 3 ay vadeli tahsilat için aylık % 2 vade farkı uygulanacağı konusunda 
işletmeler anlaşmıştır. 

 Bugünkü değer üzerinden kesilen tutarın gelecekte ödenmesi icap ettiğinden gelecekte 
elde edilecek 50.000 TL’nin içinde hem hasılat hem de paranın zaman değeri vardır. Bu 
sebeple fatura tutarının tamamı satış hasılatı olarak muhasebeleştirilmemelidir. Zamana bağlı 
bir gelir ortaya çıktığından vadeler geldikçe hesaplanan kazanılmamış faizler, satış geliri 
olarak değil faiz geliri olarak kaydedilmelidir. Faiz geliri ve satış gelirini birbirinden 
ayırabilmek için tablo 6’da gerekli hesaplamalar yapılmıştır. 

Tablo 6: Örnek 4'ün Hesaplanması 

Vade Gelecek Değer Aylık Faiz Kazanılmamış 
Faiz 1. Ay 50.000/(1+0,02)=49.019,61 980,39 980,39 

2. Ay 50.000/(1+0,02)2=48.058,44 961,17 1.941,56 

3. Ay 50.000/(1+0,02)3=47.116,12 942,32 2.883,88 

 
Toplam 2.883,88  

 Bu hesaplamalara göre fatura tarihindeki ve sonraki vadelerde yapılması gereken 
muhasebe kayıtları tablo 7’de gösterilmiştir.  

Tablo 7: Örnek 4'ün Muhasebe Kaydı 

Hesap Adı Borç Alacak 
120 Alıcılar 50.000,00   

            600 Yurt İçi Satışlar    47.116,12 

            600.01 X Yazılımı     

            382 Ertelenmiş Gelirler  2.883,88 

(Fatura tarihindeki kayıt)     
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382 Ertelenmiş Gelirler 980,39   
            642 Faiz Gelirleri    980,39 

(1. Aydaki kayıt)     
382 Ertelenmiş Gelirler 961,17   
            642 Faiz Gelirleri    961,17 

(2. Aydaki kayıt)     
382 Ertelenmiş Gelirler 942,32   
            642 Faiz Gelirleri    942,32 

(3. Aydaki kayıt)     
102 Bankalar 50.000,00  
            120 Alıcılar  50.000,00 

(Tahsilat kaydı)   
Örnek 5: Aynı satışın yarısı peşin tahsil edilmiştir. Kalanı, 3 ay sonra aylık % 2 vade farkı 
uygulanarak tahsil edilecektir. 

 Vade farkının isabet edeceği matrah fatura tutarının ödenmeyen kısmı olduğundan 
paranın zaman değeri buna göre hesaplanmalıdır. Faiz geliri ve satış gelirini birbirinden 
ayırabilmek için tablo 8’de gerekli hesaplamalar yapılmıştır. 

Tablo 8: Örnek 5'in Hesaplanması 

Vade Gelecek Değer Aylık 
Faiz 

Kazanılmamış 
Faiz 1. Ay 25.000/(1+0,02)=24.509,80 490,20 490,20 

2. Ay 25.000/(1+0,02)2=24.029,22 480,58 970,78 

3. Ay 25.000/(1+0,02)3=23.558,06 471,16 1.441,94 

  Toplam 1.441,94   

 Bu hesaplamalara göre fatura tarihindeki ve sonraki vadelerde yapılması gereken 
muhasebe kayıtları tablo 9’da gösterilmiştir. 

Tablo 9: Örnek 5'in Muhasebe Kaydı 

Hesap Adı Borç Alacak 
100 Kasa 25.000,00   

120 Alıcılar 25.000,00  

            600 Yurt İçi Satışlar    23.558,06 

            600.01 X Yazılımı     

            382 Ertelenmiş Gelirler  1.441,94 

(Fatura tarihindeki kayıt)     
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382 Ertelenmiş Gelirler 490,20   
            642 Faiz 

Gelirleri  
  490,20 

(1. Aydaki kayıt)     
382 Ertelenmiş Gelirler 480,58   
            642 Faiz Gelirleri    480,58 

(2. Aydaki kayıt)     
382 Ertelenmiş Gelirler 471,16   
            642 Faiz Gelirleri    471,16 

(3. Aydaki kayıt)     
102 Bankalar 25.000,00  
            120 Alıcılar  25.000,00 

(Tahsilat kaydı)   
 Görüldüğü üzere vadeli tahsilatlarda fatura tutarının tamamı satış geliri olarak kayıt 
edilememektedir. Bu sebeple satış değerleri düşmektedir. Bunun alternatifi olarak vadeli 
tahsilatlarda satış hasılatının düşürülmemesi için bugün kesilecek fatura tutarına paranın 
zaman değeri de eklenebilir. 

Örnek 6: Toplam satış hasılatı 50.000 TL olması gereken satış işlemi için, 3 ay sonra aylık % 
2 vade farkı uygulanarak tahsil edilebileceği öğrenilmiştir. Bugün ne kadarlık fatura 
kesilmelidir? 

 Gelecekteki değer bilindiğine göre paranın zaman değeri dikkate alınarak yapılan 
genişletmeyle faiz geliri + bugünkü satış geliri tutarına erişilebilir. Faiz geliri ve satış gelirini 
birbirinden ayırabilmek için tablo 10’da gerekli hesaplamalar yapılmıştır. 

Tablo 10: Örnek 6'nın Hesaplaması 

Vade Bugünkü Değer Aylık Faiz Kazanılmamış Faiz 
1. Ay 50.000*(1+0,02)=51.000,00 1.000,00 1.000,00 

2. Ay 50.000*(1+0,02)2=52.020,00 1.020,00 2.020,00 

3. Ay 50.000*(1+0,02)3=53.060,40 1.040,40 3.060,40 

  Toplam 3.060,40   

 Bu hesaplamalara göre fatura tarihindeki ve sonraki vadelerde yapılması gereken 
muhasebe kayıtları tablo 11’de gösterilmiştir. 
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Tablo 11: Örnek 6'nın Muhasebe Kaydı 

Hesap Adı Borç Alacak 
120 Alıcılar 53.060,40  

            600 Yurt İçi Satışlar    50.000,00 

            600.01 X Yazılımı     

            382 Ertelenmiş Gelirler  3.060,40 

(Fatura tarihindeki kayıt)     

382 Ertelenmiş Gelirler 1.000,00   
            642 Faiz Gelirleri    1.000,00 

(1. Aydaki kayıt)     

382 Ertelenmiş Gelirler 1.020,00   
            642 Faiz Gelirleri    1.020,00 

(2. Aydaki kayıt)     

382 Ertelenmiş Gelirler 1.040,40   
            642 Faiz Gelirleri    1.040,40 

(3. Aydaki kayıt)     

102 Bankalar 53.060,40  
            120 Alıcılar  53.060,40 

(Tahsilat kaydı)   

c) Kredi Kartına Taksitli Satış 
Örnek 7: Aynı satış, kredi kartıyla 3 taksitte tahsil edilecektir. Bankanın uyguladığı aylık faiz 
% 2’dir. Eğer vadeler beklenecek ise ara tahsilatlar olacağından her bir tahsilata olan uzaklığa 
göre ayrı ayrı faiz hesaplamak gereklidir.  

 

 

 

            16.666,66 TL           16.666,66 TL          16.666,66 TL 

 

Bugün      1. Taksit   2. Taksit    3.Taksit 

Şekil 2: Taksitlerin Beklenme Süreleri 

 Faiz geliri ve satış gelirini birbirinden ayırabilmek için tablo 12’de gerekli hesaplamalar 
yapılmıştır. 

1 Ay 2 Ay 3 Ay 
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Tablo 12: Örnek 7'nin Hesaplaması 

Taksitler Vade Gelecek Değer Aylık 
Faiz 

Kazanılmamış 
Faiz 

1. Taksit 1. Ay 16.666,66/(1+0,02)=16.339,86 326,80 326,80 

  Toplam 326,80   

2. Taksit 
1. Ay 16.666,66/(1+0,02)= 16.339,86 326,80 326,80 

2. Ay 16.666,66/(1+0,02)2=16.019,47 320,39 647,19 

  Toplam 647,19   

3. Taksit 

1. Ay 16.666,68/(1+0,02)= 16.339,88 326,80 326,80 

2. Ay 16.666,68/(1+0,02)2=16.019,49 320,39 647,19 

3. Ay 16.666,68/(1+0,02)3=15.705,38 314,11 961,30 

  Toplam 961,30   

 Bu hesaplamalara göre fatura tarihindeki ve sonraki vadelerde yapılması gereken 
muhasebe kayıtları tablo 13’de gösterilmiştir. 

Tablo 13: Örnek 7'nin Muhasebe Kaydı 

Hesap Adı Borç Alacak 
108 Diğer Hazır Değerler 50.000,00  

            600 Yurt İçi Satışlar    48.064,71 

            600.01 X Yazılımı     

            382 Ertelenmiş Gelirler  1.935,29 

(Fatura tarihindeki kayıt)     
102 Bankalar 16.666,66  
            108 Diğer Hazır Değerler  16.666,66 

(1. Taksitin tahsili)   
382 Ertelenmiş Gelirler 980,40   
            642 Faiz Gelirleri    980,40 

(1. Aydaki kayıt) (Tüm birinci ay faizleri)     
102 Bankalar 16.666,66  
            108 Diğer Hazır Değerler  16.666,66 

(2. Taksitin tahsili)   
382 Ertelenmiş Gelirler 640,78  
            642 Faiz Gelirleri   640,78 

(2. Aydaki kayıt) (Tüm ikinci ay faizleri)     
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102 Bankalar 16.666,68  
            108 Diğer Hazır Değerler  16.666,68 

(3. Taksitin tahsili)   
382 Ertelenmiş Gelirler 314,11   
            642 Faiz Gelirleri    314,11 

(3. Aydaki kayıt)     
Kredi kartı ile yapılan taksitli satışlarda eğer vade günü beklenmeden hemen paraya 

kavuşulması istenirse bankanın net olarak vereceği tutar hasılat olarak kabul edilmelidir. 
Kesinti miktarı faiz gideri olarak yorumlanmalıdır. Böylece zamanı gelecek olan bir kazanç 
ortadan kalkmış olur. 

d) Satış Sonrası Geliştirme Yapma 
Satışa çıkmış olan yazılımların yaşam süreleri boyunca yeni geliştirmelere maruz kalması 

olasıdır. Çünkü müşteri talepleri, mevzuatların değişmesi veya hata düzeltme gibi faktörler 
olabilir. Bu gibi durumlarda yazılım üreticisi, ek harcamalar yapar ve bu harcamalardan 
aktifleştirme koşuluna uyanlar 155 Tamamlanan Hizmet Maliyetleri Hesabına borç olarak 
kaydedilir. 

e) Tahmini Satış Miktarının Revize Edilmesi 
Yazılım ilk satışa çıktığında rasyonel göstergeler ile ürün yaşamı boyunca ne kadar satış 

yapılacağı karar vericiler tarafından karara bağlanır. Daha sonra piyasanın taleplerindeki 
değişim, sektörün büyümesi, teknolojik ilerlemeler, devlet teşvikleri gibi sebepler ile 
yazılımların yaşam süreleri uzayabilir veya kısalabilir. Başlangıç şartlarındaki değişimler söz 
konusu olduğunda başlangıçta belirlenen tahmini satış miktarı revize edilerek yeni bir düzey 
belirlenir. Böylece muhasebe hesaplarına kaynak oluşturacak bir veri oluşturulmuş olur. Bu 
kararlar muhakkak her mali yılbaşında yönetim kurulu tarafından yazılı olarak karara 
bağlanmalıdır.  

f) Satılan Yazılımın Maliyeti 
Örnek 8: Üretilen yazılımın dönemler itibari ile maliyeti ve satılabilir ürün miktarındaki 
değişimler tablo 14’teki gibidir.  

Tablo 14: Örnek 8'in Değerleri 

  Geliştirme 
Harcamaları 

(Maliyet) 

Tahmini Satış 
Miktarındaki 

Değişim 

Satılan 
Yazılım 
Miktarı T1 90.000 TL 5.000  1.000 

T2 20.000 TL 1.000  1.000 
T3 12.000 TL 500  700 
T4 5.000 TL 300  1.300 
T5 0 TL   1.900 
T6 0 TL   900 

Toplam 127.000 TL 6.800 6.800 
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 Yazılım, satışa çıktığında 90.000 TL iken tahmin edilen satış miktarı 5.000 adettir. Daha 
sonra ilave harcamalar ile ürün geliştirmesi devam etmiştir ve buna paralel olarak satış 
tahminlerinde de pozitif değişimler olmuştur. 

Önerilen iki yönteme göre de satılan hizmet maliyetinin hesaplaması yapılacaktır. Sonuçların 
karşılaştırılabilmesi için aynı örneğin değerleri kullanılacaktır. 

I. Ortalama Maliyet Yöntemi: Bu yöntemde aktifleştirilen hizmet maliyetinin bakiyesi, 
tahmini satılabilir yazılım miktarına bölünür. Böylece dönemde satılan yazılımın ortalama 
birim maliyeti bulunmuş olur. İlerleyen dönemlerde ilave geliştirme harcaması yapmak ve 
satılabilir tahmini ürün miktarındaki değişim durumları belli oldukça tablo 15’deki gibi 
hesaplama yapılarak ortalama birim hizmet maliyeti hesaplanabilir. 

Tablo 15: Ortalama Maliyet Yöntemine Göre Satılan Hizmet Maliyetini Hesaplama 

 155 Tamamlanan Hizmet 
Maliyetleri 

Tahmini Satılabilir 
Miktar 

Birim 
Maliyet 

Satıla
n 

Mikta
r 

622 Satılan 
Hizmet 
Maliyeti T

1 
90.000 TL 5.000 18,00 

TL 
1.000 18.000,0 TL 

T
2 

90.000-18.000+20.000=92.000 
TL 

5.000-
1.000+1.000=5.000 

18,40 
TL 

1.000 18.400,0 TL 

T
3 

92.000-18.400+12.000=85.600 
TL 

5.000-
1.000+500=4.500 

19,02 
TL 

700 13.315,6 TL 

T
4 

85.600-13.316+5.000=77.284 
TL 

4.500-700+300=4.100 18,85 
TL 

1.300 24.504,8 TL 

T
5 

77.284-24.505=52.780 TL 4.100-1.300=2.800 18,85 
TL 

1.900 35.814,7 TL 

T
6 

52.780-35.815=16.965 TL 2.800-1.900=900 18,85 
TL 

900 16.964,9 TL 

 0 TL 
  

6.800  127.000,0 
TL  T2’de “155 Tamamlanan Hizmet Maliyetleri” hesabının bakiyesi hesaplanırken T1’deki 

değerden (90.000 TL) T1’in 622 Satılan Hizmet Maliyeti (18.000 TL) düşülür, varsa ilave 
geliştirme maliyeti (20.000 TL) eklenerek matrah bulunur.  

 T2’de “Tahmini Satılabilir Miktar” hesaplanırken T1’deki değerden (5.000 adet) T1’in 
Satılan Miktarı (1.000 adet) düşülür, tahmini satış miktarında değişikliğe göre (1.000 adet) 
eklenerek veya azaltılarak bulunur.  

 155 Tamamlanan Hizmet Maliyetleri hesabının büyük defter kaydı tablo 16’daki gibi 
olur. 

Tablo 16: 155 Tamamlanan Hizmet Maliyetleri Hesabının Büyük Defter Kaydı 

155 Tamamlanan 
Hizmet Maliyetleri 

Hesabı 

T1  90.000 18.000 

T2  20.000 18.400 

T3  12.000 13.315,6 
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T4    5.000 24.504,8 

T5   35.814,7 

T6   16.964,9 

 

127.000  127.000 

II. Satılma Oranına Göre Maliyet Yöntemi: Bu yöntemde satılan ürün miktarının 
tahmin edilen satış miktarına göre oranı bulunur. Bu oran ile hizmet maliyeti bakiyesi 
çarpılarak dönemin satılan hizmet maliyeti hesaplanmış olur. İlerleyen dönemlerde ilave 
geliştirme harcaması yapmak ve satılabilir tahmini ürün miktarındaki değişim durumları belli 
oldukça tablo 17’deki gibi hesaplama yapılarak dönemin satılan hizmet maliyeti 
hesaplanabilir. 

Tablo 17: Satılma Oranına Göre Satılan Hizmet Maliyetini Hesaplama 

 155 Tamamlanan Hizmet 
Maliyetleri 

Tahmini 
Satılabili
r Miktar 

Satıla
n 

Mikta
r 

Satılm
a 

Oranı 

622 
Satılan 
Hizmet 
Maliyeti 

Birim 
Maliyet 

T
1 

90.000 TL 5.000 1.000 0,20 18.000,0 
TL 

18,00 
TL T

2 
90.000-
18.000+20.000=92.000 TL 

1.000 1.000 0,33 30.666,7 
TL 

30,67 
TL T

3 
92.000-
30.667+12.000=73.333 TL 

500 700 0,42 30.461,5 
TL 

43,52 
TL T

4 
73.333-30.461+5.000=47.872 
TL 

300 1.300 0,59 28.159,9 
TL 

21,66 
TL T

5 
47.872-28.160=19.712 TL  1.900 0,87 17.103,0 

TL 
9,00 TL 

T
6 

19.712-17.103=2.609 TL  900 1,00 2.608,9 TL 2,90 TL 

 0 TL  6.800  
 

127.000,0 
TL  

 T2’de “155 Tamamlanan Hizmet Maliyetleri” hesabının bakiyesi hesaplanırken T1’deki 
değerden (90.000 TL) T1’in 622 Satılan Hizmet Maliyeti (18.000 TL) düşülür, varsa ilave 
geliştirme maliyeti (20.000 TL) eklenerek matrah bulunur.  

 T2’de “Satılma Oranı” şöyle hesaplanır: T1 ve T2’deki Satılan miktarların toplamı 
(1.000+1.000=2.000), T1 ve T2’deki Tahmini Satılabilir Miktarlar toplamına 
(5.000+1.000=6.000) bölünür. (2.000/6.000=%33) Daha özetle söylemek gerekirse; ilgili 
dönemin kümülatif satılan miktarı, kümülatif tahmini satılabilir miktarına bölünür. 

 Hesaplanan satılma oranı ile dönemin 155 Tamamlanan Hizmet Maliyetleri hesabının 
bakiyesi çarpılarak dönemin satılan hizmet maliyeti hesaplanır. T2 için şöyledir: 
(92.000x0,33=30.667 TL) Bu yönteme göre birim hizmetten yola çıkılmaz. Direkt satılan 
hizmetin maliyetine odaklanmıştır. İstenirse birim maliyet sonradan hesaplanabilir.  T3 için 
şöyledir: Satılan hizmet Maliyeti (30.461,5 TL) / Satılan Miktar (700) = 43,52 TL. 

 155 Tamamlanan Hizmet Maliyetleri hesabının büyük defter kaydı tablo 18’deki gibi 
olur. 
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Tablo 18: 155 Tamamlanan Hizmet Maliyetleri Hesabının Büyük Defter Kaydı 

155 Tamamlanan 
Hizmet Maliyetleri 

Hesabı 

T1  90.000 18.000 

T2  20.000 30.667 

T3  12.000 30.461 

T4    5.000 28.160 

T5   17.103 

T6     2.609 

 

127.000  127.000 

 Yukarıda açıklanan iki tahmini maliyet hesaplama modelinin sonuçları açısından 
karşılaştırıldığında ortalama maliyet yöntemi her mali yıl için daha dengeli bir satılan hizmet 
maliyeti doğurmaktadır. İlk dönem ve son dönem arasında birim maliyette pek bir fark yoktur. 
Satış oranına bağlı maliyet hesaplama yöntemi ise ilk dönemlerde daha fazla satılan hizmet 
maliyeti doğurmaktadır. Bu da işletmenin birim karlılığını düşük gösterir. Daha sonraki 
dönemlerde karlılık artar. (Ek geliştirme ve tahmini satılabilir miktardaki değişimler hariçtir.) 

SONUÇ 
 Genel amaçlı satış için üretilen yazılımlar TMS 2’nin hizmet stokları kapsamında 
değerlendirilmelidir.  Çünkü aktifleştirme şartlarını taşımaktadır. Aktifleştirme yapıldıktan 
sonra esas problem soyut (satıldıkça azalmayan ve birim maliyeti olmayan) olan yazılımı, 
sattıkça nasıl giderleştirileceği idi. Bu problemin çözülebilmesi için hesaplamalara bir 
başlangıç değeri oluşturmak gereklidir. Bu değer, tahmini satılabilir miktardır. Tüm 
hesaplamaya yön verecek değerdir. Bu sebeple rasyonel hesaplamalar ve belgeler ile rasyonel 
beklenti ve tahminler üretilmelidir. İleride yapılacak çalışmalar ile bu değerin 
oluşturulmasındaki detaylar kesinleştirilebilir. 

 Tahmini satılabilir miktarın bir şekilde belirlenmesi, satılan hizmet maliyetinin 
hesaplanabilmesi için iki tane tahmini maliyet yönteminin yolunu açmıştır. Bunlardan biri 
olan ortalama maliyet yöntemi, normal amortisman yönteminden esinlenilerek uyarlanmıştır. 
İkincisi olan satış oranına göre maliyet hesaplama yöntemi ise TMS 11 ve 18 
standartlarındaki tamamlanma oranına göre maliyet yönteminden esinlenilmiştir. Maliyet 
hesaplama modellerini daha iyi açıklayabilmek için bir örnek verilmiştir ve her iki yönteme 
göre aynı örnek hesaplanmıştır. Böylece yöntem sonuçları karşılaştırılabilirdir. Amortisman 
ayırma veya tahmini maliyet yöntemlerinin seçiminde olduğu gibi işletme politikası 
çerçevesinde stratejik işletme hedefine uyan model uygulanabilir.  

http://www.akademikbakis.org/
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 Yazılım satış hasılatının hesaplanması konusunda TMS 18 standardı incelenmiştir. 
Hizmetin ifası ile gelire ulaşma arasında zaman farkı olduğunda satış hasılatının nasıl 
hesaplanması gerektiği ve gelirin bir kısmının faiz geliri olarak kaydedilmesi gerektiği 
açıklanmıştır. Literatürde faiz gelirinin zamanı gelmediğinde hangi varlık hesaplarında 
tutulması gerektiği bildirilmiştir. Değişik ödeme yöntemleri ve vade farklarına göre detaylı 
açıklamalar, örnekler yardımı ile ifade edilmiş ve muhasebeleştirilmiştir. 

 Giriş bölümünde Suermann’ın özetlediği yazılımların kullanım amaçları düşünüldüğünde 
uyulması gereken kural ve hesaplanması gereken değişik boyutlar bulunmaktadır. Bu konuda 
Amerikan Standartları yazılım endüstrisinin ihtiyaçlarını çok daha eski yıllardan beri dikkate 
alarak farklı kuruluşları aracılığı ile muhasebe standartları geliştirmiştir. Amerikan Yeminli 
Mali Müşavirler Enstitüsü (American Institute of Certified Public Accountants - AICPA) ve 
Amerikan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (Financial Accounting Standards Board – 
FASB) her konuda birbirlerini teyit etmeseler de yazılım sektörü için en net standartları ortaya 
koymuşlardır. Söz konusu standartlar şunlardır: SFAS No. 86, SOP 97-2, SOP 98-1. 
(www.fasb.org, 28.02.2016) (www.aicpa.org, 28.02.2016) Böylece sektöre dair muhasebe 
standartları ilan edilmiştir. Bununla beraber Joseph M. Morris, ilk baskısı 1991 ve ikinci 
baskısı 2001 yılında olan Yazılım Endüstrisi Muhasebesi isimli kitabı ile adeta yeni bir alanın 
açıldığının haberini vermiştir. Bu yeni alan; ülkelere stratejik üstünlük kazandıran, ülke 
ekonomilerine büyütücü etki yapan ve katma değeri yüksek olan yazılım sektörünün 
muhasebesi, yani yazılım muhasebesidir. Bu anlamda Uluslararası Muhasebe Standartları ve 
Türkiye Muhasebe Standartları’nda yazılım sektörüne odaklı yeni standartların 
geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 

 

KAYNAKÇA 

Örten, R., Kaval, H., & Karapınar, A. (2012). TMS-TFRS Uygulama ve Yorumları (6 b.). 
Ankara: Gazi Kitabevi. 

Özerçen, E. (2012, Ocak 26). http://www.muhasebetr.com. Temmuz 23, 2015 tarihinde 
http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/emreozercen/003/ adresinden alındı 

Akbulut, A. (2012). Karşılaştırmalı TMS/TFRS-Vergi Uygulamaları ve Sonuçları. Ankara: 
Maliye Hesap Uzmanları Derneği. 

Akdoğan, N., & Sevilengül, O. (2007). Türkiye Muhasebe Stanrtlarına Uyum İçin Tek Düzen 
Hesap Planında Yapılması Gereken Değişiklikler. Mali Çözüm (84), 29-70. 

Bahadır, O. (2012). Stoklarda Değerleme - UFRS-TFRS ve Vergi Mevzuatı Açısından. Mali 
Çözüm (Ocak-Şubat), 51-68. 

Calayoğlu, İ., & Yılmaz, R. (2015). Kullanım Amaçlı İşletme İçinde Geliştirilen Yazılımların 
Türkiye Muhasebe Standartları’na Göre Muhasebeleştirilmesi. İşletme ve İktisat 
Çalışmaları Dergisi , 3 (4), 130-153. 

Güngörmüş, A. H., & Boyar, E. (2008, Haziran). TMS – 2 Stoklar Standardında Hizmet 
İşletmeleri İçin Stok Maliyeti ve Bir Uygulama Önerisi. Vergi Dünyası , 1-6. 

http://www.akademikbakis.org/
http://www.fasb.org/
http://www.aicpa.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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 

Güngörmüş, A. H., & Boyar, E. (2009). TMS-2 Stoklar Standardında Alışlarla İlgili Olarak 
Ortaya Çıkan Vade Farklarına Yönelik Bir Uygulama Önerisi. Vergi Sorunları Dergisi 
(244), 172-179. 

Gençoğlu, Ü. G., Özerhan, Y., & Karabınar, S. (2013). Türkiye Finansal Raporlama 
Standartları. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi. 

Kara, V. (2011, Kasım 15). http://muhasebeciyorumluyor.com. 
http://muhasebeciyorumluyor.com/tamamlanmamis-hizmet-uretim-maliyeti-stokta-
gosterilebilir-mi-2/ adresinden alındı 

Karabınar, S. (2011). Türkiye'de Hasılat Ölçümü ve Raporlamasında Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri. Bursa: Ekin Yayınevi. 

Olsen, L., & Weirich, T. R. (2010). New Revenue-Recognition Model. Journal of Corporate 
Accounting & Finance , 22 (1), 55-61. 

Selvi, Y. (2009). TMS 2 Stoklar. C. İbiş, Y. Selvi, F. Yılmaz, B. Sipahi, V. Demir, & K. 
Sarıoğlu içinde, Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açıklamaları ve 
Uygulamalar. İSMMMO. 

Suermann, J.-C. (2006). Bilanzierung von Software nach HGB, US-GAAP und IFRS - 
Integrative Analyse der Regelungen zu Ansatz, Bewertung und Umsatzrealisation von 
Software aus Hersteller- und Anwendersicht. Würzburg, Almanya: Julius-Maximilians 
Universität. 

Sumer ve Erer, H. M. (2010). Yazılımların (TMS38'e Göre) Değerlemesi. Mali Çözüm , 37. 

TMS-17. www.kgk.gov.tr. 

TMS-18. www.kgk.gov.tr. 

TMS-2. www.kgk.gov.tr. 

Usta, Ö. (2008). İşletme Finansı ve Finansal Yönetim (3. b.). Ankara: Detay Yayıncılık. 

Warren, D. R. (2012). Financial & Managerial Accounting (12 th Edition b.). Michigan, 
Amerika: Cengage Learning. 

www.aicpa.org. (1997 ve 1998). www.aicpa.org. 
http://www.aicpa.org/interestareas/frc/pages/issuespapersoftheaccountingstandardsdivi
sion.aspx adresinden alındı 

www.bilisimsozlugu.net. (2015). Bilişim Sözlüğü. 
http://www.bilisimsozlugu.net/lisans%20anla%C5%9Fmas%C4%B1 adresinden alındı 

www.fasb.org. (1985). www.fasb.org: http://www.fasb.org/summary/stsum86.shtml 
adresinden alındı 

www.muhasebeturk.org. (2016, Şubat 15). www.muhasebeturk.org/ecopedia/403-s/30941-
satis-giderleri-nedir-ne-demek.html adresinden alındı 

Yılmaz, R., & Calayoğlu, İ. (2015). Accounting for Developed Software on Contract. Journal 
of Economics, Finance and Accounting , 2 (3), 438-460. 

 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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 
 
 

 699 

 

http://www.akademikbakis.org/


	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	  

CANDY CRUSH SAGA OYUNUNA YÖNELİK ERGEN GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR 
ÇALIŞMA 

 
Emine Kübra FİDAN*  Raziye Pekşen AKCA*  Hanife AKGÜL 

Öz 
Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle sosyal ağlar yaşamın tüm alanlarına girmiştir. Bu sosyal ağlardan 

en popüleri facebook’tur. Facebook iletişim kurmak, sosyal çevre edinmek ve oyun oynamak gibi çeşitli amaçlar 
için kullanılmaktadır. Facebook üzerinde oynanan en popüler oyun Candy Cras Saga oyunudur. Bu oyun 
facebook üzerinden oynanabildiği gibi mobil cihazlarda da oynanabilen bir uygulamadır ve her gün yeni oyun 
tutkunları bu oyunu bilgisayar ve mobil telefonuna yüklemektedir. Bu doğrultuda yapılan araştırmanın amacı, 
ergenlik döneminde Candy Crush Saga oyununu oynayan ergenlerin bu oyuna yönelik görüşlerini, oyunla ilgili 
karşılaştıkları sorunları ve neler hissettiklerini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu; ilköğretim 
ikinci kademeye devam eden en az beş aydır Candy Crush Saga oyununu düzenli olarak oynayan 10 ergen 
oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, nitel veri toplama tekniği odak grup görüşmesi kullanılmıştır. 
Araştırma sonucunda ergenlerin her ortamda ilk olarak bu oyunu oynamak için heyecan duydukları, oyunda 
kullanılan beş adet can sayısının yetersiz olduğu, can bittiğinde kendilerini genel olarak mutsuz ve kötü 
hissettiklerini, kilit oyunun açılması için arkadaşlarına istek gönderdikleri,   geç kaldıkları zaman ilk olarak yakın 
arkadaşlarının facebook sayfasına girerek kendilerine can gönderdikleri, yâda sinirlenip, öfkelendiklerini ve 
kendisinin değersiz olduğunu hissettiğini, bazen telefon ya da bilgisayarlarını hızla kapattıklarını hatta sağa sola 
yumruk attıklarını belirtmişlerdir.  Oyun içerisinde can sayısının yetersiz olduğunu, oyunun 500 Level’de 
bitmemesi gerektiğini (sonsuz olması gerektiği) ama bitmesi gerekiyorsa muhteşem bir final oyunun 
hazırlanması gerektiği, bazı koşullarda can gelmesi için hile yaparak bilgisayar ya da telefonun saat/tarih 
ayarlarını değiştirdiklerini ya da bir reklam izleyerek ya da verilen yeni görevi yaparak can gelmesi için yeni 
yöntemlere başvurduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca genel olarak bu oyunun düşünme temelli bir oyun olduğunu 
akıl ve stratejik hesaplamalar gerektirdiği, mantığın kullanılması gerektiği ve oyundaki şekerlerin ergenlere 
çocukluk yıllarını hatırlattığı saptanmıştır.  
Anahtar Kelimeler:  Candy Crush Saga Oyunu, Ergen, İnternet, Nitel Araştırma, Odak Grup Görüşmesi. 

 
 

ADOLESCENT OPINIONS ABOUT CANDY CRUSH SAGA GAME: A QUALITATIVE STUDY  
 

 
Summary 

Nowadays, social networks have entered almost all areas of life with developing technology 
correspondingly. The most popular social network among them is facebook. Facebook is used for various 
purposes such as communication, gathering social environment and playing games. The most popular game 
played on facebook is Candy Crush Saga. This game can be played both on facebook and on mobile devices, and 
new game fans install this game on computer and on mobile devices. The objective of the study aimed at this 
aspect is to reveal the opinions of adolescents, their problems about the game and how they feel when playing 
this game. Research group consists of 10 adolescents who study in the second level of first education and 
regularly play Candy Crush Saga for at least five months. When gathering data, qualitative data gathering 
method and focus group interview is used. As a result of the study, adolescents expressed that they were excited 
when they first started to play this game no matter where, five lives were not efficient, when the lives were over, 
they felt unhappy and bad generally, they sent requests to their friends in order to open the locked game, when 
they were late, they checked in their friends’ facebook accounts and sent lives to themselves, or they got angry 
and upset and felt worthless, sometimes they closed their mobile phones and computers rapidly, even they 
punched somewhere else. They expressed that the game shouldn’t have ended on 500. Level and number of lives 
were not efficient, but if it was necessary to end it, a magnificent final should be prepared, sometimes they 
changed the date/hour options of their computers or mobile phones in order to obtain new lives or they applied to 
new strategies in order to obtain new lives by watching an advertisement or performing a task. In addition, it was 
determined that this game is a game based on thinking and necessitates mind and strategic calculations, and 
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when playing this game, logic should be used and the candies in the game make remind the adolescents their 
childhood years.  
Key Words:  Candy Crush Saga Game, Adolescent, Internet, Qualitative Research, Focus Group Interview. 

 

GİRİŞ 

Günümüzde teknolojik gelişmelerde meydana gelen hızlı değişimler, insanlara kısa 
sürede bilgiye ulaşma ve var olan bilgileri paylaşma fırsatları sunmaktadır. Bu teknolojik 
gelişmeler arasında bilgisayar ve internet gibi araçlar yer almaktadır. özellikle gençler 
tarafından yakın ve uzak çevreler ile iletişime geçmek, yeni arkadaşlıklar ve dostluklar 
kurmak amacıyla kullanılan internet ve beraberinde facebook sanal bir sosyal kapital olarak 
yaşamın tüm alanlarına girmiştir (Hablemitoğlu ve Yıldırım, 2012: 1). Bilgisayar ve internet 
kullanımının zorunlu hale geldiği bu dönemde, bu teknolojik araçların amacının dışında 
kullanımları bazı problemleri de beraberinde getirmektedir. Özellikle internet üzerinden 
oynanan oyunlar gün geçtikçe ergenler başta olmak üzere tüm Facebook kullanıcılarını 
neredeyse bağımlı hale getirmiştir.  Candy Crush Saga (CCS) şuanda Facebook üzerinde 
oynanan en popüler oyundur (Walsh, 2014: 1) ve her gün yeni oyun tutkunları bu oyunu 
bilgisayar ve mobil telefonuna yüklemektedir. Bilgisayar ve internet teknolojisindeki 
gelişmeleri yakinen takip eden okul çağındaki gençlerin, internet ve bilgisayarı aşırı derecede 
kullanmaları onların psikolojik, fiziksel, akademik başarı ve sosyal ilişki durumlarını olumsuz 
yönde etkilemekte ve bu durum bu tür bireylerde bağımlılığa neden olabilmektedir (Ayas, 
2012: 628; Kubey, Lavin ve Barrow, 2001: 366). Ancak internet üzerinde yer 
alan facebook, instagram ve twetter gibi sosyal ağlarda tüm bu olumsuzluklara rağmen her 
geçen gün gençler arasında popülaritesi yüksek etkinlikler olarak görülmeye başlanmaktadır   
(Lin ve Tsai, 2002: 413). Artık internet ve bilgisayar bir araç olmaktan çok  gencin yaşamında 
bir amaç halini almış, hatta çoğu bireyde bu durum internet bağımlılığını beraberinde 
getirmiştir. Young (2004), internet bağımlılığını internetin aşırı kullanılması isteğinin önüne 
geçilememesi, internete bağlı olmadan geçirilen zamanın önemini yitirmesi, yoksun 
kalındığında aşırı sinirlilik hali ve saldırganlık olması ve kişinin iş, sosyal ve ailevi hayatının 
giderek bozulması olarak tanımlanırken (Akt. Köse, Çınar ve Akduran, 2012: 228), DSM-
V’te internet bağımlılığının ayrı bir hastalık olarak ele alınmaktadır (Block, 2008: 306). 
İnternet bağımlısı olan kullanıcılar, film-müzik siteleri, oyun siteleri, sohbet odaları, 
pornografik siteler, sosyal paylaşım siteleri (Kim ve Kim, 2002: 13; Murali ve George, 2007: 
26) vb. sitelerde daha çok zaman harcarken, internet bağımlısı olmayan kullanıcılar haber, 
alış-veriş ve eğitim sitelerinde zaman harcamaktadırlar (Kim ve Kim 2002: 14). 

Nitekim internetin olumsuz ve normalin üstü kabul edilebilecek düzeyde 
aşırı  kullanımına yönelik yapılan araştırmalar incelendiğinde dünyanın pek 
çok ülkesinde özellikle ergenlerde bu kullanımın  hızla arttığı ve risk 
oluşturduğu belirtilmiştir (Arısoy, 2009: 55; Cao  ve  Su, 2007: 275 ;  Dinç, 
2010;  Durkee vd., 2012: 2210; Üneri ve Tanıdır, 2011: 266). Chak ve Leung (2004), 12-26 
yaş arasında 722 internet kullanıcısı üzerinde yaptıkları çalışmada, bir kişinin internet 
kullanım düzeyinin arttıkça daha çekingen olduğunu ve internet bağımlısı olan insanların 
özellikle e-mail, chat, internet oyunları gibi aktiviteleri daha çok kullandıklarını bulmuşlardır. 
Ergenlerle gerçekleştirilen bir başka araştırmada internetin en yaygın kullanım amacının genel 
bilgi arama, oyun oynama olduğu, kız ergenlerin çoğunlukla genel bilgi aramayı (Tahiroğlu 
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vd. 2008: 537), erkek ergenlerin dijital oyun oynamayı tercih ettiği görülmüştür (Punamaki,  
vd. 2007: 569 ; Tahiroğlu vd. 2008: 537).  

Çocuk, oyun yoluyla sosyal ve kültürel normları öğrenir ve yetiştiği kültürde nelerin 
önemli ve uygun olduğu hakkında bilgi edinir. Arkadaşlık kurma, paylaşma, yardımlaşma, 
kendi haklarını koruma, başkalarının haklarına saygılı olma, gruba katılma, cinsiyet rolü, 
büyüklere karşı saygı, küçüklere karşı sevgi gibi sosyal gelişimi ile ilgili birçok yeteneği oyun 
yoluyla kazanır (Durualp ve Aral, 2015: 232).  Ancak geçmişte daha çok ev dışında 
arkadaşlarla birlikte gerçekleşen oyunlar günümüzde bilgisayar başında sanal etkinlikler 
biçiminde gerçekleşmektedir (Gökçearslan ve Durakoğlu, 2014: 419). Bilgisayar oyunları 
sayesinde bireylerin gerçek dünyada yapamadıkları ya da imkansız olan hayal ürünlerini 
gerçekleştirebilecekleri bir hayal ortamının varlığı; kişinin duygularını harekete geçirme, 
heyecan ve merakını tahrik etme; kazanma tutkusunu tattırma ve oyuna hakim olabilme şansı 
verme gibi nedenleri sunması özellikle genç bireylerin ilgisini çekebilmekte  (Saygılı, 2002: ) 
böylece gencin sürekli oyunu düşünmesine ve onunla ilgilenmesine zemin oluşturmaktadır  
(Horzum, 2011: 58).  

Günümüzde popülaritesi gittikçe artan sosyal ağlar özellikle facebook içerisinde var 
olan uygulamalı oyunlar bakımından ergeni bir taraftan eğlendirirken, diğer yandan 
bağımlılığa doğru yönlendirmektedir. Yetişkinler interneti genellikle kendi işlerinin bir 
parçası olarak ve işle alakalı bilgi elde etmek için kullanırken, 13-19 yaş arası gençler 
interneti daha çok oyun oynamak, müzik dinlemek ve yeni insanlarla tanışmak için 
kullanmaktadırlar (Ayas, 2012: 628). Sonuç olarak; Facebook,  kişisel bilgi, resim, video, 
içerik ve profil paylaşımı vb. ve oyun oynama fırsatlarını içerisinde barındıran kolay 
kullanımı ile birlikte sürekli çoğalan kullanıcı sayısı ve düşen kullanıcı yaş oranları kişileri 
asosyal ve yarı bağımlı bireylere dönüştürme sürecini hızlandırmıştır. Bu durumda 
araştırmalar internetin toplum hayatını ve sosyal ilişkileri geliştirdiğini mi,  yoksa onlara zarar 
mı verdiği konusunda farklı fikirlerin oluşmasına zemin oluşturmuştur (Kraut vd. 1998: 
1017). Tüm bu gerekçelerden hareketle bu çalışmada, Facebook üzerinden her gün 
milyonlarca kişinin oynadığı Candy Crush Saga oyunun (Milliyet, 2015)  ergenler üzerinde 
yarattığı etki, oynanma sıklığı, arkadaşlık ilişkileri üzerindeki rolü ve bu oyuna ilişkin genel 
ergen görüşlerini ortaya koyma amaçlanmıştır.   
	  

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Bu araştırma Candy Crush Saga oyununa yönelik ergen görüşlerini belirlemek amacıyla 
yapılmış nitel bir çalışmadır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada olgubilim 
deseni dikkate alınmıştır. Olgubilim deseni farkında olunmasına rağmen derinlemesine ve 
ayrıntılı bir anlayışa sahip olunamayan olgulara odaklanılan nitel çalışma yöntemidir 
(Yıldırım ve Şimşek, 2013; 78). 
 

Çalışma Grubu  

Araştırmada çalışma grubu ölçüt örnekleme kullanılarak belirlenmiştir. Ölçüt örnekleme 
yöntemindeki temel yapı önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan durumların 
çalışılmasıdır. Ölçüt ya da ölçütler ise araştırmacı tarafından oluşturulabileceği gibi önceden 
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hazırlanmış bir ölçüt listesi de kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 140). Araştırmada 
‘İlköğretim ikinci kademeye devam etme’, ‘En az üç aydır CCS oyununu düzenli olarak 
oynama’ ve ‘Bilgisayar, tablet ve ya akıllı telefona sahip olma’ ölçütleri kullanılmıştır. Bu 
doğrultuda 5 erkek 5 kadın olmak üzere toplam 10 öğrenciden görüş alınmıştır.  

 
Veri Toplama Aracı 

Verilerin toplanmasında nitel veri toplama tekniği olan odak grup görüşmesi 
kullanılmıştır (Neuman, 2010).  Veri toplama aracı olarak açık uçlu 5 sorudan oluşan yarı 
yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formları 
oluşturulurken alanda yirmi yıl deneyime sahip iki uzman görüşünden yararlanılmıştır. 
Sorular uzmanların ortak görüş birliği ve görüş ayrılığı şeklinde sınıflandırılmış uzmanların 
görüş ayrılığı yaşadığı sorular tartışılarak uygun bir paydada birleştirilerek görüş birliği 
sağlanmıştır. Görüşme formunun geçerliğinin ve güvenirliğinin sağlanması için çeşitli ölçütler 
değerlendirilmiştir. Öncelikle katılımcıların gönüllü olarak katılmaları araştırmanın geçerliği 
ve güvenirliğini sağlama açısından çok önemlidir. Toplanan verilerin ayrıntılı olarak rapor 
edilmesi ve araştırmacının sonuçlara nasıl ulaştığını açıklaması ise nitel araştırmada 
geçerliğin önemli ölçütleri arasında yer almaktadır. Öğrencilerden alınan görüşlerin doğrudan 
aktarım yoluyla bulgular kısmında gösterilmesi ise araştırmanın güvenirliğini sağlayan önemli 
bir ölçüttür (Yıldırım ve Şimşek, 2013:120). Bu ölçütler kapsamında öncelikle öğrencilere 
araştırmanın önemi anlatılarak öğrencilerin araştırmaya gönüllü olarak katılımı sağlanmıştır.  
Aynı zamanda öğrencilerin sorulara içten ve rahat cevap vermeleri için isimlerinin gizli 
tutulacağı belirtilmiştir. Öğrenci görüşlerinde hiçbir değişiklik yapılmadan, aynen ifade 
ettikleri biçimde kullanılmış ve araştırmada elde edilen görüşler detaylı bir biçimde ortaya 
konulmuştur.  

Verilerin Çözümlenmesi 

Elde edilen veriler QSR N-VIVO 10 programı kullanılarak içerik analizine uygun 
olarak çözümlenmiştir. İçerik analizinin temel amacı toplanan verilerin açıklanabileceği 
kavramlara ve araklarındaki ilişkilere ulaşmaktır. Bu nedenler içerik analizinde birbirine 
benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek okuyucunun 
anlayabileceği biçimde düzenlenmektedir ve yorumlanmaktadır. Bu amaçla veriler; verilerin 
kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi ile bulguların 
tanımlanması ve yorumlanması aşamalarından geçirilerek analiz edilir (Yıldırım ve Şimşek, 
2013). Bu aşamalar kapsamında veriler kodlanarak sınıflamalar yapılmış ve temalar 
düzenlenmiştir. Bu işlemlerin ardından bulgular tanımlanarak yorumlanmıştır.  

 

BULGULAR VE YORUM 

Candy Crush Saga oyununa yönelik ergen görüşlerine ilişkin çözümlemeler yapılarak 
kategoriler oluşturulmuş ve bu kategoriler incelenerek beş ana tema belirlenmiştir. Bu temalar 
‘Niceliksel Bilgiler’, ‘Can Hakkı İle İlgili Görüşler’, ‘Oyun Kaybedildiğinde Hissedilenler’, 
‘Oyunun Bitmesi İle İlgili Düşünceler’ ve ‘Oyun Hakkında Genel Düşünceler’ şeklinde 
oluşmuştur.  Temel ana temalara ilişkin olarak oluşturulan model aşağıda verilmiştir.  
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Şekil 1. Ana Model 
 

Ana temalar ise kendi içlerinde alt temalara ayrılmıştır. Ana temalar ve alt temalara ilişkin 
açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 

Niceliksel Bilgiler Ana Teması  

Veriler incelendiğinde ergenlerin oyunu oynama süreleri, oynama sıklıkları ve level bilgileri 
ile ilgili bilgilere ilişkin kodlamalar bu tema içerisinde ele alınmıştır. Bu tema içerisinde yer 
alan alt temalar ve yükleme sayıları aşağıdaki şekilde ve çizelgede yer almaktadır. 
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Şekil 2. Niceliksel Bilgiler İlişkin Model 

 

Tablo	  1.	  Niceliksel	  Bilgilere	  İlişkin	  Alt	  Temalar	  Ve	  Yükleme	  Sayıları	  
	  

 
Alt Temalar 

KIZ ERKEK  TOPLAM 

   f f f 
Oyuna Başlama Süresi    5 5 10 

•   4	  ay	          1 -       1 
•   5	  ay	          1 1       2 
•   6	  ay	          1 -       1 
•   8	  ay	          2 1       3 
•   9	  ay	          - 1       1 
•   10	  ay	          - 1       1 
•   12	  ay	          - 1       1 

Oynanma Sıklığı   5 5 10 
Her Gün   4   4 8 
•   1-‐4	  kez	     1 - 1 
•   5-‐10	  kez	     1 1 2 
•   sınırsız	     2 3 5 

Hafta sonları   1 1 2 
Level 5 5 10 

•   201	   1 - 1 
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•   208	   1 - 1 
•   212	   - 1 1 
•   232	   1 1 2 
•   241	   1 - 1 
•   243	   - 1 1 
•   257	   - 1 1 
•   273	   - 1 1 
•   301	   1 - 1 

Toplam 15 15 30 
         

 
Oluşturulan model ve çizelge incelendiği zaman ergenlerin 4 ile 12 ay süreleri zarfında 

bu oyunu oynadıkları ve 200. Level’i geçmiş oldukları görülmektedir. Araştırma sonucunda 
kız ve erkek öğrencilerin çoğunluğunun her gün sınırsız bir şekilde oyun başında vakit 
geçirdikleri görülmektedir.  Aşağıda bu kodlamalara ilişkin referans cümleleri yer almaktadır. 
E-2. ‘her gün defalarca oynarım.’  
K-3. ‘Yemek yerken, film izlerken, tuvalette bile boş zamanımı değerlendirmek adına aklıma 
geldiğinde hep oynarım bazen yastığımın altındaysa gece telefon uyanınca bile birkaç tur 
oynayıp kapattığım bile oluyor.‘ 
K-2. ‘Yani her gün bir yada iki kez kesinlikle oynarım ama öyle bağımlısı değilim.‘ 
 
Can Hakkı İle İlgili Görüşler Ana Teması  

Veriler incelendiğinde oyunda verilen can hakkı ile ilgili kodlamalar bu tema içerisinde yer 
almıştır. Bu tema içerisinde yer alan alt temalar ve yükleme sayıları aşağıdaki şekilde ve 
çizelgede yer almaktadır. 

Şekil 3. Can Hakkı İle İlgili Görüşlere İlişkin Model 
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Tablo	  2.	  Can	  Hakkı	  İle	  İlgili	  Görüşlere	  İlişkin	  Alt	  Temalar	  Ve	  Yükleme	  Sayıları	  
 

 
Alt Temalar 

KIZ ERKEK  TOPLAM 

   f f f 
Can Sayısı Hakkında Görüşler   9     8          17 

•   Yeterli	   1 1 2 
•   Sınırsız	  olmalı	   1 1 2 
•   Arttırılmalı	   3 2 5 
•   Yetersiz	   4 4 8 

Can Bittiğinde Yapılanlar Ve 
Hissedilenler   9 6 15 

•   Cihazı	  kapatma	      1  - 1 
•   Mutsuzluk	      2   - 2 
•   Oyunu	  cihazdan	  silme	     1 1 2 
•   Şiddet	     2  - 2 
•   Sinir	     3   5 8 

Can Kazanmak İçin Başvurulan 
Yollar 

13 15 28 

•   Bekleme	   1 - 1 
•   Görevleri	  yapma	   1 3 4 
•   Arkadaşlardan	  isteme	   5 2 7 
•   Reklam	  izleme	   3 5 8 
•   Cihazın	  saat	  ayarlarıyla	  oynama	   3 5 8 

Can Talebinin Gecikmesi 
Durumunda Yapılanlar 

6 6 12 

•   Bekleme	   - 2 2 
•   Arkadaşlar	  ile	  iletişime	  geçme	   1 1 2 
•   Arkadaşlar	  ile	  sorun	  yaşama	   2 1 3 
•   Arkadaşların	  hesabını	  kullanma	   3 2 5 

Toplam 37 35 72 
         

Model ve çizelgede verildiği gibi oyun içerisinde tanınan 5 can hakkı ile ilgili olarak 
ergen görüşleri doğrultusunda ortaya çıkan alt temalara bakıldığı zaman genel olarak 
öğrenciler verilen can hakkını yetersiz görmekte ve bu nedenle arttırılmasını istemektedirler. 
Bazı öğrenciler sınırsız can hakkı olması gerektiğini savunurken bazıları da bağımlı olmaktan 
korktukları için can hakkının yeterli olduğunu savunmuşlardır.  Canları bittiği zaman 
genellikle sinirlendiklerini ifade etmektedirler. Özellikle erkek öğrenciler şiddet eğilimi 
içerisinde bulunduklarını söylemişlerdir. Mutsuzluk duygusuna kapılan öğrenciler bazen 
oyunu cihazdan silme bazen de cihazı kapatma tepkilerini gösterdiklerini belirtmişlerdir. Ek 
can kazanmak için en çok başvurulan yolun hile yapıp cihazın saat ve tarih ayarlarını 
değiştirmek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun dışında genellikle reklamları izleyerek 
verilen görevleri yaparak ya da oyun içerisinde arkadaşlarından can talebinde bulunduklarını 
ifade etmişlerdir. Bir kız öğrenci ise can için sadece beklediğini ifade etmiştir. Can talebinin 
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gecikmesi durumunda ise genellikle arkadaşlarından habersiz bir şekilde hesaplarına ulaşıp 
kendilerine can gönderdiklerini belirtmişlerdir. Bunun dışında sabırsızlandıkları için bazen 
arkadaşlarına mail ya da telefon yolu ile ulaşıp tartıştıklarını ifade etmişlerdir. İki erkek 
öğrenci ise taleplerinin cevaplanmasını sabırla beklediklerini belirtmişlerdir. Aşağıda bu 
kodlamalara ilişkin referans cümleleri yer almaktadır. 
K-1. ‘Kesinlikle yeterli değil çünkü tam oyundan zevk alamaya başlıyorum ama hiçbir şey 
oluyor açıkçası hemen bitiyor o yüzden kesinlikle arttırılması gerekiyor’ 
E-1. ‘Kendimi çok kötü hissediyorum, çoğu zaman sinirleniyorum ve çok kızıyorum, 
bağırdığım zamanlar da oldu. açıkçası bazen dolapları yumrukluyorum bir kez de tabletim 
kırılmıştı.’ 
E-5. ‘Bazen bilgisayarımdan oyun silip tekrar dayanamayıp geri yüklüyorum.’ 
K-1. ‘Kesinlikle çok mutsuz ve kötü olurum bazen hayatta hiçbir şeyi olmayan kötü bir 
ergenlik geçirdiğim bile aklıma geliyor.’ 
 
Oyun Kaybedildiğinde Hissedilenlere İlişkin Bulgular 
 

Veriler incelendiğinde oyun kaybedildiği zaman hissedilenler ile ilgili kodlamaların bu 
tema içerisinde yer aldığı görülmektedir. Bu tema içerisinde yer alan alt temalar ve yükleme 
sayıları aşağıdaki şekilde ve çizelgede yer almaktadır. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Oyun Kaybedildiğinde Hissedilenlere İlişkin Model 
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Tablo	  3.	  Oyun	  Kaybedildiğinde	  Hissedilenlere	  İlişkin	  Alt	  Temalar	  Ve	  Yükleme	  Sayıları	  
	  

 
Alt Temalar 

KIZ ERKEK TOPLAM 

 f f f 
Şiddet 1 - 1 
Sinirlenme - 2 2 
Mutsuzluk 4 4 8 
Toplam 5 6 11 
 

 

Oyun kaybedildiğinde hissedilenler ana temasına bakıldığı zaman ergenlerin çoğunlukla 
mutsuzluk hissine kapıldıkları görülmektedir. Erkek öğrencilerden bazıları sinirlendiklerini 
ifade ederken bir kız öğrenci de şiddet duygusuna kapıldığını belirtmektedir. Aşağıda bu 
kodlamalara ilişkin referans cümleleri yer almaktadır. 
E-3. ‘Çok mutsuz oluyorum ve kendimi kötü hissediyorum üzülüyorum .’ 
E-2. ‘Bazen de kızıyorum hatta sinirleniyorum.’ 
K-1. ‘Bir keresinde kaç haftadır geçemediğim bir yer vardı son bir hamlem ve canım kalmıştı 
o anda da yandım işte elimde kupa vardı sinirle onu kırmıştım ama sadece bir kez oldu her 
zaman bu kadar ağır tepkiler vermem.’ 
 
Oyunun Bitmesi İle İlgili Düşüncelere İlişkin Bulgular 

Veriler incelendiğinde oyunun bitmesi ile ilgili düşüncelere ilişkin kodlamalar bu tema 
içerisinde ele alınmıştır. Bu tema içerisinde yer alan alt temalara ve yükleme sayılarına 
aşağıdaki şekilde ve çizelgede yer verilmiştir. 

 

Şekil 5. Oyunun Bitmesi İle İlgili Düşüncelere İlişkin Model 
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Tablo	  4.	  Oyunun	  Bitmesi	  İle	  İlgili	  Düşüncelere	  İlişkin	  Alt	  Temalar	  Ve	  Yükleme	  Sayıları	  
	  

 
Alt Temalar 

KIZ ERKEK TOPLAM 

 f f f 
Baştan oynama 1 - 1 
Gösterişli bir final yapılsın 1 2 3 
Bitmesin 5 5 10 
Toplam 7 7 14 

 

Oyunun bitmesi ile ilgili olarak öğrencilerin hepsi oyunun bitmemesi gerektiğini ifade 
etmişlerdir. Bazı öğrenciler ise bitecekse beklediklerine değecek  gösterişli bir final yapılması 
gerektiğini söylemişlerdir. Bir kız öğrenci ise oyunun bitmesi durumunda oyunu tekrar en 
başından itibaren oynayacağını belirtmiştir. Aşağıda bu kodlamalara ilişkin referans cümleleri 
yer almaktadır. 
K-1. ‘Yani bitmemeli güzel şeyler zaten neden hemen biter anlamam eğer biterse ben sıfırdan 
tekrar oynarım.’ 
K-2. ‘Bitmesin lütfen ya devam etsin niye bitiyor ki anlamıyorum sonsuz olsun mesela.’ 
E-5.’ Oyuna yakışır bir final sahnesi yapsın.’  
 
Oyun Hakkında Genel Düşüncelere İlişkin Bulgular 
Veriler incelendiğinde oyun hakkında ergenlerin genel düşüncelerine ilişkin kodlamalar bu 
tema içerisinde ele alınmıştır. Bu tema içerisinde yer alan alt temalar ve yükleme sayıları 
aşağıdaki şekilde ve çizelgede yer almıştır.  

 

Şekil 6. Oyun Hakkında Genel Düşüncelere İlişkin Model 
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Tablo	  5.	  Oyun	  Hakkında	  Genel	  Düşüncelere	  İlişkin	  Alt	  Temalar	  Ve	  Yükleme	  Sayıları	  
	  

 
Alt Temalar 

KIZ ERKEK  TOPLAM 

   f f f 
Olumlu    9 8 17 

•   Eğlenceli	   -         1 1 
•   Yaratıcı	   -         1 1 
•   Hayal	  Gücünü	  Arttırma	   1         - 1 
•   Çocukluk	  Yıllarını	  Hatırlatma	   3         1 4 
•   Stratejik	   2         3 5 
•   Mutluluk	  Verici	   3         2 5 

Olumsuz   3 - 3 
•   Stresli	     1 - 1 
•   Merak	  Uyandırma	     1 - 1 
•   Zor	     1 - 1 

Toplam   12 8 20 
         

Oyun hakkında genel düşüncelerine ilişkin oluşturulan model ve çizelgede ergenlerin 
düşünceleri olumlu ve olumsuz alt temalar şeklinde ortaya çıkmıştır. Olumlu görüşler 
doğrultusunda ergenler oyunun oynamaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etmişlerdir. 
Oyunun stratejik temellere dayandığını bu nedenle akıl ve mantık işi olduğunu belirtmişlerdir. 
Ayrıca bazı ergenler oyunun temasının kendilerini çocukluk yıllarına götürdüğünü 
söylemişlerdir. Bir kız öğrenci oyunun hayal dünyasına hitap ettiğini vurgularken erkek 
öğrenciler de eğlenceli ve yaratıcı olduğuna dikkat çekmişlerdir. Olumsuz düşünceler alt 
temasında ise bazı kız öğrenciler oyunun zor, stresli, ve merak uyandırdığını (bağımlılığa 
neden olduğunu) belirtmişlerdir. Aşağıda bu kodlamalara ilişkin referans cümleleri yer 
almaktadır. 
E-1. ‘Mantık ve akıl gerektiren bir oyun bir stratejisi var.’ 
K-1. ‘Oyunu oynarken özellikle başlangıcında ilerleyen şekillerin kendim olduğu 
düşünüyorum ailece harikalar diyarındaki gibi .’ 
K-2. ‘Oyun çok güzel yani renkler, bana çocukluğumdaki dedemin aldığı şekerleri 
hatırlatıyor.’ 
K-3. ‘Bitti mi bitecek mi diye stres oluyorum ben .’ 
K-1. ‘Özellikle tatillerde aklıma gelen ilk şey biten canlarım geri dolmuş mudur?’ 
E-3. ‘Bence zeka gerektiren bir durum .’ 
 
Tartışma  

Araştırmada Candy Crush Saga oyununa yönelik olarak toplanan veriler doğrultusunda 
ergenlerin görüşleri beş kategoride toplanmıştır. Öncelikler ergenlerin oyun oynama sürecine 
yönelik niceliksel bilgilerine ilişkin sıralamalar ortaya çıkarılmıştır. Ergenlerin genellikle her 
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gün ve sınırsız sayıda Candy Crush Saga oyunu oynamakta olduğu ulaşılan önemli bir 
sonuçtur.  

 Can hakkının yetersiz olduğu can bitiminde genel olarak mutsuzluk hissettikleri ve 
sinirlendikleri bazen şiddete başvurdukları saptanmıştır. Araştırmada ergenlerin CCS oyunu 
sırasında can hakkının bitmesiyle birlikte genel olarak cihazların saat-tarih ayarlarıyla 
oynayarak hileye başvurdukları,  ek bir can gelmesi için kimi zaman reklamları izledikleri, 
bazen de arkadaşlarının facebook hesabına gizlice erişerek kendilerine can gönderdikleri bu 
yüzden arkadaşlarıyla zaman zaman sorun yaşadıkları tespit edilmiştir. Benzer olarak Koçak 
ve Köse (2014: 30), araştırmalarında bilgisayar oyunlarının, ergenlerin aile, okul ve 
arkadaşlık ilişkilerini, dolayısıyla da ergenin sosyalleşme sürecini olumsuz etkilediği, bunun 
sonucunda da ergenlerin daha çok yüz yüze iletişimden uzaklaştıkları ve bireysel bir yaşamı 
tercih ettikleri sonucuna ulaşmışlardır. 

Elde edilen bir diğer sonuç ise adölesanların CCS oyununu kaybettikleri ya da canı 
bittiği zaman kendilerini mutsuz hissettikleri, çoğu zaman sinirlerini kontrol edemeyerek 
şiddete yönelmeleridir. E-1’in bu durumda tabletini kırıp dolabını yumrukladığı, K-1’in ise 
elindeki kupasını kırdığı görülmüştür. Demirtaş, Madran ve Çakılcı (2014: 99) da 
çalışmalarında bireylerin çevirim içi oyun oynama bağımlıkları ile saldırganlık eğilimleri 
arasında anlamlı bir ilişki bulmuştur.  Ek olarak Ceyhan (2008: 109), yaptığı çalışmada, 
internet ve ergen ruh sağlığı arasındaki ilişki üzerinde durarak ergenlerde internet 
bağımlılığına ilişkin araştırmaları gözden geçirmiş ve internet bağımlılığının ergenler için 
nasıl bir risk faktörü olduğunu ortaya koymayı amaçlamıştır. Araştırmanın bulguları; 
ergenlerin interneti en çok kullanan grup olmaya başladığını işaret etmektedir. Üniversite 
öğrencileri ve yetişkinler için tanımlanan internet bağımlılığı belirtilerinin ergenler tarafından 
da yaşandığı bildirilmektedir. 

Araştırmada ergenler CCS oyununun sonsuz olması gerektiğini oyunun bitmesini hiç 
istemedikleri ya da muhteşem bir final ile sonlandırılması gerektiği ifade ederken oyunu kendi 
içerisinde olumlu ve olumsuz bağlamda değerlendirmişlerdir. Olumlu kategoride adölesanlar 
mutluluk verme, stratejik bir oyun olması, çocukluk yıllarını hatırlama, hayal gücünü 
geliştirme ve yaratıcı, eğlenceli olma olarak tanımlarken olumsuz kategoride ise zor olması, 
sürekli bir merak uyandırması ve ergeni strese sokması gibi tanımlamalarda bulunmuşlardır.  
Horzum (2011: 65), ilköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığına ilişkin olarak 
yürüttüğü çalışmasında, bağımlılık düzeyinde bilgisayar oyunu oynanması sonucunda 
öğrencilerin oyunu bırakamadıkları, oyun ile gerçek hayatı ilişkilendirdikleri, oyun nedeniyle 
görevlerini aksattıkları ve oyun oynamayı diğer etkinliklere tercih ettikleri sonucuna 
ulaşmıştır.  Bu çalışma araştırmanın sonucunu destekler niteliktedir. 

Öneriler  

  Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda ve yapılan alan yazın 
incelemelerinden de yola çıkılarak ergenlerin çevrimiçi oyun oynama alışkanlıkları dikkate 
alınarak şu önerilerde bulunulabilir; 

•     Bu araştırma farklı yaş gruplarında (çocuklar, yetişkinler, yaşlılar) da tekrarlanabilir. 

•     Bu araştırma nicel verilerle de birleştirilerek tekrarlanabilir. 
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•   Ergenlik döneminde gençlerin sanal platformlardan ziyade sosyal ilişkilerin daha 
güçlü olduğu ortamlarda nitelikli zaman geçirebilecekleri gençlik merkezlerinin 
varlığının bölgesel alanda çoğaltılması kurum ve kuruluş destekleriyle sağlanmalıdır 

•   Gençlerin internet- bilgisayar kullanımı ergeninde dahil olduğu ortak karar 
mekanizmasıyla sınırlandırılmalıdır. 

•    Bilişim suçlarının önüne geçilmesi adına gençlerin sanal ortamlarda şifre vb. özel 
bilgilerini kimseyle paylaşmaması gerektiği bilinci kazandırılmalıdır. 
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ÇEVRE SOSYOLOJİSİNDE ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK ALTERNATİF 
ARAYIŞLAR 

Tahir Karaboğa* 

Özet 

Endüstriyel toplumlardan itibaren etkisi hissedilmeye başlayan ve ileri sanayi toplumlarında zirveye 
ulaşan çevre sorunları, tüm dünyayı ve insanlığın geleceğini tehdit eder hale gelmiştir. 1970'lerden itibaren 
gündemi işgal etmeye başlayan ileri sanayi toplumları ve çevre ilişkisi, batılı toplumlarda toplumsal yapının 
geçirdiği değişimler sonucunda tartışılmaya başlanmış olup günümüzde bu tartışmalar farklı bir boyut ve 
ciddiyet kazanmıştır. Bu doğrultuda batı başta olmak üzere pek çok ülkede, çevre sorunlarına yönelik sosyolojik 
yaklaşımlar geliştirilmekte ve çözüm yolları bulunmaya çalışılmaktadır. Bu yaklaşımlardan en çok ön plana 
çıkanlar Ulrich Beck ve Anthony Giddens'ın temsil ettiği "Dönüşlü Modernleşme" kavramı çerçevesinde 
oluşturulan "Risk Toplumu" kuramı; bir diğeri ise Muray Bookchin'in temsil ettiği "Toplumsal Ekoloji" 
kuramıdır. Bu çalışma sosyolojik kuram ve kavramlar çerçevesinde yaşadığımız dönemin en önemli toplumsal 
sorunlarından biri olan çevre sorunsalını alternatif yaklaşımlar çerçevesinde değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre Sosyolojisi, Çevre Sorunları, Modernleşme, Risk Toplumu, Toplumsal 
Ekoloji. 

ALTERNATIVE PERSPECTIVES ON ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN ENVIRONMENTAL 
SOCIOLOGY	   

Abstract 

Environmental problems, which peaked in the industrial advanced societies has become a threat to the 
future of humanity and began to be felt all over the world. Since the beginning of 1970, relationship between 
advanced industrial societies and the environment has occupied the agenda of discussions as a result of changes 
in social structure of Western society and has gained a different size and severity today. In this regard, in many 
countries, mainly in Western countries, sociological approaches to environmental problems has been developed 
and tried to find solutions. The most prominents of these approaches are "The Risk Society Theory” represented 
by Ulrich Beck and Anthony Giddens's under the concept of "reflexive modernization" and "The Social Ecology 
Theory” represented by Muray Bookchin. This study aims to evaluate the environment problem as one of the 
most important social problems of the period we are living in within the framework of the sociological theories 
and concepts.  

Keywords: Environment, Environmental Sociology, Environmental Issues, Modernization, Risk Society, Social 
Ecology. 

 

GİRİŞ 

Sosyolojinin doğa bilimlerinden ayrılıp bağımsız bir bilim olmasında büyük katkıları 
olan Durkheim, Marx, Weber gibi klasik sosyal teorisyenler, fiziksel doğadan ziyade 
toplumsal doğaya odaklanarak, endüstriyel toplumlarda doğal çevreyi fazla dikkate almayan 
insan merkezli kuramlar geliştirmişlerdir. Endüstriyel toplumlar, tarihsel süreç içerisinde 
bambaşka bir gelişim aşamasına, endüstri sonrası toplumlar aşamasına evirilirken, bu 
evrimleşme aşamasında toplumu etkileyen 'çevre' bağımsız değişkeni hep göz ardı edilen bir 
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konu olmuştur. İçinde bulunduğumuz ileri modernleşme sürecinde çevre sorunlarının göz ardı 
edilmesinden dolayı tehlikeler ve potansiyel tehditler, eşi görülmemiş biçimde artmış ve tüm 
dünyayı etkiler hale gelmiştir. Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, nükleer kazalar, temiz 
su kaynaklarının azalması, büyük kitleler halinde göç, toprağın, havanın ve suyun kirlenmesi, 
bitki ve hayvan topluluklarının yok olması, biyo çeşitliliğin azalması buzulların erimesi, 
çölleşme, asit yağmurları, ozon tabakasının seyrelmesi gibi bir dizi çevresel sorunlar 
yeryüzünde yaşayan tüm toplumları ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. 

Küresel çapta tüm dünyayı etkileyen çevre felaketleri ile insanlık tarihinin hiç bir 
döneminde bu kadar yoğun karşılaşılmadığı görülmektedir. Çevre sorunlarının felaketler 
boyutunda gelişmesi ve bu felaketlerin ileri endüstrileşmiş kapitalist toplumlarda 
yoğunlaşması bu çalışmanın vurgulamaya çalıştığı önemli noktalardan birisini 
oluşturmaktadır. Çevre sorununu inceleyen sosyologlar da büyük çevre felaketlerinin, ileri 
modernleşmenin yaşandığı kapitalist ekonomik sistemin kâr anlayışından, insanı merkeze 
koymayan, doğaya saygı duymayan, istilacı ve sömürücü bir zihinsel anlayıştan 
kaynaklandığı düşüncesinde hem fikirdirler (Beck, 2011; Bookchin, 1997; Giddens, 2000; 
Erdoğan ve Ejder, 1997). Çevreye yönelik yeni sosyolojik yaklaşımlar, kapitalist sistemin 
üretim anlayışını, batı düşüncesinde bireyci ve doğayı sömürme şeklinde gelişen özgürlük 
anlayışını ve modern toplumun refah ve faydacı yaklaşımını eleştirmiştir. 
 
1.1.Sosyoloji ve Çevre 

Sosyoloji bilimi, toplumsal yaşamın öğeleri olan grupları, kurumları, kültürü, bireyi, 
davranışları, değişimi araştırır ve analiz eder. Uzun bir süreçten beridir sosyoloji bilimi 
araştırma konusu olarak insanlar, insanlar arası ilişki ve etkileşimlerine odaklanmıştır. Bu 
süreçte bir ölçüde toplum-doğa etkileşiminin ihmal edildiğini söylememiz mümkündür. 

Sosyolojinin ana konularından birisi, toplumsal yaşam ve toplumsal değişmedir. 
Sosyolojinin bir alt dalı olan çevre sosyolojisi ise, toplumlarda yaşayan insanların birbiriyle 
ve çevresiyle olan ilişkilerini inceleyen bir daldır. Toplumdaki bireylerin içinde bulundukları 
çevreyi değiştirmeye çabalarken, çevrede meydana gelen değişmelerin de toplumu ve 
bireyleri etkilediği görülmüştür. 

“Çevre sosyolojisi çevre-toplum arasındaki karşılıklı ilişkiyi inceler. Bu inceleme 
sürecinde, bir yandan çevresel olayların toplumsal etkileri incelenirken, diğer yandan 
toplumsal eylemlerin çevresel boyutu ya da toplumsal eylemlerin doğal çevre üzerine olan 
etkileri incelenir. Toplumsal çevre ile doğal çevreyi birbirinden ayırt etmek çok fazla 
mümkün değildir. Toplumsal çevre, doğal çevre içinde yapılanmıştır; doğal çevrenin olmadığı 
bir toplumsal çevre düşünmek mümkün değildir. Dolayısıyla, doğal çevrede olup biten her 
şey toplumsal çevreyi etkilediği ve belirlediği gibi, toplumsal çevrede olup biten toplumsal 
eylemler de doğal çevreyi etkiler” (Tuna, 2012:7). Tuna, çevre sosyolojisini toplumsal 
davranışların çevresel boyutunun incelenmesi olarak tanımlamaktadır. Tuna'ya göre, 
“Çevresel olayların, sadece ekonomik ve teknik boyutları ile incelenmesi, çevresel olayların 
anlaşılması açısından yeterli değildir. Dolayısıyla, çevresel olayların toplumsal boyutunun da 
incelenmesi gerekir ve bunu da yapacak olan çevre sosyolojidir. Sosyoloji, toplumu ve 
toplumsal davranışı incelerken; çevre sosyolojisi toplumsal davranışların çevresel boyutunu 
inceler” (Tuna, 2012: 8). 
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1.2.Çevre, Birey ve Toplum 
Çevre, birey ve toplum kavramları iç içe olan kavramlardır. Fiziksel bir boyutta 

karşımıza çıkan çevre kavramı, toplumsal bir olgu olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Bir 
fiziksel çevre olmadan toplum ve bireyin varlıklarından bahsedemeyiz. Doğal çevrede 
meydana gelen değişimler, toplumsal süreçleri; toplumsal çevrede meydana gelen süreçler de 
fiziki çevreyi etkiler. Bu anlamda doğal çevre ile toplumsal çevre arasında bir karşılıklılık ve 
bir bağımlılık ilişkisi vardır.  

Toplum, birey ve çevre ilişkisini değerlendirirken dikkat çeken ilk unsur doğadaki 
canlıların yaşayabilmek için içinde bulundukları çevreye uyum sağlamalarıdır. İnsan hayvan 
ya da diğer canlılar barınma ve besin ihtiyaçlarını çevreye uyum sağlayarak gidermeye 
çalışırlar. İlk çağlardan beridir insanlar, yaşamlarını idame ettirmek için temel biyolojik 
ihtiyaçlarını doğadan karşılamıştır. Bunu yaparken sosyal bir yaşam alanı oluşmuştur. Bu 
anlamda toplum dediğimiz insan kitleleri doğanın üzerine inşa edilmiştir. Bu nedenle, 
toplumla ilgili düşüncenin doğayı dışarıda bırakmaması ve toplumsal yaşamın, insanın 
doğayla ilişkisi çerçevesinde ele alınması uygun görünmektedir.  

Modern toplum, karmaşık ekonomik, politik ve kültürel süreçlerle karakterize edilen 
bir toplum biçimini ifade eder. Bu toplum kendine özgü ekonomik düzeni, üretim tarzı, politik 
sistemi ve kültürel özellikleri olan bir toplumdur. Modern endüstriyel toplum, farklı bir doğa 
tasarımı geliştirerek insan çevre ilişkisini önemli bir ölçüde belirlemiştir. Doğa araştırılması, 
sırlarının çözülmesi gereken bir nesne haline getirilmiştir. Bu yaklaşım doğaya egemen 
olunması düşüncesini de geliştirmiştir. Modernitenin doğaya egemen olmayı amaçlayan 
bireyci yaklaşımı günümüz çevre sorunlarının önemli bir boyutunu oluşturur (Erjem, 2003: 
237). 

Modern toplumun sahip olduğu üretim ve ekonomik sistemin, çevre sorunlarının 
üzerinde etkisi bulunmaktadır. Bu üretim sistemi çıkara ve kâr elde etmeye dayalı pazar 
ekonomisiyle birleşerek bir üretim ve tüketim ekonomisi yaratır. Bu ekonomi büyümeye 
dayalı olduğu için tüketimin artırılması sistemin işleyişi açısından önemlidir. Çevre sorunları 
açısından bu durum önemli bir problem oluşturur (Erjem, 2003: 237). 

İnsan ve doğa arasındaki karşılıklı etkileşim ve insanoğlunun doğa üzerindeki zarar 
verici etkisine ilişkin sorunlar uzun süre ihmal edilen bir çalışma alanını oluşturmaktadır. 
Modern üretim sistemlerinin çevre üzerindeki yıkıcı etkileri göz ardı edilmiş, fakat gelinen 
noktada endüstriyel kapitalist üretim ve tüketim biçiminin büyük çevresel yıkımlara neden 
olduğu ortaya çıkmıştır. Modernleşme, geldiği noktada şimdiki ve gelecek nesilleri tehdit 
eden bir dizi çevresel tehlike ve felaketlere yol açmıştır. 

 
2. SOSYAL TEORİDE ÇEVRE SORUNSALI 
 

Sosyoloji biliminin ister klasik ister çağdaş teorisyenlerinin, fiziksel doğadan çok 
toplumsal doğa ile ilgilenmelerinin nedeni, yaşadıkları dönemin sanayi toplumunda çevre 
sorunlarının henüz göze çarpmamasından kaynaklanmıştır. Endüstriyel toplumların uzun 
yıllar içerisinde sanayileşmenin etkisiyle ciddi çevre sorunları ile yüzleşmesi sonucunda, 
modernleşme sürecini eleştiren teorilerin çevre konusuna duyarlılık gösterdiğini görüyoruz. 
Çevre konusundaki bu yeni yaklaşımlar, batılı endüstrileşmiş toplumlar doğal çevrenin 
denetim altına alınması, yönlendirilmesi ve doğal kaynakların sömürülmesine dayalı bir kültür 
anlayışı geliştirmişlerdir.  
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Ekoloji hareketinde, genel olarak, toplumsal yapılanmaya ilişkin iki temel eğilim 
bulunmaktadır. Bunlardan biri, özyönetimci, federal, bireyci ve özgürlükçü; diğeri de, 
toplulukçu ve merkeziyetçi eğilimdir. Birinci eğilim, devleti reforme etmeye çalışırken, diğeri 
ona karşı konumlanmayı ve devlet idaresine hâkim olmayı savunmaktadır. İlk eğilimin yaygın 
niteliği liberalizm olurken, diğer eğilimin sosyalist geleneğe yakın durduğunu ifade etmek 
mümkündür (Kayaoğlu’dan aktaran İmga, 2003: 79). Sosyalist ekolojik düşünce, bugün 
yaşanan ekolojik sorunların temeline kapitalizmi yerleştirirken, liberal ekolojik hareketler de, 
yaklaşımlarını yaşam biçimleri ile sınırlamakta, çevreye karşı daha duyarlı olan, çevre 
korumacı davranış modelleriyle yetinmektedirler (İmga, 2009:79). 

Ekolojik paradigmaya göre çevreyle ilgili sorunlar, kesinlikle salt doğayla ilgili bir 
sorun olmayıp, insanlığın doğayla ilişkisi sonucu ortaya çıkan sorunlardır. Dolayısıyla, 
ekolojik sorunlar, aslında egemen sistemdeki kurumsal sorunlardan oluşmaktadır. Sorunun 
giderilmesi için öncelikle insan ve toplum anlayışında değişiklikler yapılması gerekliliğine 
vurgu yapılır. 

 
2.1.“Toplumsal Ekoloji” Paradigması ve Murray Bookchin 

Murray Bookchin “toplumsal ekoloji” paradigmasının gelişmesinde önemli bir rol 
oynayan düşünürlerden biridir. Bookchin, toplum-doğa ikiliğini reddederek mevcut çevre 
sorunlarının temelinde, kapitalist sitemin üretim ve tüketim anlayışının bulunduğunu ifade 
etmiştir.  

Bookchin'e göre, insanlık tarihi sistematik olarak ilerleyen eşi görülmemiş tehlikelerle 
karşı karşıyadır. Dünyanın birçok bölgesinde hava ve akarsular kirlenmekte, toprak aşınmakta 
ve çoraklaşmakta, yabanıl yaşam tahrip edilmektedir. Nükleer reaktörler, radyo aktif atıklar, 
böcek ilaçları, kurşun atıklar, yiyeceklerde, suda ve havadaki zehirli maddeler, kentlerdeki aşırı 
nüfus ve gürültü kirliliği, kent sokaklarının ve ana yolların tıkanması, hammadde kaynaklarının 
savurganca tahrip edilmesi, ormanların ve madenlerin yok edilmesi dehşet verici boyutlardadır 
(Bookchin, 1996: 39). Var olan kuşağın gezegene verdiği zarar, gezegende binlerce yıldır 
yaşayan insanların verdiği zarardan daha büyüktür. Bu tahribatın temposu düşünüldüğünde 
gelecek kuşakları neler beklediği son derece ürkütücüdür (Bookchin, 1996: 40). 

Çevre sorunlarının özünde toplumsal ilişkilerde tahakküm ve ekonomik ilişkilerden 
piyasa ekonomisinin olduğunu söyleyen Bookchin, bu iki etkenin dünyada çevre tahribatını 
beraberinde getirdiğini belirtir. Bookchin’e göre, insanın doğa üzerindeki tahakkümünün 
kaynağı, insanın insan üzerindeki tahakkümüdür. İnsanın insan üzerindeki tahakkümünün yok 
edilmesi, doğa üzerindeki tahakkümü de yok edecektir. Dolayısıyla, doğa ile toplum iki farklı 
kategori olarak görülmeyip, tersine, bir bütün olarak algılanmalıdır (Bookchin,1996: 45).  

Toplumsal Ekoloji'nin temel hareket noktası, toplumla doğayı karşı karşıya getiren 
sorunların toplum ile doğa arasında ortaya çıkmadığı, toplumsal gelişmenin içinden çıktığı 
düşüncesidir. Başka bir ifadeyle, toplumla doğa arasındaki karşıtlık ve bölünme, toplumsal 
alandaki bölünmelerden, insanların kendi aralarındaki çatışmalardan ve tahakküm 
ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. Toplum-doğa karşıtlığının ve toplumdaki çatışmaların temel 
kaynağı, "akıl dışı", "anti ekolojik" toplum yapısıdır ve hiyerarşi, sınıfçı ve rekabetçi 
kapitalizm böyle bir toplum yapısının temel dinamikleridir. Dolayısıyla, Toplumsal Ekoloji'nin 
çözüm önerisi, toplumu "yeniden kurma"ya dayanır. Ekolojik toplum, bütüncü bir nitelik taşır. 
Çünkü, insanın insan üzerindeki tahakkümü, ekolojik, politik, ekonomik, bürokratik, sosyal 
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adaletsizlik ve diğer toplumsal problemlerin kaynağı olduğundan, bu sorunların birbirinden 
bağımsız, kısmi çözümleri olamaz (Mutlu, 2006: 252). 

Bookchin’e göre, ekolojik hareket, aslında insan da dahil tüm canlıların lehine olup, 
teknoloji ve bilim insanlığın gelişimi için çaba göstermelidir. Ancak, teknolojinin vaatlerini, 
yani yaratıcı potansiyelini onun tahrip kapasitesinden ayırmak gerekmektedir. Böyle yapınca, 
sorun olarak gördüğümüz birçok mesele kendiliğinden hallolmuş olacaktır. Yani insanın 
gerek duyduğu şey, ileri teknolojileri toptan devre dışı bırakmak değil, teknolojiyi yeni çevre 
dengesine sahip dünyanın ahengine katılacak şekilde düzenlemek ve geliştirmektir (Bookchin, 
1996: 72). 

Toplum ile doğa ilişkisini değerlendirirken, doğal dünya ile ahenkli bir ilişki kurma 
yolunun toplumsal dünyanın ahenkli kılınmasından geçtiğini görmemiz gerekmektedir. Bunun 
için de doğrudan eyleme, özyönetime ve eko-cemaatlere ihtiyaç vardır. Doğrudan eylem, 
özgür yurttaşlardan oluşan cemaatler yoluyla kamusal alanı doğrudan yönlendirebilen aktif 
öncelik amaçlar; aynı zamanda kendisi de böyle bir sürecin sonucudur. Yeni bir tür yurttaş 
öznenin, yani özgür ve kendi kaderini belirleyen yurttaşın sahneye çıkması, devlete karşı 
yurttaş örgütlerinin ve halk meclislerinin oluşturulması anlamına gelir (Bookchin, 1996: 22). 

Sosyal ekoloji yaklaşımına göre, kapitalist sistemin yarattığı bugünkü sosyal yapı ve 
ilişkiler ağı bütünüyle bir problem içermektedir. Bu yaklaşım, çevre sorunlarının, tahakküm 
ilişkilerinin ortadan kaldırıldığı ve ekolojik nitelikli bir toplum yaratılarak çözülebileceği 
iddiasını taşımaktadır. 

Bookchin, ekolojik sorunların çözümüne ilişkin şu çözüm yollarını önermektedir: 
Yerel odaklı, kent esaslı, konfederalist örgütlenmeler kurulmalıdır. Erkeğin kadın üzerinde ve 
devletin toplum üzerinde var olan tahakkümü, tamamen yeni olan hiyerarşik olmayan bir 
toplumun yaratılması zorunludur. Ataerkil aileye değil, tüm toplumsal sınıflara ve mülkiyet 
biçimlerine karşı olan özgürlükçü bir bilinç ve eylem tarzı geliştirmelidir (Bookchin, 1996: 
45-49). Sosyal ekolojinin yönetim projesi olarak ademi-merkeziyetçilik, doğrudan eylem, 
doğrudan demokrasi, halk meclislerinin yeniden canlandırılması, yurttaşlığın okulu olarak 
komünal ve konfederal siyasetin yapılanması öngörülmektedir. 

Her alanda ekolojik bir tahribat almış başını gitmektedir ve artık çevre sorunlarına 
kaynaklık eden endüstriyel kurumlar, toplumun ve doğanın seslerine kulak vermek 
zorundadır. Çünkü bu çark, devrilirken herkesi içinde götürüp öğütecektir. Zaman dolmadan 
ve her şey yitip gitmeden, nesilleri eğitmeyi ve uyanık kalmayı da ihmal etmeden gerçek ve 
köklü ekolojik hareketin sesini yükseltmesi, halk ve burjuvanın yeterli ve dengeli düzeyde bu 
konuda bizzat bulunması gereklidir. Ekolojik toplum arzu edildiği için değil zorunlu olduğu 
için yaratılmalıdır. İnsanoğlunun hayatta kalabilmesi için bu başarılmalıdır (Bookchin,1996: 
72). 
 
2.2.Ulrich Beck ve “Risk Toplumu” Teorisi  
 

"Risk toplumu" teorisinin öncüsü olan Ulrich Beck, günümüz toplumlarının yaşadığı 
sorunları, modernleşme ve sanayileşme sonrasında gelinen nokta içinden, sosyoloji bilimi 
çerçevesinde açıklamaya çalışır. Beck, ortaya attığı "risk toplumu" teorisi ile günümüz 
toplumlarının sorunlarını kavramaya ve sorunlara çözüm önerileri getirmeye çabalar. "Risk 
toplumu" kavramını dönüşlü (reflexive) modernleşme süreci çerçevesinde ele alır. 
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Modernleşme bir önceki yüzyıldakinden farklı toplumsal sorunları beraberinde 
getirmiştir. Modernliğin klasik aşaması endüstri toplumuyla bağlantılıyken, sonradan ortaya 
çıkan ileri modernlik biçimi "risk toplum"uyla ilişkilendirilir. Risk toplumu endüstri 
toplumunun ileri bir aşaması olarak görülmekte ve risklerin birçoğu endüstriye 
bağlanmaktadır.  

Beck, modernliği bitmiş bir süreç olarak ele almaz. Yeni bir modernlik biçimiyle karşı 
karşıya olduğumuzu ve modern bir dünyada var olmaya devam ettiğimizi söyler. Klasik 
modernlik ileri modernlik ayırımı yapan Beck, modernlikte bir kırılma ve klasik endüstri 
toplumundan risk toplumuna bir dönüşüm görür. Klasik modernlikteki merkezi konu, risktir 
ve riskin nasıl önlenebileceği, en aza indirebileceği ve yönlendirilebileceğidir. Klasik 
modernlikteki ideal, eşitlikti, oysa ileri modernlikteki ideal emniyettir (Beck, 2010). 

Riskler, günümüz toplumlarında ortaya çıkan tehlikeler olmayıp, insanoğlu doğada var 
olduğundan beri söz konusu olmuştur. Fakat eski çağlardaki kullanımı ile günümüzdeki 
kullanımı arasında farklılıklar olmuştur. Geleneksel toplumlarda bireylerin yaşadığı, toplumda 
karşılaştığı tehlike ve riskler doğaüstü olaylar olarak tanımlanır veya tanrısal nedenlere 
bağlanırken, modern toplumla birlikte riskin kaynağı doğaüstü güçler olmaktan çıkıp 
insanoğlu kaynaklı hale gelmiştir.  

Beck'e göre, modernleşme sürecinde üretici güçlerin katlanarak büyümesiyle birlikte 
tehlikeler ve potansiyel tehditler, daha önce eşi görülmemiş biçimde artmıştır. Modernleşme 
geldiği aşamada, gezegendeki her türlü yaşam formunu tehdit etmekle kalmayıp aynı 
zamanda gelecek nesilleri de tehdit eder hale gelmiştir (Beck, 2010: 26).  
 Beck, risklerin yarattığı etkiler bakımından artık doğdukları yerde -sanayi tesisinde- 
kalmayıp, gezegendeki her türlü yaşam formunu tehlikeye attığını ve bu etkilerin nesiler boyu 
sürdüğünü belirtir. "Havadaki, sudaki ve gıda maddelerindeki toksinler ve sağlığa zararlı 
maddeler, bitki, hayvan ve insanlar üzerinde uzun vadeli etkilere ve geri dönülmez zararlara 
sebebiyet vermektedir" (Beck, 2010: 26-27). 

Günümüz modern toplumlarında insanların çevre bozulmalarından kaynaklanan birçok 
riskin altında olduğunu söyleyen Beck, risklerden hiç kimsenin muaf olmadığını ve tehdit 
altında olduğunu bu anlamda riskin küresel boyutunun olduğunu söyler. Beck'e göre, üretici 
güçler modernleşme sürecinin dönüşlülüğünde masumiyetlerini yitirmiştir. Teknik ve 
ekonomik ilerlemenin güç kazanımı, risk üretimini artırmıştır. 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın ilk 
yarısındaki fabrikalarla ilgili mesleki tehlikelerin aksine, bu riskler yerelliklerle sınırlı 
olmayıp küresel bir eğilime sahiptir. Tehlikeler sınırları aşmakta, bir sınıfa özgü olmamakta 
ve bu anlamda tüm sınıfları etkileyen bir özelliğe sahip olmaktadır (Beck, 2010: 14). 
“Modernleşmenin riskleri eninde sonunda onları üreten ya da onlardan kâr sağlayanları da 
etkiliyor. Ekolojik felaket ve radyoaktif serpinti ülke sınırları tanımıyor. Zenginler ve güçlüler 
de emniyette değil. Bu tehlike sadece sağlığı değil, aynı zamanda meşruiyeti, mülkiyeti ve 
kârı da tehdit etmektedir” (Beck, 2010: 28). 

Risk toplumlarının tam olarak sınıflı toplumlar olmadığını söyleyen Beck’e göre, 
tehlikelerin evrenselleşmesi, nereden ürettiklerinden bağımsız olarak sanayi üretimine eşlik 
etmesi, besin zincirleri, pratik olarak yeryüzündeki herkesi herkese bağlamakta ve sınırların 
altından sızmaktadır. Havadaki asit içeriği modern gümrük duvarlarını ortadan 
kaldırmaktadır. Kanada'da asit oranı artmakta, İskandinavya’nın kuzey uçlarındaki ormanlar 
ölmektedir (Beck, 2010: 49). 

Çevre sorunları, büyük ölçüde doğa, teknik ya da iktisadi bir mesele olarak kabul 
edilmesine rağmen, endüstrinin çevreyi kirletmesi ve doğayı tahrip etmesi ilk kez ileri sanayi 
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toplumlarında ortaya çıkan bir olgu olmuştur. Doğal felaketler nükleer kazalar, termik 
santrallerin inşası, ormanların yok edilmesi, denizlerin ve havanın kirlenmesi doğanın 
döngüsünü ve tüm canlıların yaşam alanlarını olumsuz yönde etkileyerek önemli sorunları 
beraberinde getirmektedir. 

Yeni risklerin özelliklerine baktığımızda, Beck'e göre, sağlığı bozan ya da doğayı 
tahrip eden şey, çoğu kez insanın hissedebileceği ya da görebileceği bir şey değildir; apaçık 
göz önünde olsa bile nesnel teşhis için, toplumsal yapıya göre nitelikli uzman yargısı gerekir. 
Yeni risklerin çoğu (nükleer ya da kimyasal kirlenmeler, gıdalardaki zararlı maddeler, 
uygarlığın hastalıkları), tümüyle insanın doğrudan algılama yeteneğinin dışında kalıyor. 
Mağdurların genellikle göremediği ve algılamadığı tehlikeler, giderek daha fazla odak noktası 
haline geliyor; kaldı ki bu tehlikeler bazı durumlarda maruz kalanları etkilemiyor, ama 
çocukları etkiliyor. Bu tehlikeleri görünür kılmak ve tehlike niteliğiyle yorumlamak için her 
koşulda bilginin "algı organları" gerekiyor (Beck, 2010: 34). 

Risklerin toplumsal sonuçlarına baktığımızda ise, riskin bölüşümü ve etki derecesi 
açısından toplumsal sınıflara göre değişiklik gösterir. Riskler sınıfları ortadan kaldırmaz. Tam 
tersine onu güçlendirir. Yoksulluk riskleri kendisine çekerken, varlıklı olma ise riskten 
uzaklaştırır ve özgürlük satın alır (Beck, 2010).  

Riskle karşılaşma ve riski yaşama durumu bireylerin sınıfsal durumuna göre farklılık 
gösterir. Alt sınıftaki yoksullar, riskleri daha çok yaşarken, üst sınıftaki zenginler ise sahip 
olduğu para sayesinde risklerden sakınabilir ya da geçici bir şekilde riskten uzaklaşarak 
kendilerini sakınmış olur.  
 “Risk durumuyla başa çıkma, onlardan kaçınma ya da onları telafi etme imkânları ve 
yetenekleri de çeşitli mesleki ve eğitimsel tabakalar arasında eşitsiz olarak bölüşülmektedir. 
Uzun vadeli finansal esnekliğe sahip olanlar, ikamet yeri veya konut tasarımı seçimi 
sayesinde risklerden sakınmaya çalışabilir. Aynı şey beslenme, eğitim ve bunlara uygun diğer 
yemek ve enformasyon davranışları için de geçerlidir. Yeteri kadar dolu bir cüzdan, insanı 
"köy tavuğu" yumurtası yeme ve "hormonsuz maruldan" salata yapma konumuna ulaştırır. 
Eğitimli olmak ve yeni enformasyonlar edinme konusunda hassas olmak, risklerle başa 
çıkmak ve risklerden sakınmak için yeni imkânlar yaratır” (Beck, 2010: 48). 

Toplumsal sınıflar için geçerli olan durum uluslar için de doğrudur. Yani risk mümkün 
olduğunca yoksul uluslarda yoğunlaşır, oysa zengin uluslar, birçok riski mümkün olduğunca 
kendilerinden uzaklaştırabilirler. Dahası zengin uluslar risklerin ortaya çıkmasını önlemeye 
veya bir kez ortaya çıktıklarında olumsuz etkilerinin üstesinden gelmeye yardımcı olan 
teknolojiler üreterek ve satarak ürettikleri risklerden çıkar sağlar (Ritzer, 2011: 426).  

Beck’e göre, zengin ülkeler risklerden daha az etkilenmelerine rağmen riskler er ya da 
geç onları yaratanları veya onlardan kâr edenleri de yakalayacaktır. Riskler yayılırken sosyal 
bir bumerang etkisi yaratır. Zenginler ve iktisat sahipleri bile riskler karşısında emniyette 
olamaz. Bizzat modernleşmenin aktörleri, yarattıkları ve üzerinden kâr elde ettikleri 
tehlikelerin girdabına feci şekilde kapılırlar (Beck, 2010: 50). 

Modernleşmenin aktörleri risklerin üreticileri konumunda iken; diğer taraftan riski 
ticarileştiren risklerden istifade eden, riskleri bir fırsata dönüştüren, riskleri istismar eden bir 
endüstriyi harekete geçirir. Bazı endüstriler insanları hasta ederek, onların iyileşmesi için 
onlara ilaç satarak karlarını artırma yoluna giderler.  

“Risk toplumunun gelişmesiyle birlikte risklere maruz kalanlar ile risklerden istifade 
edenler arasındaki çelişkiler de gelişir. Risk tasfiyesi ile ticaret, risk tanımlarının üretimi ile 
tüketimi arasındaki bu gerilimler, toplumsal eylemin tüm alanlarını baştanbaşa kat ederler... 
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Risk tanımlarını takip edenler yeri gelince harekete geçip pazar fırsatlarını artırıyorlar. Mesela 
kimyagerler aynı anda iki tarafta birden oynuyorlar: insanları hasta ediyor, sonrada ikincil 
hastalıklarını iyileştirmek için onlara ilaç veriyorlar. Risklerin istismarı ile pazarın gelişmesi, 
riskleri gizleme ve açığa çıkartma arasında genel bir gidiş geliş teşvik ediyor” (Beck, 2010: 
66-67). 

Riskin çevresel sonuçlarına baktığımızda ise, çevresel felaketlerin bumerang etkisi 
yaparak toptan ve herkese zarar verdiğini ve doğa döngüsünü bozduğunu söyleyebiliriz. 
Ormanların yok edilmesi, içinde yaşayan canlı türlerinin yok olmasıyla kalmayıp, aynı 
zamanda toprağın ve arazi mülkünün ekonomik değerini de azaltır. Bir bölgede nükleer 
kazanın meydana gelmesi ya da termik santralin inşa edilmesi o yerde yaşayan tüm canlıların 
uzun yıllar boyu etkilenmesini beraberinde getirir. Kentsel alanların hava ve gürültü kirliliği, 
insanların yaşam kalitesini düşürerek olumsuz yönde etkiler. Denizlerin kirlenmesi sadece 
balıkları değil, onları yiyen insanları ve özellikle balıkçılık yaparak geçimini sağlayan çok 
sayıda insanın da hayatını olumsuz etkileyecektir.	  

Beck, çözümün ne olması gerektiği konusunda şunları söylemektedir: “Modernleşme 
sürecinde uygarlığın kendi kendini tehlikeye atma potansiyeli, bir dünya toplumu ütopyasını 
bir parça gerçek, hiç değilse daha acil kılıyor. Aynı, 19. yüzyıl insanlarının ekonomik 
çöküşünün cezasını çekerken sanayi toplumu ve ücretli emek şartlarına tabi olmayı öğrenmek 
zorunda kaldıkları gibi, bugün ve gelecekte de insanlar yine aynı şekilde uygarlığın yol açtığı 
felaketin kırbacı altında masaya oturmayı ve kendi hatalarından dolayı ortaya çıkan 
tehlikelere bütün sınırları aşan çözümler bulmayı ve bu çözümleri hayata geçirmeyi öğrenmek 
zorundadırlar. Çevre sorunları ancak sınırları aşan görüşmeler ve uluslararası anlaşmalarla 
çözülebilir” (Beck,2010: 68). 
 

2.3.Modernleşmenin Sonuçları Bağlamında Çevre Sorunları ve Anthony Giddens 

Çevre sosyolojisinde öne çıkan önemli sosyologlardan biri olan Anthony Giddens da 
çevre sorunsalını modernleşmenin sonuçları bağlamında ele alıp tartışmaktadır. Giddens’a 
göre, çevre sorunlarıyla ilgili kaygılar teknoloji ile ilgili kaygıların yanında toplumsal 
kaynaklı sorunlardır. Giddens, çevre sorunlarını batılı toplum kurumlarının küresel yayılması 
ve gelişmesinin bir sonucu olarak görmekte, mevcut büyük eşitsizlikler düşünüldüğünde çevre 
sorunların daha çok zengin ülkeler tarafından yaratıldığı düşünmektedir (Giddens, 2000: 563). 
Endüstrileşmenin sonuçlarının gelinen noktada ölümcül tehditler barındırdığı, riskin 
küreselleştiği ve her kesimi etkileyeceği konusunda Ulrich Beck ile hem fikirdir. Giddens’a 
göre, klasik endüstriyel toplumlarda doğa ve toplum birbirinden ayrıldığı halde, ileri 
endüstriyel toplumlarında ise doğa ve toplum son derece iç içe geçmiştir. Yani toplumdaki 
değişmeler, sıklıkla doğal çevrede değişiklileri ve bu değişimler de toplumda değişiklikleri 
beraberinde getirmektedir (Giddens, 2012:425-426).  

Giddens’e göre, modernlik koşullarında karşılaştığımız tehlikeler artık birincil olarak 
doğadan kaynaklanmamaktadır. “Endüstrileşme ile birlikte doğa ile olan ilişkilerimiz köklü 
bir biçimde dönüşüme uğradı. Ekolojik tehditler, endüstri gelişiminin maddi çevre üzerindeki 
etkisi aracılığıyla dolayımlanan, toplumsal olarak düzenlenmiş bilginin sonucudur. Modern 
yaşam tehdit ve tehlikelerle dolu bir çantadır” (Giddens, 1992: 100).   

Giddens’e göre, sanayi üretiminin yayılması, çevreye şimdiden telafisi imkansız bir 
hasar vermiş olmalıdır. “Ekolojik sorunlar, yalnızca çevre hasarıyla değil, sanayileşmiş 
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toplumlardaki belirli yaşam biçimleri için de söz konusudur… Günümüzde insanın doğal 
çevreye saldırısı o kadar yoğun ki, insanın etkinliklerinden etkilenmeyen çok az doğal işlem 
vardır. İşlenebilir toprakların, neredeyse hepsi, tarım üretimi altındadır. Eskiden geçilemeyen 
ıssız yerler şimdi sıkça, binlerce turist tarafından alışılmış bir şekilde ziyaret edilen doğal 
rezervlerdir. Dünyanın iklimi bile, küresel sanayinin gelişiminden olasılıkla etkilenmiştir… 
Yüzlerce hayvan türü, geçen elli yıldan beri yavaş yavaş yok olmaktadır ve şu anda da bu 
süreç devam etmektedir” (Giddens, 2000: 560).   

Bugün insanlar nerde yaşarlarsa yaşasınlar herkes çevre kirlenmesinin tehdidi altında 
yaşamaktadır. Günümüzde yaşayan insanlar bir önceki kuşağın yaşamadığı ekolojik riskleri 
de içeren, güvenlik tehdidi altında yaşamaktadır. Çevre tehditleri yakın gelecekte, insanlığın 
karşılaşmak zorunda kaldığı en büyük tehlikeler arasında ortaya çıkmışlardır. Böyle 
tehditlerin çoğu gerçekten küreseldir. Bunlar ki bütün olarak dünyanın dokusunu tehlikeye 
atarlar (Giddens, 2000: 566). 
 “Yeniden kullanılacak hale dönüştürülemeyen ve kısa vadede elden çıkartılamayan 
atık oluşturma ve yerine yenisi konulamayan kaynakların tüketimi, çöp tenekelerimize giden 
sanayileşmiş toplumlarda her gün üretilen, evlerimizdeki atıkların miktarı, hayret edilecek bir 
şeydir. Oldukça yaygın kullanılan bazı naylon türleri, kolayca kullanılamayan atık haline 
gelirler; onları yeniden kullanılır hale getirmenin hiçbir yolu yoktur. Atık madde örnekleri; 
elektrik santralleri ve arabalardaki petrol ve kömür gibi yakıtların yanmasıyla atmosfere 
bırakılan karbondioksit ve sprey tüpleri yalıtım malzemeleri ve soğutma sistemlerinin 
kullanımıyla, havaya bırakılan gazlar bunların örnekleridir” (Giddens, 2000: 563).  Geçmişte 
olduğu kadar günümüzde de ekolojik dengeyi bozan, çevre sağlığını olduğu kadar doğal 
kaynakların sürdürülebilir yönetimini olumsuz etkileyen etkinliklerin en önemlilerinden biri, 
kaynakların sorumsuzca tüketimi ve çevresel sorunlara neden olabilecek nitelikte ve miktarda 
atık üretimidir. 
 Giddens,  küresel ısınmanın meydana gelmesi ve ilerlemesi durumunda gerçektende 
sonuçlarının yıkıcı olacağını belirtir. “Deniz seviyeleri yükselecek, kutuplardaki buz örtüleri 
erirken, okyanuslar ısınacak ve büyüyecekler. Sahil kenarlarındaki ya da alçak yerleşim 
bölgelerindeki şehirleri sel basacak ve oturulamaz hale geleceklerdir. Verimli toprakların 
büyük bir bölümü çöle dönüşecektir. Yeryüzü atmosferi üzerinde olan ozon tabakası zayıf 
düşürecek şekilde tepkimede bulunan, parçacıklar üretirler. Bu kimyasallar her iki kutupta, 
ozon tabakasında gözlenebilir deliklere ve başka yerlerde incelmelere yol açarlar. Sonuç 
olarak yeryüzü atmosferine giren radyasyon, (körlüğe neden olan) göz kataraktlarında ve cilt 
kanseri seviyesinde bir artışı da içeren, çeşitli olası zararlı etkilere yol açar”  (Giddens, 2000: 
563). 
 Sanayileşmiş ülkelerde, salgınlarla kıtlıklarla ve diğer doğal felaketlerle ilgili 
güvensizliklerden büyük çapta korunabiliriz, ancak belirsizliklerimiz de aynı çaptadır. 
Radyasyon ve diğer zehirli kirlilik türleri bu belirsizliklerin en korkutucuları arasındadır. 
Chernobyl gibi yerlerde, felaketler meydana gelmiştir. Felaketin kendisi bölgesel olabilirken, 
sonuçları, yaşamımız etrafındaki dünyanın, giderek artan bir şekilde, birbirine bağlı 
olduğumuzu, bize hatırlatırcasına, çok uzak mesafelere ulaşır. Tehlikenin büyüklüğü öyledir 
ki, bizden önceki herhangi bir nesilden daha fazla, bizim kendimizin neden olduğu, belirsiz 
bir kaderle karşı karşıyayız (Giddens, 2000:563). 
 İnsanlığın neden olduğu çevre felaketlerinin, daha önceki toplumlara zarar veren doğal 
felaketlerden farklı olduğunu belirten Giddens’a göre zehirli maddeler, insanları yeni ve özel 
şekillerde etkilemektedir. Kasırgalar ve kıtlıklar gibi doğal felaketler gözlenebilir ve 
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hissedilebilirken, zehirli maddelerin çoğu biçimi normal insan duyularıyla 
hissedilmemektedir. İnsanlar etkilenseler bile, çoğu zaman bunu bilmelerinin imkânı yoktur. 
Doğal ve insan yapımı felaketler arasındaki ikinci bir fark, doğal felaketin seçilebilir bir 
başlangıca ve sona sahipken, insanın neden olduğu felaketlerinin sonuçlarının hiçbir süre ve 
doğal dönemi olmamasıdır (Giddens, 2000:564). 

3.SONUÇ  

 Doğal çevre ve toplumsal çevre birbirinden ayrı olmayıp, birbiriyle iç içe olan 
alanlardır. Çevresel olayların toplumsal yapı üzerinde etkilerinden ya da toplumsal yapının 
çevre üzerindeki etkisinden bahsetmemiz mümkündür. Toplum, doğanın üzerine inşa edilmiş 
bir yapılanmadır. Toplum ve birey doğaya bağımlı olduğundan, insanlar, temel biyolojik 
ihtiyaçlarını doğadan karşıladığından, toplumun doğanın dışında var olması düşünülemez. Bu 
anlamda doğa toplum açısından hayati bir öneme sahiptir. 

Çevre sorununa yönelik "risk toplumu" ile "toplumsal ekoloji" gibi sosyolojik 
paradigmalar, kapitalist sistemin üretim anlayışını, batı düşüncesinde insanı üstün gören 
dünya görüşünü, modern toplumun refah ve faydacı anlayışını eleştirmiştir. Antony Giddens, 
batılı toplumsal kurumların küresel yayılması ve gelişmesini çevre sorunlarının ana 
nedenlerinden birisi olarak görmektedir. Giddens, çevre sorunlarının daha çok zengin ülkeler 
tarafından yaratıldığını, sanayi üretiminin çevreye telafisi imkansız hasarlar verdiğini 
söylemektedir. Ekolojik sorunların, yalnızca çevre hasarıyla değil, sanayileşmiş toplumlardaki 
belirli yaşam biçimleri için de söz konusu olduğunu belirten Giddens, bugün insanlar nerde 
yaşarlarsa yaşasınlar herkesin çevre kirlenmesinin tehdidi altında yaşadığını, dünyanın 
ekonomik ve ekolojik bir felaketin eşiğinde olduğunu belirtir.  

Murray Bookchin, toplum-doğa ikiliğini reddederek mevcut çevre sorunlarının 
temelinde kapitalist sistemin üretim ve tüketim anlayışının bulunduğunu söylemektedir. 
Bookchin'in, toplumsal ekoloji önerisi, toplumu "yeniden kurma"ya dayanır. Toplumsal 
ekoloji, salt bir çevre hareketi değil, bir toplum ve bilim felsefesi, anti-hiyerarşik ve anti-
otoriter bir toplum projesi, bir eylem ve yaşam tarzı olarak sunulmaktadır.  

Ulrich Beck, çevre sorunsalını "risk toplumu" kuramı çerçevesinde ele alıp 
değerlendirir. Risk toplumu endüstri toplumunun ileri bir aşaması olarak görülmekte ve 
risklerin birçoğu endüstriyel sistemin işleyiş biçimine bağlanmaktadır. Beck'e göre, 
endüstriyel sistemin büyümesiyle birlikte potansiyel tehlikeler, daha önce eşi görülmemiş 
biçimde artmıştır. Endüstriyel sistemden kaynaklı, ormanlar yok edilmekte, bitki ve canlı 
türleri yok olmakta, kentsel alanlarda hava ve gürültü kirliliği artmakta, denizler yoğun bir 
kirliliğe maruz bırakılmaktadır. Hava, su ve gıda maddelerindeki toksinler ve sağlığa zararlı 
maddeler, bitki, hayvan ve insanlar üzerinde uzun vadede ise sonraki kuşaklar üzerinde etkiler 
bırakmaktadır. Bu süreçte, gezegendeki her türlü yaşam formu tehlike altına girmiştir. Beck'e 
göre, riskler küreseldir, hiçbir birey ve ülke riskten muaf değildir. Riskler tüm toplumsal 
sınıfları etkilemekle birlikte; alt sınıftaki yoksullar, risklerle daha sık karşılaşmakta, üst 
sınıftaki zenginler ise sahip olduğu para sayesinde risklerden geçici bir şekilde 
sakınabilmektedirler. Modernleşmenin aktörleri risklerin üreticileri konumunda iken; diğer 
taraftan riski ticarileştiren risklerden istifade eden, riskleri bir fırsata dönüştüren, riskleri 
istismar eden bir endüstriyi harekete geçirir. Beck'e göre, çevre felaketlerine karşı insanlar, 
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ülkeler bir araya gelip masaya oturmalı ve yapılan yanlışlardan dolayı ortaya çıkan tehlikelere 
bütün sınırları aşan çözümler bulmalılar ve bu çözümleri hayata geçirmeyi öğrenmek 
zorundadırlar. Beck, çevre sorunları ancak sınırları aşan görüşmeler ve uluslararası 
anlaşmaların çözülebileceği görüşündedir. Bu anlamda toplum kendi kendisiyle yüzleşmeli ve 
toplumsal kurumlar yeniden sorgulanmalıdır. 
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TÜRKİYE’DE ve ORTADOĞU’DA HİDRO POLİTİKANIN ÖNEMİ: 
EKONOMİK, SOSYAL VE STRATEJİK ANALİZLERİ 

 
Levent Aksu* 

 

ÖZET 

Bu çalışmada suyun önemi üzerine ciddi bilimsel analizler yapılmıştır. Orta Doğu, insanlık tarihinin 
başlangıcından bu yana; ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi özellikleri ile dünya üzerindeki imparatorlukların 
ve sömürgeci devletlerin dikkatini çeken; önemli bir geçiş bölgesi olmuştur. Günümüzde suyun ekonomik ve 
stratejik değerinin belirlenmesinde pek çok faktör rol oynamaktadır. Ortadoğu Bölgesi’ndeki potansiyel su 
krizlerini ve su sıkıntısını aşmanın temel yolu eldeki kaynakların daha verimli olarak kullanılmasından 
geçmektedir. Ortadoğu’daki ülkelerde hızlı nüfus artışının olduğu, bilinçsiz tarımsal sulama yöntemlerinin 
kullanıldığı,  suyun ülkeler arasında adil paylaşılamaması, yeraltı kaynaklarının da uzun süre kullanımdan dolayı 
tükenmeye yüz tutması, bilinçsiz, hesapsız ve israf ölçülerinde su kullanılması; son dönemlerde su arzı ile su 
talebi arasında ciddi dengesizliklerin ortaya çıkması, “sınır aşan su” ile “uluslararası su” kavramlarının 
karıştırılması gibi pek çok su ve suyla ilgisi olmayan nedenler bulunmaktadır. Bunun yanında, Ortadoğu’nun 
jeo-stratejik ve jeo-politik öneminin artmasında zengin enerji kaynaklarına sahip olunması ve 20.yüzyılın 
başından beri dünyadaki hegemonik güçlerin gittikçe artan enerji ihtiyaçları, bu bölge üzerinde siyaset yapmaları 
sonucunda ciddi bir savaşın ayak sesleri duyulmaktadır. Bu itibarla, “su” bu savaşın çıkışında temel parametri 
olabilecek önemli bir neden durumundadır. 

Anahtar Kelimeler: Hidropolitika, Suyun Ekonomik Önemi, Ortadoğu, Su Arzı ve Su Talebi, Sınır Aşan Su, 
Uluslararası Su, Jeo-Stratejik. 

IN THE TURKEY AND THE MIDDLE EAST THE IMPORTANCE OF HYDROPOLICY: 
ECONOMIC, SOCIAL AND STRATEGIC ANALYSIS 

ABSTRACT 

This study was conducted serious scientific analysis on the importance of water. Middle East, since the 
beginning of human history economic, social, cultural and geographical characteristics of the empire in the world 
and attracts the attention of the colonial states, It has been an important transition zone in this context. Today, 
many factors play a role in determining the economic and strategic value of water. The fundamental way to 
overcome the potential water crisis and water shortages in the Middle East region is through the use of available 
resources more efficiently. In countries where there is rapid population growth in the Middle East, unconscious 
irrigation method is used, the water can not be shared fairly between countries, keep longer face extinction due 
to the use of underground resources, unconscious, water use and waste of untold dimensions; The emergence of 
significant imbalances between water supply and water demand in recent times, “Transboundary Water” with 
“International Water”; There are as many of the concepts of mixing water and water for unrelated reasons. In 
addition, the Middle East geo-strategic and geo-political is having rich energy resources and the increased 
importance of the world's hegemonic power in the world's growing energy needs are growing, as a result of 
doing politics on this area, there is a serious war's footsteps since the beginning of the 20th century. Hence, 
“water” will be the main parameter which the output is an important cause of this war. 

Keywords: Hydropolitics, The Economic Importance of Water, Middle East, Water Supply and Water Demand, 
Transboundary Water, International Water, Geostrategic. 
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GİRİŞ  

Su olgusunun, Türk medeniyetinde öyle büyük etkisi vardır ki, İslam dini kurallarında,  
Türk dilindeki deyim ve özdeyişlerde, toplumun dilindeki türkü ve şarkılarda, şiir ve 
yazıtlarda, Türk örf ve adetlerinde ve buna bağlı olarak ortaya çıkan Anadolu kültüründe 
harmanlanarak ve kültürün önemli bir parçası olarak günümüze kadar gelmiştir. Aslında “su 
bir kültürdür” kavramsal açıklaması, ileri gitmiş medeniyetler için geçerli olan bir 
kalkınmışlık göstergesi kavramıdır. Suyu kullanan toplumlar diğer milletlerden bir kaç adım 
önde olduğu bir gerçektir. Hayat; su, ateş, toprak ve hava olmak üzere dört şeyle kaimdir. 
Bunları teknoloji ile birlikte kullanan toplumlar, ileri ve kalkınmış toplumlar haline gelmiştir. 
Tarihsel süreçte, Ortadoğu bölgesi imparatorlukların ve medeniyetlerin odak noktası 
olmuştur. Dünyadaki ilk medeniyetler bu coğrafyada ortaya çıkmıştır. Fırat ve Dicle nehirleri, 
(canlılık kattığı Anadolu ve Mezopotamya toprakları üzerindeki kitabelerden anlaşılacağı üzere) 
M.Ö. 5000-4000’lerden başlayarak Sümer ve Hitit medeniyetlerinin kurulmasında ve ilk uygarlığın 
yaratılmasında etkili olan ve günümüze kadar önemi artarak gelen stratejik su kaynakları 
olmuştur.  

Bu coğrafyanın taşıdığı stratejik önem ve bulunduğu konum; hep savaşların ve 
çatışmanın merkezi şeklinde ortaya çıkmıştır. Bunun yanında Ortadoğu’yu sadece coğrafi 
olarak değil, siyasal ve tarihsel genişliği olan, pek çok medeniyetin merkezi yada geçiş 
noktası olarak kullandığı, karmaşık ilişkilerin, sorunların ve çatışmaların, ihanetlerin ve 
dostlukların, birleşme adına ayrışmaların (Arı, 2005: 1-3), despot ve kukla siyasetçileri ile 
emperyalist ülkelerin siyasetlerinin çatıştığı, halk ile yönetim arasında asla bir bütünleşmenin 
olmadığı, homojen bir yapıdan heterojenliğe doğru geçiş yapan karmaşık bir toplumsal yapıyı 
içinde barındıran, istikrarsızlığın ve geri kalmışlığın, fakirliğin yanında çok büyük zenginliğin 
bulunduğu, gelir dağılımındaki adaletsizliğin aşikar bir şekilde göze çarptığı, dört büyük dinin 
ve mezheplerinin merkezinin bulunduğu, petrolün ve diğer enerji kaynaklarının bulunması 
nedeniyle çok stratejik öneme sahip bir coğrafyayı içinde barındıran, insanlık tarihinin her 
sürecinde savaşların, çatışmanın ve mücadelenin bir an olsun bitmediği, gözyaşı ve kanlarla 
yıkanmış bir coğrafyadır. Ortadoğu’nun su jeopolitiğini etkileyen etmenleri belirtmek 
gerekirse; suyun bölgede dengesiz dağılımı, aşırı nüfus artışı, suyun kullanım miktarının 
artması, coğrafik yapı ve iklim, siyasi ve sosyal yapılar, din ve mezhep yapılanması, askeri 
güç ve iktisadi yapı, iktidar mücadeleleri vs. olmak üzere onlarca etken faktör karşımıza 
çıkmaktadır. 

Su dünya yüzeyinde dengesiz bir şekilde dağılmış olması, insanlık tarihi boyunca hep 
savaşların nedeni olduğu gibi, bunun yanında sürekli anlaşmaların ve barışında teminatı 
olarak da görülmüştür. Suyun doğal hayatın devamlılığı için olmazsa olmaz durumunun 
yanında, toplumların medeniyetlerini kurmada ve ülkelerinin kalkınması için de temel ihtiyaç 
olarak ilk sırada yer alması; suyun sosyal niteliğinin yanında ekonomik değer niteliği de 
kazanmasına sebep olmaktadır. Tarih boyunca kıtalara hükmeden büyük medeniyetler su 
kıyılarında ya da suya yakın kavşak noktalardaki merkezlerde kurulduğu görülmektedir. Buna 
en iyi örnek, Osmanlı ve Roma medeniyetleri verilebilir. Mesela, Osmanlı medeniyetinde 
Mimar Sinan döneminde payitahta (İstanbul’a) 55 km’lik su kanalları ve su şebekesi yapılmış 
ve 40’ın üzerinde yeni çeşme yapılmıştır (İnce, www.6dtr.com/1.php?dosya=SU/Külliyati, 
15.04.2014). Bu bağlamda medeniyetlerin ileri gitmesinde ve halkın refahının artmasında, 
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suya yakın merkezlerde konumlanma, suya düzenli olarak ulaşabilme ve suyu kontrol 
edebilme yetenekleriyle bire bir ilişkili olmuştur. 

İslam dininde ve Türk töresinde suyun önemini ve değerini anlatan pek çok sure ve 
ayet vardır. Kuran’ı Kerim’de “su (ma)” kelimesi 60 kez, “nehir (ırmak)” kelimesi 50 kez, 
“deniz” kelimesi 40 kez geçmektedir. Kuran’ı Kerim’in 25’den fazla suresinde “su” ile ilgili 
pek çok ayet bulunmaktadır. Enbiya 30. Ayetinde; “... başlangıçta göklerle yer, birbiriyle 
bitişik iken, biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık..”, Rum suresi 48. ayetinde, 
Furkan suresi 48-49. ayetlerinde, Bakara suresi 22. ayetinde, Taha suresi 53. ayetinde “gökten 
su indirildiğinden” bahsederek, suyun çok önemli ve ibret alınması gerektiği konusunda 
örnekler vermektedir. Yine mesela “Kevser Suresi” çok güzel bir örnektir. Bunun yanında 
peygamber efendimiz Hz.Muhammed’in (S.A.V.) çok güzel hadis sözleri vardır. “Suyu israf 
etmeyiniz” şeklinde olmak üzere, bunun yanında Türk dilinde, “ su akar yolunu bulur”, “su 
gibi aziz ol”, yine yola çıkan bir insanın arkasından bir tasla su dökülmesi gibi pek çok 
yaşayış tarzı ve toplumsal kültürün içine su olgusu girmiştir.  

İncil’de ve Tevrat’ta da su ile ilgili bölümler bulunmaktadır. Tesniye'de İsrail için, 
vaat edilen topraklar için "göklerin yağmurundan su içen topraklar" olarak tanımlanmıştır 
(Kıran, 2005:54). Tanrı'nın bu vaat edilmiş topraklar için bir şartı vardır; "Allaha kulluk 
etmeleri, iyi kul olmaları, sapkınlık yapmamaları ve aşırıya kaçmamaları,... aksi takdirde 
Rabbin öfkesi artar ve göğün kapıları kapanır, topraktan mahsul alamazsınız..." (Kıran, 2005: 
54-55), Tevrat bölümünde Hz. Adem ve Havva'nın bulunduğu Aden Bahçesini (yeryüzünde 
vaat edilmiş cennet topraklar) sulayan ırmak hakkında 4 ırmaktan bahseder; Pişon (Havila 
diyarından geçen nehir), Gihon (kuş diyarından geçen nehir, rivayete göre Nil’in aşağısı), 
Dicle ve Fırat'tır. Ancak Dicle ve Fırat, tarihin çok eski dönemlerinden beri insanlığın 
kaderini etkileyen kutsal ayetlerde yer alıp dini motiflerle süslenen iki ırmak olarak 
görülmektedir (Kıran, 2005: 55). İsrail için iki ırmağın önemi tarihten ve ilahi motiflerden 
gelmektedir. Eski Ahit’te yaklaşık 580 kez direkt olarak su’dan ve su (mayım) kavramı 
kullanılmış olup, yağmur, su, pınar, nehirler ve kuyular şeklinde geçmektedir (Kıran, 2005: 
52-55).    

 

1. SU OLGUSU VE SUYUN STRATEJİK ÖNEMİ 
Su olgusu, insanoğlunun yaşaması için gerekli olan iki unsurdan birisidir; biri su, 

diğeri havadır. Dünya’nın toplam yüzeyi 510 milyon km2’dir. Dünyadaki toplam su miktarı 
1,4 milyar km3 olup, bu suyun 1,3 milyar km3 yani %97.5'i tuzlu sudan oluşmaktadır. Bu 
bağlamda dünyanın yaklaşık % 71’i (361,3 milyon km2’si) okyanuslarla çevrili iken, % 29’u 
(149 milyon km2’si) karalarla çevrilidir. Yeryüzünde yaklaşık olarak 1.300 milyon km2 su 
bulunmaktadır. Bu suyun yaklaşık % 97’si okyanus suları, geri kalan % 3’de (37 milyon km3) 
tatlı su bulunmaktadır. Bu miktarında önemli bir kısmı da buzul ve buzul dağlarından 
meydana gelmektedir. Bu % 3’lük kısmın % 77,2’si kutuplarda ve yüksek dağlardaki 
buzullarda yer alır; % 22,4’ü ise elde edilebilirliği oldukça zor olan yeraltı suyudur1. Tüm 

                                                           
1 Yaklaşık yer altı sularının % 66’sı 750 metrenin altında bulunmaktadır. 
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canlıların ihtiyaçlarını karşılayan ve yaşamın devamını sağlayan göl ve bataklıklar toplam su 
miktarının % 0,35’ini; nehir ve dereler % 0,01’ini oluşturur (Pamukçu, 2000: 36-37) 2.  

Dünya planeti 2.150 x 1018 litre su barındırdığı hesap edilmektedir. Tüm okyanuslar, 
denizler, göller, akarsular ve yeraltı suları da dahil olmak üzere yer küre, “su küre” niteliğini   
taşımaktadır. Dünya’daki suyun tamamını bir küreye koyabilseydik, 1.600 km çapında bir 
küre olurdu. Bunun büyüklüğünü anlayabilmek için, Plüton gezegenin çapı 2.300 kmdir 
(Akoğlu, 2011: 25). 23,46 kentrilyon litre su buzul ve buz tabakası olarak durmaktadır. 35 
kentrilyon litre tatlı su bulunmaktadır. 10,55 kentrilyon litre su yeraltında, toprakta ve 
akiferlerde bulunmaktadır (Kingsolver, 2010: 92-95). 

1971’de Ramsar Sözleşmesi ile başlayan “Sulak Alanların Korunması” için yapılan 
çalışmalar, 1977’de Nairobi’de gerçekleşen “Dünya Çölleşme Konferansı”, 1992’de Dublin 
Su ve Çevre Uluslararası Konferansı, hemen arkasından 1994’de Birleşmiş Milletler 
tarafından hazırlanan “Çölleşmeyle Mücadele Antlaşması”nı 90 ülkenin imzalamasıyla önem 
kazanmaya başlayan su olgusu, 2001’de İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya Su Konseyi 
(World Water Council) ve her yıl 22 Mart tarihi “Dünya Su Günü” olarak kutlanmasına karar 
verilmiştir. Günümüze kadar gerçekleşen irili ufaklı pek çok uluslararası sempozyum, 
çalışmalar ve raporlar oluşturulmuş ancak gerçek bir çözüm üretilememiştir. “Su ile ilgili 
Çözüm Politikaları” hep yazılı kağıtlarda kalmış ve icraatlara dökülememiştir. Çünkü insanlar 
susuzluktan ölmeye hızla devam etmektedir.    

Bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için, kişi başına düşen su miktarı yıllık 8000-
10.000 m3 arasında olmalıdır. Aslında kişi başına düşen yıllık 1430 m3 su miktarı ile Türkiye 
sanıldığı gibi su zengini bir ülke değildir. Bu miktar ile Avrupa’nın en fakir ülkesiyken, 
Ortadoğu’nun en zengin ülkesi konumundadır (TASAM, 2015: 1-4). 2030 yılında 90 milyona 
ulaşacak olan Türkiye’de kişi başına düşen miktar 1.150 m3 kullanabilir su seviyesine düşecek 
olması, su sıkıntısı çeken ülke durumuna düşecektir. Kullanılabilen su kaynakları potansiyeli 
azalırken, Türkiye'nin su tüketim ihtiyacının önümüzdeki 25 yılda 3 kat artacağı tahmin 
edilmektedir. Türkiye’de su tüketimi kullanılabilen su kaynaklarında öngörülen azalmanın 
yanında, artan nüfustan ve artmakta olan nüfusun da su tüketimi üzerinde ciddi bir şekilde 
kullanımındaki artışı da su sıkıntılı günler olarak karşımıza çıkmaktadır. TÜİK verilerine 
göre, Türkiye’de 2000 yılında içme ve kullanma suyu harcama miktarı 5 km3 iken, 2030 
yılında bu miktar 18 km3 olacağı tahmin edilmektedir. 2012 yılında belediyeler, köyler, 
madenler, sanayi tesisleri ve termik santraller tarafından çekilen su miktarı 14.3 km3 kadardır. 
Bu çekilen suyun %34’ü belediyeler tarafından kullanılırken, %44.8’i termik santraller ve 
%11’de sanayi tesisleri tarafından kullanılmıştır. Köylerin su kullanım miktarı % 7.3’ünü 
oluşturmaktadır (Muslu, 2015: 25). 

Su ile ilgili önemli istatistiki bilgiler vermek gerekirse, bugün dünyadaki içme suyu 
toplam suyun %1’i kadardır. Bugün 400 milyonu çocuk olmak üzere 1.5 milyar insan yeterli 
ve sağlıklı içme suyuna sahip değildir. Her yıl 1 milyon 800 bin çocuk temiz suya 
ulaşamadığından hastalıktan ve susuzluktan ölmektedir. Örneğin 2004’te ölen çocukların, 
silahlı çatışmalarda yada mücadeleler sonucunda ölenlerden tam 6 kat fazlası susuzluktan 

                                                           
2 Ayrıca bu konuda bakınız; R.Nace (editör), (1978), World Water Balance and Water Resources of the Earth, 
Paris , UNESCO, 1978. 
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ölmüştür. 43 ülkede yaklaşık 700 milyon kişi “su temininde zorluk” eşiğinin altında yaşamaya 
çalışmaktadır (TASAM, 2015: 1-4). Dünyada 20 saniyede bir çocuk su ile ilgili hastalıklar 
nedeniyle ölüyor. Her yıl 5 yaşın altında 1.8 milyon çocuğun su ile ilgili hastalıklar nedeni ile 
ölmesine sebep oluyor (TURMEPA, http://www.turmepa.org.tr/icerik.aspx?id=249, 
29.11.2015). 1850 yılında insan başına düşen su miktarı 33.000 m3 iken, 2000’li yıllarda bu 
rakam 7.069 m3’e düşmüştür. 2050 yılında ise 4.170 m3’olacağı kestirilmektedir (Hinrichsen, 
1996: 25).3  

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) yaptığı çalışmaya göre, 
gecekondu semtlerinde oturan yoksulların suya, şebeke suyundan yararlananlardan 5-10 kez 
daha fazla ödediğini ortaya koyuyor. Kötü kaliteli suların içilmesinden ötürü dünyada her yıl 
çoğu çocuk 5 milyon insan ölüyor. Günde 3000 çocuk kirli sulardan ölüyor. Gelişmekte olan 
ülkelerde atık suların tahmini olarak %90’ı arıtılmadan nehirlere, göllere ve okyanuslara 
boşaltılıyor. Dünyada yılda 2 milyon ton katı atık dünya su kaynaklarına boşaltılıyor. Bir 
kişinin günlük doğrudan su tüketimi 2-3 litre ve evsel kullanımı 20-300 litre arasında 
değişiyor iken, tükettiği öteki besinlerin üretimi için 2000-3000 litre/gün su harcanmış olması 
gerekiyor. Dünya’da gıda üretimi için ulaşılabilir içme suyunun %70-90’ı harcanmakta ve bu 
suyun büyük bir kısmı içinde kirleticilerle doğaya geri bırakılmaktadır. Kişi başına su 
tüketimi her 20 yılda bir ikiye katlanıyor; nüfus artış hızının iki katı bir hızla 
(http://www.emo.org.tr/ekler/a51645e378e1c0e_ek.pdf?dergi=571,15.10.2015). Örneğin 1940 
ile 1980 yılları arasında su kullanımı 2 katına çıkmıştır. 2000’de ise bu durum ikiye 
katlanmıştır. Bir kişi için günde 100 litre suya ihtiyaç vardır. Bu 100 litre su, 35 m3 su alanına 
tekabül etmektedir. Bir başka hesaplamaya göre, 6 milyar insan için 220 km3 su anlamına 
gelmektedir. Yine bir insanın ortalama toplam su kullanımı 800-1000 m3 arasındadır.  

Kişi başına günlük ortalama su tüketim standardı Türkiye'de 111 litre iken, dünya 
ortalaması 150 litredir. Sağlıklı suya erişebilen nüfusun toplam nüfusa oranının dünya 
ortalaması %82 olurken, Türkiye'de bu oran %93'dür (DPT, 2007: 7). Kuzey Amerika’da 
yaşayan bir insan, Gana’da yaşayan bir insandan 70 kat fazla su tüketmektedir. Bir Avrupalı 
kullandığı su miktarının %32’sini tuvalette harcarken, bu oran bir Hintli için sadece %1’dir 
(Pamukçu, 2000: 64). New York’ta günde kişi başına ortalama 607 litre su kullanılırken, 
İstanbul’da kişi başına 159 litre, Berlin’de 171 litre, Londra’da 324 litre, Mumbai’de 
(Hindistan) 90 litre, Meksiko City’de 343 litre, Johannesburg’ta (Güney Afrika) kişi başına 
günde ortalama 378 litre su kullanılmaktadır (Ayman, 2010: 36). Önümüzdeki 60 yıllık 
süreçte, hava sıcaklıkları 2.5-3 derecelik bir artış olması beklenirken, bir de buna %25 ile 
%35’lik bir yağış azalması ve ciddi iklim değişiklikleri kaçınılmaz olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Acar, 2010: 86). Bu ciddiye alınması gereken önemli bir stratejik 
projeksiyondur. Aslında tehlike çanlarının çalmaya başladığının ilk işaretleridir. Eğer insanlık 
alemi bu konuda duyarlı olmazsa, gelecek yıllar susuzluğun hüküm sürdüğü, suya ulaşmak 
için savaşların ve gözyaşıların çokça döküleceği yıllar olacaktır. 

Türkiye’nin en önemli tarımsal üretim merkezi Konya Ova’sının altındaki su 
rezervleri hızla yok olmaya başlamakta, havzadaki yeraltı su seviyesi her yıl ortalama 1.5 
metre düşmektedir. Ayrıca tarımda kullanılan yanlış sulama yöntemleri nedeniyle 
kullanılabilir suyun %40’ı israf edilmektedir (Sönmez, 2010: 64-81). Burada sorgulanması ve 
                                                           
3Ayrıntılı bknz: Konuralp PAMUKÇU, (2000), a.g.e., s.43.  
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üzerinde ciddi olarak durulması gereken nokta, ülkemizin insanı ilk kez suyun yağışa bağlı 
olarak aynı anda hem azlığı, hemde fazlalığıyla nasıl başa çıkabileceğini derinden 
sorgulamaktadır (Sönmez, 2010: 81). 

Kağıt hamuru (bir ton yada reyon için) 280 ila 870 m3 su kullanılır, beyazlatma 
işleminde her ton pamuk için 220 ila 330 m3 su tüketilir. Fasulye, şeftali vb. gibi sebze-
meyvenin ticareti nedeniyle paketlenmesi için ton başına 22 ila 78 m3 su gerekir. Teknolojide 
kullanılan tek bir silikon yonga plakası için 10 m3 iyonize su kullanımına ihtiyaç vardır 
(Shiva, 2007: 56). 

1965’de Japonya’da 1 milyon US $’lık mal üretmek için 50 milyon litre su 
kullanılırken, 1989’da bu rakam 3.5 milyon galon su kullanılmaktadır. 2.Dünya Savaşı’ndan 
önce 1 ton çelik üretebilmek için 100 ton suya ihtiyaç varken, bugün 6 tondan daha az su 
kullanılmaktadır. Öte yandan 1 ton alüminyumu işleyebilmek için yarım ton suya ihtiyaç 
vardır. Ayrıca, 1 araba üretebilmek için 150 ton suya, 1 kg kumaş üretmek için 120-200 litre 
arasında suya ihtiyaç vardır. 1 varil petrolü rafine etmek için 7 ton su kullanılmaktadır. 4 adet 
araba lastiği için 7.500 ton suya gereksinim vardır (Yılmaz ve Peker, 2013: 57-74).  

Dünya'da su kıtlığının derecesini anlayabilmek için bir takım kriterler ortaya 
konmuştur. Değişik ölçütler geliştirilmiştir (Zehir, 2005: 139-158). Bunlardan en önemlisi 
Kıtlık İndeksi olup, dört ana değişkenden meydana gelir (Tomanbay, 1998: 99-101; Zehir, 
2005: 141).  

 Su talebinin su arzına olan oranı, 
 Nüfus artışı ile ilişkili bir şekilde kişi başına düşen su miktarı, 
 Kişi başına yılda 1000 m3 'den fazla su tüketilebilir suya sahip olma, 
 Ülke dışından gelen su arzının yerli su arzına oranı. 

Kişi başına düşen yıllık asgari su miktarı 1.100 metreküp civarındadır. Bunun 100 
metreküpü kişisel ihtiyaçlar, 1.000 metreküpü ise gıda ve ürün üretiminde gerekli su 
miktarıdır.  İnsan bedeni katı ve sert bir yapı şeklinde görünse de, %65’i sudan oluşur, beyinin 
ise %75’i sudur. Bu oran bedenimizdeki en yüksek suyun bulunduğu organdır. İnsan ve 
bitkiler yaşlandıkça bedenlerinde bulunan su oranı gittikçe azalmaktadır. Gençken %90’larda 
bulunan bu su oranı, yaşlanınca 2/3 oranına kadar düşmektedir.  

Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu’nun tespitine göre, 20. yüzyıl başlarında 
çeşitli ülkelerde 420 baraj varken bu rakam 20. yüzyıl sonlarında 36327’e ulaşmış ve bu 
sayının % 90’ı 1950 yılından sonra inşa edilmiştir (Kırkıcı, 2014: 9).4 İçinde bulunduğumuz 
yüzyılda barajlar en önemli su projeleri oldular (Pamukçu, 2000:65). 1950 yılında baraj 
setinin yüksekliği 15 metreyi aşan büyük barajların sayısı 5.000 civarında iken, günümüzde 
bu sayı 38.000 sayısına erişmiştir. Böylece yapay rezervuarların yüzölçümü 400.000 km2’ye 
ulaşmış ve taşıdıkları su hacmide 5.000 km3’ü geçmiştir (Pamukçu, 2000:65). Ancak 
günümüzde büyük barajların yapımında ciddi tepkiler yüzünden önemli miktarda azalma 
görülmektedir. Örneğin Çin’de Yangtze Nehri üzerinde bulunan Üç Derin Vadi barajı 175 
metre yüksekliğinde olup, ciddi çatlaklar görülmesi ve herhangi bir tayfunda yıkılma riski 

                                                           
4 Ayrıca bknz: J.A. VELTROP, (1991), “ Water, dams and hydropower in the coming decades”, Water Power & 
Dam Construction, June 1991. s.37-44.  
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altında olması, bu tarz büyük barajların yapımının maliyetli olması ve kullanımındaki 
sıkıntılar nedeniyle cazibesini kaybetmiştir.   

    

   Şekil 1: Dünya’daki Suyun Dağılımı 

 

Kaynak: P.H. Gleick, (1996), Water Resources, Editor:S.H.Schneider, Encylopedia 
of Climate and Weather, Oxford University Press, New york, s.823’deki tablodan alınmıştır.  

 

Küresel su talebi, büyük ölçüde nüfus artışı, kentleşme, gıda ve enerji güvenliği 
politikaları ve ticari küreselleşme, değişen beslenme biçimleri ve artan tüketim gibi makro-
ekonomik süreçlerden etkilenir. 2050 yılına kadar, küresel su talebinin, başlıca artan imalat 
talepleri, termal elektrik üretimi ve evsel kullanım sebebiyle %55 oranında artacağı 
öngörülmektedir (UNESCO, 2015: 1-9). Dünyadaki toplam su kaynağına göz attığımızda 
toplamda yerküre üzerinde 332,500,000 metreküp su bulunduğunu görmekteyiz. Fakat bu 
kadar büyük su kaynağının ancak  %3’lük kısmının içilebilir tatlı su olmasıdır. 

Türkiye’de yılda 501 milyar m3 yağış almaktadır. Bu yağışın % 37’si yani 186 milyar 
m3 akışa geçerken, 95 milyar km3’ü ekonomik olarak kullanılmaktadır. Ülke yüzeyine yılda 
düşen ortalama 630-643 mm yağışa karşılık, ülkemizin yenilenebilir su potansiyeli 234 km3 
olup, bunun 41 km3 yeraltı suları olup, 193 km3 ise akarsulardan meydana gelmektedir (DPT, 
2007: 15).  

Aslında su konusunda tasarruf yapabilen ülke konumundadır. 44 km3 tüketim, 68 km3 
ise tasarruf edilen miktar söz konusudur. Aşağıdaki şekilde görüleceği üzere detaylar 
verilmiştir. 
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Şekil 2: TÜRKİYE’DE SU KULLANIM DURUMU 

  

Kaynak: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma 
Merkezi, Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması 
Projesi Fırat Dicle Havzası, Proje Nihai Raporu, s.205’den alınmıştır. 

 

Türkiye’nin toplam yüz ölçümü 783.577 km2 başka bir ifadeyle 78 milyon hektardır. 
Baraj ve tabii göller çıkıldığında kalan alan 769.600 km2’dir. Türkiye’de 706 adet baraj gölü 
bulunmaktadır. Bunlardan bazılarının yüzey alanı; Atatürk Barajı 817 km2, Keban Barajı 675 
km2, Karakaya Barajı 268 km2, Hirfanlı Barajı 263 km2, Altınkaya Barajı 118 
km2’dir.  İşlenmesi nispeten kolay olan 100.000 km2’lik engebeli ve yassı tepeli arazileriyle 
birlikte Türkiye’de dağlık alanların dışında 370.000 km2 düzlük alanı olduğu söylenebilir. 
Tarım arazileri toplamı da 280.000 km2 yani 28 milyon hektar civarındadır. Yapılan etütlere 
göre; mevcut su potansiyeli ile teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktarı 8,5 
milyon hektar olarak hesaplanmıştır. Bu alan içerisinde 5,9 milyon hektarlık sulamaya açılmış 
olup, bu alanın 3,61 milyon hektarı DSİ tarafından inşa edilmiş modern sulama şebekesine 
sahiptir (DSİ, http://www.dsi.gov.tr/toprak-ve-su-kaynaklari; 15.03.2016). 

Su krizi dünyanın ekolojik tahribatının en yaygın ve en çetin boyutudur. 1998 
senesinde 28 ülke su kıtlığı çekerken, bu sayı 2025 yılında (dünya nüfusunun tahmini 8.3 
milyar insanın) yaklaşık dünya nüfusunun yarısı içilebilir yeterli sudan yoksun ve su sıkıntısı 
içinde olacağıdır (Falkenmark ve Rockström, 2004: 45-54).5  56-60 ülke arasında olması 

                                                           
5 İsveçli hidrolojistlere (su bilimcilerine) göre bir ülkede fert başına düşen yıllık su miktarı ile o ülkedeki su 
durumunu açıklamaya çalışmıştır. Buna göre; 

 Yılda kişi başına 10.000 m3 ve daha yukarıda rezervi olan ülkeleri “en az su sorunu olan ülkeler”, 
 Yılda kişi başına 10.000 -1.670 m3 arasında rezervi olan ülkeleri “su sorunu olan ülkeler”, 
 Yılda kişi başına 1.670 - 1.000 m3 arasında rezervi olan ülkeleri “şiddetli su sorunu olan ülkeler”, 
 Yılda kişi başına 1.000 - 500 m3 arasında rezervi olan ülkeleri “sürekli su kıtlığı olan ülkeler”, 
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beklenirken, 1990 da 131 milyon insan su konusunda ciddi sıkıntı çekerken, 2025 yılında bu 
rakam 817 milyona yükseleceği beklenmektedir (Shiva, 2007: 20).  Bu iyimser tahmin olarak 
kabul edilmektedir. Realist politik rakamsal analizlere göre, 1.5 milyar insan gerçek anlamda 
su kullanma ve suya ulaşma sıkıntısı çekeceği gerçeğidir. 2050’li yıllarda ise futurist-
analistlerin kötümser senaryosuna göre; 6.5-7 milyar insan (dünya nüfusunun %85-90’ı) 
susuzluk sorunu yaşayacağı tahmin edilmektedir. İyimser projeksiyonlara göre ise; 2.5-3 
milyar insan (dünya nüfusunun %20-25’i) su sıkıntısı içinde olacağı gerçeğidir. Her şartta  
yaşamak için suya ulaşma problemi hem bu coğrafyada, hem de dünyanın başka bölgelerinde 
bir hidropolitik sorun siyaset gündemimizde önümüze gelecektir. Bu yüzden ciddi “su 
savaşları” karşımıza çıkacaktır. Günümüzde su kaynakları ekonomik olarak ticarileşmiş, 
yönetim olarak siyasileşmiş ve stratejik olarak uluslararasılaştırılmıştır (Yıldız ve Özbay, 
2012: 21-22). Bugün dünya’da su çatışmalarının yaşandığı ülkeler, bölgeler ve nehirler 
aşağıda belirtilmiştir (Aydoğdu ve Yenigün, 2006: 1150-1160; Duyar ve Özçelebi, 2012: 25); 

 Pakistan – Hindistan arasındaki İndus nehri konusunda, 
 Meksika – A.B.Devletleri arasındaki Colorado ve Rio Grande Nehirleri 

konusunda, 
 A.B.D. – Kanada arasındaki pek çok nehir ve gölün paylaşımı konusunda,  
 Mısır – Sudan arasındaki Nil nehri konusunda, 
 İsrail – Ürdün - Suriye arasındaki Yarmuk ve Ürdün nehirleri ve Tiberya gölü  

konusunda, 
 Uruguay – Arjantin arasındaki Columbia nehri konusunda, 
 Türkiye – Irak – Suriye arasındaki Dicle ve Fırat nehirleri konusunda,  
 Çad – Nijer – Kamerun – Nijerya arasındaki Çad gölü ve havzası konusunda, 
 İsrail – Ürdün – Filistin arasındaki Şeria nehri konusunda, 
 Türkiye – Suriye – Lübnan arasındaki Asi nehri konusunda, 
 İsrail – Lübnan arasındaki Litani nehri konusunda, 

Görüldüğü üzere dünya’da yaşanan su sıkıntılarının ve çatışmalarının bir çoğunun 
Ortadoğu merkezli olmasının bu bölgenin gelecekte yaşayacağı sıkıntıyı ve meselenin 
büyüklüğünü göz önüne sermektedir.   

 

2. SUYUN EKONOMİK ANALİZİ 
Konumuzu teşkil eden Türkiye ve Ortadoğu ölçeğinde bu  konu daha çok önem arz 

etmektedir. Nüfus bu bölgede ciddi bir politika belirleyicisi konumundadır. Bir bölgenin su 
ekonomisini ve su stratejisini arz-talep ilişkisi belirlemektedir.Yani, suya sahip olan devlet ile 
suya ihtiyacı olan devlet arasındaki ilişki tamamen bir iktisadi-politik ilişki içerisindedir. 
Dünyada politik kararların alınması sürecinde, ekonomik ve sosyal dönüşümlerin anlaşılması, 
öncelikli olarak ülkelerin birbiriyle olan ekonomik, askeri, siyasi, stratejik ve kültürel 
ilişkilerin birçok açıdan değerlendirilmesiyle (Piketty, 2014: 628-630) “suyun” Ortadoğu için 
önemini ortaya koymak mümkün olabilecektir. 

                                                                                                                                                                                     
Yılda kişi başına 500 m3’ten daha az rezervi olan ülkeler “yaşamak için gerekli asgari su sınırının altında olan 
ülkeler” olarak kabul edilmektedir. 
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21. yüzyılda su, “ekolojik denge içinde ekonomik büyüme”nin ve “sürdürülebilir 
kalkınma”nın en önde gelen faktörü olma özelliğini kazanmaktadır (Kırkıcı, 2014: 9). Suyun 
ekonomik analizini yapmak gerekirse, suyun özel nitelikli (kıt ve zorunlu bir) ekonomik mal 
olarak kabul edilmesi, 1992 yılında Dublin’de düzenlenen, “suyun ve sürdürülebilir kalkınma 
açısından öneminin” vurgulandığı konferanstan sonra olmuştur. Bu konferansın sonuç 
bildirgesinde “suya ekonomik” değer atfedilmiştir. Bu bağlamda, suya ekonomik bir mal 
olarak baktığımız da suyun önemsiz basit bir maldan ziyade, çok önemli ekonomik, stratejik, 
politik ve biyolojik nitelikli bir mal olduğunu görmekteyiz. Olmazsa olmaz denecek özel 
nitelikli mal türlerindendir. Diğer ekonomik malların ikame olma özelliği bir şekilde ortaya 
konur ama suyun ikamesi olacak mal yoktur. Kamusal bir maldır. Bu özelliğini de bu mala 
yüklenen değerden gelir. Şöyle ki, devlet tarafından koordinasyonu yapılan (kamu yararına 
yönelik gözetimi, dağıtımı ve denetimleri devlet ve organları tarafından yapılan), toplumsal 
ihtiyaçları karşılamak, sosyal fayda ve pozitif dışsallık yaratmak için topluma sunulmuş 
bulunan maddi ve manevi değerler bütünüdür. Suyun taşıdığı bu ekonomik özelliklerinin 
yanında pek çok sektörün temel girdisi olarak kullanılması sonucunda makro ekonomik bir 
değere sahip olup, ve iktisadi büyümenin de anahtarı olma özelliğini taşımaktadır. Dolayısıyla 
bu niteliği itibariyle, iktisadi büyüme ve iktisadi kalkınma üzerinde birinci derecede öneme 
sahiptir. Tarihi incelediğimizde şunu çok iyi görmemiz gerekir; “Suyu kullanan toplumlar 
her zaman kalkınmış ve medeniyette ileri gitmiş toplumlar olmuştur”. Ne yazık ki, su fakiri 
toplumlarda her zaman yönetilen, geri kalmış, sömürge olmuş, kalkınmamış, avuç açan, hor 
görülen ve ilkel kalan toplumlar haline dönüşmüştür.  

Az gelişmiş ülkelerde tarım amaçlı su kullanımı % 70’ler düzeyinde iken, gelişmiş 
ülkelerde tarım ağırlıklı kullanım oranı % 35 civarındadır. Endüstrileşmiş Batı Avrupa 
ülkelerinde toplam su kullanımının % 49’u endüstride, % 37’si tarım sektöründe; Kuzey 
Amerika ülkelerinde su kullanımının % 47’si endüstride, % 3’ü tarım sektöründe ve kalanı ise 
diğer amaçlar için kullanılmaktadır.  Ortadoğu ülkelerinde toplam su kullanımının %89’u, 
Latin Amerika ülkelerinde ise % 76’sı tarım sektöründe kullanılmaktadır (Kırkıcı, 2014: 8). 

 

         Tablo 1: Tatlı Ve Tatlı Su Kaynaklarının Sektörel Kullanımı (%) 

SEKTÖR DÜNYA 
GELİŞMİŞ 
ÜLKELER 

GELİŞMEKTE 
OLAN 

ÜLKELER 

AZ 
GELİŞMİŞ 
ÜLKELER AVRUPA  TÜRKİYE 

TARIM 67-70 39 52 86 33 72-75 

SANAYİ 22-23 46 38 7 51 10-12 

İÇME VE 
KULLANMA 8-10 15 10 7 16 15-16 

         KAYNAK: Ahmet Vehbi MUSLU, (2015), a.g.e., s. 14’deki tablodan alınmıştır. 
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Su, ekonomik anlamda maliyeti olan bir maldır. Çünkü suyun rafine edilmesi ve 
işlenme süreci, bir yerden bir yere taşınması, dağıtım ve şebeke ağının oluşturulması, kaliteli 
ve içilebilir suyun hanelere ya da tarımsal alanlara kadar getirilmesi durumu, suyun aslında 
pahalı bir meta haline getirmekle birlikte, devletin desteği ile bu malın fiyat bakımından 
düşük tutulmasına sebep olmaktadır. Suyun taşıdığı ekonomik, sosyal ve yaşamsal değeri 
büyük iken, bu kompleks işlemin ancak devlet gücüyle organize edilerek yapılabilir, bu işin 
altından ancak kamu gücüyle kalkılır. Özel sektör ve özelleştirme yöntemleriyle su sorununa 
asla çare üretemezsiniz. Çünkü özel mal statüsüne gelemeyecek kadar önemli ve stratejik bir 
maldır. Devletin sosyal destek fiyatlaması da (tavan fiyat uygulaması) bu yüzdendir (Diler, 
2008: 30-38).   

Suyun ekonomik anlamda değerini analiz yapmak gerekirse, suya olan talebin ilgisini 
bilmek gerekir. Bu durumu da ekonomideki elastikiyet kavramıyla açıklamak mümkündür. 
Suyun talep elastikiyeti, suya olan talep miktarındaki yüzdelik değişimin, fiyatta meydana 
gelen yüzdelik bir artışa oranlanması şeklinde açıklamak mümkündür. Suyun talep katsayı 
genellikle negatiftir, negatif olmasının sebebi ise fiyat arttığı zaman talebin genellikle 
azalmasıdır. Ancak bu durum su için pek mümkün değildir. Suyun talep esneklik katsayısının 
değerleri “0” ile “-1” arasında olmaktadır. Çünkü suyun kullanıldığı yere göre, tarlada ürün 
yetiştirmek için kullanılan su, sanayide ve teknolojide kullanılan su,  yemek için kullanılan su, 
hijyenimiz ve temizlik için kullanılan su, sağlığımız için kullandığımız su ile çamaşır 
yıkarken kullandığımız su, çevre temizliği için kullanılan su durumu gibi değişik nedenlerle, 
suyun elastikiyet katsayısı farklılık göstermek ve farklı ekonomik değerler almasına sebep 
olmaktadır. Bu durum talep elastikiyet katsayısının sabit olmamasına sebep olmaktadır. 
Örneğin, endüstriyel ürün imalatında ve tarımsal ürün yetiştirmede suyun esnekliği daha 
fazladır. Değeri “-1” seviyelerindedir. Buna karşılık insan hayatının idamesi için (içme suyu 
ve temizliğinde) gerekli olan yerlerde suyun esneklik katsayısı “0”a yakındır ve serttir. Bu 
durumda suyun fiyatı her ne olursa olsun, fertlerin suya olan talepleri hep olacaktır. İşte suyun 
fiyatının esneklik üzerindeki bire bir etkisi bu durumda ortaya çıkacaktır (Diler, 2008: 35-38). 
J.F. Thomas’ın su fiyatlarının çok düşük olduğu 1980’li yıllarda yaptığı araştırmada, mevcut 
fiyat üzerinde suyun esnekliği -0.21 olarak hesaplanmıştır. Ardından gelen %10’luk bir artış 
ise su talebini %2.1 oranında azaltmıştır (Diler, 2008: 37).6 

TÜİK verilerine göre, kullanma ve içme suyu miktarı 1 yılda 4.93 milyar m3 sudur. 
Şebekede dağıtılan yıllık su miktarı 2.8 milyar m3’dür. Sudan elde edilen satış geliri yıllık 8.5 
milyat TL.’dir. Şebekede kaybolan suyun yıllık ülke ekonomisine maliyeti 6.5 milyar TL.’dir 
(Muslu, 2015: 56). Bu hesaplamaya göre 2.1 milyar m3 su her yıl fire veya kaçak olarak 
kaybedilmektedir. Eldeki verilere göre, ambalajlı suyun m3 başına fiyatı 2008’de 340 tl iken, 
2014 yılında 450 tl olması beklenmektedir. Bu şekilde artmaya devam ederse tahminen 2020 
yılında 1.000 tl.’yi bulacaktır. 2008 yılında ihraç edilen ambalajlı su miktarı 103.918 ton iken, 
elde edilen gelir 19 milyon dolar ($)’dır. 2010 yılında ihraç edilen ambalajlı su miktarı 
128.429 ton iken, elde edilen gelir 20.08 milyon dolar ($)’dır. Yine 2012 yılında ihraç edilen 
ambalajlı su miktarı 173.469 tona ulaşırken, elde edilen gelir 27.6 milyon dolar ($)’dır. 

                                                           
6 Ayrıca bknz: J. F. THOMAS, (2005), Submission to the Economic Regulation Authority’s Inquiry On Urban 
Water And Wastewater Pricing: Draft Report, Resource Economics Unit, Perth, 24 Nisan 2005, s.2. 
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Türkiye’de, 2011 yılında ambalajlı su üretimi 9,3 milyar litreye, pazar hacmi 3,4 
milyar ABD Dolarına ulaşmıştır. Kişi başına su tüketimi ise aynı dönemde 135 litreye 
ulaşmıştır. Şişelenmiş su tüketiminin %65’ini 19 litrelik damacana su oluştururken, geriye 
kalan %35’lik kısmını pet şişe su oluşturmaktadır. En büyük 10 firma toplam pet su pazarının 
%63’ünü kontrol etmektedir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2014: 52). 

Türkiye’nin kişi başına günlük su tüketimi 120 lt olduğu varsayıldığında, şebekelerde 
1 yılda kaybolan suyun toplam miktarı 2 milyar m3’dür. Bu miktar Türkiye’nin 225 günlük su 
ihtiyacına tekabül etmektedir. Bu durum suda meydana gelen kaçak yada fire miktarı 
toplamının kullanılan suyun %43’üne tekabül etmektedir. Bu fire İngiltere’de günlük 3 
milyon m3 civarında olup, yıllık %20-23 seviyelerindedir. Hollanda da ise, bu fire %5 
civarındadır. Ortalama olarak batılı ve ileri ülkelerde bu rakam %10-20 arasındadır (Muslu, 
2015: 56). Ülkemizde çok büyük bir su kaybı ve israfı bulunmaktadır. Özellikle de tarım ve 
sanayi sektöründe bilinçsizce su harcanmaktadır.  

2010 yılı TÜİK verilerine göre; belediyeler tarafından resmi kuruluşlar, sağ- lık 
kurumları, okullar, sanayi işletmeleri, ticarethaneler, meskenler, park, bahçe ve WC, din ve 
hayır kurumları, inşaatlar ve diğer olmak üzere toplamda 21.447.147 aboneye su dağıtılmıştır. 
Faturalandırılan su miktarı 2,58 milyar m3 ’tür. Satılan bu sulardan toplam 6,28 milyar TL 
gelir elde edilmiş olup, bu bedelin %65,8’i meskenlerden toplanmıştır. Dağıtılan suyun ise 
%75’i meskenlerde kullanılmıştır. 2010 yılında anket uygulanan 2650 belediyeden içme ve 
kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye sayısı 2625’dir. Toplam çekilen su miktarı 
4.78 milyar m3 olup bu verilere göre faturalandırılamayan su miktarı 2010 yılında % 46’dır. 
Bu oran 2008 yılında %47,9 olarak belirlenmişti. Ülkemizde 2010 yılında toplamda kayıp-
kaçak ve ücretsiz kullanılan su miktarı yaklaşık 2,2 milyar m3 ’tür. 9. Kalkınma Planında 
şebeke kayıplarının %30-40 ve kaçak kullanımın %40-60 düzeyinde olduğu kabul 
edilmektedir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2014: 47-48). 

Türkiye uluslararası platformlarda su zengini bir ülke olarak lanse edilmeye 
çalışılmaktadır. Türkiye, su zengini bir ülke olmadığı gibi bölgenin su kaynaklarına en çok 
sahip ülkesi de değildir. 2030’lu yıllara gelindiğinde ülkenin su baskısı altında olacağı 
beklenmektedir. Nüfus artışı, iklim değişikliği, sahip olunan genç nüfus ve bu nüfusun yaşam 
ve geçim ihtiyaçlarını karşılayacak zirai ve sanayi gelişme göz önüne alındığında, sabit olan 
su kaynakları çerçevesinde uygulanacak etkin ve ekonomik bir “su yönetiminin” dahi, mevcut 
seviyenin altına düşülmesini önleyememe ve su sıkıntısı içinde bulunma riski bulunmaktadır. 

3. SU VE NÜFUS ARASINDAKİ İLİŞKİ 
 

Su ve su yolları yüzyıllar boyunca uygarlıkların kaderini ve siyasetini etkileyen temel 
etken olmuştur. Bütün politikalar buna göre belirlenmiştir. Dünya nüfusunun %40’ının, birden 
fazla ülke arasında paylaşılan nehirlerin çevresinde yaşamakta olduğu dikkate alındığında, 
suyun uluslararası politikadaki yeri daha belirginleşecektir (Elbeye, 2012: 1-2). 

Günümüzde dünya nüfusu hızla artmaktadır. Bu hızlı artış 1800’lerde 900 milyon kişi 
iken, 1850’lerde 1.2 milyar kişiye çıkmış, 1900’lerin başında 1.7 milyar iken, 1950’lerde 
dünya nüfusu 2.5 milyara yükselmiş, 1990’da 5.2 milyara ulaşmış, 2000’lerin başında 6.1 
milyar olmuştur. 2010 yılında 7 milyarı geçmiştir. Dünya nüfusunun gelecekle ilgili 
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projeksiyonlarında 2020 yılında 7.9 milyar kişi olacağı ve 2030’da ise 9.5 milyar kişi olacağı  
tahmini yapılmaktadır (Cipolla, 1992: 97; Passig, 2010: 83-101; Van den Berg, 2012: 383). 
Ulusal Nüfus Bürosuna göre, her on saniyede dünya nüfusuna 27 kişi eklenmektedir. Örneğin, 
2006 yılında her gün dünyaya gelen insan sayısı 211.000’dir. Buna mukabil her gün 
çoğunluğu çocuk ve yaşlılardan olmak üzere 14 ila 30 bin kişi suya erişememesinden ya da 
suyla tedavisi edilebilecek hastalıklardan ölmektedir. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonuna göre, 
dünya nüfusu 2010 yılında, 2009 yılına kıyasla, 79 milyon kişi artarak, 6 milyar 908 milyon 
kişiye yükselmiştir. Bu rakam 2050 yılında ise, 9 milyar 150 milyonu bulacağı hesaplanmıştır 
(Duyar ve Özçelebi, 2012: 10). Dünya nüfusu yıllık 80 milyon olarak arttığına göre, ilave bu 
artış için her yıl 64 milyar m3 suya ihtiyaç vardır (Gürseler, 2013: 1-11).  Kanalizasyon 
olmayan, içecek ve kullanabilecek temiz su sıkıntısı çeken bölgelerde çocuk ölüm oranları 
gelişmiş ülkelere kıyasla 10-20 kat artıyor. Mikroplu sular her gün 3 bin 900 çocuğu 
öldürüyor (http://www.dunyagida.com.tr/haber.php?nid=1780, 15.03.2015). 

Dünya nüfusunun %60′ından fazlasına sahip Asya kıtası, bu kullanılabilir suyun 
%36′lık bir kısmına sahip. Kuzey Amerika dünya nüfusunun %8 civarında iken kullanılabilir 
suyun %15’ini almaktadır. Avrupa dünya nüfusunun %13’ünü alıken, suyun %8’ini 
almaktadır. Afrika ise nüfusu %13’e tekabül ederken, kullanılabilir suyun sadece %11’ini 
almaktadır. Öte yandan dünya nüfusunun %16′sına karşılık gelen Güney Amerika kıtasında 
kullanılabilir suyun %26′sı bulunuyor (UN (Birleşmiş Milletler), 2003: 9).7 

Su sıkıntısı gıda üretimi üzerinde de kısıtlayıcı bir etki yapmaktadır. Dünya Tarım ve 
Gıda Örgütü’ne (FAO) göre, yılda 2.700 kcal/kişi için 1.600 m3 suya ihtiyaç vardır. Dünya 
nüfusu 2000 yılı baz alındığında 2025’te %29 artacak ve 2050 yılına ise %47 artacaktır 
(Yıldız, 2010: 75).  

Bugün yapılan araştırmalarda 2.6 milyar insanın tuvaleti yok ve temel gereksinimleri 
için su bulamıyor. Kanalizasyon olmayan, içecek ve kullanabilecek temiz su sıkıntısı çeken 
bölgelerde çocuk ölüm oranları gelişmiş ülkelere kıyasla 10-20 kat artıyor. Mikroplu sular her 
gün 3 bin 900 çocuğu öldürüyor. İshal, kirli su kaynaklı hastalık ve ölümlerin bir numaralı 
nedeni olmaktadır. Dünyada her yıl 2.2 milyon insan ishalden ölmektedir. Gelişmekte olan 
ülkelerde endüstriyel atıkların yüzde 70’i hiçbir işlem görmeden doğaya bırakılıyor ve su 
kaynaklarını kirletiyor. Her yıl 300-500 milyon ton ağır metaller, toksik maddeler suları 
zehirliyor. 2075 yılında dünya nüfusunun bir damla su bile bulamayacağı miktarı 3-7 milyar 
olacağı tahmin ediliyor (http://www.dunyagida.com.tr/haber.php?nid=1780, 15.12.2015). 

2015 yılı itibariyle, dünya nüfusunun 1.3 milyarı gelişmiş ülkelerde yaşarken, 5.9 
milyarı ise az gelişmiş ekonomilerde yaşamaktadır. Bu 5.9 milyarın, 985 milyonu da en az 
gelişmiş ekonomilerde yaşamaktadır. Günümüzde her yıl %1.78’lik nüfus artışıyla dünya 
nüfusuna ortalama 80-95 milyon arasında yeni nüfus eklenmektedir (Aksu, 1998: 227-228). 
2050 projeksiyonuna göre; bu gelişmiş ülkelerin nüfus artışı düşük olmasına rağmen 
göçmenlerden, mültecilerden kaynaklanan, yabancı evliliklerin hızla artmasından 
kaynaklanan veya daha önce işçi olarak o ülkelere gelip yerleşen kişilerden kaynaklanan bir 
nüfus artışı karşımıza çıkmaktadır. Bunun sonucunda 2050 yılında gelişmiş ülkelerde yaşayan 

                                                           
7 Ayrıca bknz: Sercan TEZCANOĞLU, http://t24.com.tr /haber/su-savaslari-nerelerde-cikacak-kim-kiminle-
savasacak, 270718, Erişim Tarihi:15.03.2015. 
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insan sayısı 1.5 milyarı geçecektir. Az gelişmiş ülkelerde ise bu rakam 8 milyara (1.8 milyarı 
en az gelişmiş ekonomilerde ortaya çıkacak bir artışa) dayanacaktır. Yani 9 milyarı geçecek 
ciddi bir nüfus miktarı karşımıza çıkacaktır. Aşağıdaki tabloda dünya nüfusunun artışını kaç 
yılda yaptığını gösteren tablodur. 

 

 

GRAFİK 1: DÜNYA’DA YILLARA GÖRE NÜFUS ARTIŞ MİKTARI 

 

 

4. ORTADOĞU’DA HİDROPOLİTİK VE JEO-STRATEJİK ANALİZ 
“Orta Doğu” (Middle East) kavramını ilk defa 1902 yılında, bir Amerikalı askeri 

teorisyen olan Alfred Thayer Mahan tarafından ortaya atılmıştır8. İngilizler, Osmanlı Devleti 
                                                           
8 1902 tarihli National Review isimli dergide yayımlanan “The Persian Gulf and International Relations” başlıklı 
makalesinde yer alır. Mahan bu makalesinde, “denizlere hakim olan toplumlar, dünyaya da hakim olacağını öne 
süren görüşünü”, bu makalesinde Ortadoğu’yu analiz ederkende kullanır. Basra Körfezi’nin dünya ekonomisi ve 
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toprakları içerisinde kalan ve Uzak Doğu’ya geçişte önemli bir yer olan bölge için “Ortadoğu” 
terimini kullanmaya başlamıştır (Beaumont, Blake ve Wagsttaff, 1976: 1; Arslan, 2013: 1-6)9. 
Genişletilmiş Ortadoğu Bölgesi10 23 ülkeyi kapsayan; Suriye, Irak, Katar, Kıbrıs, Ürdün, 
İsrail, Lübnan, İran, Filistin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt, 
Bahreyn, Yemen, Mısır, Afganistan, Pakistan, Tunus, Cezayir, Libya, Sudan ve Fas ülkelerini 
içine alan ve 8.012.779 km²’lik bir alanı kapsamaktadır. Bizim çalışmamızda, batıda Mısır ve 
doğuda İran’ı içine alan, kuzeyde Türkiye ve güneyde Arabistan yarımadasını kapsayan 
bölgenin hidropolitik ve stratejik analizini yapacağız. Bu bölgenin makus talihini belirleyen 
su ve petrol olmuştur11. Bu konuda W. Churchill’in 1936 yılında Avam Kamarasında tarihe 
düşülmüş çok önemli sözü karşımıza çıkmaktadır; “Bir damla petrol, bir damla kandan daha 
değerlidir” (Karadağ, 2011: 15). 1897 Osmanlı topraklarında ilk petrol arama çalışmaları 
başlatılmıştı. Osmanlı devlet yönetimi, “kandan daha değerli” olan metanın stratejik önemini 
kavrayabilmiş değildi. 1899’da İngiltere, Ortadoğu’ya yerleşmeye başlamış, Kuveyt’te petrol 
arama ve çıkartma çalışmalarına (bir daha bu bölgeden çıkmamak üzere) çoktan girişmişti. O 
tarihlerde bu toprakların sahibi Osmanlı İmparatorluğu idi. Kurtlar sofrasında paylaşım 
mevzusu da çok stratejik öneme sahip ve değerli topraklar üzerinde oturan Osmanlı’nın 
paylaşılması idi. Bu paylaşımdaki ana faktörler “kan, petrol ve su” olmak üzere üç önemli 
stratejik enstrümandı. Bu üç stratejik unsur dönemsel olarak incelendiğinde, geçen yüzyıl 
petrol’ün stratejik silah olarak kullanıldığı bir dönem iken, 21. yüzyıl “su ve suyun 
paylaşımı” stratejik bir silah olarak kullanılacağı bir yüzyıl olacaktır. 

Jeostrateji kavramı, stratejik açıdan coğrafi unsurların incelenmesini ve stratejik 
sonuçların çıkarılmasını kapsar. Stratejiyi; politik ve askeri anlamda strateji olarak ayırmak ve 
ikincisinin, son tahlilde birincisine bağlı olabileceğini söylemek olasıdır. XX.yüzyıl 
başlarında, ekonomik, siyasi ve coğrafi faktörlerin stratejiyi etkilediği geniş şekilde kabul 
görmüş ve stratejinin zaman ve gereksinmelere göre uydurulması gerektiği belirtilmiştir. 
Jeostrateji terimi, ilk defa Alman Jeopolitik Enstitüsü’nün çalışmaları sırasında, stratejik 
makamların dünya coğrafyası hakkında ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri toplayıp 

                                                                                                                                                                                     
deniz hakimiyeti üzerindeki büyük rolü ve önemini anlatırken, Osmanlı topraklarının hükümranlığı altında olan, 
(Orta Doğu (Middle East) kelimesini) Arap yarımadası ve Hindistan arasındaki bölge için kullanır. Daha 
önceleri bölgeye “Levant”(Güneşin doğduğu yer) denilmekteydi. Erdal ŞİMŞEK, (2005), “Türkiye’nin 
Ortadoğu Politikası”, Kumsaati Yayınları. İstanbul, Şubat 2005.s.10., Ayrıntılı olarak bknz: Ezgi ARSLAN, 
(2013), “Ortadoğu Kavramının Ortaya Çıkışı”, s.1-6., http://www.yenimakale.com/ortadogu-kavraminin-ortaya-
cikisi.html#ixzz3fEnjLedy; erişim tarihi: 07.07.2015. 
9Ayrıca bknz: Sedat LAÇİNER, (2007), “Ortadoğu diye bir Yer Var mı”, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt:3, 
Sayı:10, Ankara, 2007, s.153-155. 
10 2004 yılı Haziran ayında Sea Island’da toplanan G-8 zirvesinden sonra “Büyük Ortadoğu Projesi” “Geniş 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi” adını aldı. 
11 Bölgenin 21. yüzyıldaki önemli yeri petrol üretimiyle belirginlemitir. Dünya petrollerinin % 65,3’ü 
Ortadoğu’da, % 9,1’i Güney ve Orta Amerika’da, % 7,3’ü Afrika’da, % 6,2’si eski SSCB bölgesinde, % 6,1’i 
Kuzey Amerika’da, % 4,2’si Asya Pasifik’te ve % 1,8’si Avrupa’da bulunmaktadır. Ortadoğu petrolü Avrupa ile 
Asya’nın enerji ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü karşılamaktadır. Doğalgazın ise %36,1’i Ortadoğu’da 
bulunmaktadır (Çevik, 2005: - 171 - 22). “Batı Avrupa’da tüketilen petrolün % 75’i, Japonya da tüketilenin de % 
90’ı Ortadoğu’dan gelmektedir. Bu stratejik hammadde zenginliği, Ortadoğu’yu büyük devletler arasında bir 
rekabet alanı haline getirmitir (Sander, 2007: 74). Bu bölgenin Fas’tan Irak’a kadar olan alanın 2/3’ü çöldür. 
Mısır’ın %97’si, Ürdün ve Irak’ın %87’si, İsrail ve Filistin’in 2/3 ü çöldür. Lübnan’da ise %55’dir. Çöl 
ikliminde yaşayan ve çalışan insanların günlük su kaybı ortalama 8-10 litre civarındadır.  
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değerlendirme anlamında kullanılmıştır. Jeostratejinin temel unsurları şunlardır (Mütercimler, 
2002: 10);  

a) Ülke Unsurları 
b) Arazi Unsurları 
c) Nüfus Unsurları 
d) Sosyal Unsurları 
e) Ekonomik Unsurları 
f) Politik Unsurları 
g) Stratejik Unsurları 
h) Tarihsel  Unsurları 

 

Jeostratejik analiz yapılırken bu analizlerin hepsini kullanabilmek mümkünse de, 
birkaç tanesi de (konumuz gereğince arazi unsuru, nüfus unsuru, ekonomik unsur, stratejik 
unsur) kullanılabilmektedir. Zaten jeostratejik ve jeopolitik analizde coğrafik konum, 
devletler ilişkisinde ve mücadelesinde belirleyici rol oynamaktadır. Tarihten gelen bu süreç 
sonucunda, devletler buna göre ittifaklar oluşturur ya da çıkar mücadelesine girerler. Coğrafya 
bilimi temelinde ortaya konan hidroloji bilimi (su bilimi) insanlığın tarihinde çok önemli bir 
yere sahiptir. Buna göre hidroloji biliminin politika bilimi ile birlikte kullanılmaya başlandığı 
20. yüzyılın son çeyreğinde bilimsel literatüre girmiş olup, günümüzde önemi her geçen gün 
artan  hidropolitika kavramı üzerinde analizler yapan çalışmalara sıkça rastlanılmaktadır.Bu 
bağlamda  hidropolitika kavramını tanımlamak gerekirse; “Ülkeler arasında su kaynaklarının 
kullanımı nedeniyle ortaya çıkan çıkar ilişkilerini değerlendirerek, sudan yararlanmaya dönük 
sosyoekonomik, politik, hukuki hatta stratejik önlemlerin alınmasına yönelik politikalar” 
olarak tanımlamak mümkündür (Yıldız ve Özbay, 2012: 22-23).  

Ayrıca ülke içindeki yerel siyaset ile devletin belirlediği bu konudaki kırmızı çizgileri 
de eklemek gerekir. Hidropolitika’nın önemi yeni yeni ortaya çıksada devletlerin temel 
ilişkilerinin belirlenmesinde önemli bir yere sahip olup, bu yüzyılda çok önemli sonuçlar 
doğuracak olan bu bilimin strateji bilimi ile birlikte analizini devletler nazarında çok iyi 
yapmak gerekir. Bir devletin dünya siyaset arenasında güçlü bir pozisyona sahip olabilmesi ve 
aktif rol alabilmesi için, yukarıda belirttiğimiz tüm bu unsurların optimum ölçüde 
kullanılmasını gerektirir. 

Ortadoğu bölgesi dünya nüfusunun %5’ini meydana getirirken, su kaynaklarının ancak 
%1’ine sahip olmaktadır. Su politikasını (hidropolitikasını) ve stratejisini belirleyen 4 temel 
unsur vardır; 

1- Suyun önemi ve iktisadi hayattaki kullanım miktarı,  
2- Din ve mezhep olgusu, 
3- Ülke politikaları ve bölge dışı aktörlerin etkileri, 
4- Ülkelerin coğrafi konumları ve yaşam koşullarıdır. 

 

Henry Kissinger’ın bir zamanlar söylediği bir söz çok önemlidir; “Devletlerin 
kontrolü için Petrol’ün, halkların kontrolü için ise Suyun kontrolü yeterlidir” (Eslen, 2005: 
17). “Yakın gelecekte, Kıbrıs ve Türkiye’nin önemi daha da artacak ve dünya siyasetinin 
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temel yörüngesi enerji ve hidropolitika (suyun stratejik kullanma siyaseti) oluşturacaktır. 
Türkiye, Ortadoğu bölgesi’nde en kaliteli ve kullanılabilir suyuna sahiptir.” (Kılıçbeyli, 2004: 
26). 1997 yılında BM Genel Sekreteri olan Butros GALİ’nin, 21. yüzyılın temel 
çatışmalarının “su odaklı” olacağı tezi dikkat çekicidir. Bu bağlamda, çatışma beklenen 
topraklar; başta Ortadoğu, KuzeyAfrika-Orta Afrika bölgesi, Meksika-A.B.D, Orta ve Güney-
Doğu Asya bölgesinde, Hindistan-Bangladeş-Pakistan, Çin-Orta Asya ülkeleri arasında ciddi 
çatışmalar beklenmektedir. ABD’nin en önemli düşünce ve stratejik araştırma kurumlarından 
olan Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS), 30 Eylül 2005 tarihli “Global 
Water Futures” (Küresel Su Geleceği) adlı çalışmasında ilginç tespitler bulunmaktadır; 
“Şimdiden bölgesel krizlere neden olan küresel su sorunu, gelecekte çatışmaların ve 
istikrarsızlıkların nedenini oluşturacaktır. Su sıkıntısı, arz ve talep arasındaki dengesizli 
yüzünden insanlığı dünya tarihinin dönüm noktasına doğru sürüklemektedir. Su sorunları, 
jeopolitik istikrarsızlıkların nedenini oluşturacaktır. ABD ulusal güvenlik stratejisini 
güçlendirmenin yolu olarak, su sorununu öncelikler listesindeki yerini 
yükseltilmelidir.”(Günal, Aralık 2005, 2023 Dergisi) Aslında ABD, suyun kullanımı ya da 
insanlığın ihtiyacından öte, küresel siyasi otoritesini ve dünya üzerindeki patronajını devam 
ettirebilmek için, suyu bir çeşit “stratejik meta” olarak Ortadoğu veya Dünya’nın diğer kaotik 
coğrafyalarında kullanmak istemesidir. Yine bu doğrultuda CSIS tarafından 2006 yılında 
ortaya konan “Uluslararası Su Girişimi” için 3 amaç belirlemiştir (CSIS (Center for Strategic 
and International Studies), 2006: 1-3): 

 Güvenilir su ve sağlık koruma (hijyen) erişiminin arttırılması, 
 Su kaynakları yönetiminin geliştirilmesi ve su verimliliğinin arttırılması, 
 Su güvenliğinin geliştirilmesi. 

 

Asıl sorun önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak ciddi iklim değişiklikleriyle birlikte, 
büyük bir göç ve mülteci dalgasının suyun olduğu coğrafya’ya doğru kayacağıdır. 
Günümüzde 3-5 milyon mülteciden çekinen Avrupa ve Kuzey Ülkeleri bu durumda ne 
yapacağı hidropolitika konusunu daha da ilginç hale getirmektedir.  

Hidropolitik stratejisi, Türkiye’yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 2025’ten 
itibaren önem kazanmasına sebep olacaktır. İsrail, Türkiye topraklarından çıkan ve Akdeniz’e 
dökülen ve günlük 6 milyon metreküplük (m3) sahip olan Seyhan ve Ceyhan nehirleri ile 
Manavgat çayını almak; böylece su sorunundan tamamen kurtulmak istiyor. Bu amaçla, 
Türkiye’den İsrail’e su borusu hatlarını kurma planı yatmaktadır. Burada kişi başına düşen 
yıllık su miktarı İsrail’de 370 m3 “yaşamak için gerekli su sınırının altında olan” ülke 
durumundadır (Falkenmark ve Rockström, 2004: 45-54).  

Bu bağlamda Elif  H. Kılıçbeyli’nin strateji ile ilgili şu tespiti oldukça önemlidir:   
“Bir ülkenin eline geçtiği zaman bu ülkenin gelecekte icra edeceği her türlü harekatta 
kazanacağı ve kabiliyetin değerinin ölçüsünü; bahse konu toprağı kaybeden ülke için tecavüze  
karşı koymada sahip bulunduğu olanak ve yeteneklerinin uğrayacağı kayıpların ölçüsü ifade 
eder.”(Kılıçbeyli, 2004: 26). Yani, Türkiye Kıbrıs adasını kaybederse, özellikle askeri güç 
bulundurma ve kullanma durumunu yitirirse, Türkiye’nin nefes alma ve Ortadoğu’da stratejik 
bir hareket ve politika üretmesi tamamen ortadan kalkacaktır. Bu bağlamda suyun adaya 
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götürülmesi politikası, bu adanın stratejisini belirlemede bizi bir adım öne çıkmamızı 
sağlatacaktır. 

    HARİTA 1:  KKTC İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ SU GEÇİŞ PLANI 

 

Bu itibarla, Osmanlı’nın yıkılmasından, I. ve II. Dünya Savaşları’nın  nedenine, bu 
bölgedeki devletlerin sınırlarının çizilmesine, çevre ülkelerin devlet yönetimlerinin batıdan 
icazet almasına kadar pek çok konuda ve bu bölgede anlamlandırılamayan birçok şeyin perde 
arkasında yatan şey, “petrol, doğal gaz ve değerli madenlerdir ”. Bu bağlamda Kıbrıs bu 
bölgenin kalbgâhı ve kilit noktasıdır. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının İskenderun 
Körfezine çıkması, Kerkük-Musul-Yumurtalık petrol boru hattının İskenderun Körfezine 
çıkması, Novorossiysk-Samsun-Ceyhan petrol boru hattının İskenderun Körfezidir. Yine 
Kerkükten çıkan, Lazkiye’ye (Suriye) ulaşan bir başka boru hattı yine Kıbrıs Adası’nın 
tam karşısındaki limandan Akdeniz’e çıkmaktadır. Sadece bu 4 (dört) boru hattı, bu adayı 
stratejik yapmakla kalmayıp, kontrol merkezi haline getirmektedir. Kıbrıs, Ortadoğu’nun 
kilidi ve anahtarıdır. Bunun için gelecekte senaryolar bu ada üzerinde cereyan edecektir. Su 
politikası kadar üzerinde ciddi durulması gereken bir dış politika sorunudur (Aksu, 2013: 50-
58).  

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, su ve suya dayalı bölgesel kalkınma projeleri ile 
sürdürülebilir kalkınma ve yoksullukla mücadelede önemli bir rol oynar (Yıldız ve Özbay, 
2012: 23). Bu politikaların başında tüm Ortadoğu’ya yönelik olarak, 1980’lerden itibaren 
ortaya konan Dicle ve Fırat nehirlerinin beslediği Güneydoğu Anadolu Projesi (Aksu, 2004: 
72-75)12 barındırdığı unsurlarla, sosyal, kültürel, ekonomik ve fizikî boyutta ülkemize önemli 

                                                           
12 Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde; Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Batman, Şırnak, Siirt, Mardin ve 
Şanlıurfa illerinde yaklaşık 74.000 km’lik bir alanı içermektedir. Türkiye nüfusunun 1/11’i Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde yaşamaktadır. Bu alan Türkiye yüzölçümünün yüzde 9’una tekabül etmektedir. Bu alanı bazı 
devletlerle kıyarlarsak; İngiltere’nin 1/3’üne, Belçika’nın 2.4 katına, Hollanda’nın 1.8 katına, Yunanistan’ın 
1/2’sine, Danimarka’nın 0.9 katına, İsviçre’nin yaklaşık iki katına eş değerde bir coğrafik alanı kapsamaktadır. 
Bu kıyaslama ile projenin ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Ayrıntılı olarak bknz; Levent AKSU, 
(2004), “Güneydoğu Anadolu Projesi ve Önemi”, 2023 DERGİSİ, Sayı:52, Ağustos 2004, Ankara, s.72-75. 
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yenilikler getirecek bir projedir. Bu projenin büyüklüğünü anlayabilmek için bir örnek 
vermek gerekirse, proje gerçekleştiği zaman Türkiye’nin 55 milyar dolarlık bir tarım ihracat 
potansiyeline ulaşacağı belirtilmektedir. Bugün Irak ve Suriye’nin millî gelirleri toplamının 
50 milyar dolar ($) civarında olduğu düşünülürse bu projenin önemi daha iyi anlaşılacaktır 
(Aksu, 2004: 73).  

Su neden bu kadar çok önemli ve kıymetli bir durum ifa etmektedir? Bu sorunun 
cevabını tarihsel süreç analizinde ve jeo-stratejik analizlerle açıklamak mümkün olacaktır. 
Jeostratejiyi açıklayan iki tanım vermek gerekirse; “Bir devlet, ülkesinin ve çevresinin 
üzerinde bulunduğu bölgenin coğrafi, hidrografik, meteorolojik ve iklim özellik ve 
olanaklarından askeri harekatta stratejik komuta kademelerine yararlanması 
bilimidir.” Diğer bir tanıma göre ise; “Ulusal siyasi hedeflere ulaşmak için, büyük askeri 
kuvvetlerin nerede, ne zaman, nasıl bir biçimde kullanılacağını düzenlenmek biçimidir.” 
(Mütercimler, 2002: 8-10) Ayrıca bu unsurlara, ülkenin sahip olduğu bilim ve teknoloji 
kullanma durumu ile siyasi karar alabilme mekanizması da birer etken unsurlardandır. 
Stratejik düşünce bir askeri ve siyasi mücadeleyi başarıya götürecek yolları irdeleyen düşünce 
alanıdır (Akad, 2012: 3-20). 

 

"Su enerjiden de önemli.Enerjiyi bir biçimde ikame   
 edebilirsiniz. Ama su hiçbir şekilde ikame edilemez. 

  Dolayısıyla su konusunda Türkiye Ortadoğu’da temel 

    oyuncu hatta tek oyuncu."13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
13 Gülgün AKBABA, (2001), “Suyun İnce Siyaseti”, Prof.Dr.Ali İhsan Bağış ile yapılan bir röportaj, Bilim ve 
Teknik Dergisi, Nisan 2001, İstanbul, s.37. 
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HARİTA 2: ORTADOĞU’DA ÜLKELER, SU KAYNAKLARI VE NEHİRLER    

 

Sınır aşan sular konusu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kuruluş yıllarında 1920 Gümrü 
Antlaşması14, 1921 Moskova Antlaşması15, 1921 Ankara Antlaşması ve 1924 Lozan 
Antlaşmalarında16 da bu konu önem arz etmiş ve yerini almıştır. Yeni Türkiye 
Cumhuriyeti’nin sınırlarının belirlenmesinde bu sular önem arz etmiş, Türkiye'nin sınırlarını 
çizmek için ele alınmıştır. Dünya’da sınırları aşan nehir sayısı, 215 tanedir.17 Dünyada 145 

                                                           
14 2-3 Aralık 1920 gecesi imzalanan Gümrü Antlaşma’sına göre; Aras Nehri Çıldır Gölüne kadar uzanan hat Doğu sınırı 
olarak çizilecektir. 
15 TBMM ve Rusya arasında karşılıklı menfaatler adına 16 Mart 1921 tarihinde imzalanmış bir antlaşmadır. 
Doğu sınırı garanti altına alındı. Arpaçay ve Aras nehirleri sınırın çizilmesinde önemli etken oldu. 
16 Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda belirlenen şekliyle kabul edildi. Meriç Nehri'nin  Türkiye-Yunanistan 
sınırını çizmiştir. 
17Türkiye’nin 2753 km’lik sınırlarının, %22’si (605 km) nehirlerden oluşmaktadır. Bu nehirleri sıralamak 
gerekirse; Türkiye’nin sınırının oluşturduğu sınıraşan sular nitelikli akarsuları şunlardır: 

1- Aras Nehri: Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan 

2- Arpaçay: Türkiye, Ermenistan 

3- Hezil Çayı (Dicle'nin kolu): Türkiye, Irak 

4- Meriç: Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye 

5- Mutlu Deresi (Rezve): Türkiye, Bulgaristan 

Türkiye’nin sınıraşan su havzaları Meriç Havzası, Çoruh Havzası, Kura-Aras Havzası, Asi Havzası ve Fırat-
Dicle Havzalarıdır. 

http://www.akademikbakis.org/
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ülkenin sınır aşan nehir havzasında toprağı bulunmaktadır. Sınır oluşturan sularla birlikte bu 
sayı 200 civarındadır. Bunlardan bir çoğu iki veya daha fazla ülke arasında tam geçerli ve 
üzerinde ittifak yapılmış kanunlar olmadan kullanılmaktadır. Devlet serveti olarak 
nitelendirilecek bu sınırların kullanımı ile ilgili kabul edilmiş emredici bir uluslararası kanun 
yada düzenleme yoktur. Sadece AB’nin bu konuda aldığı 3 sözleşme bulunmaktadır18 ve bu 
sözleşmelerin hiçbirinde Türkiye taraf değildir.  

 İngilizlerin hakim olduğu yerlerde askeri üsler kurduğu ve toprak parçalarında yaşayan 
yerli halkı ve toplumları  etnik ve dini kökene göre birbirine düşürerek, “böl, parçala ve yut” 
stratejik taktiğini yüzyıllardır tüm sömürge ülkelerinde acımasızca kullanmıştır. Ortadoğu’da 
bu acımasız İngiliz siyasetinin yapıldığı ve uygulandığı şanssız bölgelerin başında 
gelmektedir. Bu bağlamda İngiliz emperyalist dış siyasetinin tarihsel süreç içerisinde analiz 
ettiğimizde, “Stratejik Öneme Sahip Toprak Parçasında Yaşayan Birbirine Bağlı 
Toplumları; Önce Bölmek ve Aralarına Nifak Sokmak, Daha Sonra Arabulucu Rolüne 
Soyunmak ve 3. Aşamada ise, Güçsüzleşen ve Dağılan Toplumları Kendi Himayesi Altına 
Almak” şeklinde bir özet yapmak mümkündür. Aslında tüm emperyalist devletlerin temel dış 
politika düşünceleri ve savları bu 3 aşama üzerine kuruludur (Aksu, 2013: 50-58). Konumuz 
itibariyle, bu bölgenin olmazsa olmazı “sudur”. Su üzerine oynanacak stratejik oyunlar ve 
politikalar bizi ve çevre ülkelerini bire bir etkileyecektir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda ülke 
sınırlarını belirleyecek ve çiziminin nedeni olacak tek enstrüman; suyun paylaşımı ve 
kaynağını almak üzerine olacaktır. 

Ortadoğu'da fiziksel altyapı yatırımları yapılmakla birlikte, su talebini yönlendirici 
yasal ve kurumsal düzenlemeler son derece yetersizdir. Bu olumsuz tabloya rağmen, 
bölgedeki ülkelerin çoğu, az miktardaki su kaynaklarını ziraî alanların sulanması, sanayi ve 
evsel su arzı için verimsiz bir şekilde kullanmaya devam etmektedir. Halen bölgedeki su 
varlığı ortalama 1500 m3 /kişi/yıl civarındadır. Bu rakam dünya ortalamasında ise 7000 m3 
/kişi/yıl’dır. Söz konusu ortalama değer Ürdün, Yemen, Filistin’de 200 m3 /kişi/yıl değerine 
kadar düşmektedir. Ekonominin tüm sektörlerinde (tarım, sanayi gibi) ve evsel kullanımda su 
talebi yükselişi sonucu, belirtilen ortalama 1500 m3 /kişi/yıl mertebesinde olan su arzının, 
2025 yılında bölgenin nüfusu 295 milyona çıkarken, ortalama 500 /kişi/yıl seviyelerine 
düşmesi beklenmektedir. Ortadoğu kişi başı su varlığı bakımından ciddi su sıkıntıları çekeceği 
bir sürece girmek üzeredir. Türkiye bu ortalamanın üzerinde yer alırken, Filistin ve İsrail 320 
m3 su ile ciddi su sıkıntılarının baş göstereceği ülkeler olacaktır (Çiçek ve Ataol, 2009: 51-
64).  

       TABLO 2:  ORTADOĞU ÜLKELERİNİN TOPLAM SU TALEBİ (Milyon m3/yıl) 
                                                           
18 AB’de 14 Nisan 2003 tarihli Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi’nde Dicle ve Fırat nehirlerinden bahsedilerek, 
AB Çerçeve Su Direktifi (SÇD) ve AB’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uygun olarak Türkiye’nin su 
sorunlarını çözmesini öngörmektedir. Bu sözleşmede “uluslararası sular” kavramı üzerine oturtulmuştur. Bu 
yönü ile Fırat ve Dicle Nehirleri Suriye ve Irak için “Uluslararası Su” statüsünde algılanırken, Türkiye için bu 
nehirlerin durumları “Sınır Aşan Su” (Transboundary Rivers) olarak görülmektedir. Uluslararası Su ve Sınır 
Aşan Sular kavramı birbirine karıştırılmaktadır. Uluslararası Su; iki devletin sınırları çizen sular olup, iki ülke 
arasında eşit şekilde paylaşılmaktadır. Sınır Aşan Sular ise; Fırat ve Dicle gibi bir ülkeden doğan, beslenen ve 
bu ülkede bir müddet aktıktan sonra bir veya birkaç ülkeye akan sulardır. Örneğin, Meriç nehri (Türkiye-
Yunanistan sınırını çizen) ile Arpaçay nehirleri (Türkiye-Ermenistan sınırını çizen) uluslararası sulardandır. Bu 
konuda bknz; Metin SALTÜRK, (2006), “Ortadoğu’da Su Sorunu ve Türkiye Açısından İncelenmesi”, Journal 
of Security Strategies (Güvenlik Stratejileri Dergisi), Issue: 03/2006, s.25-26.   
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ÜLKELER 

1990 Yılı 
Kullanımı (Milyon 

m3/yıl) 

2000 Yılı Kullanımı 

(Milyon m3/yıl) 

2025Yılı Kullanımı 

(Milyon m3/yıl) 

SURİYE  9.000 16.500 29.000 

ÜRDÜN 920 1.500 1.900 

IRAK  40.000 51.000 70.000 

LÜBNAN 1.000 1.400 2.700 

İSRAİL  1.900 2.500 3.500 

FİLİSTİN  - 500 800 

SUUDİ ARABİSTAN 16.000 13.000 22.000 

KATAR 190 300 500 

BAE 1.900 2.200 3.200 

KUVEYT 330 670 970 

BAHREYN 300 400 500 

UMMAN  1.100 1.200 2.000 

YEMEN 2.900 3.900 4.800 

MISIR 60.000 69.000 84.000 

TOPLAM  135.540 164.070 225.870 

Kaynak: Aziz KOLUMAN ve Alper ŞEN, “Dünyada Su Kaynaklarının Paylaşımı Konusunda 
Yaşanan Başlıca Sorunlar”, içinde Dünyada SuSorunları ve Stratejileri, Avrasya Stratejik 
Araştırmalar Merkezi Yayınları, Ankara, 2003, s.111’deki tablodan alınmıştır. 

              TABLO 3:  Dünya’da Kişi Başına Düşen Su Miktarı (Yılllık/ m3)        
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Türkiye, bölgede önemli bir aktör olmak istiyorsa ve sözü geçen ülke pozisyonuna 
soyunmak istiyorsa “suyu” stratejik bir koz olarak kullanmak zorundadır. Bu konuda 
Türkiye’nin su konusunda yetiştirdiği en önemli uzmanlarından olan Prof.Dr. Ali İhsan 
Bağış’ın sözleri bu konunun önemini anlatmaya yetmektedir;  "Türkiye'nin su siyaseti; 1987 
yılından beri izlediği Dicle ve Fırat nehirlerinden Suriye ve Irak'a saniyede 500 m3 su 
verilmesi üzerinedir. Elinde mevcut olan suyu komşularının aleyhine değil, komşularıyla 
işbirliği içinde ortak bir refah için kullanmayı amaçlamıştır. Burada karşılıklı bağımlılık 
yaratmak zorundayız. Tıpkı, Türkiye’nin Rusya’dan petrol ve doğalgaz aldığı gibi karşılıklı 
bağımlılıklar yaratmak zorundayız. Su bakımından Suriye ve Irak fakir değil. Asıl suya 
ihtiyacı olan devletler, İsrail-Filistin-Ürdün ve Körfez ülkelerine gereklidir. Körfez ülkeleri 
zengin ve şimdilik petrol bol. İsrail Manavgat suyunu neredeyse bedavaya istiyor. İsrail şöyle 
bir politika güdüyor: Manavgat’tan suyu çok ucuza alıp, alacağı suyu Filistin’e ve Ürdün’e 
götürmek istiyor. Bunun karşılığında barışı satın almak istiyor. İsrail barışı satın aldığında, 
üstelikte Türkiye’nin suyuyla, böylece Türkiye’nin Ortadoğu bölgesi’nde herhangi bir kozu 
ve dolayısıyla ağırlığı kalmamış olacaktır. Bunun altını çizerek söylüyorum. Ayrıca İsrail 
yukarıda belirttiğimiz sulardan da verilmesini istiyor. Suriye’ye verilmeden kendisine 
verilmesini istiyor.” (Akbaba, 2001: 36-40). 

Türkiye, Ortadoğu’nun hidropolitikasını elinde tutan ve ekonomisi için yaşamsal 
öneme sahip bir stratejik değer olan “suya” sahiptir.  Bu su kaynaklarından Dicle ve Fırat, 
Suriye ve Irak’a akarken, Fırat Nehri, Dicle Nehri'ne ulaşıncaya kadar yaklaşık 2.330 km. 
uzunluğundadır. Fırat Nehri'nin, Suriye ile Irak arasındaki sınırda yıllık su potansiyeli 35 
milyar m3'e ulaşmaktadır. Suriye'nin katkısı sadece 3,4 milyar m3'tür. Irak topraklarından ise 
hiçbir katkı olmamaktadır. Belirtilen rakamlara göre, Fırat Nehri sularının yaklaşık % 90'nı 
Türkiye topraklarında, %10'u ise Suriye'de oluşmaktadır. 1937-1993 yıllarını kapsayan 
ölçümlere göre, Fırat Nehri'nin ortalama yıllık su miktarı 31.6 milyar m3'tür. Dicle Nehri, 
Fırat ile birleşme noktasına kadar yaklaşık 1840 km. yol kat etmektedir. Cizre akım rasat 
istasyonu verilerine göre, Dicle Nehri'nin ortalama yıllık akım miktarı 16.2 milyar m3'tür. 
Türkiye'nin toplam katkısı 21.3 milyar m3'e ulaşmaktadır. Türkiye’nin kuzeydoğu Akdeniz’e 
akan suları Ortadoğu’yla bire bir ilgilidir. Akdeniz’e akan, Ceyhan, Seyhan, Aksu, Göksu, 
Köprüçay, Dalaman, Manavgat, Alata, Eşen’in yıllık su akımları toplamı 35 milyar m3 ‘tür. 

Ortadoğu bölgesindeki beş önemli sınır aşan nehir sisteminden üçü Türkiye 
topraklarından doğmakta veya denize dökülmektedir. Bu sular Fırat, Dicle ve Asi nehirleridir. 
Ortadoğu su kaynakları itibariyle başlıca beş su kaynağından beslenmektedir (Ekinci, 2013: 1-
4): 

 Türkiye’den doğup, önce Suriye’ye ardından Irak’a geçen Fırat ve Türkiye’den 
doğup Irak’a geçerken Fırat Nehri ile birleşerek Şattülarap adını alan Dicle Nehri 
havzası. 

 İsrail, Ürdün ve Filistin tarafından kullanılan, Golan Tepeleri’nin batısından 
başlayarak önce Tiberiya Gölü’ne ve oradan İsrail işgali altındaki toprakları 
geçerek Ölü Deniz’e dökülen Ürdün (Şeria) Nehri havzası. 

 Lübnan, Suriye ve Türkiye arasındaki Asi Nehri havzası. 

http://www.akademikbakis.org/
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 Bir kolu Viktorya Gölü’nden, öteki kolu Burundi Nehri’nden başlayan ve Burundi, 
Raunda, Tanzanya, Kenya, Etiyopya, Uganda, Kuzey ve Güney Sudan ile 
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden geçen Nil Nehri. 

 Lübnan topraklarında doğup denize dökülen Litani Nehri. 

            Tablo 4:    Yıllara Göre Ortadoğu’da Nüfus Artışı 

ÜLKELER 

NÜFUS 
ARTIŞ 
ORANI (%) 

1950 YILI  

(MİLYON 
KİŞİ) 

1990 YILI  

(MİLYON 
KİŞİ) 

2000 YILI  

(MİLYON 
KİŞİ) 

2025 YILI  

(MİLYON KİŞİ)  

TAHMİNİ* 

SURİYE  3,6 3,5 12,4 17,5 35,2 

ÜRDÜN 3,3 2,3 3,5 5,3 10,8 

IRAK  3,4 5,2 18,1 24,8 46,3 

LÜBNAN 2,2 1,5 2,7 3,3 4,5 

İSRAİL  1,7 1,3 4,6 5,6 6,5 

FİLİSTİN 3 1 1,6 3 4,5 

SUUDİ 
ARABİSTAN 3,8 3,2 14,9 20,7 40,4 

KATAR 3,4 0,3 0,4 0,55 0,7 

BAE 2,2 0,07 1,6 2 2,8 

KUVEYT 2,8 0,15 2,2 1,7 2,8 

BAHREYN 3,1 0,12 0,5 0,65 1 

UMMAN  3,7 0,44 1,5 2,5 4,7 

YEMEN 3,7 4,3 12,4 18,1 43,1 

MISIR 2,2 20,3 56,5 67,9 90,5 

TOPLAM  3,0**  43,7 132,9 173,6 293,8 

*Tahmini Değerdir. ** Bölge Ülkelerinin Nüfus Artış Ortalaması. 

Kaynak: Özhan ULUATAM, (2004), “Damlaya Damlaya Ortadoğu’da Su Sorunu”, 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2004, s.105’deki tablodan alınmıştır. 

Ortadoğu'daki su sorunun temel gerekçeleri şu şekilde sıralanabilir (Saltürk, 2006: 32): 
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 Kurak ve yarı kurak bölgelerde tatlı su ekonomik gelişmenin önemli bir 
unsurudur. Bölgede tatlı su eşit olmayan bir şekilde dağılmıştır.  

 Su arzındaki kısıtlamalara karşın su tüketimi 100 yıl boyunca 10 kat artmıştır.  
 Su kaynaklan iyice kıt hale gelmiş, yeni su kaynakları yaratabilmenin maliyeti 

artmış ve var olan kaynaklar üzerindeki ülkeler arası rekabet büyük boyutlara 
ulaşmıştır.  

 Bölge ülkelerinin nüfus artışındaki aşırı yüksek hız, kişi başına düşen tatlı su 
miktarını hızla azaltmaktadır.  

 Endüstri, kentsel atık sular ve tarımsal ilaçlama ve gübreleme kökenli kirlilik, 
bölgesel su kaynaklarının kullanımını daha da zorlaştırmaktadır.  

 Büyük miktarda sulamada kullanılması nedeniyle, yer altı suları hızlı bir 
şekilde azalmıştır.  

 İlkel sulama metotları nedeniyle, büyük su kayıpları ortaya çıkmakta ve 
toprakta tuzlanma sorun haline gelmektedir.  

 Mevcut su potansiyelinin ancak 40 milyar metreküpü fiilen kullanılmakta, 
bunun %12'si içme ve kullanma, %10'u sanayide, %78'i ise tarımsal sulamada 
kullanılmaktadır. 

Ortadoğu bölgesinde, “su” temelinde hidropolitik analiz yapılırken, uluslararası 
düzeyde etkili olabilecek sosyal, ekonomik, siyasi, stratejik ve askeri konuları bilmek gerekir. 
Bu yaklaşımlar doğrultusunda hidropolitik analiz yapmak gerekir;  

i. Ortadoğu’da mevcut su kaynakları ihtiyaçları karşılayamayacak hale gelmiştir. 
Suyun arz-talep dengesi; talep aleyhine bozulmuştur. Bu durum, bir yüksek strateji politikası 
olarak ya da bir üst akıl politikası olarak, Ortadoğu insanının yaşamını güçleştirerek, bölgede 
yakın gelecekte ciddi bir su kıtlığını meydana getirecektir. Bu bazı ülkelerin (İsrail, A.B.D, 
İngiltere vs.) bölgeyi boşaltma (göçe zemine hazırlamak) ve yaşanmaz hale getirmenin alt-
yapısını oluşturma sürecidir.  

ii. Bunun sonucu olarak su, Ortadoğu’da ortaya çıkacak olası muhtemel savaş 
senaryolarının içinde başlıca potansiyel nedeni olmaya adaydır. 

iii. Ortadoğu’da suyun bölgede dengesiz dağılımı, aşırı nüfus artışı, suyun kullanım 
miktarının artması, coğrafik yapının kurak olması, bölgedeki sıcaklık artışı ve iklim 
özelliklerinin değişmesi, siyasi ve sosyal yapılar, din ve mezhep yapılanması ve bunlar 
arasındaki çatışmalar, askeri güç ve iktisadi yapı, iktidar mücadeleleri, halk ile tek adam 
(despot-otoriter) yönetimleri arasında asla bir bütünleşmenin olmadığı, istikrarsızlığın ve geri 
kalmışlığın, fakirliğin yanında çok büyük zenginliğin bulunduğu, gelir dağılımındaki 
adaletsizliğin aşikar bir şekilde göze çarptığı vs. olmak üzere onlarca etken faktör bölgedeki 
dengelerin bozulmasında rol oynamaktadır. 

iv. Dünya ortalamasının üstünde meydana gelen nüfus artışı. Bu nüfus artışının önüne 
geçebilmek için bir şekilde savaşla, susuzlukla, çatışmalarla, işsizlik gibi nedenlerle 
topraklarını bırakıp gitmek zorunda bırakılması. Bunun altındaki temel neden “bölgeyi 
insansızlaştırmaktır” ya da asimile edilebilecek konuma getirmektir. 

http://www.akademikbakis.org/
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v. Hidropolitik analiz yapılırken, din-mezhep farklılığı ve istikrarsız politik rejimler bu 
bölge için belirleyici olmazsa olmaz bir durumdur. Özellikle din-mezhep savaşlarının odak 
noktasında bir kaç neden vardır. Birincisi, bu bölgede ciddi bir gelir ve rant paylaşımı var, 
ikincisi, bu topraklar dini motiflerle ve uzun yıllara yayılmış planlarla vazgeçilemeyecek 
kadar değerli görülmesi.  

vi. Suyu korumak ve tasarrufunu yapmak için yeterince bilgi düzeyinin olmaması ve 
teknolojik alt-yapı yoksunluğunun halkın üzerinde bir karabasan gibi çökmesi. Otoriter 
rejimler tarafından bilgisiz ve cahil bir toplum haline getirilerek, halklarına “köle” gibi 
muamele yapmayı bir politika olarak benimsenmiş olması. 

vii. Suyu tarımsal yapıdan, sanayi ve endüstriye kaymasını sağlatacak teknolojik ve 
siyasi iradenin yetersizliği ve bilgisizliğinin bulunması. 

viii. Hayat seviyesi herşeye rağmen artarken, su kültürünün ve kullanımı konusunda 
bilgisizlik bu bölgenin genel karakteristik özelliğini oluşturmaktadır. 

ix. Nüfus artış miktarı ile su artış miktarı arasında negatif bir durum vardır.   

Dünyadaki tüm insanlık bu tatlı su için mücadele etmekte ve yaşanan savaşların ana 
nedenlerinden birisi de bu tatlı suyun paylaşımı olmaktadır. Bizim konumuz bağlamında 
Ortadoğu, dünyanın yaşamak için gerekli su sınırının altında olan, en kuru ve su kaynakları 
bakımından dünyanın en fakir bölgelerindendir. Su kaynaklarının kıtlığı, bölgedeki ülkelerin 
birbiriyle çatışmasına sebep olurken, ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel yapılarının 
gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple, Ortadoğu'da su, günümüzde petrol 
kadar önemli hale gelmiştir ve yakın bir gelecek de petrolden çok daha önemli olacağının 
sinyallerini vermektedir. Ortadoğu’da su sıkıntısını en fazla yaşayan ülkeler, sırasıyla Filistin, 
Ürdün ve İsrail’dir. Yapılan hesaplamalara göre, 30 yıl sonra bu ülkelerdeki su kaynakları 
ancak içme gereksinimlerini karşılamaya yetecektir. Suya erişimde yaşanan sorunların artması 
1.2 milyar insanın güvenilir içme suyundan yoksun kalmasına, 2.4 milyar insanında çevre ve 
sağlık koşullarına uygun suya erişim sıkıntısı vardır. Dünya genelinde bu konuda suya erişim 
ve güvenilir suyu bulma konusunda sıkıntı vardır. Dünya üzerindeki dağılımı son derece 
dengesizdir. Bu sebeple, bazı ülkeler su zengini iken, bazı ülkeler de kuraklıkla karşı karşıya 
bulunmaktadır (Kırkıcı, 2014: 6). Afrika’nın büyük bölümü, Kaliforniya, Ortadoğu, Çin’in 
kuzeyi, Meksika ve Orta Asya’da su rezervleri tükenmektedir (Kartal, 2009: 65). Dünya’da 
kullanılan suyun %85’ini dünya nüfusunun %12’si yani zengin ülkeler tüketmektedir (Duyar 
ve Özçelebi, 2012: 13). Ortadoğu, dünyanın yağış açısından  en düşük seviyede olan ve su 
kaynakları bakımından en fakir bölgelerindendir. Bunun yanında aşırı nüfus artışı ile su talebi 
artarken, tersine suyun arzı düşmeye başlamıştır. Dünyada su sıkıntısı çeken 29 ülkenin 13’ü 
Ortadoğu Bölgesinde bulunmaktadır. Bölgede, mevcut su kaynakları, iklim şartları ve tabiat 
özellikleri gibi sebeplerle, son derece kritik ve stratejik bir kaynak haline gelmiştir. Bu 
sebeplerle, bölgenin kendine özgü teknik, sosyo-ekonomik ve politik yapısı (Bu bölgenin 
eğitim düzeyinin düşüklüğü, dinsel motiflerin farklılık arz etmesi, yeraltı zenginlikleri ve 
bunda gözü olan hegemonik siyasete sahip batılı devletlerin bu bölge için düşündükleri, siyasi 
yöneticilerin kişisel hırsları vb. nedenler) gözönüne alındığında, su kaynakları üzerinde uzlaşı 
ortamının sağlanmasındaki güçlükler de ortaya konulmuş olacaktır (Kırkıcı, 2014: 115). 
Çünkü bu bölgede çok fazla aktör, stratejik unsur ve siyasi enstrüman mevcuttur.  
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Tablo 5: Toplam Su Talebinin Kullanım Alanlarına Dağılımı (1994)(%) 

ÜLKELER 
KİŞİSEL 
KULLANIM 

 SANAYİ 
KULLANIMI  

TARIMSAL 
KULLANIM 

SURİYE  7 10 83 

ÜRDÜN 29 6 65 

IRAK  3 5 92 

LÜBNAN 30 5 65 

İSRAİL  16 5 79 

FİLİSTİN 12 13 75 

SUUDİ ARABİSTAN 25 5 70 

KATAR 43 1 56 

BAE 11 9 80 

KUVEYT 77 1 22 

BAHREYN 40 8 52 

UMMAN  7 1 92 

YEMEN 6 2 92 

MISIR 7 5 88 

TOPLAM  236 76 1011 

Kaynak: Orhan TİRYAKİ, (1994), “Sınıraşan Sular ve Ortadoğu’da Su Sorunu”,Harp 
Akademileri Komutanlığı Yayınları, İstanbul, 1994, s.112’deki tablodan alınmıştır. 
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Harita 3: 2040 Yılında Dünya’daki Su Sıkıntısı Olacak Bölgeler Ve Ülkeler 

Kaynak: World Resources Institute, 2015, “Water Stress By Country: 2040”,  27 
August 2015, http://reliefweb.int/map/world/water-stress-country-2040. Erişim Tarihi: 
15.03.2016. 

  Harita 4: Türkiye’nin Akarsu, Baraj Ve Gölleri 

 

   Kaynak: http://www.dsi.gov.tr Erişim tarihi:12.06.2015. 
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5. SONUÇ 
Ortadoğu’da su meselesi konusunda ortaya konabilecek ve yapılması gerekli  

politikaları maddeler halinde vermek gerekirse; 

 Ortadoğu Bölgesi’nde çok farklı din ve mezhebin bir arada yüzyıllardır yaşadığı 
ortamda insanların barışcıl ortamın oluşturulabilmesi için su ve suyun paylaşımı 
önemlidir.  

 Ortadoğu’da su meselesinin bir bölgesel çatışmaya veya geniş çaplı bir savaşa yol açıp 
açmaması, ülkeleri yöneten liderlerin siyasi istikrarsızlıklarına ve bölgeye dışarıdan 
etkide bulunan diğer devletlerin bu bölge ile ilgili hedeflerinin olması nedeniyle, “su” 
dan olmayan sebeplerle bir çatışma ortamına gidilebilir. Burada çatışmayı tetikleyecek  
dengesiz siyasi politikalar, yüksek askeri harcamalar ve istikrarsız sosyal yapılarıyla; 
İsrail, Filistin, Ürdün, Suriye, Lübnan, Irak gibi devletleri çatışma içine her an atabilir, 
bu durum bölgesel hatta bir dünya savaşına da  zemin hazırlayabilir. Bu bölge taşıdığı 
sorunlarla patlayacak bir bomba gibi yanı başımızda durmaktadır. 

 Ortadoğu Bölgesi’ndeki potansiyel su krizlerini ve su sıkıntısını aşmanın temel yolu 
eldeki kaynakların daha verimli olarak kullanılmasından geçmektedir. Ortadoğu'daki 
hızlı nüfus artışı, tarımsal sulama, yeraltı kaynaklarının uzun süre kullanımdan dolayı 
tükenmeye yüz tutması gibi hesapsız ve israf ölçülerinde su kullanılmasını önlemeye 
yönelik politikalar oluşturulmalı ve desteklenmelidir. Bu amaçla yapılabilecekler 
arasında tarım alanında çağdaş ve az su harcayan sulama yöntemlerine geçilmesi, 
kurak yörelerde sulu tarım yapılmaktan kaçınılması, halkı bilinçlendirerek ve 
kullanma suyunu fiyatlandırarak kentsel su kullanımının azaltılması sayılabilir. Suyun 
fiyatlandırılması da bir ekonomik baskı yaratacağından suyun israfının ve talebinin 
dengeli olmasına imkan sağlayacaktır.  

 Ortadoğu’da su kıtlığına çözüm ararken suyun ekonomik politiğinden hareket etmek 
gerekir. Su konusunda iki ana noktada çözüm üretmekten başka yol yoktur. Bir 
yandan su arzını artırmaya yönelik araştırmalar yaparken, diger yandan su talebini 
sınırlamaya yönelik tedbirler almak gerekmektedir. Su arzını arttırma yöntemlerinden 
en ekonomik olanı başka ülkelerden su ithal etmektir. Bu konuda Ortadoğu ülkelerinin 
başvuracağı adres ; “Türkiye’dir”. Biz nasıl enerjiye yüksek maliyet ödüyorsak, 
onlarda suyun fiyatını ödemek zorundadır. Çünkü 21.yüzyılda “su” stratejik en önemli 
metadır.  

 Su, insanlar için olmazsa olmaz yaşamın kaynağı niteliğinde olup, zaruri bir ihtiyaçtır. 
Ancak bu kaynak, aynı zamanda günümüzde gittikçe artan talepleri karşılayamacak 
kadar kıt bir kaynaktır. Ayrıca, uranyum, petrol veya doğal gaz gibi son derece değerli  
kaynakların bile ikâmesi bulunmakta iken, yaşamsal ihtiyaç olan suyun ikâmesinin 
bulunmaması da “su sorunlarını” dış politikada önemli bir noktaya taşımaktadır. 

 Türkiye’nin uluslararası hukukun genel eğilimlerine uygun olarak geliştirdiği sınıraşan 
nehir sularının, “Üç Aşamalı Plan” çerçevesinde; adil, dengeli, ekonomik ve optimal 
bir paylaşıma imkan sağlayan “su kullanımı teorisine” ve “havza bazında su yönetimi” 
anlayışına dayanan; havza ülkelerine (Suriye, Irak, Ürdün, Lübnan, İsrail) uygun ve 
koordine edilmiş planlama ve uygulama ile hareket ederek problemleri ortadan 
kaldırılabileceği anlayışıyla hazırlanmıştır. Bu plan su sıkıntısı çekecek olan Ortadoğu 
ülkeleri içinde su sıkıntısının ortadan kaldırılmasında ya da en aza indirilmesinde çok 
önemli bir plandır. Bu plan er geç uygulanmaya konulmalıdır.  
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 Türkiye'nin Ortadoğu’da hidropolitikayı yönetebilmesi için üstlenmesi gereken rol; 
özellikle yakın geçmişte yaşadığımız sorunları ve anlaşmazlıkları belirleyerek, 
üstünlük sağlayıcı stratejiler üretmek, bu bağlamda “yeni dünya düzeninin” getirdiği 
jeostratejik ve jeopolitik gelişmeler çerçevesinde, diplomaside önceliklilerini ortaya 
koyup belirleyen bir yaklaşımla, hidropolitika belirleyicisi ülke konumuna gelmelidir; 
operasyonel askeri tedbirler, su ve su kaynaklı sorunları savaş ve krize dönüşmeden 
çözecek politikalar ve programlar oluşturarak, komşulara ve bu bölgedeki ülkelere 
benimsetilmelidir. Böylece Ortadoğu’da riskleri ortadan kaldıran ve yöneten bir ülke 
konumuna gelinecektir. “Su” bu bölge için iyi bir barış aracı olabilir.  

 Bölgede su ölçüm, su tetkik ve su planlamasına acilen geçilmesi gereklidir. Bunun için 
etüt merkezleri ve su denetim istasyonları acilen kurulmalıdır.  

 Bölgede su konseyi kurulmalıdır. “Ortadoğu Su Konseyi ve İcra Komitesi” şeklinde 
bir oluşuma gidilmelidir. Bu kurumun aldığı kararlar yaptırım gücü oluşturmalıdır. 

 Ortadoğu’da su temelinde ortaya çıkabilecek; kitlesel mülteci göçünü ve su savaşını 
önleyebilmek için yapılması gerekli olan bölgesel sivil toplum kuruluşlarının (zirai 
donatım kurumlarının, tarım kooperatiflerinin, su enstitülerinin, su araştırma 
merkezlerinin, kızılay, kızılhaç gibi kurumların) su konusunda halkı bilinçlendirecek 
ve eğitecek merkezler kurmalarıdır.  
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TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE BAKAN YARDIMCILIĞI ÜZERİNE 

FARKLI AÇILARDAN BİR DEĞERLENDİRME 
 

Aykut ACAR*   Fatih KIRIŞIK**     Nazlı ATEŞ*** 

 

 

Öz 

Bakan yardımcılığı, Türk kamu yönetimi literatürüne ve uygulamaya 2011 düzenlemeleri sonrasında girmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nce çıkarılan ve altı ay boyunca Bakanlar Kurulu’na özellikle kamu 
yönetimi teşkilâtında yapısal ve hukuki düzenlemeler yapma konusunda yetki veren 6223 Sayılı Kanun’a 
dayanarak 03.06.2011 Tarih ve 643 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihdas edilen bakan 
yardımcılığı pozisyonu, hem akademik çevrelerde, hem de diğer çevrelerde bazı tartışma ve değerlendirmeleri de 
beraberinde getirmiştir. Bu çalışma; birkaç ana başlıkta süregelen bu tartışmaları ve değerlendirmeleri 
toparlarken, adı geçen pozisyonun Türk kamu yönetimi teşkilâtı içerisindeki yeri ve gerekliliği konusunu da 
değerlendirmeyi hedeflemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bakan Yardımcısı, Siyasi Müsteşar, Kamu Yönetimi, Reform, Düzenleme 

 

AN EVALUATION ON VICE-MINISTRY IN TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION FROM 
DIVERSE PERSPECTIVES 

 

Abstract 

The concept of vice-minister made an entry into The Turkish public administration literature and practice after 
2011 regulations. Based on the Law numbered 6223, dated 03.06.2011, Turkish Grand National Assembly 
(TBMM) authorized The Council of Ministers for six months to make structural and legal arrangements 
especially in public administration and then The Council of Ministers created the position of vice-minister, with 
the Decree (KHK) numbered 643, which has become the topic of discussions and evaluations for academic and 
other circles. This article attempts to sum up these discussions and evaluations under a few headings and then to 
assess the place and value of vice-ministerial status in the establishment of Turkish public administration. 

Keywords: Vice-Minister, Deputy Minister, Public Administration, Reform, Regulation 

 

Giriş 
Bakan yardımcılığı pozisyonu, Türk kamu yönetimi literatüründe ve uygulamada çok eski bir 
geçmişe sahip değildir. TBMM’nce 06.04.2011 tarihinde kabul edilen 6223 Sayılı Kanun1 ile 
Bakanlar Kurulu’na “…kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin, verimli ve ekonomik bir 
şekilde yürütülmesini sağlamak üzere;  
 a) Kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki dağılımının yeniden belirlenerek;  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*  Yrd.Doç.Dr., Dumlupınar Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, aykut.acar@dpu.edu.tr  
** Yrd.Doç.Dr., Dumlupınar Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, fatih.kirisik@dpu.edu.tr 
*** Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencisi, Dumlupınar Üniversitesi, nzl_ats_90_@hotmail.com 
1 Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum Ve 
Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri İle Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu, Kanun No: 
6223, Kabul Tarihi: 06.04.2011, Resmi Gazete Tarih: 03.05.2011, Sayı: 27923. 
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 1)Mevcut bakanlıkların birleştirilmesine veya kaldırılmasına, yeni bakanlıklar 
kurulmasına, anılan bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarıyla hiyerarşik ilişkilerine, 
 2) Mevcut bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık ve ilgilerinin yeniden 
belirlenmesine veya bunların mevcut, birleştirilen veya yeni kurulan bakanlıklar bünyesinde 
hizmet birimi olarak yeniden düzenlenmesine,  
 3) Mevcut bakanlıklar ile birleştirilen veya yeni kurulan bakanlıkların görev, yetki, 
teşkilat ve kadrolarının düzenlenmesine, taşrada ve yurt dışında teşkilatlanma esaslarına,  
 b) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, işçiler, sözleşmeli 
personel ile diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında etkinliği artırmak üzere, bunların 
atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alınma ve emekliye sevk 
edilme usul ve esaslarına,  

 ilişkin konularda düzenlemelerde bulunmak üzere…”	  KHK çıkarma yetkisi verilmiş, 
altı ay süreli bu yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulu, çıkardığı KHK’lar ile Türk kamu 
yönetimi teşkilâtı için önemli boyutlarda sayılabilecek düzenlemelere gitmiştir. 
Bakan Yardımcılığı pozisyonuna temel teşkil eden düzenleme ise 03.06.2011 tarihinde kabul 
edilen 643 Sayılı KHK2’dır. Söz konusu KHK’nın 3. maddesi aynen şu şekildedir: 
 “3046 sayılı Kanuna 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
21/A maddesi eklenmiştir. 

 "Bakan Yardımcıları 
 MADDE 21/A- Bakana (Millî Savunma Bakanı dahil) bağlı olarak Bakana ve 
Bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesinde Bakana yardımcı olmak üzere Bakan 
Yardımcısı atanabilir. Bakan Yardımcıları bu görevlerin yerine getirilmesinden Bakana karşı 
sorumludur. 
 Bakan Yardımcıları Hükümetin görev süresiyle sınırlı olarak görev yapar; 
Hükümetin görevi sona erdiğinde, Bakan Yardımcılarının görevi de sona erer. Bakan 
Yardımcıları gerektiğinde Hükümetin görev süresi dolmadan da görevden alınabilir. 

 Bakan Yardımcılarına en yüksek Devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan 
ödemelerin yüzde yüzellisi oranında aynı usul ve esaslar çerçevesinde aylık ücret ödenir."” 

Görüldüğü üzere bu KHK ile, bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarını düzenleyen 
27.09.1984 Tarih ve 3046 Sayılı Kanun3’un 21. maddesine bakan yardımcıları ile ilgili bir 
hüküm ilave edilmiş ve müşterek kararname ile bu unvanla atamalar yapılabilmesinin yolu 
açılmıştır. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 3046 Sayılı Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Hükmünde Kararname, KHK No. 643, Kabul Tarihi: 03.06.2011, Resmi Gazete Tarih: 08.06.2011, Sayı: 27958 
1. Mükerrer. 
3 Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle 13/12/1983 
Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Kanun No: 3046, Kabul Tarihi: 27.09.1984, Resmi 
Gazete Tarih: 09.10.1984, Sayı: 18540. 
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Takip eden süreçte, eş zamanlı olmamakla birlikte farklı bakanlıklara farklı zamanlarda bakan 
yardımcısı atamaları yapılmış ve bu pozisyon, uygulamada da yerini almıştır. Bununla birlikte 
bakan yardımcılığı ile ilgili bazı tartışmalar ve değerlendirmeler ortaya çıkmıştır. Bu 
tartışmalar ve değerlendirmelerin bir kısmı akademik çalışmalara dönüştürülmüş olsa da bu 
konudaki literatürün henüz tam anlamıyla zenginleşmemiş olduğu söylenebilir. 

Bu çalışmaya konu edilen tartışmalar genellikle şu başlıklar etrafında yoğunlaşmıştır: 
1) Bakan yardımcılığının 1930’ların siyasi müsteşarlık pozisyonu ile benzeşimi ve 
karşılaştırılması 
2) Bakan yardımcılığının süreklilik/geçicilik eksenindeki konumu ve hiyerarşik yapıdaki yeri 
(bir yönüyle kadrolu memur/istisnai memur ekseni üzerinden yürüyen tartışmalar) 
3) Bakan yardımcılarının görevlerinin siyasi ağırlıklı mı yoksa idari ağırlıklı mı olduğuna, 
buna bağlı olarak bakan yardımcılarının yetki ve sorumluluklarının sınırına ilişkin tartışmalar 
4) Bakan yardımcılığı gibi bir pozisyonun ihdas edilmesinin amacı 

2011 düzenlemelerinin KHK’lar ile yapılması, bir bakıma bakanlık teşkilâtlarıyla ilgili 
düzenlemelerin kanun yerine KHK ile yapılması üzerine (Anayasa Hukuku zeminindeki) 
tartışmalara ise, farklı ve daha genel bir boyutu olması sebebiyle bu çalışmada yer 
verilmemiştir. 
Anlaşılacağı üzere, bakan yardımcılığı üzerindeki tartışmalar bu konunun hem idari, hem 
hukuki, hem siyasi, hem de yapısal boyutunu ilgilendiren bir düzlemde süregelmektedir. Bu 
da esasen konuyu ilgi çekici kılmaktadır. Sosyal bilimler içerisinde yer alan ve incelenen bir 
gelişmenin/değişmenin etki ve sonuçlarının birkaç yıllık bir seyir neticesinde tam anlamıyla 
kavranabilmesi ve yorumlanabilmesi pek mümkün gözükmemekle birlikte, bu çalışma, ilgili 
tartışma başlıklarına değinerek nihayetinde bu pozisyonun Türk kamu yönetimi teşkilâtı 
içerisindeki (özde de yürütme erki içerisindeki) yerini değerlendirmeye çalışacaktır. 

 
1. Bakan Yardımcılığı ve Siyasi Müsteşarlık 

Bakan yardımcılığı ile ilgili tartışmaların yoğunlaştığı konuların başında bu pozisyonun idare 
tarihimiz içerisinde bir dönem uygulama alanı bulan siyasi müsteşarlık ile olan benzeşimi ve 
karşılaştırılması gelmektedir. 
Esasen Osmanlı’da II. Meşrutiyet döneminde de izlerine rastlanan fakat hayata geç(iril)meyen 
siyasi müsteşarlık (Topaca, 2014: 308-309), Cumhuriyet döneminde biri 1937 yılında 1924 
Anayasası’nda yapılan değişiklikle kurumlaşmış olarak, diğeri bunun öncesinde sadece 
düşünce boyutunda ve kurumlaşmamış, bir diğeri de 1987’de Özal Hükümeti döneminde 
yasal temele sahip olmadan sadece kısa bir süre uygulamada yer alıp sona ermiş bir biçimde 
kamu yönetimi sistemimizde görülmüştür. Ancak 1937 uygulamasından önceki girişimlerde 
bu pozisyon “vekil muavini” kavramıyla gündeme getirilmiş ve uygulama olanağı 
bulmamıştır (Dik, 2013: 129-130). Burada 1924 yılında Teşkilât-ı Esasiye Kanunu 
görüşmeleri sırasında gündeme gelen vekil muavinliğinin, o dönem bakanlık örgütleri Vekâlet 
olarak adlandırıldığından, kavram olarak günümüzün bakan yardımcılığına karşılık geldiğini 
belirtmek gerekir. 
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Siyasi müsteşarlık uygulaması 1937’de İnönü Hükümeti tarafından gündeme getirilmiştir. 
Siyasi müsteşarlıkların kuruluş düşüncesinin bakanların yükünü azaltmak olduğu söylenmiş, 
bu kurumunun hayata geçirilmesindeki temel düşüncenin, büyüyen devlet örgütlenmesinde 
bakanların artan islerinde bir takım milletvekillerinin uzmanlık bilgileriyle bakanlara bir 
anlamda danışmanlık hizmeti sunmaları olduğu belirtilmiştir. Siyasi müsteşarlıkların kurulma 
gerekçesinin vekillere yardımcı olmak, meclis çalışmalarında vekillere yardım etmek ve şayet 
yetenekli iseler onları ileride vekil olmaları için hazırlamak biçimindeki görüşlere 
dayandırıldığı görülmekle birlikte (Yılmaz, 2013: 34), bu pozisyonun Sovyetler Birliği’ndeki 
tek partinin bakanlarla birlikte güvenilir partililerden seçerek bakanlıklarda görevlendirdiği ve 
bir bakıma bu sayede bakanlıkları denetlemeyi mümkün kılan “bakanlık komiserleri” 
uygulamasından esinlenilerek getirildiği de ifade edilmiştir (Birlik, 2010: 256). 5 Şubat 1937 
Tarih ve 3115 Sayılı Kanunla 1924 Anayasası üzerinde yapılan değişiklikle siyasi müsteşarlar 
kamu yönetimi sistemimiz içerisindeki yerini almış (Kayar, 
http://www.yayed.org/uploads/yuklemeler/inceleme-bakanyardimcisi.pdf, 04.03.2016), 
böylelikle Anayasal zeminde varlık bulmuştur. 11.02.1937 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanan 3115 Sayılı Kanun’a göre; siyasi müsteşarların bazı kişisel sorumlulukları 
olmakla birlikte Meclise karşı bakanlar sorumlu tutulmuştur. Bakanlıklarda kaç siyasi 
müsteşar olacağına Başbakan tarafından karar verilecek olup, kimi bakanlıklarda birden fazla 
-Ziraat Bakanlığı’nda iki adet- olmakla birlikte genellikle her bakanlığa birer adet siyasi 
müsteşar (Milli Savunma, Dışişleri, İçişleri, Adliye, Milli Eğitim, Maliye ve İktisat 
Bakanlıklarında olmak üzere) görevlendirilmiştir (Yılmaz, 2013: 34). 
Siyasi müsteşarlık kurumunu Anayasal zemine oturtan 3115 Sayılı Kanun’un 
çıkartılmasından kısa bir süre sonra konuyu daha ayrıntılı düzenlemek üzere 3117 Sayılı 
Kanun çıkartılmıştır. Bu Kanun’a göre, siyasi müsteşarların sayısını ve hangi bakanlık 
işlerinde görevlendirileceklerini Başbakan belirler. Gerektiğinde bir bakanlık için birden fazla 
siyasi müsteşar seçilebilir (m. 3). Siyasi müsteşarların Bakanlar Kurulu toplantılarına katılımı, 
Başbakanın istemesine bağlıdır. Bunlar, Bakanlar Kurulu’nda, danışma niteliğinde oy 
verebilirler (m. 4). Ayrıca, kendilerine gönderilen belirli işlerden dolayı kişisel sorumluluk 
yüklenmiş olurlar. Ancak bu işlerden dolayı bakanların TBMM’ne karşı siyasi sorumlulukları 
sürer (m. 5). Bakanlar Kurulu’nun toptan istifa veya düşürülmesi ile siyasi müsteşarların 
görevleri de biter. Ancak bir bakanın istifası veya düşürülmesi o bakanlıktaki siyasi 
müsteşarın da çekilmesini gerektirmez (m. 6). Siyasi müsteşarların görevleri genel olarak ve 
sorumlu bakanın direktifi dairesinde; bakanın bizzat yapacağı bütün işlerde bakana yardım 
etmek, yönetimi kendilerine verilen belirli bakanlık hizmetleri hakkında gereken kararları 
vermek, Bakanlığın, TBMM’deki işlerini bakanlar adına izlemek ve sonuçlandırmak, bakana 
yöneltilen sorulara bakan adına cevap vermekten ibarettir (m. 7). Bunların görevlerinin sınır, 
derece ve türleri Bakanlar Kurulu tarafından ayrıca bir kararname ile belirlenir (Kayar, 
http://www.yayed.org/uploads/yuklemeler/inceleme-bakanyardimcisi.pdf, 04.03.2016). 

Devlet işlerinde bakana yardımcı olmak üzere oluşturulan siyasi müsteşarlığın uygulama 
süresi uzun olmamış, 29.11.1937 Tarih ve 3271 Sayılı Kanun’un 2. maddesi ile bu 
uygulamaya son verilmiştir (Kayıkçı, 2013: 38). Siyasi müsteşarlık uygulamasının son 
bulması, hükümet değişiminin hemen sonrasında, Bayar Hükümeti döneminde gerçekleşmiş, 
siyasi müsteşarlar Atatürk’ün talebi üzerine istifa etmişlerdir (Topaca, 2014: 314). Bu 
uygulamaya son verilmesine gerekçe olarak; siyasi müsteşarlık kurumundan beklenen verimin 
alınmadığı, vekilin güç ve otoritesini azaltabileceği, müsteşarlık makamının uzmanlık esasına 
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dayandığı TBMM üyeleri arasından seçilecek siyasi müsteşarların da uzmanlık ve 
yeteneklerinden yararlanabilmek için idari ve icrai görevlerde önce müsteşar olarak 
bulundurulmalarının faydalı olacağı öne sürülmüştür. Yine gerekçede bu uygulamanın 
yapıldığı diğer ülkelerde uygulamadan doğan aksaklıkların göz ardı edilemeyeceği, devlet 
teşkilatında zaaf yaratacak bu kurumun gereksiz olduğu kanaatine varıldığı için siyasi 
müsteşarlıkların ilgasının uygun bulunduğu belirtilmiştir (Dik, 2013: 131). Siyasi müsteşarlık 
uygulamasına bu kadar kısa bir sürede son verilmesinin ardında, “Bakanların kendi 
durumlarını düşünerek yetersiz kimseleri Bakan yardımcısı atamaları ve onların da genellikle 
bakanların yanında birer hiç mesabesinde kalmaları[nın] bu kurumun verimli çalışmasına 
engel ol[ması]”  biçiminde gerekçelendiren görüşler de öne sürülmüştür (Yılmaz, 2013: 34). 
Hattâ; siyasi müsteşarlık uygulamasıyla, bu kimselerin TBMM üyeleri arasından 
seçilmelerinden hareketle, Yasama ve Yürütmenin iyice iç içe geçtiği, bu sayede vekillerin 
bakanlıklara el koyup bakanlıkları doğrudan denetimleri altına almalarının mümkün hale 
geldiği biçimindeki bir görüş de bulunmaktadır (Ardıç, 2008: 
http://www.sabah.com.tr/yazarlar/ardic/2008/07/25/siyasi_mustesar, 07.01.2016). 

Siyasi müsteşarlık ile bakan yardımcılığı arasındaki benzeşim ve karşılaştırma eksenli 
tartışmaların sağlıklı bir zemine oturabilmesi açısından, bu iki pozisyonun benzerliklerine ve 
farklılıklarına değinen çalışmalarda ortaya çıkan hususlara burada yer vermek gerekir 
düşüncesindeyiz. Şöyle ki (Uyanık, 2012: 104-105; Dik, 2013: 131-133): 
Bu ikisi arasında atama biçimi bakımından farklılık mevcuttur; siyasi müsteşarlar, Başbakan 
tarafından TBMM üyeleri arasından seçilerek Cumhurbaşkanı onayı ile atanırken, bakan 
yardımcılarının atanması 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK)4’nun 48. 
maddesindeki şartları taşıyan kişiler arasından müşterek kararname ile gerçekleşmektedir. Bu 
müşterek kararnamede ilgili Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanının imzası bulunmaktadır. 
Bakan yardımcılarının görevden alınmalarında da aynı usul takip edilmektedir. Bakan 
yardımcılarından farklı olarak siyasi müsteşarlar milletvekilleri arasından seçilmektedirler. Bu 
nedenle görevleri siyasidir. Bakan yardımcıları milletvekilleri arasından değil, yukarıda ifade 
edildiği gibi müşterek kararname ile atanmakta, 657 Sayılı DMK’nın 59. maddesine göre de 
istisnai memur sayılmaktadırlar. Bu özelliği itibariyle bakan yardımcısının siyasi müsteşardan 
farklı bir statüsü vardır. Bakan yardımcılarının statüsü tartışmalı da olsa göreve geliş biçimi 
itibariyle kamu görevlisidir.  
Görev süresi gibi bir ölçüt göz önünde tutulduğunda bakan yardımcıları ile siyasi müsteşarlar 
arasında bir benzeşimden söz edilebilir. Siyasi müsteşarların görev süresi de hükümetin görev 
süresi kadardır. Bakanlar Kurulunun toptan istifa veya düşürülmesi halinde siyasi 
müsteşarların görevleri de son bulmaktadır. Ancak bir bakanın tek başına istifa veya 
düşürülmesi o bakanlıktaki siyasi müsteşarın da çekilmesi ya da istifa edeceği sonucunu 
doğurmamaktadır. Aynı şekilde, 643 Sayılı KHK ile gelen bakan yardımcılarının görev süresi 
hükümetin görev süresi ile sınırlıdır. Hükümetin görevi sona erdiğinde, bakan yardımcılarının 
görevi de sona ermektedir. Hattâ bakan yardımcıları gerektiğinde hükümetin görev süresi 
dolmadan da görevden alınabilecektir. Hükümetle gelip hükümetle gitme özelliği bakımından 
bakan yardımcıları siyasi müsteşarlık kurumu ile benzeşmektedir. Bakan yardımcılarının 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Devlet Memurları Kanunu, Kanun No: 657, Kabul Tarihi: 14.07.1965, Resmi Gazete Tarih: 23.07.1965, Sayı: 
12056. 
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hükümetin görev süresi dolmadan da görevden alınabilmeleri, onların siyasi müsteşarlıktan 
ayrılan bir özelliğini ortaya koymaktadır. 
Görev, yetki ve sorumlulukları bakımından, siyasi müsteşarlar kendilerine verilen belli 
işlerden dolayı şahsi sorumluluk yüklenmektedirler, ancak bu görevlerinden dolayı bakanın 
TBMM’ye karşı siyasi sorumluluğu da mevcuttur. Siyasi müsteşarların, Başbakanın daveti ile 
katılabilecekleri Bakanlar Kurulu toplantılarında istişari nitelikte de olsa kanaat bildirme 
yetkisi varken, bakan yardımcılarının ilgili bakanı vekâlet yoluyla Bakanlar Kurulu’nda temsil 
etme yetkileri yoktur. Üstelik ilgili bakanın böyle bir yetkiyi bakan yardımcısına devretmesi 
de Anayasa md. 113/2’de ifade edilen “Açık olan bakanlıklarla izinli veya özürlü olan bir 
bakana, diğer bir bakan geçici olarak vekillik eder”  hükmü bakımından mümkün değildir. 
Ancak, 3115 Sayılı Kanun hükümleri uyarınca siyasi müsteşarların ilgili bakanın izinli ve 
mazeretli olması durumunda onları Bakanlar Kurulu’nda temsil edebilmeleri mümkün 
kılınmıştır. Siyasi müsteşarların görevleri sorumlu bakanın direktifleri ile bakanın bizzat 
yapacağı bütün işlerde bakana yardım etmek, idaresi kendilerine verilen belirli bakanlık 
hizmetleri hakkında gereken kararları vermek, bakanlığın TBMM’deki işlerini bakanlar adına 
takip etmek, sonuçlandırmak, bakanların muhatap oldukları sorulara bakan adına cevap 
vermekten ibarettir. Ancak Yüce Divan’da yargılanmaları mümkün olabilmekte ve bu da bir 
görevden düşme sebebi olabilmektedir (Uyanık, 2012: 104-105; Dik, 2013: 131-133). Bu 
husus, iki kurum arasındaki farklılıkların en belirgin olanlarındandır. 
Görev tanımı açık olmamakla birlikte bakan yardımcılarının bakana bağlı ve bakana karşı 
sorumlu olma durumu siyasi müsteşarlık kurumuna olan benzerliğini arttırmaktadır. Örneğin; 
3046 Sayılı Kanun’un 21/A maddesinde ifade edilen görevi; “Bakana ve Bakanlığa verilen 
görevlerin yerine getirilmesinde Bakana yardımcı olmak” şeklinde tanımlanmıştır. Ancak 
siyasi müsteşarlık kurumunun sınırları kanunla çizilmiş, görev esaslarının sınır, derece ve 
çeşitlerinin Bakanlar Kurulu tarafından ayrıca bir kararname ile belirlenmesi gerektiği de 
belirtilmiştir. Bakan yardımcılarının görevlerinin detaylarına/sınırlarına ilişkin bir 
düzenlemenin olmaması karşılaştırmayı zorlaştırmaktadır. Bu sebeple siyasi müsteşarlığın 
içeriği çok daha belirgin bir kurum olarak tarihteki yerini aldığı söylenebilir (Dik, 2013: 132). 

1960’lı yıllarda ara ara yine bakan yardımcısı adı altında siyasi müsteşarlık uygulaması 
gündeme gelmiş ancak mevcut bakanlık müsteşarlarına yetki verilmesi görüşü bu gündemin 
önüne geçerek yeni bir uygulamanın önünü kapatmıştır. Biraz daha yakın bir tarihte, Turgut 
Özal’ın 2. Hükümeti döneminde bakan yardımcılığı düşüncesi gündeme gelmiştir. İngiltere 
örneğini esas alan bir rapora göre gündeme gelen bu düşünce (Yılmaz, 2013: 35) kısa bir süre 
uygulandıktan sonra sona ermiştir. Bakan yardımcısı atama girişimlerinin dönemin 
Cumhurbaşkanı tarafından engellendiğine ve Özal’ın, bakan yardımcılığı kurumunun 
oluşturulması isteğinin arkasında yatan temel sorunun kabinede yer veremediği isimleri bu 
kadrolara getirmek olduğuna ilişkin o dönemin gazetelerinde haberler yer aldığı söylenmiştir 
(Dik, 2013: 131). Bu modelin işlevsiz hale gelmesinde, her bakana milletvekilinin yardımcı 
olarak atanması şeklinde geliştirilen sistemde kısa bir süre içerinde bu milletvekili bakan 
yardımcılarının bürokratik nedenlerle kendi çevrelerinin iş ve işlemlerini takip eder 
olmalarının da etkili olduğu ifade edilmiştir (Menekli, 2011: 
http://akademikperspektif.com/2011/08/23/bakan-yardimciligi-uzerine/, 11.03.2016). 

 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	  
	  
	  

	   767	  

2. Bakan Yardımcılığının Süreklilik/Geçicilik Eksenindeki Konumu ve Hiyerarşik 
Yapıdaki Yeri 
Bakan yardımcılığı ile ilgili tartışmaların yoğunlaştığı bir başka konu da bakan 
yardımcılarının bakanlık hiyerarşisi içerisinde nerede yer aldıklarıdır. Bu tartışma bir bakıma 
süreklilik/geçicilik, kadrolu memurluk/istisnai memurluk düzleminde de yapılagelmiştir. 
Ancak, mevcut düzenlemelere bakıldığında bakan yardımcılığı pozisyonunun net bir biçimde 
hem geçicilik, hem de istisnai özellikte bir memuriyet türü olduğu yargısına kolaylıkla 
varılabilmektedir. Çünkü 657 Sayılı DMK’nın 59. maddesinin ilk fıkrasında sayılan istisnai 
memuriyet kadroları arasında bakan yardımcılıklarının da adı geçmektedir. Bakan 
yardımcılığı, söz konusu kanun maddesine 643 Sayılı KHK ile dahil edilmiştir. Böylelikle 
bakan yardımcılarının, kanunun ilgili fıkrasında adı geçen diğerleri gibi, aynı kanunun 
atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı 
olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile atanabilmeleri yasal olarak mümkün hale gelmiştir. 
Keza 3046 Sayılı Kanun’un 21/A maddesinde bakan yardımcılarının görev sürelerinin 
hükümetin görev süresiyle sınırlı olduğu ve gerekirse hükümetin görev süresi sona ermeden 
de görevden alınabileceklerine ilişkin hüküm de esasen süreklilik/geçicilik eksenindeki 
tartışmaları anlamsız kılmaktadır. 
Bu niteliğine dayanarak bakan yardımcılığının, Max Weber’in tanımlamış olduğu ve 
günümüzde kariyer sistemi ve statü hukuku (bu konuda bkz. Aslan, 2006; Aslan, 2012) 
içerisinde yer alan  “saf halinde üst otoriteye bağlı yürütme memuru”ndan (Weber, 2008: 45-
46) çok daha başka bir özelliğe sahip olduğu söylenebilir. Ancak yine de, ilgili mevzuatta 
göreve geliş biçimiyle ilgili olarak “…atanır” ifadesinin yer alması, buna bağlı olarak bakan 
yardımcılarının seçimle değil, müşterek kararname ile atanıyor olmaları gibi özellikler, 
tartışma zemininin neden bu kadar dinamik olduğunu ve net bir tanımlama yapabilmenin 
neden bu kadar zor olduğunu ortaya koyar niteliktedir. Kaldı ki; uygulamada istisnai memur 
olarak kamuya adım atanan bir kişinin, bu görevi sona erdiğinde -bir daha devlet memuru 
olamamayı gerektiren sebepler haricinde- özel koşullar ve sınavlarla girilebilen kadrolar bir 
tarafa bırakıldığında kadrolu herhangi bir memuriyet pozisyonuna geçmelerinin önünde 
herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. 
Burada asıl husus, bakan yardımcılığı ile bakanlık hiyerarşisi içerisinde yer alan diğer birim 
ve makamların birbirlerine karşı konumlarıdır. Daha doğru bir ifadeyle bakan yardımcılığı 
pozisyonunun bakanlık hiyerarşisi içerisinde nerede yer aldığıdır. Çünkü bir bakanlık 
örgütünün bütün idari birimlerinin hiyerarşik kademedeki yerleri, yetki ve sorumlulukları, 
bakan yardımcılığına göre çok daha açık ve nettir. Bu netliğin sebebi, bu konudaki mevzuatın 
ve uygulamanın soru işaretlerine yer vermeyecek biçimde yerleşmiş olmasından ileri 
gelmektedir. Bu netliğe karşın farklı akademik görüşler konuyu daha ilginç hale 
getirmektedir: Bir görüşe göre bakan yardımcıları 657 Sayılı DMK’da  bir istisnai memuriyet 
türü olarak gösterilmiş olsa da esasen bir tür bakan danışmanıdırlar (Günday, 2011: 397). Bir 
diğer görüşe göre ise bakan yardımcıları bakanlık hiyerarşisine dahildir ve üstelik bakanın ne 
yetkisi varsa, bu yetkilerinin kullanılmasında bakan yardımcısı bakana yardımcı olabilecek; 
bakan, yetkilerinden bazılarını yetki ve imza devri yoluyla bakan yardımcısına 
devredebilecektir (Gözler ve Kaplan, 2012: 16). Bununla birlikte, 3046 Sayılı Kanun’a 
bakıldığında bakanlıkların merkez teşkilâtlarındaki hiyerarşik kademeler içerisinde bakan 
yardımcılığına yer verilmeyerek hiyerarşik kademelerin doğrudan Müsteşardan başlatılmış 
olması dikkat çekicidir (md.15/a). Zaten söz konusu kanunun bir diğer maddesinde de buna 
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uygun olarak “Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatında 15 inci maddenin (a) ve (b) 
bendinde gösterilenler dışında hiyerarşik kademe teşkil edilemez” hükmü yer almaktadır (md. 
16/i). Bu hükme göre bakan yardımcılığı bakanlık merkez teşkilatı hiyerarşisi içinde yer 
almamaktadır.  
657 Sayılı DMK’ya ekli I Sayılı Cetvel’de ise konuyu daha da ilginç kılan bir düzenleme 
yapılmıştır. Söz konusu cetvelde hizmet sınıfları itibariyle unvan veya aylık alınan derecelere 
göre ek göstergeler yer almakta olup, bakan yardımcılarına en yüksek devlet memuru olan 
Başbakanlık Müsteşarı ve Diyanet İşleri Başkanından hemen sonra yer verilmiş (8000 ek 
göstergeli grup), müsteşarlara ise Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile birlikte bir 
sonraki grupta yer verilmiştir (7600 ek göstergeli grup). Bu durum, bakan yardımcılarının 
hiyerarşideki yeri hususunu karmaşık hale getirmektedir. Benzer biçimde; 2451 Sayılı 
Kanun’a ekli 2 Sayılı Cetvel üzerinde hem 643 Sayılı KHK’nın 11. maddesiyle, hem de 644 
Sayılı KHK5’nın 37. maddesiyle yapılan değişiklikle müsteşar ve yardımcıları ibaresinden 
önce gelmek üzere bakan yardımcıları ibaresi eklenmiştir.  
Yukarıda adı geçen 643 ve 644 Sayılı KHK’lardan sonra yürürlüğe giren KHK’larda (örneğin 
652 Sayılı KHK6) bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olarak müsteşar 
gösterilmiş (md.5), bu düzenlemede bakan yardımcısına yer verilmemiştir. Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) teşkilat şemasında ise bakan yardımcısına yer verilmiş ve bakandan 
çıkarılan direkt bir hat üzerinde müsteşardan ayrı konumlandırılmıştır  
(http://www.meb.gov.tr/meb/teskilat.html, 02.03.2016). MEB Merkez Teşkilatı İmza 
Yetkileri Yönergesi’nde bakan yardımcısı pozisyonuna yer verilmemiştir   
(http://mevzuat.meb.gov.tr/html/imzayetyon_1/imzayetyon_2.html, 07.03.2016). Başka bazı 
bakanlıkların (örneğin; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı) 
teşkilat şemalarında da bakan yardımcısı pozisyonuna yer verildiği gözlenmiştir 
(http://www.csgb.gov.tr/home/Contents/Bakanlik/teskilatSemasi, 02.03.2016; 
http://www.ab.gov.tr/images/teskilatsemasiTR.jpg, 02.03.2016).   Ancak adı geçen 
bakanlıkların ilkinde bakan yardımcısı, bakan ile müsteşar arasındaki direkt hattın arasından 
çıkartılan başka bir hatta konumlandırılmışken, diğerinde MEB’dekine benzer biçimde farklı 
ve müstakil bir hat ile direkt bakana bağlı olarak gösterilmiştir. Ekonomi Bakanlığı teşkilat 
şemasına bakıldığında ise bakan yardımcısı ile müsteşarın bakandan çıkan aynı hattın 
üzerinde, ancak bakan yardımcısı müsteşarın üstünde olacak şekilde konumlandırıldığı 
(https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/kurumsal/organizasyon.html;jsessionid=CcQ
NWpI6aXcx6O935DcgnAFq2riRZkzEiVe0W_Kt8l5AtjCEiMgX!738638660?&_afr.ts=1460
115999376#!%40%40%3F_afr.ts%3D1460115999376%26_adf.ctrl-
state%3Dj491xqyog_120, 02.03.2016); yine 5018 Sayılı Kanun7’un 11. maddesine 
bakıldığında müsteşarın bakanlığın üst yöneticisi olarak tarif edildiği, bakan yardımcılığına 
yer verilmediği görülmektedir. 
Ulusal ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde 
Yapılacak Tören ve Kutlamalar başlığıyla bir Bakanlar Kurulu Kararı olarak çıkartılan 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, KHK No. 644, 
Kabul Tarihi: 29.06.2011, Resmi Gazete Tarih: 04.07.2011, Sayı: 27984 Mükerrer. 
6 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, KHK No. 652, Kabul 
Tarihi: 25.08.2011, Resmi Gazete Tarih: 14.09.2011, Sayı: 28054. 
7 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kanun No: 5018, Kabul Tarihi: 10.12.2003, Resmi Gazete Tarih: 
24.12.2003, Sayı: 25326. 
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yönetmeliğe8 ek (1) Sayılı Liste’de başkent dışındaki illerde tebrigata giriş sırasında gösterilen 
makamlar arasında TBMM üyeleri, mahallin en büyük komutanı, general ve amiraller, 
garnizon komutanı ve eğer o yer bir büyükşehir ise büyükşehir belediye başkanından sonra 
gelmek üzere bakan yardımcılığına da yer verilmiştir. 
Bugüne kadar bazı bakanlıklarca yapılan uygulamalar, örneğin; Maliye Bakanlığı ile Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı tarafından bakan yardımcılarına açıkça hiyerarşik yetkiler verilmesi; 
yine, Dışişleri Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı bakan yardımcılarına bakan tarafından belli iş 
ve işlemler için imza yetkisi verilmesi; ayrıca, Dışişleri Bakanlığı bakan yardımcısının bakan 
tarafından kendisine verilen imza yetkisini bazı iş ve işlemler için daha alt kademedeki 
bakanlık görevlilerine devretmesi ancak pek çok bakanlıkta bakan yardımcılarının bir 
danışman gibi çalışması gerçekliği (Topaca, 2014: 317), dikkate alınması gereken hususlar 
olarak değerlendirilebilir. 
Görüldüğü üzere, mevzuat ve düzenleyici işlemlerin yanısıra bakanlıkların teşkilat şemaları 
gibi görsel verilerdeki farklılıklar (KHK’larda yer verilmeyen bakan yardımcılığının teşkilat 
şemalarında yer alması gibi) konuyu tam anlamıyla ve net bir biçimde kavramayı ve 
tanımlamayı bir miktar zorlaştırmakta, bu da hem akademik, hem de diğer çevrelerde 
konunun farklı zeminlerde ve farklı açılardan ele alınması sonucunu doğurmaktadır. Her ne 
kadar, bu çalışma içerisinde yer verilen kimi kanun ve düzenlemelere konu edilmiş olsa da 
kanımızca; tartışmada ve uygulamada ortaya çıkan karmaşanın giderilmesinin en etkin yolu, 
bakan yardımcılığının bakanlık hiyerarşisi içerisindeki konumu, yetki, görev ve bakanlığın 
diğer birimleriyle olan ilişkileri ile ilgili çok daha net bir yasal düzenleme yapılmasından 
geçmektedir. Elbette üst hukuk metinlerinin yanısıra oluşturulacak alt hukuk metinleri ile 
düzenleyici işlemler arasında da tam bir tutarlılık bulunması gerekmektedir. 
 

3. Bakan Yardımcılığının Görev, Yetki ve Sorumluluklar Bakımından Siyasilik/İdarilik 
Eksenindeki Yeri 

Bakan yardımcılığı tartışmalarında öne çıkan başlıklardan bir diğeri; bakan yardımcılarına ait 
görev ve yetkiler ile bu görev ve yetkilerin esasen siyasi nitelikli mi yoksa idari nitelikli mi 
olduğudur. Bu çalışmanın bir önceki başlığı altında yer verilenler, bakan yardımcılarının 
görevlerinin hangi niteliğe sahip olduğu hususunda bir miktar fikir vermekle birlikte konunun 
yeterince net olduğunu söylemek pek mümkün gözükmemektedir. 
3046 Sayılı Kanun’da bakan yardımcısı, bakana bağlı, bakana yardımcı ve ona karşı sorumlu 
(md. 21/A), müsteşar ise bakanın emrinde ve ona yardımcı olup bakanlık hizmetlerini bakan 
adına ve bakanın direktif ve emirleri yönünde düzenleyen ve yürüten bir makam olarak (md. 
22) tanımlanmaktadır. 22. maddenin 2. paragrafında müsteşarın bir önceki paragrafta 
yürüttüğü hizmetlerden dolayı bakana karşı sorumlu olduğuna ilişkin bir hüküm yer 
almaktadır. Dolayısıyla bakana karşı sorumlu olmak her ikisinin ortak noktasıdır. Aynı 
yasanın 38. maddesi uyarınca “Bakan, müsteşar ve her kademedeki bakanlık ve kuruluş 
yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir 
kısmını astlarına devredebilir.” Burada, teşkilat şemalarına göre bir değerlendirme 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Ulusal ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören 
ve Kutlamalar Yönetmeliği, Karar Sayısı: 2012/3073, Karar Tarihi: 16.04.2012, Resmi Gazete Tarih: 
05.05.2012, Sayı: 28283. 
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yapıldığında bakanların müsteşara olduğu gibi bakan yardımcılarına da birtakım yetkileri 
devredebileceği öngörülebilir. Çünkü bir bakanlığın bütün çalışanları ilgili bakanın astı 
konumundadır. Kaldı ki yukarıda bir önceki başlıkta bazı bakanlıklarda imza yetkisi de dahil 
olmak üzere birtakım yetkilerin bakan yardımcılarına devredilmesine ilişkin uygulamalardan 
söz edilmişti. 

Pek çok bakanlıkta yetki ve görevleri düzenleyen mevzuatta, yetki devrine ilişkin hükümler 
arasında bakan yardımcısına yer verilmezken bazı bakanlıkların çıkardığı düzenleyici 
işlemlerde bakanın bakan yardımcısına yetkilerinden bazılarını devredebileceği hükmüne yer 
verilmektedir. Örneğin; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 
Yönetmeliği9’nin yetki devrini düzenleyen 66. maddesinde: “Bakan, bu Yönetmelikte 
belirtilen yetkilerini Bakan Yardımcısı veya Müsteşara devredebilir”denilmektedir. Buna 
karşın örneğin; İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılan İmza Yetkileri Yönergesi10’nin “Genel 
Esaslar” başlıklı ilk bölümünün 5. maddesinde sayılan imzaya yetkili makamlar arasında 
müsteşar yer alırken bakan yardımcısına yer verilmediği görülmektedir 
(http://hukuk.icisleri.gov.tr/ortak_icerik/hukuk/%C4%B0%C3%A7i%C5%9Fleri%20Bakanl
%C4%B1%C4%9F%C4%B1%C4%B0mzaYetkileriY%C3%B6nergesi.pdf, 07.03.2016). 
Dolayısıyla yetki devri ile ilgili olarak bakanlıklar arasında farklı düzenleme ve uygulamalar 
mevcuttur. 

Gözler ve Kaplan’a (2012: 17) göre bakan yardımcılarının müşterek kararname ile atanıyor 
olmaları, onların danışmandan ziyade idare hukuku anlamında kamu görevlisi ya da memur 
sayılmaları gerektiğine ilişkin önemli bir göstergedir. Çünkü müşterek kararname ile yapılan 
atamalar arasında danışman şeklinde bir görevlendirme yoktur ve bugüne kadar uygulaması 
da olmamıştır. Bu türden yapılan atamalar -birçoğu istisnai memuriyete ilişkin olsa da- ancak 
ve yalnızca asli ve sürekli bir kamusal görevi yürütmek ve gerçekleştirmek üzere 
yapılmaktadır. Dolayısıyla, eğer bakan yardımcısı bir tür danışman olarak görevlendirilecek 
olsaydı atanması ve görevden alınması için müşterek kararnameye gerek kalmazdı; bütün 
bunların doğrudan ve yalnızca ilgili bakanın kendi tasarrufuyla gerçekleştirilmesi gerekirdi. 
Gerçekten de; Türk kamu yönetimi sistemi içerisinde müşterek kararname usulüyle danışman 
ataması ya da görevlendirmesi yapılmıyor olması, bu yaklaşımı haklı kılan bir özellik olarak 
düşünülebilir. 

Mevcut uygulamada bakan yardımcılarına verilen görevler arasında genellikle, halkla ilişkiler, 
birden fazla bakanlığı ilgilendiren iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde koordinasyon 
sağlamak, kanun, yönetmelik gibi TBMM’ye ve Başbakanlığa gönderilen düzenleyici 
işlemlerin ve TBMM’den gelen soru önergelerinin takibi gibi iş ve işlemlerin yer almakta 
olduğu ve Bakanlıkların birtakım genelgelerle bu konuları düzenlediği belirtilmektedir 
(Topaca, 2014: 321-322). Kanımızca; bakan yardımcılarının yapacakları iş ve işlemlere ilişkin 
olarak genelge gibi normlar hiyerarşisinin altlarında yer alan düzenleyici işlemler yerine daha 
üst hukuk metinlerine gereksinim vardır ve bakan yardımcılığı konusu, bir önceki başlıkta da 
ifade ettiğimiz gibi detaylı bir yasal düzenlemeyi gerektirmektedir. 
Bakan yardımcılığı statüsünün siyasi yanının ağır bastığını söyleyen, yani uygulamada bakan 
yardımcılığının idari bir makam olmaktan ziyade siyasi bir makam olarak ele alınmasının 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarih: 18.08.2012, 
Sayı: 28388. 
10 Bakanlık Makamının 19.03.2007 gün ve B050SGB0010002.5.2/887 sayılı onayı ile yürürlüğe konulmuştur. 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	  
	  
	  

	   771	  

gerekliliğine vurgu yapan görüşler de mevcuttur. Bakan yardımcılığı kadrolarına ilişkin 
yapılan atamaların, statünün yasalaşması ile başlamayıp Ağustos 2011 tarihinde kurulan 
hükümet ile başlaması, ayrıca yapılan atamalarda, bakan yardımcılarından büyük 
çoğunluğunun eski görevlerinin milletvekilliği olup; pek azının bürokrat geçmişe sahip olması 
buna dayanak olarak gösterilmiştir (Uyanık, 2012: 111). Ayrıca; mevzuatta bakan 
yardımcısının emir ve talimat verme yetkisinin ve hiyerarşik durumunun açıkça belirtilmemiş	 
olması, bu türden bir yetkinin bakan yardımcısına tanınıp tanınmayacağı hususunun 
uygulamada pek çok sorunu beraberinde getirebileceği dile getirilmiştir. Açıkça herhangi bir 
imza yetkisinin verilmemesi durumunda bakan yardımcısı icrai işlem yapma yetkisine ancak 
bakanın yetki veya imza devrinde bulunması durumunda sahip olabilecektir. Bakan 
yardımcısının yetki devri veya imza devri neticesinde sahip olduğu idari işlem yapma yetkisi 
beraberinde hiyerarşik yetkileri de getirecektir. Buna göre bakan yardımcısı bakanlık 
personeline emir ve talimat verme yetkisine de sahip olabilecektir (Uyanık, 2012: 112). 

Esasen buradaki siyasilik/idarilik ekseni üzerindeki tartışmalara açıklık getirebilecek bir 
hususu dile getirmekte fayda vardır: Yetki Kanunu uyarınca Türk kamu yönetimi yapısındaki 
reformlara hız verilmeye başlanan dönemin başlarında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından, 8 Haziran 2011 tarihinde “Bakanlıkların Yeniden Yapılandırılması” başlığıyla 
yapılan basın toplantısında, bakanlıkların yeniden düzenlenmesine ilişkin KHK’ların 
tanıtımının yanısıra bakan yardımcılığı uygulamasının da hayata geçirildiği kamuoyuna ilan 
edilmiştir. Bakan yardımcılarının atama yoluyla görevlendirileceğinin ve bu yardımcıların 
hükümetle gelip hükümetle gideceğinin ifade edildiği açıklamada, bunların klasik bir memur 
gibi çalışmayacakları da belirtilmiştir. Bakan yardımcılarının, bakanın siyasi danışmanlığını 
yapacağına değinen Erdoğan, bakanların bu konuda ciddi sıkıntılar çektiğini ve bürokratın bu 
görevi yerine getiremediğini belirtmiştir. Milletvekilinin, Anadolu’dan gelen vatandaşın, 
kendisine muhatap aradığını fakat bulamadığı hususunun altını çizen Erdoğan, bakan 
yardımcıları ile bu sıkıntının ortadan kalkacağını ifade etmiştir (Uçman, 2015: 205-206).  

Ataması yapılan bakan yardımcılarından hatırı sayılır bir kısmının eski milletvekili veya 
milletvekili adayı, dolayısıyla siyasetle ilgili kimseler olması ve yukarıda bahsi geçen 
gerekçeler, bu pozisyonun siyasi nitelikleri ağır basan bir pozisyon olduğuna ilişkin görüşleri 
destekler görünmektedir. Ancak burada bakan yardımcılarının sorumluluğu ve hareket alanı 
açısından bir değerlendirme yapılması gerektiğinde konu, özüne uygun biçimde yine bir 
miktar belirsizleşmektedir. Bakan yardımcılarının müşterek kararnameyle atanmaları ve birer 
istisnai memur olmaları sebebiyle bakan gibi siyasi sorumluluk taşımadığını ve 
taşıyamayacağını söylemek yanlış olmaz. Üstelik kanımızca; bakan yardımcıları disiplin 
hükümleri bakımından 657 Sayılı Kanun’a, kamu görevinin yapılmasından kaynaklanan ceza 
sorumluluğu bakımından da 4483 Sayılı Kanun11’a tabi olmalıdırlar. Bu, bulunulan konumun 
idari olmasıyla daha bağlantılıdır. 
Bakan yardımcıları ile ilgili görüşler bunlarla sınırlı kalacak gözükmemektedir. Örneğin; bir 
görüşe (Dik, 2013: 142) göre bakan yardımcıları klasik bakanlık örgütlenmesinin dokusuna 
aykırıdır. Bakan yardımcılığı için ne tam anlamıyla siyasi ne de idari bir kadrodur demek 
olasıdır. Görevi sadece bakana yardımcı olma işlevi ile tanımlı bakan yardımcılarının 
bürokraside her türlü yetkiyi kullanabilmesi kamu yönetiminin işleyişine ve doğasına aykırı 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Kanun No: 4483, Kabul Tarihi: 
02.12.1999, Resmi Gazete Tarih: 04.12.1999, Sayı: 23896. 
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olacaktır. Kaldı ki bakan yardımcılarının ne türden yetkiler ile donatılacağı konusundaki 
belirsizlik devam etmektedir. Bir diğer görüşe (Uçman, 2015: 221) göre aslında bu belirsizlik, 
bürokrasiyle siyaset arasındaki ilişkinin bir anlamda dışa yansıması olarak da 
değerlendirilebilir. Söz konusu durumda müsteşar, bürokrasiyi temsil ederken siyasi yönü ağır 
basan bakan yardımcısı, siyaset kurumunu temsil etmektedir. Siyasi konular ile daha çok 
ilgileneceği düşünülen bir makamın idari yönü ağır basan teşkilatlanmada net olarak 
gösterilmemesi ya da teşkilatlanmada gösterilmesi hususunun bakanlıkların inisiyatifine 
bırakılması, bilinçli bir tercih olarak görülebilir. 
 

4. Bakan Yardımcılığı İhdasının Amacı 
2011 düzenlemeleri ile ihdas edilen ve Türk kamu yönetimi sistemi içerisinde yer alan bakan 
yardımcılığı hususunda, bu makamın hangi sebep ya da sebeplerle ihdas edildiğine ilişkin 
tartışmaların da hatırı sayılır bir yeri olduğunu belirtmek gerekir. Kanımızca bu tartışmaların 
dayanak noktası, bakan yardımcılığının gerekli olup olmadığı sorusudur. Çünkü bir bakanlık 
merkez örgütünde müsteşar, müsteşar yardımcıları, genel müdürler, genel müdür yardımcıları, 
daire başkanları, şube müdürleri, şefler ve memurlar gibi silsilei meratip içerisinde yerini 
almış atanmışların yanısıra, başdanışman, danışman, müşavir gibi direkt bakana hizmet sunan 
görevliler de mevcuttur. Hal böyle iken bakan yardımcılarının konumu, işlevi ve bu makamın 
ihdasının sebebi ne olmalıdır? 
Bu konuda evrensel tarihsel bir gerçeklik olan Siyaset-Bürokrasi, bir bakıma Seçilmişler-
Atanmışlar ilişkisini göz ardı etmemek gerekir. Bu ilişkinin tarihsel süreç içerisinde pek çok 
kez otorite ve nüfuz mücadelesi görünümünde fırtınalı bir biçimde cereyan etmesi sebebiyle 
çelişki olarak adlandırılması da mümkündür. Siyasetin dönemsellik ve geçicilik özelliğine 
karşın, bürokrasinin kamu hizmetlerinin (son tahlilde devletin) yürütücüsü ve koruyucusu 
olma refleksi ile belirginleşen kalıcılık, devamlılık özelliği -her ne kadar ikisi arasında anlamlı 
bir bütünlük olduğu fikri doktrinde kabul görse de- bu ikisi arasında kimi kez açık, kimi kez 
de üstü örtülü çatışmaları ve uzlaşmazlıkları beraberinde getirmiştir. 
Siyaset ve bürokrasi arasındaki ilişkiye bu yönüyle de bakan Eryılmaz (2009: 228-230), her 
iki kesimin de birbirine karşı üstünlük kurmasını sağlayan güç kaynakları ve bir takım araçları 
olduğundan bahsetmektedir. Siyasetin bürokrasi karşısında kullandığı en etkili araçlardan biri 
bürokrasi dışında kendilerine bağlı uzman personel kadrolarını geliştirmektir. Bir tür karşıt 
personel (counterstaff) olan bu görevliler sayesinde, siyasiler bürokrasinin bilgi ve uzmanlık 
tekelini kırabileceklerdir. Üstelik bu türden uygulamalar ülkelerin sistemlerine göre başkanlık 
ofislerinde, başbakanlıklarda ya da bakanlıklarda yapılmaktadır (Eryılmaz, 2009: 230). 
Örneğin; Fransa’da başbakana doğrudan, herhangi bir bakana bağlı ya da bağımsız olarak da 
çalışabilen devlet sekreterleri (Secretaries d’Etat), başbakan tarafından kendilerine verilen 
görevler ile parlamento ile hükümet arasında siyasi dengeyi sağlamakta ve en önemlisi 
parlamento ile ilişkileri yürütmektedirler. Sözü edilen devlet sekreterlerinin ya başbakana ya 
da bakana bağlı olarak çalışmasından hareketle bakan yardımcılığı mekanizmasına karşılık 
geldiği düşünülmektedir. Türkiye’de de öngörülen sistem her ne kadar 643 Sayılı KHK’de 
“…Bakana ve Bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesinde Bakana yardımcı olmak…” 
olarak belirtilse de özünde bakan yardımcılarının parlamento ile bakanlık arasında köprü 
işlevi görmesi beklenmektedir. Bu yüzden yapılan atamalarda büyük ölçüde daha önce 
parlamentoda görev yapmış tecrübeli isimler değerlendirilmiştir. Dolayısıyla yarı-başkanlık 
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sisteminin uygulandığı Fransa’daki devlet sekreterliği ile Türkiye’de hayata geçirilen 
uygulama arasında icra ettikleri görev itibariyle benzeşme görülmektedir  (Yılmaz, 2013: 36). 
İngiltere’de de buna benzer bir görüntü vardır. Bakanlık hiyerarşisinin en üstünde bakan yer 
almaktadır. Bakanlığının görevlerinden dolayı bireysel olarak sorumlu bulunan bakanların 
hemen altında çeşitli bakan yardımcıları bulunmaktadır. Bunlar devlet bakanları ve 
parlamento bakanlarıdır. Devlet bakanlarına siyasi müsteşar adı da verilmektedir. Bunlara 
bakan tarafından belirli işlerle ilgili yetki ve sorumluluklar dağıtılmıştır. Diğer bakan 
yardımcıları (Parliamentary Under Secretary) ise kabine üyesi olan bakanın parlamentoyla 
ilişkilerini yürütmektedir ve sayıları genellikle ikidir. Bakanlık hiyerarşisinde idari bakımdan 
en üst düzeyde yer alan müsteşar ise siyasi kimliği olan bakan yardımcıları ve özel 
danışmanlardan sonra gelmektedir (Karasu, 2004: 100).  

Bir diğer örnek ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’dir. ABD kamu yönetimi düzeninde 
kamu personeli atamaları Kayırmacılık ve Liyakat sistemleri arasındaki gerilim üzerinden 
yürüyegelmiştir. Kayırmacılığın kökleri 19. yüzyıla kadar gitmektedir. ABD’de Siyaset-
Bürokrasi ilişkilerinin karakteristik özelliğini ortaya çıkaran Yağma ya da Ganimet Sistemi 
(Spoils System),  1828 seçimlerinin ardından New York senatörü William L. Marcy 
tarafından dile getirilmiştir. Marcy, siyasetçilerin seçim zaferlerinin meyvelerini 
toplamalarının ve düşman ganimetlerinin galip gelen tarafa ait olmasının sakıncası olmadığını 
ve kaybedenlerin de memuriyetten ayrılmalarının doğal karşılanması gerektiğini savunmuştur 
(Tataroğlu, 2006: 103). Daha naif biçimiyle Patronaj ya da Favoritism olarak da olarak 
adlandırılan ve “ganimet, iktidarı elde edenlerindir” anlayışı üzerinden yükselen bu 
uygulamaya 1883 yılında George H. Pendleton tarafından önerilen düzenlemelerle (Aykaç, 
1990: 101) önemli ölçüde son verilerek, sistem liyakat ilkeleri doğrultusunda yeniden 
kurgulanmaya çalışılmıştır. Buna karşın bugün ABD kamu personeli sisteminde bütün 
kamusal görevler liyakat uygulamasına konu olmamakta, seçilen başkan, seçimin 
tamamlanmasından görevi üstleninceye kadar geçen süre zarfında kendi ekibini oluşturmaya 
çalışmaktadır. Bakanlıklarla diğer kamu kuruluşlarındaki önemli üst düzey görevler için 
yapılacak atamalar doğrudan doğruya başkanın bilgisi dahilinde gerçekleşmektedir. 
Başkanların atama yetkisi dahilinde görevlendirdiği kişilerin çoğunun üniversite mezunu, 
belli konularda uzmanlaşmış ve iş deneyimi olan kişiler oldukları tespit edilmiştir (Dikmen ve 
Emre, 2004: 207-208). Bunların sınıflandırma dışı tutulmuş olan istisnai görevliler olup, 
politika belirlenmesinde yardımcı olan ve genellikle güven pozisyonlarından oluşan ve 
dolayısıyla siyasal tercihli atamalara konu edilen üst düzey yöneticileri oldukları söylenebilir. 
ABD sistemi siyasi pozisyonlarla kariyer pozisyonları arasındaki ayırımı açık seçik olarak 
belirleyemese de, bürokrasinin siyasi iktidar tarafından kontrol altında tutulması düşüncesi 
oldukça yerleşmiş bir düşünce haline gelmiştir. Bu yüzden bürokrasinin kontrolü hep önemini 
korumuş, kontrol eksikliğinin bürokratik bir hükümet biçimi doğuracağı endişesi yaygın bir 
kabul görmüştür. Bu kabulün arka planında siyasi iktidarın bürokrasi üzerinde denetiminin 
olmadığı anda bürokrasinin, Kongre ve başkanın direktiflerini göz ardı ederek kendi 
iktidarının normları dışında herhangi bir şeye karşı sorumluluk duymaz hale geleceği, bu 
durumda vatandaşların da hizmet edilecek efendiler değil, yönetilecek nesneler haline 
dönüşeceği görüşü yatmaktadır (Tataroğlu, 2006: 104-105). 

Her ülkenin, her sistemin kurumlar, makamlar, pozisyonlar ihdas ve tanzim etmesine, 
çalıştırmasına kaynaklık eden kendine özgü birtakım tarihsel, toplumsal, siyasal, kültürel, 
felsefi temelleri bulunduğu kabul edilse de, bunların oluşturulması ve işletilmesi ile ilgili 
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evrensel gerçekler de göz ardı edilmemelidir. Yukarıda dile getirilen Siyaset-Bürokrasi 
çelişkisi, kanımızca bu evrensel gerçeklerin başlarında gelmektedir. Bu sebeple, Türkiye’de 
bakan yardımcılığı konusuna salt teknik, idari ve hukuki bir gereklilik olarak bakmak sığ ve 
yanıltıcı olabilecektir. Müsteşar başta olmak üzere, meslek bilgisine sahip atanmış bakanlık 
görevlilerinin siyasetçilere nazaran statik ve yine siyasetçilere göre kimi kez dikine giden 
tarzlarının karşısında siyasetle iç içelik niteliğini taşıyan, kimisi özel sektör deneyimine ve 
kıvraklığına sahip esnek, dinamik bir yarı-bürokrat pozisyonunun, uygulamada bakanlıkların 
bütün siyasi ve idari kurumlarla olan ilişkilerinde olduğu kadar, vatandaşlarla olan 
ilişkilerinde pratik yararlar sağlayacağı düşünülebilir. Bu yönüyle bakan yardımcılığı, 
seçilmiş bakanların bakanlık bürokrasisi üzerindeki siyasi gücünü pekiştiren bir role de 
sahiptir. 

 
5. Sonuç 

2011 düzenlemeleri ile Türk yönetim yapısında önemli değişiklikler olmuştur. Bunlardan en 
dikkat çekici olanı bakan yardımcılığı adı altında yeni bir yönetsel makam ihdas edilmiş 
olmasıdır. Cumhuriyet tarihinde siyasi müsteşarlık olarak yapılan bir uygulamaya benzeyen 
bakan yardımcılığı düzenlemesinin siyasi müsteşarlıktan önemli farklılıkları bulunmaktadır. 
1937 yılında İnönü Hükümeti döneminde uygulanan siyasi müsteşarlık düzenlemesinde 
yapılan hataların bakan yardımcılığı konusunda tekrar edilmediği görülmektedir. Siyasi 
müsteşarlık ile bakan yardımcılığı karşılaştırılarak konu incelendiğinde bu hataların neler 
olduğu ve bakan yardımcılığı düzenlemesinde nelere dikkat edildiğinin daha açık görüleceği 
düşünülmektedir.  

Siyasi müsteşarlık konusunda yapılan hatalardan ilki, siyasi müsteşarın milletvekilleri 
arasından seçilmesi olmuştur. Milletvekillerinin müsteşarlıkta tecrübe kazanarak “bakan 
adayı” olabilmeleri, bakan ile siyasi müsteşar arasında sağlıklı bir ilişki kurulabilmesine engel 
taşımaktadır. Çünkü bakanlar kendisinin yerine geçme olasılığı bulunan bir milletvekilini 
müsteşar olarak atamak istemeyeceklerdir. Siyasi müsteşar atanırken uzmanlık 
alanı/bilgi/tecrübe açısından kendi yerine geçme olasılığı bulunmayan milletvekillerinin 
atanması tercih edilecektir. Kaldı ki siyasi müsteşarlık uygulamasının kaldırılmasında yetersiz 
kimselerin yukarıda bahsedilen gerekçelerle atanmasının etkili olduğu (Yılmaz, 2013: 34) 
değerlendirilmesi yapılmıştır. Bakan yardımcılığı düzenlemesinde, bakan yardımcısının 
milletvekili olma şartı konulmamıştır. Bu şartın konulması elbette Anayasa’nın “Üyelikle 
bağdaşmayan işler” başlıklı 82. maddesi karşısında mümkün değildir. Ancak bakan 
yardımcısının milletvekili olması konusunda anayasa değişikliği düşünülmemiştir. 
Dolayısıyla bakan yardımcısının milletvekili olmamasının benimsenmesi, bakan ile bakan 
yardımcısı ilişkisinin sağlıklı bir şekilde kurulması açısından yerinde bir düzenleme olmuştur. 

Siyasi müsteşarlık konusunda yapılan hatalardan ikincisi, siyasi müsteşarın görev süresinin 
sadece hükümet ile sınırlandırılması, hükümetin görev süresi içerisinde görevden alınmasının 
düzenlenmemiş olmasıdır. Bakana yardım etmek üzere görevlendirilen ve bakanın en yakın 
çalışma arkadaşı olarak düzenlenen siyasi müsteşarın bakandan bağımsız görev süresi olması, 
bakan ile ilişkilerine zarar verecek bir düzenleme olmuştur. Bakan yardımcılığı 
düzenlemesinde bu hatanın tekrarlanmadığı görülmektedir. Siyasi müsteşarlık ile uyumlu 
olarak görev süresi hükümetin görev süresi ile sınırlandırılan bakan yardımcısı, gerektiğinde 
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hükümetin görev süresi dolmadan da görevden alınabilecektir. Bu düzenlemeler bakan 
yardımcısının bakan ile olan sıkı bağını ortaya koymaktadır. Çünkü, hükümetin görev süresi 
dolmadan da bakan değişimi yaşanabilmektedir. Yeni bakan ihtiyaç duyduğu niteliklere haiz 
bakan yardımcısını seçmek isteyebilir. Koalisyon hükümetlerinde olduğu gibi yeni bakan 
farklı bir siyasi partiden olabilir. Ya da aynı siyasi partiden bir başka kişi bakan olarak göreve 
getirilse bile, eski ve yeni bakan arasında parti içi siyasi rekabet, kamu politikaları 
farklılıkları, yönetim anlayışı farkları olabilir. Bu düzenleme, bakanın en yakın çalışma 
arkadaşını seçebilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda görevden alınabilmesi açısından yerinde bir 
düzenleme olarak ifade edilebilir. Çünkü bakanlık teşkilatında birinci düzey sorumlu makam 
bakandır. Bakanın sorumluluğu ile orantılı yetkilerle donatılması, hesap verme 
sorumluluğunun sağlıklı oluşumu açısından gereklidir.  

Siyasi müsteşarlık konusunda yapılan üçüncü hata, siyasi müsteşarların atanmasında bakanın 
hiçbir yetkisinin olmaması, siyasi müsteşarların bakanlıkta hangi işlerden sorumlu olacağının, 
hangi bakanlığa kaç adet siyasi müsteşar atanacağının ve Bakanlar Kurulu toplantılarına 
katılımının Başbakan tarafından belirlenmesidir. Başbakan tarafından milletvekilleri 
arasından belirlenecek siyasi müsteşar, Cumhurbaşkanı onayı ile göreve başlayacaktır. 
Bakanın en yakın çalışma arkadaşı olacak siyasi müsteşar, bakan üzerinde sanki Başbakanın 
bir denetim mekanizması olarak tasarlanmıştır. Siyasi müsteşar düzenlemesi, Başbakanın 
atanmasını Cumhurbaşkanına kendisinin teklif ettiği bakanlara duyduğu güvensizliği gösterir 
bir içerik taşımaktadır. Bakan yardımcısı düzenlemesinde bu hatalar yapılmamış, bakan 
yardımcısının atanmasında ilgili bakan müşterek kararname sürecinde, süreci başlatan ve 
bakan yardımcısını öneren makam olarak yer almıştır. Yine bakan ile bakan yardımcısı 
arasındaki ilişkilerde ve bakan yardımcısının bakanlıktaki görevleriyle ilgili olarak Başbakan 
sürecin dışında bırakılmış, bakan yardımcısı bakanın emrine verilmiştir. Bu düzenleme bakan 
ile bakan yardımcısı arasındaki ilişkinin sağlam bir temele oturtulduğunu göstermektedir. 
Bakan yardımcılığı konusunda çeşitli eleştiriler söz konusu olabilir. Bu eleştirilerin de analiz 
edilmesi gereklidir. Bu analiz neticesinde bakan yardımcısı pozisyonunun gerekliliği, varsa 
düzenlemedeki hatalar ve nasıl düzeltilebileceği gibi sorulara ışık tutulabilir.   

Bir eleştiri olarak, bakan yardımcılığının müsteşar gibi bir meslek memuru olmadığı, bakanın 
siyasi memuru olduğu, bakanlık teşkilatının bu düzenleme ile siyasallaşacağı ileri sürülebilir. 
Ancak demokratik sistemin işleyişinin siyasi partiler/siyasi parti adayları arasında halk 
tarafından yapılan seçime dayalı olması, en çok oyu alan siyasi parti/partilerin hükümet 
kurabilmesi ve bakanların hükümeti kuran siyasi parti/partiler tarafından belirlenmesi 
esaslarına dayandığı bilinmektedir. Dolayısıyla hükümetin, Başbakanın, bakanların 
belirlenmesinde siyasi partilerin etkili olması, demokratik sistemin işleyişinin bir unsurudur. 
Bakanın siyasi partiden olması ya da halk tarafından seçilmiş Başbakan/Başkan tarafından 
belirlenmesi demokrasinin, yönetimin/yöneticilerin halk oyuna dayanmasının bir gereği 
olarak değerlendirilmektedir. Bakan yardımcısının bu demokratik siyasal sistemin işleyişi 
içerisinde bakan tarafından önerilmesi/belirlenmesinin “siyasallaşma” olarak 
değerlendirilmesi oldukça zor görünmektedir. Ancak müsteşarın meslek memuru olma 
sıfatıyla bakanın “siyasal” tasarruflarına engel olacağı iddia edilebilir. Bu iddia, bir 
varsayımdır ve müşterek kararname ile atanan müsteşarın “siyasal” davranmayacağı ve 
“kamu yararı”nı bakandan daha fazla önemseyeceği varsayımına dayanmaktadır. Meslek 
memuru olan müsteşarın da bakan tarafından önerilerek müşterek kararname usulü ile 
atanması, bakanın kendisine oldukça yakın, hatta aynı siyasal görüşe sahip kimseler arasından 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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	  
	  
	  

	   776	  

müsteşarın belirlenmesi, kendisini bu makama getiren bakana ve siyasi partiye karşı kendisini 
borçlu hissetmesi gibi olasılıklar Siyaset-Bürokrasi/Seçilmiş-Atanmış ilişkisinin bilinen temel 
varsayımlarının uygulamada belirsizleştiğini göstermektedir. Ayrıca bakanın ve bakanın 
atadığı kamu görevlilerinin “siyasal” olarak nitelendirilerek, kamu yararını değil de kendi 
siyasal partisinin taraftarlarını kollayacağı gibi değerlendirmeler de bir varsayıma 
dayanmaktadır. Bu varsayım ile meslek memuru niteliğindeki kamu görevlilerinin kamu 
yararını üstün tutacağı ve siyasi tarafgirlik yapmayacağı varsayımı bir araya getirildiğinde, 
halk oyu ile “seçilmiş” kimselere karşı duyulan bir “güvensizlik” ile “atanmış” kamu 
görevlilerine duyulan “güven” kendisini göstermektedir. Dolayısıyla seçilmişlere duyulan 
“güvensizlik varsayımı” ile atanmışlara duyulan “güven varsayımı” da sağlam temellere 
dayanmamaktadır. Her iki varsayımın da doğruluğu/yanlışlığı farklı örnekler üzerinden 
ispatlanabilir. Bu nedenle, siyasal/yönetsel sisteme yönelik analizlerde bu varsayımların 
doğruluğuna ya da yanlışlığına dayanarak ulaşılan sonuçların sağlıklı olmayacağı 
düşünülmektedir. Yapılacak analizin siyasal/yönetsel örnekler üzerinden tartışılmasının daha 
isabetli sonuçlar doğuracağı değerlendirilmektedir.  

Siyaset-Bürokrasi/Seçilmiş-Atanmış perspektifinde bakan yardımcılığı pozisyonu 
değerlendirildiğinde, halkın oyu nihayetinde seçilmiş bir kimse olarak bakan, devasa bir kamu 
örgütlenmesinin içerisinde, kendisi dışında tamamı atanmışlardan oluşan binlerce bürokrat ve 
memurun arasında yapayalnız kalmaktadır. Üstelik bu kamu görevlileri teknik bilgi ve 
uzmanlık ile birlikte yıllardır bakanlıkta çalışmanın getirdiği tecrübe birikimine de sahip 
bulunmaktadırlar. Bu birikimleri ile bürokratlar, benimsemedikleri kamu politikalarının 
uygulanmasını engelleyebilir/geciktirebilir. Hatta kamu politikalarının bizzat belirleyicisi 
olabilir. Bu durumda halkın oyuna başvurulmasının, seçim yapılmasının hiçbir anlamı 
kalmayacaktır. Çünkü halkın seçtiği kimseler, yönetimde etkisiz kalmış ve teknik rutin ve 
prosedürlerin dışında neredeyse politika belirlemeyi de içerecek tarzda tüm yönetim faaliyeti 
bürokratlar tarafından gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu tablo karşısında bakanın 
uygulayabileceği en önemli strateji, teknik bilgi ve uzmanlığın karşısına daha üstün bir teknik 
bilgi ve uzmanlıkla çıkmasıdır. Bunu sadece kendisi yapamayacağına göre, hükümetin kamu 
politikalarına ve kendisinin bakan olarak uygulamak istediği kamu politikalarına teknik bilgi 
ve uzmanlıkla destek olacak kamu görevlilerine ihtiyacı bulunmaktadır.  

Bakanlar ihtiyaç duydukları teknik bilgi ve uzmanlık konusunda danışmanlardan 
yararlanmaktadırlar. Danışmanlar ile bakanlık bürokratlarının kendilerine verdiği bilgileri 
değerlendirmekte, bakanlık kamu politikalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde 
danışmanlardan etkin şekilde yararlanmaktadırlar. Ancak danışmanların sadece bakana bilgi 
vermeleri, bakanlık bürokrasisi üzerinde hiyerarşiden kaynaklanan bir komuta-hat yetkilerinin 
olmaması önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple bakan, danışmanlarından 
aldığı bilgilerle karar verme/emir verme faaliyetlerini bizzat kendisi yapmak zorunda 
kalmaktadır. Bu durum bakanın üzerindeki iş yükünü oldukça artırmaktadır. Bakan 
yardımcılığı düzenlemesi ile yapılmak istenen, bakanlık hiyerarşine bakandan sonra bir 
makamın eklenerek bakanın iş yükünün azaltılması ve işleri yönetmesinin 
kolaylaştırılmasıdır.  
Pek çok kamu kurum ve kuruluşunda “yardımcı” pozisyonunda personel bulunduğu ve 
sayılarının genellikle birden fazla olduğu görülmektedir. Bunlar arasında atama ile göreve 
getirilen makamların “yardımcıları” olduğu gibi, seçimle göreve gelen makamların da 
“yardımcıları” bulunmaktadır. Halk tarafından yapılan oylamada en çok oyu alan siyasi parti 
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genel başkanı Başbakan olarak atanmakta ve Başbakanın teklifi Cumhurbaşkanının onayı ile 
Başbakana beş tane “yardımcı” atanabilmektedir. Halk tarafından seçilerek göreve gelen 
belediye başkanları, kendilerine nüfusa göre dörde kadar “yardımcı” görevlendirebilmektedir. 
Üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilen, YÖK tarafından Cumhurbaşkanına önerilen 
adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanan rektörler de kendilerine en çok üç 
“yardımcı” seçebilmektedir. Bunun dışında atama ile göreve getirilen müsteşarlar, dekanlar, 
genel müdürler, müdürler gibi makamların da birden fazla sayıda yardımcılarının bulunduğu 
görülmektedir.    
2011 düzenlemeleri ile birlikte bakanlıklara birer tane bakan yardımcısı atanması söz konusu 
olabilmektedir. Bakanlık teşkilatı gibi devasa bir örgütlenmenin bir bakan yardımcısı ile 
başarılı bir şekilde yönetilmesi oldukça zor görünmektedir. Farklı uzmanlık konularında 
bakana yardımcı olacak birden fazla bakan yardımcısına ihtiyaç bulunduğu 
değerlendirilmektedir. Öyle ki bu bakan yardımcıları, uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak bakan 
tarafından belirlenen farklı birimlerden sorumlu olmalı ve hükümet politikalarına uygun 
olarak bakan ile yakın iletişim içerisinde karar alma ve uygulama yetkisine sahip olmalıdırlar.  

Bakan yardımcılığı konusunda görev ve yetkilerin belirlendiği bir yasal düzenleme 
bulunmamaktadır. Bu konunun bakanlıklar tarafından genelgelerle düzenlenmeye çalışıldığı 
görülmektedir. Ancak bu konunun uygulama birliğinin sağlanması açısından yasa ile 
düzenlenmesi yararlı olacaktır. Elbette geçmişte pek çok kez uygulanmaya çalışılmış, fakat 
kalıcı olamamış bir kurumun sağlıklı bir temele oturtulması ve kalıcı olması amacıyla, 
uygulamada ortaya çıkaracağı ihtiyaçların belirlenmesi, bu ihtiyaçların ve hatta sorunların 
ortaya çıkmasından sonra yasal altyapısının oluşturulması düşünülmüş olabilir. 2011 yılında 
başlayan bakan yardımcılığı uygulaması, aradan geçen 5 yıllık süreçte uygulamada 
görülmüştür. Dolayısıyla yasal düzenleme yapılabilmesi için gereken tecrübe birikiminin 
oluştuğu ifade edilebilir. 
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POSTMODERN BRANDING EXPERIENCE OF CULTURAL OMNIVORES: 
ZORLU CENTER CASE 

 

Ipek KROM*     Ebru GUZEL** 

Abstract 

The aim of this paper is tO convey the postmodern branding strategies that appeal to the postmodern 
consumers through the authenticity concept and to emphasize the cultural consumption patterns of omnivores. 
Today the rivalry between shopping malls has increased up to a large scale with the escalating number of 
shopping malls and this fact creates the necessity of image management and development through successful 
branding strategies. In this paper Zorlu Center is taken as a case study for postmodern branding and successful 
image development with its strategic location, hybrid structure, carefully designed shop-mix, famous restaurants 
and Performance Arts Center. For the paper, shopping malls, postmodern branding, brand image concepts as 
well as omnivore consumers with regards to the omnivore-univore argument are explored on a theoretical basis 
and using in-depth analysis method, 15 participants were interviewed to reveal the cultural consumption patterns 
of omnivore consumers. The key findings of the research in the context of brand authenticity in Zorlu Center 
cover the concepts of originality, genuineness, relationship to place and cultural associations. Furthermore, the 
research confirms the high culture and popular culture consumption of high status individuals as well as middle 
status individuals. In conclusion we can verify that the authenticity concept leads to the development of the 
brand image through the used postmodern branding strategies as part of the strategic image management 
activities of the shopping mall.   

Keywords: Authenticity, Brand Image, Omnivores, Postmodern Branding, Postmodern Consumer, Shopping 
Mall 

KÜLTÜREL HEPÇİLLERİN POSTMODERN MARKALAMA DENEYİMİ: 
ZORLU CENTER VAKASI 

Öz 

Bu araştırmanın amacı otantiklik kavramı aracılığıyla postmodern tüketicilere çekici gelen postmodern 
markalama stratejilerini aktarmak ve kültürel hepçillerin tüketim yapılarını ortaya koymaktır. Günümüzde 
alışveriş merkezleri arasındaki rekabet çoğalan alışveriş merkezi sayısıyla birlikte hızla artmıştır. Bu nedenle 
imaj yönetimi ve imaj geliştirme çalışmaları kapsamında başarılı markalama stratejilerine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu çalışmada stratejik konumu, hibrid yapısı, güçlü marka karması, ünlü restoranları ve Performans Sanatları 
Merkezi’yle alışveriş merkezleri arasında başarılı bir postmodern markalama ve imaj yönetimi örneği olarak 
Zorlu Center vakası ele alınmıştır. Araştırma için alışveriş merkezleri, postmodern markalama, marka imajı 
kavramlarının yanı sıra beğeniler teorisi bağlamında hepçil tüketiciler konusu teorik olarak incelenmiş, 
derinlemesine mülakat yöntemi kullanılarak 15 kişiyle görüşülmüş ve kültürel hepçillerin tüketim yapıları 
incelenmiştir. Zorlu Center’ın marka otantikliği konusundaki anahtar bulgular arasında orijinallik, gerçeklik, 
mekanla ilişki ve kültürel bağlantılar yer almaktadır. Bunun yanı sıra araştırma yüksek statüdeki bireylerin yanı 
sıra orta statüdeki bireylerin de yüksek kültür ve popüler kültür ürünlerini tükettiğini doğrulamaktadır. Sonuç 
olarak alışveriş merkezinin stratejik imaj yönetimi çalışmaları bağlamında kullandığı postmodern markalama 
stratejilerinin marka imajının geliştirdiği bulgulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Alışveriş Merkezi, Hepçiller, Marka İmajı, Otantiklik, Postmodern Markalama, 
Postmodern Tüketici 
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INTRODUCTION 

  The post industrialization period has witnessed a shift both in the cultural consumption 
patterns of individuals and the consumption choices offered to the individuals and the name of 
this transition is postmodernism. One of the reasons to this change is the accessibility of high 
culture by means of mass production. For instance today renowned classical music pieces, 
ballet and operas can be offered to the public via media and renowned paintings can be 
reproduced and mass produced as well as made available via internet for the admiration of the 
society. Storey (2015:12) no longer recognizes the distinction between high and popular 
culture and defines this change as the “the postmodern blurring of the distinction between 
authentic and commercial culture.”  

On the other hand, according to Baumann, today we examine a volatility, flexibility and 
discontinuity of choices. In this context, the principle of high culture is being a consumer, 
who feels home at every circumstance (Bauman, 2015:16). For instance today the researches 
show that along with classical music a large number of high culture members consume 
popular music and rock music. Popular TV programs and TV series as well as mass produced 
Hollywood films are made for the appeal of mass audiences including high culture members.  

The researches regarding the cultural tastes and consumption are based on Bourdieu’s 
theory of taste.  Bourdieu (1984), who examines the French society in between 1963 and 
1968, argues that the individuals from higher class strata consume “legitimate" or in other 
words elite culture whereas individuals from lower class strata consume popular culture and 
that these cultural boundaries define the social classes besides the economic boundaries,  

However, later in 1992 in a research carried out to replicate Bourdieu’s argument 
Peterson and Simkus (1992) find results comparable to those of Bourdieu. In their research 
Peterson and Simkus reported that higher status groups, who were rich in cultural capital and 
were more likely to participate in fine arts activities than others, also participated in a wide 
range of lower status activities. This fact led the researchers to identify these groups as 
cultural omnivores (Peterson and Simkus, 1992; Peterson, 2005).  

More recent studies executed by researchers like Peterson and Kern (Peterson and Kern, 
1996; Peterson, 2005) and Chan and Golthorpe (Cultures of Consumption) have also verified 
a strengthening shift in the cultural tastes and consumption patterns of individuals. These 
studies revealed that although cultural consumption is socially stratified, this stratification is 
not along an elite-mass line, but the division is rather between cultural omnivores and cultural 
univores (Cultures of Consumption). 

According to the omnivore-univore argument, today the society is divided into two 
segments: omnivores and univores. People who consume high culture products as well as 
popular culture products are referred to as omnivores whereas people who consume products 
of only one culture are referred to as univores.  

Today’s industrialized world offers various consumption choices to the individuals. 
Shopping malls are examples of these popular culture environments, which are used by 
consumers from different social and economic backgrounds. On the other hand, postmodern 
branding not only offers popular culture products but also high culture to the society by means 
of authenticity. In this research the Zorlu Center case is examined as an example of 
postmodern branding since the Performing Arts Center (PAC), which is a part of its brand 
concept brings together both the high culture products and popular culture products. Various 
art activities are being organized in the PAC such as Broadway shows; world famous singers’, 
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musicians’ and dance groups’ performances as well as popular folk music concerts. The 
research findings point to the existence of two consumer types: omnivores and univores. In 
this qualitative research, in-depth interview method is used and with the data obtained from 
the 15 interviews, the cultural consumption patterns of the consumers are observed. 
Furthermore the research also focuses on developing brand image through the high culture 
products offered by the Zorlu Center PAC and their importance in terms of postmodern 
branding. 

 
1. History of the Shopping Malls and Brand Image 

1.1 History of the Shopping Malls and the Rivalry 

The first shopping mall in history is the Grand Bazaar in Istanbul and was ordered 
to be constructed by Sultan Mehmet II the Conqueror in the 15th century as part of the 
project of reconstruction of Istanbul. Giving an idea to the world about the modern 
shop-mix applications, the Grand Bazaar also founded the basis of the shopping mall 
culture. One of the basic functions of the Grand Bazaar and the shopping districts in 
the Ottoman Empire was to be a reference point in order to test whether the goods 
brought from the distant geographical places would be easily marketed or not (Suer, 
2014:19-21).  

Starting from the 18th century, as a result of industrialization people have heavily 
begun to immigrate to cities from the villages. When the cities became unable to 
support the food need of the immigrants, the small market places in city centers were 
replaced with big covered markets away from the city centers, which exemplified the 
first shopping malls of the time. Along with the increase in the city populations, 
locations where fairs were organized have begun to transform into multiflorous, closed 
fair centers with an open space. Passages, which appear after the industrial revolution 
and which characterize this period, form an example to these kind of constructions. As 
a result of the urbanization that developed along with the industrial revolution the 
trade, business and shopping centers began to increase in the city centers and 
multiflorous trade and shopping centers began to be constructed in the cities (Aksoy, 
2009:60).  

The concept of shopping mall, which developed in the 20th century, soon gained a 
hard to replace position in providing the needs of the society, while evaluating the 
opportunities in an evolutionary way. 

Meanwhile as a result of globalization and the decisions taken by the president 
Turgut Ozal in 24 January 1980, during the post 1980 period Turkey began to 
integrate into the global economic system. Soon the variety of the consumption goods 
increased and became common to wider segments of the society (Demir, 1994:357; 
Incekara and Kayacikli, 2000:58). Along with the technological developments in mass 
media, Turkey began to resemble a mass society more and more and as a result, a 
popular consumption culture began to dominate the daily life through the means of the 
mass media (Sahin, 2005). Consequently multiflorous shopping malls with a wide 
range of stores, which not only address the consumption needs, but also serve as social 
centers, began to be opened.  
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In the 1990s the shopping malls lacked a strategic management concept. Since 
there weren’t many shopping malls in those years, the shopping malls received 
successful gains no matter which model of management was used. In those years these 
shopping malls had incredible amounts of entrance numbers and highly successful 
revenues (Suer, 2014:46). 

As the rivalry increased, people began to look for innovations. Quality 
management gained importance, rivalry conditions began to be considered and new 
strategies were developed accordingly. The marketing department gained importance. 
The new projects of the marketing department began to take role in the success of the 
shopping mall and especially between the years 2003 and 2012 and the shopping mall 
sector got in a growth period (Suer, 2014:47).  

  

1.1 Brand Image and Consumer Perception 
 

The term ‘image’ is used to define the overall believes, attitudes, and 
impressions a person or a group has regarding a person, product, a brand or a 
company. Although the images may be true or false or imagined, these images guide 
and shape our behavior. In order to improve their images, companies need to identify 
their image strengths and weakness and take action accordingly (Barich and Kotler, 
1991).  

Brand image refers to how a consumer perceives a brand. Brand image, which 
can be defined as the sum of believes towards a brand, can also be viewed as a 
combination of elements that enrich the brand in terms of meaning and value (Taskin 
and Akat, 2012: 111). 

 On the other hand, the message a company wants to convey can be different 
from the image formed in the minds of the consumers (Taskin and Akat, 2012: 111). 
This fact depends on various factors such as whether the customers can identify their 
identities with the offered brand identity, whether the brand can meet their needs or 
whether they can associate an emotional relationship with the brand. 

The stimulants inside a store can make the customers perceive a social status 
and the customers can perceive the stimulants in accordance with the messages the 
brand wants to convey or in a different way (Zaltman, 2003:265). On the other hand 
when the firms are building their brand identities, they can also make the customers 
feel that they have a higher social status. That is they target to build a brand perception 
which enables the customers to build an identity that they dream of and want to 
become.  

Brands use different positioning strategies in order to enter the minds of the 
consumers and in terms of the customers’ brand perception probably the most 
important of these is to be the first. This fact enables the brands to build a strong brand 
image in the minds of the customers, while having superior and innovative qualities 
develops this brand image in this rivalry between other brands 

According to Ries and Trout (2013:37), the potential customer supports the 
person, the product or the brand that comes first to mind. Although possessing the best 
product can be perceived as one of the most efficient ways, being the first is always 
more advantageous. Today the consumers are opposed to thousands of advertising 
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messages. Being the first in the mind of the consumer, who is under an advertising 
message attack, is very important. Human brains works like the memory stick of a 
computer. The customers record every piece of information regarding a brand in 
different places in their minds (Ries and Trout, 2013: 37-47). The fact that the brand is 
a first increases the brand awareness and enables the brand to take a leading position 
in the branding process.  

From Jung’s perspective the perception concept that stands out in the studies 
that positions the brand in the minds of the consumer can be interpreted as seeing, 
hearing, smelling, tasting, touching or feeling an event, a relationship or an object 
(Chisnall, 1975:13). Since people perceive the world throughout their sense organs, 
they have all kinds of perceptions such as visual perception, auditory perception, odor 
perception and sensual perception (Morgan, 2006:265). 

When we take the consumer attitudes into account, we need to draw a 
distinction between the perceptional and the motivational. According to the 
relationship between perception and motivation, motivation effects the perception and 
the perception reveals the different aims, expectations, targets and inclinations 
(Inceoglu, 2004:98). Therefore in brand positioning as it is explained in the NAIDAS 
model, the consumer, who is motivated in the targeted way initially becomes aware of 
his or her needs. Secondly the brand draws his or her attention or in other words, it 
attracts his or her attention in accordance with the expectations. As the sensations step 
in the focused consumer gets more motivated and begins to desire the product or the 
service and takes the action of purchasing in turn. In the final step the customer 
satisfaction moves in and in this process the consumer builds the desired brand image 
in his or her mind.  

On the other hand, strategic image management is a process through which the 
company emphasizes its strengths and corporate identity in order for the target 
audiences to perceive the company in accordance with the identified aims (Tosun, 
2003). 

Strategic image management is a wide concept which shows itself in the 
product, logo and architectural design, corporate philosophy, corporate culture, 
corporate behaviors, public relations and sponsorships (Ozdemirci, 2014:31) and the 
advertising campaigns of the company. Strategic image management is the positive or 
negative impressions that the aforementioned identity of the company creates in the 
minds of the consumers. 

The perception process that enables the customers to experience the product 
indicates that the process of building a new identity has started. Strategic brand image 
management restructures the consumers’ perception towards the brand. Throughout 
this process, which develops the brand value, the brand image turns positive and 
develops. 

2. The Theory of Tastes and the Omnivore Customer  

Based on Bourdieu’s theory of tastes there are three different arguments regarding 
cultural tastes and consumption. These arguments, which are contemporarily discussed in the 
sociological literature, are the homology argument, the individualization argument and the 
omnivore-univore argument, In his homology argument Bourdieu (1984) refers to social 
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stratification in respect to cultural tastes and preferences emphasizing on the social, economic 
and cultural capital. Bourdieu states that cultural tastes are socially constructed and identifies 
class. According to his argument, those who prefer and mainly consume ‘high’ or ‘elite’ 
culture, are individuals in higher social strata and those who prefer and mainly consume 
‘popular’ or ‘mass’ culture with usually various intermediate situations also being recognized 
are those in lower strata (Chan and Golthorpe, 2006). With the homology argument Bourdieu 
(1984:16) emphasizes that individuals who are richer in educational capital and higher in 
social class prefer and consume “high”, “elite” or “legitimate” culture, whereas lower social 
classes consume “popular,” “mass” or “illegitimate”  culture. Furthermore while Bourdieu 
agrees Weber’s (1968:932) distinction between class and stand, he opposes to his definition of 
stand (1968:932), and argues that the status of a person depends not only on his economic 
capital, but also on other cultural variations like educational capital and social origin such as 
the father’s occupation (1984:12). According to Bourdieu (1984:101), the class habitus1 
creates a unity in consumption including the cultural consumption by all means. 

In contrast, the individualization argument holds that social stratification or social 
classes are in decay and are in no means a ground for differences in cultural tastes, 
consumption and lifestyles in today’s economically advanced societies. Therefore rather than 
a means for social stratification, these differences are becoming means for the individual’s 
self-realization (Chan and Golthorpe, 2007). That is individuals have freed themselves from 
class restraints and have developed their own life-styles as they reached better living 
standards and greater geographical social mobility (Chan and Goldthorpe, 2005). Therefore in 
the process of conditioning lifestyles other structural bases like age, gender, ethnicity or 
sexuality become as important as class or status. Individuals have a vast variety of choices to 
choose and mix in today’s highly commercialized consumer societies, which enable them to 
make lifestyles a ‘life project’ (Chan and Goldthorpe, 2007).  

The omnivore-univore argument is originally proposed by DiMaggio (1987) and then 
developed by Peterson and Simkus (1992). According to this argument, the main social 
distinction today is not of highbrow versus lowbrow culture but of cultural diversity (Chan, 
2010:86). That is rather than the high/low, elite/mass distinction in social stratification, the 
distinction between high status individuals and the lower status individuals can be drawn with 
the growth and spread in their cultural consumption (Alderson et al. 2007). Regardless of their 
social status, members of higher social classes participate in a wider variety of cultural forms, 
which is in contrast with Bourdieu’s homology argument (Chan and Goldthorpe, 2005).  

According to the findings of a research which was carried by an international team of 
scholars in Britain, Chili, France, Hungary, Israel, the Netherlands and the US lead by Tak 
Win Chan and John H. Golthorpe, today the cultural consumption patterns have changed and 
in contrast with the homology argument, the distinction in social stratification according to 
this study originates not between elites and masses, but between omnivores and univores on a 
cultural consumption basis (Cultures of Consumption). That is the distinction between 
cultural elites and people that are lower in cultural hierarchy is getting blurred (Baumann, 
2015:3). For instance today a segment of cultural omnivores exist, who prefer listening to 
classical music as much as pop music; prefer going to opera and theater as well as watching 
TV series. Omnivores as Chan and Goldthorpe states, are people who consume both high 

                                                           
1 Habitus is a term invented by Bourdieu, which means internalizing the culture of a social class. Members of a 
social class have similar lifestyles and values since habitus affects their everyday life.  
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culture and popular culture, whereas univores are those who consume culture only in one 
form rather than both (Cultures of Consumption). Nowadays popular culture is 
commercialized and mass culture is no longer seen as dangerous. The consumption patterns of 
omnivores vary highly as they always show interest for classical music as well as pop music, 
high art as well as popular TV programs, cinema as well as Broadway shows and rock 
concerts.  
 
3. Postmodern Branding Dynamics  

Starting from the argument of marketing sociologist Pierre Martineau that ‘the product 
or brand image is a symbol of the buyer's personality,’ (1957:73) we can say that in today’s 
postmodern world people have made a transition from production culture to consumption 
culture and a transition from product culture to brand and image culture (Odabasi, 2009: 129).  

Postmodern branding has emerged with the rise of the postmodern consumer culture 
(Holt, 1991). In the postmodern age, the firms follow a branding strategy in order to meet the 
symbolic needs of the customers rather than their functional needs. Postmodern branding 
strategy is based on symbolic positioning and focuses on drawing out the consumers from 
their inactive position and making them active by giving them a creative role. Postmodern 
branding holds onto the premise that the brands should enable the customers to build their 
self-identities rather than serving them as cultural blue prints (Holt, 2002). 

Postmodern branding finds its roots in the postmodern conditions, which are 
comprised of hyperreality, fragmentation, reversal of consumption and production, 
decentering of the subject and paradoxical juxtapositions of opposites. 

Today images, signs and symbols have replaced reality and what we perceive is the 
hyperreal condition. This fact has made the brand a blueprint of the reality. In producing the 
hyperreality for the consumers, marketing and image development, fashion, brands, 
communication and technology undertakes vital roles. The new consumer culture desires to 
live in a virtual representation of reality, which can be exemplified with the thematic hotels in 
Las Vegas, Disneyland or locations like holiday villages and thematic parks (Odabasi, 
2009:49). Other strong examples are the synthetic graphic islands in Dubai, such as the Palm 
Islands through which the architects have built a new world in hyperreality. These projects, 
which are developed through branding strategies and which form an hyperreality, display the 
fantasy of a new world that replaces the real world. 

As opposed to the modernist structure of social stratification, the postmodernist 
approach of fragmentation argues that throughout postmodern branding process a brand can 
be consumed by people from different segments of the society. Fragmentation points out to 
the fact that the lifestyles of different social classes have been intermixed, the hierarchy has 
fallen apart and that the differences coexist together. According to fragmentation argument 
the consumers can build multiple identities for themselves through the brands. For instance 
different local social activities are organized in shopping malls and the consumers can 
continue their shopping from French of Italian brands along with popular music and classical 
music experiencing fragmentation meanwhile (Odabasi, 2009:50-54).  

According to Fiske, in a consumption society all the goods have cultural values 
according to their functionality (Fiske, 2012: 40).  And in our postmodern age beyond being 
functional these goods are a part of our culture as well as an extension of our identity and 
have symbolic value (Odabasi, 2009: 130). Reversal of consumption and production refers to 
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the idea that the consumer changes the product from being a good and develops an image for 
himself or herself and becomes a meaning and desire producer (Fiske, 2012: 40). 
Consumption is closely related to the idea of creation and self-production. Other than their 
primary functions, products play a significant role in our lives. In today’s world knowingly or 
unknowingly it is almost impossible to buy any product that is not associated with certain 
symbols of identity (Todd, 2011). For instance the car we buy or the clothes we buy are 
closely related to our status and notion of our selves. Through the products we use, we create 
a self-image and give messages to the society we live in. 

The approach before enlightenment period which was valid had placed God in the 
center, whereas in the modern period human was in the center. Modern world was comprised 
of conscious people, who controlled the world by means of science and technology. In 
postmodernism on the other hand, the subject is decentered from its position of control.  The 
subject now desires to live and experiment and these desires constantly change. 
Postmodernists argue that it is the object which is in control now through the consumption 
process (Odabasi, 2009:59-60). In this regard, marketers emphasize on the feeling of 
uniqueness the subject perceives through consumption being aware of this loss of control 
(Firat, 1991) 

According to postmodernists one of the major characteristics of postmodern culture is 
the paradoxical juxtapositions of opposites (Foster, 1983). Despite the strictly structured 
coherences of modernism, postmodernism emphasizes plurality and tolerance. By this means 
instead of excluding, differences are widely accepted and plurality is celebrated (Odabasi, 
2009: 61). On the other hand, this causes a continuous state of search for new experiences and 
states. This fact in turn makes the consumer a perfect customer, who is constantly searching 
the customer for new experiences (Firat, 1991).  

Postmodern consumer culture emphasizes that to be socially valued the brands should 
offer cultural content. Postmodern branding concept finds its basis on the idea that consumers 
can produce their own chosen identities through the offered cultural resources. For this means 
these cultural resources should be perceived as authentic. By authenticity we mean that the 
brands should be perceived as invented and should be freed from the commercial intentions of 
their sponsors. Firms create authenticity by positioning their brands so that they can address 
different consumer subcultures such as arts and fashion communities, professional 
communities and consumption communities and the brand’s value derives from everyday life 
situations (Holt, 1991). The meanings derived from the brands should be original and 
disinterested (Holt, 2002). Thus authenticity refers to the genuineness of a product as well as 
heritage and pedigree, stylistic consistency, quality commitments, relationship to place, 
method of production, and downplaying commercial motives (Beverland, Lindgreen and 
Vink, 2008; Beverland, 2006). In sum consumers create the meaning of brands together with 
the firms by carefully reading and interpreting brand related communications, while they add 
to the brand their own personal histories (Brown, Kozinets and Sherry, 2003).  

   
4. A Study of Omnivorous Cultural Consumption Patterns and Postmodern Branding: 

Zorlu Center Case 

 
4.1 The Aim and Methodology of the Research 
 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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 
 
 

 788 

The aim of the research is to convey the necessary changes in the structure of the 
shopping malls in our postmodern world and the cultural consumption patterns of the 
rising omnivores. This paper focuses on the postmodern branding strategies that appeal 
to the postmodern consumers and how brand image is developed through notions like 
relationship to place, cultural associations, originality and genuineness, which are 
consistent in the authenticity concept of postmodern branding. Furthermore, the 
enlarging socio-economical group of omnivores and univores and their cultural 
consumption patterns are researched through in-depth interviews and their analyses.  

In this research in-depth interview technique is used among the qualitative data 
collection methods in order to reveal the brand image of Zorlu Center Shopping Mall, 
which is considered as an example of a postmodern branding. The reason why a 
qualitative method is used in this research is because this approach enables to define 
the experiences and activities of individuals and conveys detailed information along 
with their emotions, feelings, believes reality and opinions in details (Kumbetoglu, 
2008:43). Qualitative approach enables us to understand the perceptions or definitions 
regarding reality or meaning. (Punch, 2005: 165). The use of this method will make 
how the brand is perceived by those who experience it visible. In addition, with this 
analysis, we will be able to answer the question of whether Zorlu Center is a space 
where the boundaries  between high culture and popular culture gets blurred through 
the PAC as discussed in the omnivores-univores argument. 

The research which comprises in-depth interviews with 15 participants, who live 
in Istanbul, is based on a semi-structured in-depth interview method. The research 
universe is comprised of people who go to the Zorlu Center and the sampling method 
used is theoretical sampling format which is commonly used in qualitative research.  
In this sampling format, the selection of the interviewees and the immensity was 
formed throughout the development of the research. After 15 in-depth interviews with 
participants in between 18 and 65 years of age with different socio-economic 
backgrounds and demographic characteristics, which can be segmented as ABC status, 
we have decided that we have reached the saturation point of the research. For the 
research a voice recorder was used with the permission of participants. However apart 
from the information regarding the professions, educational levels, and incomes, the 
identification information is hidden due to ethical rules and therefore the letters in the 
name abbreviations are coded. 

 
 

4.2 The Analysis of the Zorlu Center Case through In-depth Interview Method 

The questionnaire form prepared in accordance with the purpose of the 
research is comprised of three sections: questions regarding the brand image of Zorlu 
Center, questions regarding the PAC, which appears as part of the postmodern 
branding strategy of Zorlu Center and questions regarding the perception of the center 
as well as the tastes and consumption patterns of omnivores within the scope of 
omnivore-univore discussion. All the obtained data was interpreted in the light of the 
information mentioned in the conceptual and theoretical parts of the research, and the 
findings were examined under four themes in order to clearly present the subject. 
These themes are: “Brand Image: Vanity and Quality”, “Accessibility to the Culture 
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and Art”, “Consumption of the Place and High Culture and Popular Culture” and 
“Postmodern Consumers of Zorlu Center: Omnivores-Univores.” 

4.2.1 Brand Image: “Vanity and Quality” 

  In our age, shopping centers, which are a projection of symbolic 
consumption promise “a new lifestyle” where postmodern images surround us 
within their highly impressive views (Odabasi, 2009:68). The postmodern 
branding strategy in Zorlu Center focuses more on meeting the symbolic needs 
of the consumers rather than their functional needs. Postmodern branding 
appears as a new paradigm, which finds its form in new technologies, new 
consumption habits, consumer products and postmodern consumers. 
Authenticity, nostalgia, and uniqueness concepts are in the center of 
postmodern branding. Postmodern branding enables the products to be 
discovered by the consumers and creates the perception that the products are 
marketed free from the commercial concerns. The emphasis on authenticity is 
important in order for the customers to produce self-identities by means of the 
cultural resources (Holt, 1991). The claims of the authentic brands recall the 
consumer to the world of meanings and keep them satisfied in a world where 
everything loses its meaning day by day.  

 
“This place makes me feel good. It creates the feeling that good 
things are happening in Istanbul, too... The arrival of an artist who 
takes stage in Broadway, Paris or London, buying a ticket for his/her 
performance nourishes my soul. Especially in this atmosphere… 
While we are lost in the news about martyrs, murders, and crowds.” 
(S. B. 10.02.2015).  

 
 

  What the participant means by the word “lost” is that everything 
and everyone has become meaningless, desensitized and has lost their self-
identities. The participant who finds a sort of new meaning with art against all 
the difficulties of life is trying to live her old artistic personality through the 
offered cultural products in art centers. The fact that the PAC provides 
authenticity emerges with the cultural sources; causing the participant to “feel 
good” while producing meaning.  
  The interviews reveal that most of the participants associate the 
brand with the “quality” concept. One participant, on the other hand, not only 
associates Zorlu Center with “quality” but also “happiness”: 
 

 “It is like in Europe, very modern but as much as that it has a street 
style… It makes you feel vanity and quality. A person feels happy 
and different in there.” (O. E, 11.12.2015).  

 
While Zorlu Center share similarities with shopping centers such as Istinye 
Park and Kanyon with their hybrid structure and the indoor and outdoor spaces, 
it differs from them in terms of authenticity through the PAC. Genuine art or 
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photograph exhibitions, original world musicals, theatre plays and shows in the 
PAC make people feel that privilege of authenticity in our simulacra world that 
is comprised of signs, images, representations and things.  
 

 “I think comfort, luxury and accessibility make it different. 
Especially, participating in an event makes me feel good. 
Opportunity, ability…First of all, exhibitions, paintings are real; they 
are not fake and also the plays are original! People tell themselves 
that such things do not come to the Istanbul anymore. It created a new 
choice among luxury malls. It differs from the others because it is has 
a more central location and it contains everything.” (O. B. L. 
8.12.2015). 

 
  We have wondered why the PAC, which is associated with 
positive perceptions of all the participants, is within the concept of the mall. A 
brand consultant was interviewed in order to find answers to questions such as 
why Zorlu Holding has undertaken such a major and quality investment, the 
story and the target of the brand, which was held in a chatting atmosphere in 
accordance to with the nature of the in-depth interview technique. 
 

“Starting out with a saying, we tried to make the positioning as a 
necklace of five pieces of gold to Istanbul’s neck as a gift from Zorlu 
Family. We tried to create a complex which has five usage areas 
comprised of a hotel, offices, residences, mall, the PAC and shopping 
areas.  We used the word “Center” for this purpose because we aimed 
this center to appeal not only to local visitors, but also to international 
visitors. We started out with high expectations. It is a mall that appeals 
to the five senses. It has a composite structure that brings together the 
luxury brands with local brands; so it also brings together the lower 
classes and higher classes. Locational advantage created a different 
aura, also. In short, we started out with a perception of prevalence on a 
hill. (…) We are trying to raise the life quality of the people” (B. B., 
5.11.2015).  

 
 

 As it is seen, Zorlu Center is defined as a complex which appeals to the 
five senses and brings together five different structures. In terms of strategic 
image management the venue is founded with high expectations and with the 
purpose of raising the life quality of people. B.B. sees Zorlu Center as a value 
that increases the quality of life. Zorlu Center provides cultural resources 
through the PAC and this authenticity – as it is conveyed by the participants- 
creates a perception that the brand is far from the commercial concerns. Thus, 
brand consultant also emphasizes the same thing:  
 

“Creating a culture and art center were the prerequisites of the Zorlu 
Center’s tender. However, if desired, a very simple place could be 
constructed, but Mr. Ahmet (Nazif Zorlu) had the aim to create a 
world brand. This place is one of the few places in the world in every 
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aspect. (…)  A center in this concept is created in Turkey for the first 
time. It was a positive decision. Will there be commercial returns, it 
can be discussed. But this was not pursued much in the PAC” (B. B. 
5.11.2015). 

 
  In another aspect, setting a goal to increase the life quality of the 
people as a brand promise can be explained with the fragmentation principle of 
postmodern marketing. Giving stage to both a world famous performance artist 
and a popular folk music singer in the PAC, points out to the fact that the 
expectations of the social classes are changing. The different social classes and 
styles are intermixed in postmodernism and an example to this situation can be 
seen at the shopping malls (Odabasi, 2009:54).  
  Participants use expressions such as “achieving visual 
satisfaction”, “feeling different/good/comfortable/happy”, “vanity” and 
“quality” while they express their perceptions of the brand of Zorlu Center and 
when the PAC is in terms “culture” and “art” are added to these.  Zorlu Center 
offers a choice of luxury shopping and it is identified with vanity and quality in 
the sight of the interview participants. Furthermore it makes them feel good 
and alongside with these features the participants associate the brand with 
culture and art which can be exemplified with S.B.’s expression of “Home of 
Culture and Art” (19.11.2015). 
 
 
 4.2.2 Accessibility to the Culture and Art 
 
  According to Bauman (2015:18), today culture took a shape 
similar to a department store where there are a lot of charming cultural 
products in the shelves. As this metaphor conveys the omnivore consumers of 
Zorlu Center can choose from a wide range of arts and culture activities, 
whether this activity may be one that is associated with high culture or popular 
culture. 
  It is a necessary prerequisite that the brand should provide 
cultural content in order for the structure to be seen as valuable by the 
consumer in compliance with the postmodern branding strategy (Holt, 2002). 
According to the participants, Zorlu Center has put into practice the concept of 
“cultural or “traditional associations”, which gives authenticity feature to the 
brand (Groves, 2001) with its luxurious design, perception of quality, cultural 
and artistic content. Companies create the authenticity by appealing to sub-
cultures for instance by appealing to art and fashion communities or by 
providing “everyday life situation” (Groves, 2001). The elements that raise the 
brand value are mostly provided with the existence culture and art products in 
Zorlu Center. The answer of a participant to the question of “What is your most 
powerful emotion that brings you to the Zorlu Center?” reveals the value of the 
cultural content: 
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“Culture and art. More precisely, accessibility to them. The fact that a 
play from London is performed in here makes it easier to access art. 
We do not need to go Paris anymore. I watched a Broadway play for 
the first time in 1990 there and I got amazed. They have brought it all 
here, and even more. Also, its location is very close to us.” (K. C., 
13.12.2015).  
 
“I have watched once in Australia when I was a student. I feel that I 
have more cultural enrichment now. I think this a proof of being a 
world city.”     (Z.Z., 26.12.2015). 
 
“Firstly, it is a huge chance. It is hard to find a chance to watch such a 
play. Even if your economic condition complies with it, you have to 
buy the tickets months before.” (B. S. S., 17.11.2015). 

 
  The individual freedom of choice of the culture and art takes 
shape in the responsibility of the individual in the course of liquid modern 
times (Bauman, 2015:14). The individualist life has lead the way to the 
consumption of high culture by different segments of society. Furthermore, 
although the participants mention that they have accessibility to culture and art 
in different places, they express that Zorlu Center has lead the way with the 
PAC with its genuineness: 
 

“Indeed, it is very important that the same team comes here. For 
instance, I went to a play in IKSV (Istanbul Foundation for Culture 
and Art) in Sishane… The cast wasn’t there, the film was already 
shown before. The hall was too flat to watch and the same cast wasn’t 
there. But it is different in Zorlu and there is no other place in Turkey 
to watch a Broadway play. That is this is a first!” (P. I., 25.11.2015). 
 

 
 According to the participants, a negative criticism regarding the PAC, 
which enables access to culture and art by its shows that draws attention 
worldwide, is that the prices of the tickets are too expensive.  The sales 
promotion campaigns and discounts in ticket prices brought as an alternative 
solution to this problem are seen as insufficient. Besides the perception of 
being a quality brand, Zorlu Center is also considered as “expensive” and this 
problem is often referred to by most of the participants:  

 
“There are some sales promotion campaigns and discounts and I 
follow them. Sometimes, usually, there are some discounts. But 
generally, prices are too high” (I. I., 20.11 2015).  
 

The fact that the consumers are very close to culture and art but that they have 
financial difficulties in having access to them brings front issues like the 
necessity of understanding the consumers, their socio-economic classes and 
their consumption patterns..  
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4.2.3 Consumption of the Place and High Culture-Popular Culture  
 
  According to Fiske, in order for the cultural meta to be popular 
they should meet different needs and deny the cultural differences while 
creating a common ground (2012:41). In the popular culture matrix where the 
power, resistance and differantition co-exist together, big shopping malls are 
places that the powerful ones can constitute their own powers and while the 
weak ones also constitute their own venues. Mothers, children and teenagers 
spend time without shopping and they consume the place and the images in 
shopping malls. (2012:46). The fact that a participant with two children says 
that she has identified Zorlu Center as a meeting point and tours here 
transforms the shopping center into a new and symbolic venue in accordance 
with her own needs: 
   

“We prefer to go there with my friends in order to have a good time. 
It is in the center and transportation is easy. My friend comes from 
Maslak and I come from the Asian Side. Istinye is far away from us 
and since we don’t shop in the mall Zorlu suits us more. People 
generally tour in malls; that organize more activities for children; has 
richer cuisines. I mean, you can spend money on food, but you can 
delay buying the clothes. It is already expensive. So, at least by eating 
and drinking something; we live the luxury...” (B. L. B, 28.12.2015).  

 
  The interviewed participant talks about an extent through which 
she consumes the luxury through the venue.  People can freely tour in shopping 
centers without purchasing necessity and by window-shopping in their 
carnivalesque atmosphere. The shopping malls enable the consumers to 
experience the space which belongs to someone else as his/her own space in 
this way (Aydogan, 2009:207). This consumption is in a symbolic dimension 
because the consumption act certainly brings along the production of meaning 
(Stevenson, 2008:151) The feelings such as comfort, luxury, pleasure, 
satisfaction and meanings such as lifestyle, belonging to the group and 
differentiation are produced with the usage of the place or in other words with 
its consumption. While this experience was limited with a specific socio-
economic group previously, now it is open to experience in public places. 
  Socio-economic differentiation is defined through the floors in 
Zorlu Center where the popular culture and high culture products are presented 
together. Even if these floors point out to some class limitations in the matter 
of shopping and to some extent food and beverage; the limitations are exceeded 
by the PAC. Even though some individuals, who come to Zorlu Center to 
spend their free time cannot shop, when the subject is art they can define the 
limits of their cultural choices in their own way. While the cultural choices 
depart and differentiate from each other as in the omnivore case on one hand, 
on the other hand they resemble each other as in the univore case. According to 
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Gans, some cultural choices of social different classes have begun to close up 
and resemble each other. For instance, some people associated with lowbrow 
and middlebrow tastes are seen in museums and they watch the art movies, 
which were previously identified with high classes (2007:26). The class 
distinctions of the capitalist economy get neutralized by the symbolic 
consumption of the venue by different classes or by the attendance of the lower 
classes to the shows in PAC. Even though the participants define the PAC 
activities as expensive, they also express that they enjoy the fine dining options 
of the venue: 
 

“The PAC made a huge difference. I think it is the most significant 
feature of Zorlu. And they also have world cuisine. The others either 
have none or there is no such variety. We can find the same stores in 
square of Istinye Park. Anyway we don’t shop from there, but we are 
touring. And they don’t have as many and quality dining options. We 
cannot shop from the stores every time, but we always enjoy the 
restaurants.” (K. C., 13.12.2015). 

 
  Zorlu Center has turned into a consumption place of luxury and 
pleasure; indeed, a symbolic consumption place rather than a functional 
consumption place. At this point, individuals not only produce the identities, 
but they also get socialized and strengthen their social identities by this way. 
Zorlu Center, which is used as a meeting point by the two women as mentioned 
in the above statement, turns into a hedonic consumption place via world 
famous Italian Restaurant Eatly through the view of the next participant, 
because food and beverage activity emerge as a cheaper alternative activity as 
against shopping in a place where symbolic and functional consumption takes 
place. Among the participants who talked about food and beverage, five out of 
10 have mentioned the Eatly restaurant, which has a concept of market-
restaurant-kitchen. Five of the participants said that they do not buy from the 
market because it is expensive. Two of them said that they use the place for 
eating pizza and also one participant mentioned a pleasure trilogy that consists 
of Italian food, architectural design, and wine:  
 

“My wife, I and our daughter go the Eatly at weekends. Design and 
food are perfect, and there is wine that goes together… Sometimes we 
order pizza in order to make economy.  We can enjoy this pleasure 
only in such a place. I’ve been to Italy for a business trip; this place 
has the same atmosphere. Now my wife and daughter enjoy this, too. 
Of course, we don’t go to its market.” (B. S. S., 27.12.2015).  

.  
Reminding the good feelings that he has experienced in the past, Eatly 

evokes nostalgic feelings within the consumer. Nostalgia is based on the 
retroactive positive references (Davis, 1979:18) and it is used in postmodern 
branding for the purpose of contributing to the brand image as a content that 
adds to authenticity. Zorlu Center emerges as a place which offers everything 
to everyone and this coincides with the principle of “paradoxical juxtapositions 
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of opposites” of postmodern marketing. While postmodernism trivialized the 
class differences such as social stratification, popular culture, and high culture, 
it has created the postmodern individual. The postmodern consumer is one who 
is after the daily pleasures, desires instant satisfaction, experiences the past and 
future together at the same time, seeks for happiness, cares for style rather than 
content and alternate between the images and constituted meanings served to 
him or her (Odabasi, 48). One of the participants also appears as a postmodern 
consumer with his “three in one” metaphor of Zorlu Center, in which according 
to him, he finds everything together.  At the same time, this relationship 
connected with the place highlights that the feature of “relationship to place” 
that takes place in the authenticity definition of Beverand (2006): 

“I mean, of course when we have guests, we don’t think of where to 
go. We directly come to Zorlu. With its restaurants and as it always 
has an activity, Zorlu is a place where we spend our entire day. 
Walking in the wide street area is also good. Let’s say that we have a 
guest from a foreign country, we immediately make a Zorlu plan.  
Food, art, shopping… Three in one and also it is economic... Which 
one we will choose than depends on the taste of our guest.” (C. G., 
12.11.2015).  

 
 
4.2.4 The Postmodern Consumers of Zorlu Center: “Cultural 

Omnivores” 
 
  According to the omnivore-univore argument Peterson (1992) 
claims that the cultural differentiation still continues in terms of social 
stratification, however opposing to the homology argument he argues that the 
differentiation does not move in a “from elite to mass” line. In his research 
Peterson states that “the elite to a mass hierarchy which was once how the class 
hierarchy was seen does not fit the patterns of leisure time activities and media 
consumption in the United States today.” 
  The fact that the practices of cultural consumption performed in 
Zorlu Center blurs the boundaries between the high culture and low culture; 
supports the omnivore-univore argument Peterson states. In his research 
Peterson (2005) reveals that high status groups display a practice of 
consumption comprised of both high culture and popular culture products. 
Cultural omnivore is the cultural image of the logic of a social positioning and 
can be observed within the middle class (Budak, 2015:189). The inclusion of 
the high culture products such as opera, musicals and ballet within the concept 
of a shopping mall and the fact that the shopping mall enables the access of 
these to other social classes through the offered discounts and sales 
promotions, has enabled us to conceptualize Zorlu Center research group as 
omnivores. One of the participants has made a comment which summarizes 
this phenomenon:  
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“The PAC made a huge contribution. It brings together the different 
cultures. Both the middle class and elite class can go. In Zorlu, you 
can watch all kinds of events, which you won’t be able watch 
anywhere else.  Okay, the prices are high and all, but you can catch up 
with the campaigns. Even announcing that a musical that middle 
classes won’t be able to attend due to economic reasons is going to be 
held in here extends our vision. The high class already knows these, 
but the PAC is also very important for the middle class. The PAC 
functions as a bridge that binds the high class and middle class.” (C. 
F., 13.12.2015). 

 
  While differences in cultural tastes and differences in 
consumption define the omnivore case, they are not only comprised of middle 
classes. A renowned professor who has a monthly income of more than 30.000 
TL says that he goes both to Raffles Hotel, which is a part of the Zorlu Center 
concept and both to a kebab house when food is in terms and states that he is 
open to cultural variations. However, the same cultural openness is not true for 
him in terms of music.  
 

“Gunaydin, Nusret, Morini, Raffles are the places that I like... I am 
open to all when food and beverage is in terms. But I only listen to 
classical music.” (N. A. S., 11.11. 2015).  
 

Yet, another participant with a high-income says the exact opposite:  
 

“I like all kinds of music... I have seen the Cats, Phantom, Notre 
Dame in the PAC… Recently in the PAC I went to the Volkan 
Konak concert, it was amazing...” (C. K., 19. 12. 2015).  
 

  As much as both of the participants have high culture related 
tastes, they take pleasure from their experiences related to popular culture 
products and this fact is an example of the evolving of the epicure elites to 
omnivores, who consume both popular and high culture products as stated by 
Peterson (2005).  
  The blurring of the boundaries between different classes in 
postmodern ages can also be explained by the postmodern view of 
“fragmentation”. Metropolitan Opera House in New York hosted fashion 
shows and erased the hierarchy specific to different social classes (Odabasi, 
2004:43); while with a reverse logic Zorlu Center hosted the Phantom of The 
Opera. Three participants stated that they have watched the play even though 
they could buy the seats far from the stage benefitting from the ticket price 
policy which goes from high to low, which describes a venue where 
omnivorous consumption patterns are observed. Hence, the brand consultant 
also talks about a composite structure which addresses the omnivores: 
 

“This place is a composite structure. The target groups, which we 
demographically segmented in the past, have now begun to be 
segmented according to life styles, too.  The ticket prices in Zorlu 
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Center PAC are high for Turkey standards. Since there are both 
people, who can meet up to these standards and who cannot, for 
example the children theater organized held in every weekend by 
Zorlu foundation is open to everyone. Thereby, the target group is a 
structure which appeals to people from all social strata and spending 
groups. It is open to everyone with most enjoyable and free children 
park in Istanbul, public concerts, and free cinema displays…Here you 
can both listen to public concert, and an international performance 
artist.” (B. B., 05.11 2015). 

 
  Today, the cultural group of omnivores is enlarging day by day; 
because nowadays a lot of people have more time, more economic capital and 
more education capital to make choices related to different tastes and this fact 
creates a potential resource both for them and the people who provide them 
culture to give services by giving access to all kinds of culture (Gans, 
2007:28). A group of omnivores especially consisted of young individuals 
create their identities through different cultural tastes. In this context the words 
of a young participant who expresses that he watched the Phantom of The 
Opera from a low price seat in accordance with his budget, describes us the 
process of building identities through different cultural tastes. As much as his 
words his punk style cut hair and rocker style clothes point out to his omnivore 
identity: 
 

“This is my first year in school. We studied the Phantom in class 
when I was a high school student in Eskisehir. But it was such a big 
pleasure to actually see it. I am so pleased to watch it. It was worth it 
even though we sat in the back seats, as you know we are students. 
(...) I told about the musical to my friends in school, it attracted the 
attention of bohemians. Others cannot understand it anyway.” (B. E., 
20.12.2015). . 

 
 
  As it is seen, while the relationship between the lifestyles and 
consumption patterns plays a dominant role in the concept of omnivores, the 
cultural tastes also have an important role in the creating the identity. Here, the 
young participant creates his identity differently from his socio-economic 
background through cultural consumption. This practice of cultural 
consumption related to the high culture isolates him from his friends and levels 
him up to higher culture within the concept of omnivore-univore argument.   
 
 

RESULT 

In postmodernism the brands promise new identities to the consumers by the use of 
the cultural resources offered to the individuals. When the consumers are making their buying 
choices, they are influenced by the symbolic meanings of the products as well as by their 
functional benefits. For instance middle and upper middle class consumers, who consume 
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high culture products can shape their identities with the meanings, values and codes 
associated with the high culture and enrich their identities in this way. In the same way the 
individuals from upper socioeconomic classes can live through new experiences by 
consuming the popular culture products and can follow the social agenda. This new consumer 
group is the omnivores and they do not only consume the high culture products or only the 
popular culture products like the univores but keep themselves open to new experiences.  

Postmodern branding strategy is based on the concept of authenticity. Authenticity is 
hidden in creating the perception that the products offered by the brands to the consumers are 
freed from commercial concerns. The reality has been lost as the mass communication 
vehicles and technology have become predominant within the consumption society and in fact 
the consumer is experiencing a world which is made out of signs in hyperreality. As 
Baudrillard argues, in the simulation era, which shows us that we no more have an existing 
relationship with reality or a perspective regarding reality, a reality that is made out of  
representations or signs instead of originals points to hyperreality (2011:15). 

In the world of these simulacra, the consumers have disengaged from reality and even 
though it is impossible to spare the products from commercial concerns, they are focused on 
the meaning of the product rather than their functional benefits. The reason for this is that in 
today’s cyber world along with the decentering of the subject the individuals have begun to 
look for authentic identities and they can only find this authenticity in the consumption world 
and form their identities through the meanings of the commercial and cultural products.  In 
other words the consumers form their identities in this virtual reality that is made out of signs.  

Authenticity is an important notion in postmodern branding in terms of increasing the 
resonance, that is, the depth of the relationship in between the brands and the consumers.   
Various researches made in the marketing field associate brand authenticity with genuineness; 
agelessness and tradition; originality; substantiveness; cultural or traditional associations; 
characteristics of the production process; presence of an authority; evidence and truth; 
heritage and pedigree, stylistic consistency, method of production; quality commitments, 
relationship to place and dissociation from commercial motives (Bruhn et al, 2012).  

In the context of authenticity, the findings that stand out in our research are originality, 
genuineness, relationship to place and cultural associations. By originality and genuineness 
concepts we refer to how Zorlu Center is different from the other shopping malls and the 
contribution of the PAC to the brand image of the shopping mall stated by the consumers as 
“feeling different/good/comfortable/happy”, “vanity”, and “quality.” Furthermore the 
genuineness concept has also been expressed in the context of accessibility to culture and arts 
with the words “home of culture and arts”, “richness in terms of culture”, “this is a first”, “a 
proof of being a world city” and “accessibility.” What is more the existence of the PAC is 
disengaging the brand image of Zorlu Center from the commercial concerns and associating 
this brand image again with genuineness. 

The relationship to place concept is addressed by the consumers as they use the venue 
without shopping and refer to it with the words “touring” as well as “spending a good time”, 
“living the luxury” and “transportation is easy.” These words express how luxury is consumed 
by the individuals through the venue and therefore they point to symbolic consumption. The 
fact that the venue is easy to travel makes it a meeting point in order to socialize and even 
though the consumers may not shop they can get hedonic pleasure from consuming the venue 
with the aim of visiting. 
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The “three in one” concept which is listed in the findings brings front the relationship 
between the venue, culture and arts and consumers. Some consumers not only see this place 
as a shopping mall, but as a place like home where they can bring their guests and have meals 
rather than taking them home. Time spent in the shopping mall is long since the social 
activities offered to the visitors are various. Spending a long time in the mall also helps us to 
understand the value given to the place. With the words “Food, art, shopping… Three in one and 
also it is economic... Which one we will choose than depends on the taste of our guest,” the 
consumer point that the venue appeals to the omnivorous customers not only in terms of 
popular activities like shopping, but also with the high culture activities it offers.  

The fact that a Broadway musical and a popular folk music concert can be experienced 
by the same person at the same place can be explained with the cultural associations of 
omnivores. The brand gives the consumers access to arts and culture and these people express 
this with these words: “both the middle class and elite class can go”, “extends our vision”, 
“the PAC functions as a bridge that binds the high class and middle class.” 

As it is stated in the research findings, the omnivore consumers express that the PAC 
brings the Zorlu Center brand originality and genuineness and makes important contributions 
to the development and strengthening of the brand image while removing the venue from a 
place where solely products with functional benefits can be bought and makes it a center 
where symbolic consumption and hedonic experiences can be lived through. Furthermore the 
existence of the PAC brings front the cultural consumption patterns of this enlarging 
omnivore consumer group and how they enrich their identities by establishing cultural 
associations with the venue.  
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SEKTÖR ANALİZİ İÇİN BİR ÇERÇEVE 

 

Şahin EKBER*  Oktay Guliyev** 

Özet 

Firmalar stratejilerini belirlerken göz önünde bulundurmaları gereken faktörlerden biri de faaliyette bulundukları 
sektördeki rekabet durumudur. Bu makalede sektördeki rekabetin analiz edilmesinde en çok başvurulan kaynak 
olan Porterin 5 güç modeli incelenmiştir. Çalışmanın amacı sektörde rekabeti etkileyen unsurları Porterin 5 güç 
modeli kapsamında değerlendirmektir. Çalışma kapsamında kaynak incelemesi yapılmış ve uygulamadan 
örnekler verilmiştir. Michael Porter`e göre sekörde rekbetin şiddetini belirleyen unsurlar, sektöre girmek isteyen 
firmaların yarattığı tehdit düzeyi, sektördeki mevcut firmalar arasındaki rekabetin şiddeti, alıcıların ve 
tedarikçilerin pazarlık gücü ve ikame sektörlerin yarattığı tehditdir. Rekabetin en uç noktası girişin serbest 
olduğu, mevcut firmaların tedarikçiler ve müşteriler karşısında pazarlık gücüne sahip olmadıkları, sayısız firma 
ve ürünün birbirine benzer olması nedeniyle rekabetin başıboş kaldığı, ekonomistin mükemmel rekabetçi ortam 
olarak tanımladığı sektördür. 

Anahtar Kelimeler: Sektör analizi, Rekabet, 5 Güç Analizi 

 

THE FRAME FOR INDUSTRY ANALYSIS 

Summary 

One of the main factor that firms must consider while determining their strategies is competitive structure of the 
industry. In this article we examine Porter`s five forces analysis, that the the most referred source in industry 
analysis. The purpose of this study is to evaluate the factors that affect competition in industry on the basis of 
Porter`s five forces model. On the context of the study there was done literature review and examples from 
practice were given. According to Porter the factors that determine intensity of industry competition are threat of 
new entrants, the degree of rivalry among different firms, bargaining power of buyers, bargaining power of 
suppliers and threat of substitute products or services. Industry, where free to entry, firms have not any 
bargaining power against suppliers and customers, countless firms and the products are identical is the highly 
competitive industry, that economists define pure competitive. 

Keywords: Industry Analysis, Competition, 5 Forces Analysis 

 

GİRİŞ 

Belirli bir alanda faaliyet gösteren firmalar birçok faktörlerin etkisi altında bulunmaktadırlar. 
En önemli faktör ise firmanın bulunduğu sektör ve sektörlerdir, yani sektör ortamıdır. 
Firma sektöre girerken belirsizliklerle karşı karşıya kalabilmesi muhtemeldir. Sektörde olup 
bitenler firmanın faaliyetine direk etki edecektir. Bu bakımdan firma için önemli olan, bir 
sektörü tanımlamaktır. Sektörün dinamiklerinin iyi bilindiği sürece firma rekabette başarılı 
olabilecek ve bu başarıyı sürdürebilecektir.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Yrd. Doç. Dr., Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, sahinekber@gmail.com 
** Azerbaycan Devlet İktisat üniversitesi, oqtay1982@gmail.com 
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Michel Porter’e (1998) göre sektörde rekabeti belirleyen şu 5 faktör veya güç vardır: sektöre 
yeni girecek firmalar, sektördeki mevcut rakipler, ikame ürünler, alıcılar, tedarikçilerdir. 

Bu güçlerin karışımı sektörün ne kadar cazip olduğunu ve bu sektörde hangi stratejilerin 
kullanılması gerektiğini belirleyecektir. Eğer sektörde rekabet en uç noktaya ulaşmışsa bu 
sektörde kar etmek de zorlaşacaktır. Müşteri elde etmede firmalar arası karşılıklı hamleler 
gerçekleşebileceği gibi, bazı firmaların da sektörden çekilmesi söz konusu olacaktır. Bu 
durumda firmalar için en iyi çıkış yolu belki de niş sektörlere yönelmek ve kendine sadık 
müşteri kitlesi toplamak olacaktır. Niş sektöre yönelmek ise firmaları farklı olmak için çaba 
göstermeye zorlayacaktır. Çünkü sadık müşteri kitlesine ulaşmak firmanın vazgeçilmez 
özelliklere sahip olması ile mümkün olabilir. 

Sektöre Yeni Girecek Firmaların Gücü 

Yeni girecek firmaların yarattığı tehdit, dolayısıyla rekabeti etkileyebilme derecesi, onun 
karşılaşabileceği giriş engellerine bağlıdır. Çoklu engelle karşılaşan firma sektöre girebilmede 
zorlanacak. Eğer sektöre girme kolaysa, yani giriş engelleri yeni firmaları engelleyecek kadar 
güçlü değilse, demek ki, sektörde rekabetin şiddeti de artmış olacaktır. Çünkü yeni firmalar 
mevcut pazar potansiyelinden kendilerine kazanmak isteyecekler.  

Sektöre girmede firmaların karşılaşabileceği şu temel giriş engelleri vardır (Porter, 1998; 
Dinçer, 1994; Papatya, 2003): 

—   Ölçek Ekonomileri: Ölçek ekonomileri üretim hacminde artışla bağlı olarak birim 
maliyetindeki azalmadır. Yani işletme ne kadar fazla ürettiyse o kadar fazla maliyet avantajı 
yakalar. Eğer firma sektöre büyük ölçekte girerse, mevcut firmaların büyük tepkisiyle, küçük 
ölçekte girerse maliyet dezavantajıyla yüzleşecektir. 

—   Ürün Farklılaştırması: Sektöre yeni girecek firma sektörde yer edinmiş firmaların sahip 
oldukları müşteri sadakati ve marka tanınmışlığının üstesinden gelebilmek için zorluklarla 
karşılaşacaktır. Yeni firma sektörde tutunabilmek için fazla para harcayacaktır. Oysa eski 
firmalar bu yolu artık geçmişlerdir. 

—   Sermaye İhtiyacı: Firmanın üretim tesisleri, müşteri kredisi, stoklar, başlangıç 
maliyetlerini karşılamak için gerekli sermayeni bulmakta zorlanabilirler. Firma kaynak 
bulamazsa girişten vazgeçebilir. 

—   Geçiş Maliyetleri: Sektördeki firmalar alıcının başka tedarikçiye geçebilmesi için 
katlanması gerektiği maliyetleri artırarak geçiş engeli yaratıyor ve böylece yeni bir firma alıcı 
bulmakta zorlanır. 

—   Dağıtım Kanallarına Erişim: Sektörde bulunan firmalar dağıtım kanallarını kapmış 
olabilirler veya iyi bir yer edinmiş olabilirler. Dağıtım kanallarının da sınırlı sayıda olması 
girişi zorlayacaktır. Kendi dağıtım kanalını kurmak isteyen firma ise sermaye ihtiyacı ile 
karşılaşacaktır. 

—   Ölçekten Bağımsız Maliyet Dezavantajları: Sektörde bulunan firmaların ürünle ilgili 
bilgi birikimi, hammaddelere rahat erişim için uygun pozisyonu kendilerine ayarlamış 
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olmaları, devletin desteği gibi avantajlar bulunuyor ve yeni bir firma için giriş engeli 
yaratmaktadır. 

—   Devlet Politikaları: Lisans zorunlulukları, hammaddelere erişim sınırlamaları gibi 
denetimlerle devlet, sektörlere girişi sınırlayabilir. 

Tüm bu engelleri göz önünde bulunduran firma, eğer pazarı cazip bularsa ve katlandığı 
fedakârlıkları karşılayacak potansiyel görürse sektöre girecek, aksi halde giriş 
gerçekleşmeyecektir (Porter, 1998). 

Yukarıdaki görüşler ışığında şu değerlendirmeyi yapmak mümkündür: Teknolojinin hızlı 
gelişimi, tüketici ihtiyaçlarındaki değişim her geçen gün yeni fikirlerin ortaya çıkmasını ve 
yeni bir pazar oluşmasını gerekli kılmaktadır. Bundan dolayı artık sektöre girmekte 
kolaylaşmıştır. Diğer engellerin değişmez kaldığını varsayarsak, bu değişim ve gelişmeleri 
zamanında fark eden işletmeler kolaylıkla pazara girecektir ve kendi hedef müşteri kitlesini 
bulacaktır. Diğer giriş engellerinden biri olan ölçek ekonomisinin de farklılaşmanın 
uygulanmasıyla etkisi azalmıştır. Ayrıca yeni girecek olan firmanın ürün düşüncesi cazip 
gözükürse, sermaye bulma ve dağıtım kanallarına erişim gibi de bir sorun olmaz. Dolayısıyla 
trendi iyi takip eden firmalar pazara kolaylıkla girebilecekler ki, bu da rekabetin şiddetini 
artıracaktır. 

Sektöre girebilmenin böyle kolay olduğu bir dönemde yeni girişlerin mevcut firmalara bir 
sürpriz yapmaması için kontrol altında tutulması, pazardaki karşılanmayan ihtiyaçların 
bulunması ve çözümler üretilmesi mevcut firmaların hem pazar payında bir artış sağlayacak 
hem de mevcut pazar paylarına yönelen tehlikeyi alıkoymuş olacaktır. 

Mevcut Rakipler Arasındaki Rekabet 

Mevcut Rakipler Arasındaki Rekabet, firmanın diğer firmalara karşı koyabilmesi veya 
konumunu geliştirebilmesi için fiyat rekabeti, reklâm savaşları, pazara yeni ürün sunulması, 
genişletilmiş müşteri hizmeti gibi taktiklerle yarış içinde olmaları şeklinde ortaya çıkar. Fakat 
firmaların birbirine sürekli misilleme ve hamlelerde bulunması tüm firmaları kötü yönde 
etkileyecektir. 

Aşağıdaki yapısal faktörler rekabetin yoğunluğunun etkileyecektir (Porter, 1998; Dinçer, 
1994; Akın, 1999): 

•   Sayıca Çok Fazla ve Birbirine Denk Rakipler: Sektörde firma sayısının çok olması, 
bağımsız hareket edenlerin bulunma olasılığını artırır. Firma sayısı az olsa bile denk 
olmaları, savaşmaya eğilimli olmaları ve misilleme için yeterli kaynakları bulunması da 
rekabeti artırır. 

•   Yavaş Sektör Gelişimi: Firmaların büyüme planları, zaten yavaş gelişme olan sektörde 
pay alabilmek için rekabeti daha da yükseltiyor. 

•   Farklılaştırmanın Olmaması: Ürün ya da hizmetin bir temel madde ya da hemen 
hemen temel madde olarak algılandığı durumlarda, alıcının tercihi büyük ölçüde fiyat ve 
hizmete dayanır; bu ise, fiyat ve hizmet alanında şiddetli rekabete neden oluyor. Ama 
yapılan marka çalışmaları sonunda temel maddelerin de farklılaşabileceğini 
söyleyebiliriz. 
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•   Geçiş Maliyetlerinin Olmaması: Firmaların müşteriye sunduğu değer açısından bir 
farklılık söz konusu değilse geçiş maliyetinin olmaması müşteri tutma yönünde yüksek 
rekabeti beraberinde getirecek. 

•   Artan Kapasite: Ölçek ekonomisinde yararlanmak isteyen firmalar kapasite artırımına 
gidecekler ve bu yolda daha çok satmak isteği rekabeti artıracak. 

•   Pazardan Çıkış Engelleri: Eğer çıkış engelleri fazlaysa, bu firmanı zararlı olsa bile 
sektörde kalmaya ve pazar payı için tüm gücünü ortaya koymaya zorlayacak. 

Rekabetin şiddeti zaman zaman değişebilir. Bunun esas nedenlerinden biri de sektör 
gelişmesinin aşamalarının değişmesi, sektörü etkileyen diğer güçlerin aktifliğinin değişmesi 
vs. olabilir. Firma bu değişimlerden minimum zararla veya zararsız çıkması için esas olarak 
kendine bakmalıdır. Yani kendisinin müşteriye ne sunabileceğine bakmalıdır. Müşterisini 
tatmin etmeyi başaran firma diğer güçler karşısında da üstünlük sağlayarak rekabetten alnının 
akıyla çıkabilecek. 

İkame Sektörler 

Firmalar her zaman kendi sektöründeki ve ya kendi endüstrisindeki (hatta daha ileriye giderek 
aynı tür değer sunan) firmalarla değil, firmanın sunduğu ürünün (değerinin) yerine geçebilen 
veya firma ürününün (değerinin) diğer bir ürüne (değere) göre tercih edilmemesiyle 
sonuçlanan alternatif ürünlere (değerlere) karşı rekabet etmek zorunda kalabilirler. Burada söz 
konusu rekabet ikame rekabeti olacaktır.  

İkame ürün, başka sektörlerde üretilen, işletmelerin ürün ve hizmetlerinin aynısı ve benzeri 
olmayan, ancak alternatifi olabilecek ürün ve hizmetlerdir. “İkame ürünler, özellikle arzın 
talepten fazla olduğu zaman fiyata bir sınır koyarak, sektörün karlılığını etkiliyor” (Walker ve 
diğerleri, 2003:110). İkame rekabeti, yalnızca sektör dışındaki sektörle yaşanmıyor. Ayrıca 
sektör içinde de birbirinin yerine geçebilecek ürün versiyonları olabilir (bu da stratejik gruplar 
arasındaki rekabeti ortaya çıkarıyor). Örneğin, otomobil sektöründe spor ve lüks kesime hitap 
eden firmalar arasında da ikame savaşı olabileceğini söylemek olur. 

İkame sektöre örnekler vermek gerekirse, İngilizlerin çay ve bira alışkanlıkları’nı göstermek 
olur. Firmaların çabaları bu alışkanlıkları etkilemek açısından bir ikame savaşı olacaktır. Veya 
et, tavuk ve balık ürünleri arasında ikame edilebilirlilik. Tavuk sektöründe kuş gribi nedeniyle 
yaşanan gerileme et ve balık sektörünü canlandırmıştır. 

İkame türlerini şu başlıklarda gösterebiliriz (Doyle, 2008): 

•   Alternatif Ürünler: Örneğin eğer çelik fiyatları yükselirse, köprüler betondan 
yapılabilir. 

•   Yeni Ürünler: Özellikle de teknolojinin gelişmesi ile piyasaya çıkan yeni ürünler eski 
sektörler için tehlike kaynağı olabilecektir. Örneğin, internetle e mail gönderilmesi 
faksın kullanımını azaltmakta. 

•   İhtiyaçların Ortadan Kalkması: Örneğin dizelle çalışan otomobiller benzin ihtiyacını 
azaltmış oluyor. 

•   Jenerik İkame İmkânı: Tüketiciler daha pahalı televizyon almak yerine bilgisayarı 
tercih edebilir. 
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Yukarıdaki görüşler ışığında şu değerlendirmeyi yapmak mümkündür: Ekonominin iyi 
durumda olduğu zamanlarda bile bazı sektörler ve ya firmalar ikame tuzağına düşerek 
durgunluk devri yaşayabilirler. Eskiden bir firma rakip olarak yalnız kendi sektöründeki ve 
stratejik grubundaki firmaları görüyorduysa, şimdi durum tamamen farklıdır. Örneğin, kolalı 
içecek üreten firma, benzer bir ürünü kendine rakip olarak görüyordu. Fakat bu durum, 
ikamenin etkisiyle kolanın yanında tüm içeceklerin konulmasıyla değişmiş ve değişmektedir. 

Örneğin, Türkiye’de tasarruf yapan tüketiciler paralarını önce otomobile yatırdılar. Ardından 
trend beyaz eşyaya doğru çevrildi. 2005 yılının ikinci yarısında ise konut sektöründe patlama 
oldu. Tüketiciler hatta gelecek gelirlerini bile konuta aktarmış durumdalar. Demek ki, gelecek 
yıllar için bu kısım tüketiciler diğer sektörlerin elinden çıkmış oldu (Ateş, Capital, Ocak, 
2006). Fakat konut sektöründe yaşanan gelişmelerin otomobil sektörünü kötü yönde 
etkileyeceğini savunan yaygın düşüncenin aksi de söz konusudur. Şöyle ki, konutların şehir 
dışında inşa edilmesi nedeniyle müşterilerin araba ihtiyacı artacak ve buna bağlı olarak da 
satışlar da artacaktır. 

Görüldüğü üzere bir firma için ikame firmalar neredeyse bu firma ile aynı endüstride bulunan 
diğer firmalar kadar tehlike sunuyor (çok az hallerde fırsat da sunduğu yukarıdaki örnekten 
gözükmekte). Bundan dolayı bazen sektördeki firmalar ikame sektöre karşı ortak hamleler 
gerçekleştirebilirler. 

Alıcıların Pazarlık Gücü 

Sektörde en etkili unsurun alıcı olması firmaların bu güce özellikle dikkat etmesini 
şartlandıracak. Alıcıların en etkili güç olması ise sektördeki rekabetin alıcı uğrunda 
olmasından kaynaklanmaktadır.  

Alıcılar güçlü olduğu takdirde firmaları fedakârlıklara zorlayarak daha iyi ürün ve hizmeit 
düşük fiyattan almak için pazarlık edecekler ve rakipleri birbirine düşürerek rekabeti 
güçlendirecekler (Akın, 1999). 

Porter’e (1998) göre alıcılar şu koşullarda güçlüdürler: 

•   Alıcılar Büyük Hacimlerde Satın Alırlar: Bu durumda ürünlerin büyük bölümünü 
satın aldıkları için alıcılar etkililer. 

•   Sektörden Satın Aldığı Ürünler Alıcının Maliyetlerinin Önemli Bir Bölümünü 
Oluşturur: Bu durumda alıcılar fiyatı düşürmek için baskı yapacaklar. 

•   Sektördeki Ürünler Farklılaştırılmamıştır: Alternatifler çoktur ve alıcı kolaylıkla 
diğer satıcıya geçebilir. 

•   Geçiş Maliyetleri Azdır veya Yoktur: Bu durum alıcının kolaylıkla diğer satıcıya 
geçebileceği anlamına geliyor.  

•   Alıcılar Eksiksiz Bilgiye Sahiptir: Alıcılar sektör, sektör ürünü, diğer sektörler, 
rakipler vs. hakkında eksiz bilgiye sahip olduğu için iyi pazarlık etme imkânındadır. 

Sektör alıcıları çeşitli boyutlar açısından farklılıklar gösteriyorlar. Gelir düzeyleri, eğitimleri, 
satın alma miktarları ve diğer hususlardaki farklılıklar satın alma davranışındaki farklılıkları 
beraberinde getirir. Bu da firmalar için maliyet, büyüme potansiyeli açısından müşteri 
çeşitlendirmesine gitmek ve bu doğrultuda karar vermede etkili oluyor. 
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Alıcı, firma için ne kadar çok fayda sağlayacaksa veya potansiyel sunuyorsa, o kadar çok 
değerli olacaktır ve firma onu elinde tutmağa çalışacak. 

Özellikle de günümüzde alıcıların sayısına değil, onun firmaya verdiği kara bakılmaktadır. 
Firmalar odaklarını daha az problemli ve daha çok karlı müşterilere yöneltmektedirler. 

Tedarikçilerin Pazarlık Gücü 

Tedarikçiler, fiyatları artırma veya hizmetlerin kalitesini düşürme tehdidiyle pazarlık güçlerini 
gösterebilirler. Tedarikçiler sayıları kısıtlı olduğunda, alıcıların diğer tedarikçilere geçiş 
maliyetleri fazla olduğunda, ileri entegrasyon tehditleri bulunması halinde güçlüdürler 
(Walker ve diğerleri, 2003). 

 

SONUÇ 

Görüldüğü gibi sektörde rekabetin şiddetini belirleyen 5 güç vardır. Firma bu güçlerle başa 
çıkmak ve kendine iyi bir rekabet konumu sağlamak isteyecektir. Fakat diğer taraftan her ne 
kadar beş güç olsa da, firmanın esas odağı tüketiciler (alıcılar) olacaktır. Sonuçta firma alıcı 
kazanmak ve /veya korumak için mücadele veriyor. Alıcılara karşı başarılı olan firma diğer 
güçler karşısında da etkili olacaktır. Tersine, mesela, kendini rakiplerini düşürmeye adayan 
firma sonunda zararlı durumda kalacaktır. Aikido tekniğini pazara uygulamayı savunan 
Robert Pino’nun (2002) da kaydettiği gibi saldırgan ve taklitçi bir ortamda tüm firmalar 
zararlı çıkacaktır. Şirketler rakipleri onların yaptıklarını yapmak için değil, yapamadıklarını 
veya yapmadıklarını yapmak için dikkatte tutmalılar. 

Beş sektör gücü üzerine çeşitli eleştiriler ve ilaveler bulunmaktadır. Sonradan bu beş faktöre 
ek olarak tamamlayıcıların etkisi de katılmıştır. Örneğin, otomobiller benzine, benzinse 
otomobile ihtiyaç duyar. Yani birbirlerini tamamlayıcı ürünlerdir (Akın, 1999). 

Porter devletin tedarikçi ve alıcı olarak ve yasa ve kanunlarıyla rekabeti etkileye bilecek başlı 
başına bir güç olarak ilave etmiştir (Porter, 1998). 

Devlete bir güç olarak bakarsak, özellikle küresel sektörlerde devletlerarası ilişkilerin de bir 
güç olarak ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Örneğin, Türkiye ile Fransa arasındaki politik 
gerginlik Fransız şirketlerinin alıcılar karşısında düşük pazarlık gücüne, dolayısıyla daha fazla 
çaba harcamasını gerektirecek. 

Bildiğimiz gibi ürünler yaşamlarını belirli bir yaşam eğrisi üzerinden geçirirler. Pazara giriş, 
büyüme, kapışma, olgunluk ve gerileme. Beş rekabet gücü bu dönemlerden etkileniyorlar ve 
bu dönemlerde etkileri de değişmektedir. Güçler hızlı büyüme dönemlerinde zayıftırlar: 
böylece pazar payı elde etmek için önemli fırsatlar var. Kapışma döneminde güçler en güçlü 
dönemlerinde oluyorlar ve birçok rakip sektörü terk etmek zorunda kalıyor. Olgunluk 
döneminde rekabet zayıflamış oluyor. Düşüş dönemindeyse sektörlerde rekabet güçleniyor. 
Bu da çıkış engellerinin yüksekliğine ve düşüş hızına bağlıdır (Walker ve diğerleri, 2003). 
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MUHALEFET YILLARINDA DEMOKRAT PARTİNİN İLETİŞİM STRATEJİLERİ 
VE SEÇMENE İLETTİĞİ MESAJLAR 

BÜŞRA KAYA* 

 

ÖZ 

     Siyasal iletişim, siyasal partilerin kendi ideolojilerini seçmene anlatma amacıyla düzenlendikleri her türlü 
iletişim stratejilerini kapsayan bir olgudur. Yalnız siyasal partilerin seçim propagandası için değil, demokrasi 
kültürünün yerleşmesinde de, siyasal iletişim uygulamaları ve kitle iletişim araçlarının doğru kullanımı büyük 
önem taşımaktadır. Siyasal iletişimi tam anlamıyla kavrayabilmek için hazırlanan bu çalışma, siyasal iletişim 
olgusunu Demokrat Partinin stratejik iletişim çalışmaları doğrultusunda ele almayı amaçlamaktadır.  

     Bu bağlamda, muhalefet yıllarında Demokrat Partinin iletişim stratejileri, mitingler, afişler, el ilanları, basın 
ve radyo olmak üzere alt başlıklara ayrılarak incelenmiştir. Bununla beraber, sonucu bakımından olduğu kadar 
hazırlanışı bakımından da özgünlüklere sahip olan 14 Mayıs 1950 tarihli genel seçimlerde, Demokrat Partinin 
uyguladığı mesaj stratejilerini analiz etmek amacıyla dönem gazeteleri taranmış ve elde edilen bulgular 
kategorilere ayrılarak incelenmiştir. Bu noktada dolaylı gözlem yöntemi uygulanarak literatür taraması yapılmış 
ve çalışmada vurgulanmak istenen düşüncenin varlığı doğrulanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Siyaset, İletişim, Siyasal İletişim, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti 

COMMUNICATION STRATEGIES OF THE DEMOCRATIC PARTY AND 
MESSAGES COMMUNICATED TO VOTERS IN THE OPPOSITION YEARS 

ABSTRACT 

      Political communication is a phenomenon that covers any communication strategies of political parties made 
for communicating their ideologies to voters. The political communication practices and the proper use of the 
mass media is of great importance not only for the election propaganda of the political parties but also to 
implement the democratic culture. This study has carried out in order to understand the political communication 
fully; in this context this study aims to address the phenomenon of political communication in line with the 
strategic communication efforts of the Democratic Party. 

      Concordantly, Democratic Party's communication strategies in the opposition years were sub-divided into 
sections such as rallies, posters, flyers, press and radio, and analyzed accordingly. However, the newspapers of 
the era have been scanned, the findings have been categorized and reviewed in order to analyze the message 
strategies implemented by the Democratic Party in the May 14, 1950 general election, which is a unique election 
in terms of its result and preparations. At this point, a literature review has been performed through indirect 
observation method, and the existence of ideas emphasized in the study has been tried to be verified. 

Keywords: Politics, Communication, Political Communication, Republican People’s Party, Democratic Party 

GİRİŞ 

       Propaganda, bir fikrin her çeşit araçtan yararlanılarak hedef kitleye ulaştırıldığı bilinçli 
bir davranıştır ve anlamlı semboller, görsel - işitsel malzemeler, haberler, resimler ve 
toplumsal iletişimin diğer biçimleriyle düşüncelerin denetimini ifade etmektedir. Kitle iletişim 
araçlarının propaganda amaçlı kullanılmaya başlanması, siyasal iletişimin gelişmesinde de 
                                                           
* Öğr. Gör., İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Radyo-Televizyon Programcılığı Bölümü, 
busrasalman@yahoo.com 
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önemli bir rol oynamıştır. Siyasal partilerin ve adayların seslerini duyurabilmeleri, kitleye 
mesajlarını iletebilmeleri ve seçimlerin bu anlamda sağlıklı bir biçimde gerçekleşmesi, siyasal 
iletişim etkinliklerinin düzeyi ile yakından ilgilidir.   

       İnsanlık tarihi kadar eski olan ‘iktidar mücadelesi’, dünyanın birçok ülkesinde çok partili 
siyasal sistem ve demokratikleşme ile birlikte ‘seçim mücadelesine’ dönüşmüş, özellikle 
seçim dönemlerinde gerçekleştirilen seçim kampanyaları, siyasal iletişimin en önemli 
uygulama alanı haline gelmiştir. 1950’lere kadar baskın olan propaganda tabanlı seçim 
stratejileri, hızlı bir değişimle siyasal iletişim mantığı içerisindeki siyasal kampanyalara 
dönüşmüştür. Günümüzde bir partinin seçim kampanyası yürütmeden, iletişim araç ve 
tekniklerini kullanmadan seçim kazanamayacağı tartışılmaz bir gerçektir. Bu bağlamda, 
siyasal iletişim olgusunun, genel oy hakkının kitlelere verilmesiyle başlayıp, kitle iletişim 
teknolojisinin gelişmesiyle de günümüzdeki anlamına ulaştığını belirtmek yanlış 
olmayacaktır.   

       Teorideki siyasal iletişim olgusunu, Demokrat Partinin pratikteki çalışmalarıyla 
bütünleştirerek konuyu tarihsel bir örnek üzerinden irdelemesi açısından önem taşıyan bu 
çalışma, belirlenen amaç doğrultusunda; Türk siyasal tarihinde çok partili dönemin ilk 
muhalefet partisi olarak, birçok başlangıcı ifade eden Demokrat Partinin, halka kendisini 
tanıtmak, ideolojisini ve baskın söylemini yaymak ve halkın güvenini kazanmak için nasıl bir 
strateji belirlediği ve seçim kampanyasında ne tür mesajlara ağırlık verdiği sorularına cevap 
aramış ve bulguların genel olarak yorumlandığı sonuç bölümüyle noktalanmıştır.   

Amaç 

       Türk siyasal tarihinde gerçekleştirilen ilk seçim kampanyaları ve bu kampanyalarda 
kullanılan iletişim/ mesaj stratejilerini incelemek, hiç kuşkusuz günümüz siyasal iletişimini 
anlamak için de gereklidir. Tek Parti döneminde, vatandaşa seçme hakkının verilmesi ve 
devletle olan ilişkisini düzenlemek için Atatürk’ün önemli çabaları olmuş; ancak Türkiye’de 
çok partili rejime geçiş 1945 yılından sonra gerçekleşebilmiştir. Türkiye’de çok partili 
demokratik rejime geçiş süreci ve gerçek anlamda ilk muhalefet partisi olarak siyasal yaşamın 
önemli bir parçası olmuş Demokrat Parti ile ilgili birçok çalışmaya rastlamak mümkün olsa 
da, dönemi siyasal iletişim açısından ele alan yeterli sayıda çalışma bulunmaması, çalışmanın 
amaç ve önemini belirleyen etkenlerden biri olmuştur.   

       Tek partili dönemden çok partili döneme geçişle başlayan yeni oluşumlar, önemli siyasal 
başlangıçları temsil etmektedir. Demokrat Partinin kurulmasıyla, seçmen olan halk, iktidarı 
kendi oylarıyla belirlerken, siyasal partiler de taraftar toplamak ve oy oranını artırmak için bir 
takım sistemli iletişim çabalarına girişmişlerdir. Türkiye’de çok partili siyasal rejime 
geçilmesi ile birlikte keskinleşen siyasal iktidar mücadelesi içerisinde, Demokrat Parti 
‘demokrasi’ anlayışını, millet egemenliğine ve seçimlere dayandırarak, halka sıklıkla ‘hak ve 
özgürlük’ vaadi vererek, Tek Parti yönetiminin milli iradeyi yok saydığı, halkın siyasi 
olgunluğuna güvenmediği göndermelerinde bulunmuş, böylece Tek Parti yönetiminden 
hoşnutsuz olan halkın sözcülüğünü yaparak farklı toplumsal kesimlerin dikkatini çekmeyi 
başarmıştır. 

       Demokrat Partinin bu ‘göreceli’ başarısını, elbette sadece uyguladığı iletişim stratejilerine 
bağlamak doğru olmayacaktır. Ancak Demokrat Partinin bu alandaki çalışmalarının, iletişim 
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stratejilerinin önemini artırdığı ve sıklıkla kullanılması gerekliliğini getirdiği tartışılmaz bir 
gerçektir. Bu çalışma, Türk siyasal tarihine ‘muhalefet’ olgusunun yerleşmesinde olduğu gibi, 
birçok konuda da önem taşıyan Demokrat Parti’nin, siyasal iletişim kapsamında 
değerlendirilebilecek çalışmalarının karakterini incelemek amacıyla hazırlanan niteliksel 
yapıda bir çalışma örneğidir. 

Yöntem 

       Demokrat Partinin seçim çalışmaları, gezileri, miting ve toplantıları halkın siyasal 
duyarlılığını artırmış, seçim kampanyaları, bu boyutuyla siyasal sistem ve demokrasi 
açısından önemli bir işleve sahip olmuştur. Bununla beraber, dönem şartlarında, yazılı basın 
ve radyonun haberler ve yorumlar aracılığı ile kişisel iletişimin gündemini belirlemekte sınırlı 
da olsa belli bir etkisi olmuştur. Siyasal partiler açısından yazılı basın, sistemli bir şekilde 
hazırlanan mesajları halka ileterek, kendi seçmen tabanını oluşturmak ve elde tutmak için 
oldukça etkili olmuştur. Ancak günümüzde de tartışmaya açık bir konu olma özelliğini 
sürdüren, siyasal partilerin gazeteleri bir tür yayın organı olarak görmesi durumunun, 
çalışmaya konu olan dönemde de seçmenlerin tarafsız bilgilenme ve siyasal ortamı gözetleme 
gereksinimini karşılamakta belli sıkıntıları ortaya çıkardığı gözlemlenmiştir. 

        Çalışmada, Demokrat Partinin seçmene ulaşmada kullandığı iletişim araç ve 
yöntemlerine değinilirken, incelenen dönemin koşulları da dikkate alınarak, halkla yüz yüze 
görüşmelerden, kalabalık mitinglere, afişlerden, el ilanlarına, gazete ve radyoya kadar her 
türlü unsurun, Demokrat Parti tarafından ne şekilde ve ne amaçla kullanıldığı, yalnızca 
muhalefet dönemi ile sınırlandırılarak incelenmiş; iktidara geldikten sonraki dönem çalışma 
kapsamına dahil edilmemiştir. Demokrat Partinin 1950 genel seçimlerinden önce kendisini 
seçmene nasıl sunduğu, seçmenleri ikna etmek için hangi mesaj stratejilerini ve hangi 
konuları ön plana çıkardığı belirlenmeye çalışılırken, dönem gazetelerinde yer alan haberler 
ve bu haberler doğrultusunda yazılan köşe yazılarının değerlendirilerek yorumlanması 
amaçlanmış ve dolaylı gözlem yöntemi ile kaynak taraması yapılmıştır. İncelenen konunun, 
gazete arşivlerinin taranmasına dayalı olması ve tarihsel yönünün ağır basması nedeniyle 
böyle bir yöntemin uygun olacağı düşünülmüştür.  

        İktidarın ilk kez barışçı yollarla ve halk iradesiyle el değiştirdiği 14 Mayıs 1950 
seçimleri, Türk siyasal tarihinde demokrasi açısından özel bir öneme sahiptir. Çok partili 
siyasal yaşamın başlamasından itibaren eleştirilere konu olan seçim kanunu, uzun çalışmalar 
sonucu 16 Şubat 1950 tarihinde yeniden düzenlenmiş, bu yeni düzenleme ile 1950 seçimleri, 
21 Temmuz 1946 tarihinde yapılan seçimlerin aksine, “gizli oy, açık sayım” ilkesine göre 
yapılmıştır. Ayrıca seçim yönetimi ve denetimi de bağımsız yargıya bırakılarak Yüksek 
Seçim Kurulu kurulmuş, böylece 1950 seçimleri Cumhuriyet tarihimizin demokratik 
koşullarda gerçekleşen ilk serbest seçimi olma özelliğiyle Türk demokrasi tarihindeki yerini 
almıştır. Çalışmada Demokrat Partinin seçmene ilettiği mesajları belirlemek için, 14 Mayıs 
1950 tarihli seçimlerin tercih edilmesinin temel nedenini de bu gerekçelerle açıklamak 
mümkündür.  

        Demokrat Partinin 1950 seçim kampanyasında yer alan mesajlar analiz edilirken, farklı 
ideolojilere sahip gazetelerin seçilmesine özen gösterilmiş ve Zafer, Cumhuriyet, Yeni 
İstanbul, Ulus, Vatan, Hürriyet ve Milliyet olmak üzere yedi adet günlük gazetenin, sözü 
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edilen genel seçimler öncesinde yayınlanmış kırk beşer günlük sayıları taranmıştır. Ancak 
dönem gazetelerinde partilerin seçim propagandalarına seçimlere otuz gün kala daha yoğun 
bir biçimde yer verildiği gözlemlendiği için, gazetelerin seçim tarihinden önceki otuz günlük 
sayılarına daha fazla ağırlık verilmiştir. Dönem gazetelerine çeşitli kütüphanelerin 
arşivlerinden ulaşılmış ve yaklaşık olarak 120 adet haber taranmıştır. Çalışmayı sonuca 
götürecek verilerin toplanmasında, dolaylı gözlem yöntemi uygulandığından ve kaynak olarak 
kullanılan gazetelerde herhangi bir değişme söz konusu olmayacağından, çalışmaya yön veren 
verilerin güvenirliği en üst düzeydedir.   

1.SİYASAL İLETİŞİM  

       Siyasal iletişim süreci, genel nitelikleri itibarıyla, siyasal olmayan iletişim sürecine 
benzerlik gösterir. Ancak burada ikisi arasındaki önemli fark, göndericinin amacına ve alıcı 
kitlenin özelliklerine bağlı olarak mesajın verilmesinde gösterilmesi gereken özelliklerdir. 
Siyasal iletişimde mesajın etkili bir biçimde hedef alıcı kitlesine ulaştırılması büyük önem 
taşımaktadır. Siyasal iletişimde bulunan kişi amacına bağlı olarak, alıcıda tutum ve davranış 
değişikliği yaratmak için mesaj/ileti gönderir. Bu bakımdan, mesajın verilmesini isteyen 
tarafın (kaynağın) kimliğinden, mesajın içerisinde yer alan dilin kullanılmasına, alıcının 
özelliklerine kadar giden bir dizi özen gösterilmesi gereken konu vardır. 

       Mesajın dili, alıcı ve hedef tarafından kolayca anlaşılabilir, açık, net ve kesin bir nitelik 
taşımalıdır. Mesajın içeriği ise, yanlış yoruma meydan bırakmayacak derecede açık ve 
sistematik bir dil ve düşünceden oluşmalıdır. Mesajın içeriği özellikle alıcının eğitsel ve 
toplumsal düzeyi ile diğer özelliklerine hitap edecek nitelikte olmalıdır (Şimşek ve diğerleri, 
2003: 119). Hedeflenen kişi ya da kişilere erişmek için öncelikle mesajın taşıyacağı bilgi, 
duygu, enformasyonun bir iletişim kanalıyla gönderilebilecek biçimde kodlanması 
gerekmektedir. Bu kodlamalar kısa, çarpıcı, dikkat çekici, kolay akılda kalıcı olmalıdır. Bu 
şekilde kodlanmayan mesajlar, hedef ya da hedef kitlenin ortamına kadar erişebilse bile onun 
tarafından algılanamayacak hedefin, hedef kitlenin yaşam ortamında bir gürültü öğesi olarak 
kalacaktır. Eksik algılanarak taşıdığı anlamsal içerik tam bir biçimde iletilemediğinde ise, 
kodlarken amaçlanan ileti çarpıtılarak algılanmış olacaktır (Oskay, 1999: 19). 

       Siyasal iletişim fonksiyonları geniş bir çerçevede ele alındığında yedi temel özellik 
üzerinde durulmakta ve üretilen siyasalar ile iletilen mesajların etkinliğinin sağlanması için 
mutlaka siyasal iletişim yöntem ve tekniklerinin kullanılması gerekmektedir: 

 Siyasal Mesajların İletilmesi: Siyasi partiler; siyasal semboller, etik değerler, 
normlar, ideolojik argümanlar, toplumsal sorunlara çözüm önerileri, siyasi hedefler ve 
siyasalar üreterek bunları bir mesaj haline getirip topluma iletmek zorundadır. İletilen 
mesajların toplumun tüm kesimleri tarafından anlaşılabilir biçim ve içerikte olması 
gereklidir. Bu mesajların gerektiği gibi iletilmesinde en etkili araç, siyasal iletişim 
yöntemleridir. 

 Mesajların Etkinliğinin Ve Kalıcılığının Artırılması: Siyasal süreç içerisinde mesaj 
üretmek ve bunları topluma iletmek yeterli olmamaktadır. Başarılı olmak için iletilen 
mesajların etkinliğinin ve kalıcılığının sağlanması da gereklidir. Bunu sağlamak için 
de siyasal iletişim yöntemleri kullanılmalıdır. Siyasal iletişim, bünyesinde 
bulundurduğu ikna, demokratik olma, dürüst ve güvenilir yöntemler kullanma, halkın 
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tepkisine göre siyasal faaliyetlerine yön verme ve bunları yaparken de siyasal 
hareketin bağımsızlığı ile temel esaslarından taviz vermeme özellikleri sayesinde 
mesajların etkinlik ve kalıcılığı sağlanmaktadır. 

 Kamuoyu Beklentilerinin Ölçümlenebilmesi: Bir siyasal parti siyasa üretirken 
ideolojik ve politik tercihleriyle birlikte kamuoyunun hem siyasal sistemden hem de 
siyasi organ olarak kendisinden neler beklendiğini dikkate almalıdır. Çünkü üretilen 
siyasalar toplumun beklentilerine cevap vermelidir. Kamuoyu beklenti ve taleplerinin 
ölçümlenmesi, siyasal partilerin daha sağlıklı kararlar almasına yardımcı olacaktır. 
Kamuoyu beklentileri, dolaylı ve dolaysız iletişim yöntemleriyle 
ölçümlenebilmektedir. Bu yöntemlerle elde edilecek veriler dikkate alınarak partinin 
toplumun beklentilerine tam olarak cevap verebilecek bir şekilde yapılanması 
sağlanmalıdır. Siyasal iletişim, siyasi partilerin politikaları ile kamuoyunun taleplerini 
ortak bir noktada buluşturma fonksiyonu görmektedir. 

 Geri Besleme Kanallarının Tesisi: Siyasal partiler tarafından üretilen siyasaların ve 
iletilen mesajların topluma ulaştırılması sürecinde siyasal iletişim yöntemleri 
kullanıldığında, çift yönlü bir iletişim gerçekleştirilmektedir. Siyasal iletişim 
yöntemleriyle halkın talepleri dikkate alınarak “toplumsal talep/siyasal arz” dengesi 
daha sağlıklı kurulmaktadır. Parti siyasası ve mesajlarıyla karşılaşan halkın ne 
düşündüğünü öğrenmek için seçim sonuçlarını beklemeye gerek yoktur. Kamuoyu 
araştırmalarıyla halkın siyasalara ve mesajlara verdikleri tepkiler alınıp, ona göre 
yeniden bir değerlendirme yapılabilir. Siyasal iletişimin bu geri besleme kanallarını 
çalıştırması, siyasal partilerin başarısında çok önemli bir rol üstlenmektedir. 

 Kanaat Önderlerinin Etkilenmesi: Kanaat önderleri kavramı, yöresel ölçülerde 
toplumu etkileme gücüne sahip kişileri, genellikle şehirlerde organize olabilen baskı 
grupları liderlerini, topluma farklı konulardaki düşünce ve yorumları sunan gazeteci, 
yazar, aydın ve entelektüelleri kapsamaktadır. Kanaat önderleri ile sürekli ve sistemli 
bir ilişki kurmanın yolu da siyasal iletişim yöntemlerini kullanmaktan geçmektedir. 
Parti tarafından organize edilecek etkinliklere kanaat önderlerinin davet edilmesi, 
siyasal mesajların ülke genelinde yayılmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca kanaat 
önderlerinin iletilen siyasal mesajlar üzerine yaptıkları yorum ve değerlendirmeler, 
toplumun gözünde mesajların güvenilir ve kabul edilebilirliğini de artıracaktır. 

 Gündem Oluşturabilme Yeteneğinin Artırılması: Siyasal partiler mesajlarını etkin 
bir şekilde topluma sunabilmek için sürekli olarak gündem oluşturabilmelidirler. 
Gündem oluşturmak için de siyasal iletişim yöntemleri kullanılmalıdır. Siyasal 
partiler, siyasal iletişim yöntemlerini kullanıp gündem oluşturmayı başardıklarında, 
parti mesajlarını ve sorunlara getirdikleri çözüm önerilerini geniş bir kitleye ulaştırma 
imkânı bulabilirler. Ayrıca bir siyasal parti sürekli olarak gündem oluşturabildiğinde 
toplumun bilincinde partiye yönelik olarak “çok güçlü” ve “sorun çözme ehliyetine 
sahip” imajı da oluşabilecektir. 

 Siyasal Rakiplere Karşı Avantaj Sağlanması: Günümüzde siyasal rakiplerine 
üstünlük sağlamayı ve iktidarı hedefleyen bir parti, mutlaka demokratik yöntemleri 
benimsemek zorundadır. Demokratik yöntemler çerçevesinde ise kullanılabilecek en 
önemli araç siyasal iletişim yöntemleridir (Özkan, 2004: 41, 43). 

       Mesajların hedef kitleye tasarlandığı gibi ulaşması isteniyorsa, siyasal iletişimin 
fonksiyonları iyi tanınmalı ve etkin kullanılmalıdır. Siyasal iletişimin yöntem ve teknikleri 
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doğru kullanıldığı zaman mesajlar toplumun tüm kesimleri tarafından istenilen şekilde 
algılanır, mesajların etkinliği ve kalıcılığı da sağlanmış olur. Ayrıca, siyasal mesajı gönderen 
kişinin nitelikleri de bu mesajın hedef kitlesi tarafından daha etkili olarak algılanması sağlar. 
Örneğin, bir siyasal partinin vereceği önemli bir mesajın, partinin alt kademesinde bulunan 
biriyle, o partinin lideri tarafından verilmesinin etkisi farklıdır (Aziz, 2011: 49). Bu nedenle, 
seçim kampanyalarında siyasal parti liderlerinin konuşması gelenek haline gelmiştir.  

      Siyasal iletişim sürecinde verici/kaynak rolünü üstlenen “siyasal aktörler”, mesajlarını 
hedef kitleye yönelik kitle iletişim araçları yardımıyla, doğrudan kendileri ya da siyasal 
iletişim danışmanları aracılığıyla üretirler. Ancak parti içi demokrasinin tüm kural ve 
kurullarıyla birlikte işletildiği durumlarda, siyasal aktör sayısı çoğalmakta ve kitlelerle 
buluşan aktör sayısı ve mesaj oranı da doğru oranda artmaktadır. Doğal olarak, kitlelerin ikna 
edilmesi, partinin görüşlerini desteklemesi ve siyasal sisteme katılma oranı da aynı şekilde 
yükselmektedir. Bu nedenledir ki liderlerinin yanı sıra kitlelere mesaj ulaştıracak çok sayıda 
siyasal aktöre sahip partilerin başarı oranı da yüksektir (Vural, 2010: 154). 

        Hedef kitleyi ikna etmek için kullanılan mesajlarda, kaynağın istediği etkinin 
oluşturulmasında rol oynayan faktörlerden biri de mesajın tek ya da iki yönlü sunulmasıdır. 
Tek yönlü iletişim, kaynağın alıcıda istediği yönde değişim sağlamak için yürüttüğü etkileme 
sürecidir. Tek yönlü iletişim, özellikle kitle iletişim araçlarıyla yapılan ve kaynağın belirleyici 
olduğu iletişim türüdür. Teknoloji, insan kaynağı ve sermaye gibi fiziksel donanımlara sahip 
olan basın yayın grupları karşısında, hedef konumundaki kişilerin iletişime katılımı sınırlı ve 
dolaylıdır. 

       Çift yönlü iletişim, kaynak ve hedef birimlerin karşılıklı olarak birbirlerini etkileme 
olanağına sahip oldukları iletişim türüdür. Alıcıda biriken mesajın, alıcı tarafından nasıl 
yorumlandığı, vericiye iletilmiş olmaktadır. Bu şekilde kaynak verdiği mesajla amacına ulaşıp 
ulaşmadığını anlamaktadır (Bıçakçı, 2006: 18, 20). Mesajının alıcı üzerindeki etkisi 
düşündüğü gibi değilse, kaynak önce kendisini sonra mesajı ve sırasıyla kanalda bir eksiklik 
olup olmadığını gözden geçirmektedir. Amacına ulaşmak için gerekirse değişiklikler 
yapmaktadır. 

       Kişilerin günlük yaşamlarında ilgili oldukları her konuda bilgi edinmeleri, öğrenmeleri, 
öğrendikleri konularda yorum, inceleme ve eleştiride bulunmaları bireylerin en doğal 
haklarıdır. Bu da topluma ve bireylere olayların duyurulması ile mümkün olmaktadır. Bu 
duyurma işlevini de etkin bir şekilde kitle iletişim araçları gerçekleştirmektedir. Teknolojik 
gelişmelerin etkisiyle, günümüz seçim kampanyalarının yürütülmesinde çok çeşitli iletişim 
araçlarının kullanılması imkânı bulunmakta ve bu araçların doğru kullanımıyla siyasal 
partilerin başarı oranı artmaktadır.  

2. MUHALEFET YILLARINDA DEMOKRAT PARTİNİN İLETİŞİM 
STRATEJİLERİ 

      Demokrat Partinin muhalefette kaldığı süre, 7 Ocak 1946 tarihindeki kuruluşundan 14 
Mayıs 1950’de yapılan genel seçimleri kazanıncaya kadar olan dönemdir. 8 Ocak 1946’da, 
yani kurulduğunun ertesi günü, DP kurucuları, Büyük Kongre’nin yetkilerine sahip olarak 
toplanmışlardır. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından 
kurulan partinin Genel Başkanlığı'na Celal Bayar getirilmiştir. 
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     Muhalefet yıllarında DP, meşruiyetini ve ideolojik söylemini temel olarak demokrasiye 
dayandırmaya çalışmıştır. Meşruiyetin demokrasi üzerine inşa edilmeye çalışılması, 
demokrasinin de büyük ölçüde millet iradesiyle ve özgür seçimlerle özdeşleştirilmesi; bu 
bağlamda vatandaşların hak ve özgürlüklerinin ön plana çıkarılması, DP’ye CHP’ye karşı 
yürüttüğü siyasal iktidar mücadelesinde kullanabileceği önemli ideolojik araçlar sağlamıştır. 

      DP’nin elinde oldukça pragmatik olarak kullanılan demokrasi silahının temel amacı, bu 
siyasal iktidar mücadelesinde CHP’nin alt edilmesidir. Bu bağlamda, DP’nin en önemli vaadi, 
devletin halka yakınlaştırılması olmuştur. Devleti halka yaklaştırma vaadinde, kullanılan 
siyasal üslup da oldukça etkili olmuştur. Tek Parti yönetiminin milli iradeyi yok saydığı, 
halkın siyasi olgunluğuna güvenmediği göndermeleri ve bunun bir ölçüde realiteyle uyuşması, 
DP’nin Tek Parti idaresinden hoşnutsuz olan halkın özlemlerine cevap vermesini ve milli 
iradenin temsilciliğine adım atmasını kolaylaştırmıştır. 

       Meşruiyetini seçimle iktidara gelmesine, millet iradesinin temsilcisi olma anlayışına 
dayandıran ve seçim stratejisini büyük ölçüde Tek Parti iktidarının devrilmesi esasında 
temellendiren DP, bu bağlamda farklı toplumsal kesimleri kendi bünyesinde toplayarak 
iktidarın yolunu kendisine açmaya çalışmıştır. Bu iktidar yolunda ise, demokrasi kavramının 
içeriği, DP’ye siyasal iktidarın yolunu açacak ideolojik araçlarla doldurulmaya çalışılmıştır. 
Özgür seçimler ve seçim sisteminin değiştirilmesi, basın özgürlüğü, ibadet özgürlüğü, grev 
hakkı, milli iradenin egemenliği ve sürekli Tek Parti dönemi politikalarının gündemde 
tutulması bunlardan sadece birkaçıdır (Özçelik, 2010: 172). 

       DP muhalefet döneminde, milletvekilliği elde etmek için girdiği 1946 ve 1950 yılı genel 
seçimleri dışında, ara seçimleri isteklerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle boykot ederek 
katılmama yolunu tercih etmiştir. DP’nin yürüttüğü muhalefet, isteklerinin hükümet 
tarafından reddedilmesi ve bunun çeşitli yollarla halka aktarılarak protesto edilmesi, boykotlar 
ve tepkilerle kendi içinde bir çatışma dinamiği oluşturmuştur. Bu süreçte halk, DP'ye yoğun 
ilgi göstermiş ve iktidara gelebilmesi için destek vermiştir. 

       DP’nin CHP iktidarını alt etmek ve bu yolda halkın desteğini kazanmak amacıyla, planlı 
ve sistematik bir süreklilik içinde uyguladığı stratejik çalışmalarını, Türkiye’de modern 
siyasal iletişimin başlangıcı olarak kabul etmek yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda; muhalefet 
yıllarında çok partili sisteme geçişi demokrasi ve özgürlüğe geçmek olarak sunan DP’nin 
başarısında, üstün söylemini ve mesajını iletmek için nasıl bir yöntem uyguladığı, seçmenle 
ve medya ile ilişkileri önemli rol oynamıştır. DP’nin başarısını kavrayabilmek için, parti 
üyelerinin halkla doğrudan kurdukları iletişimin yanı sıra, siyasal propaganda aracı 
sayılabilecek her türlü yönteme de değinmek gerekmektedir. 

2.1. Halkla Doğrudan Buluşmalar ve Mitingler 

       Çok partili yaşama geçiş ile birlikte, uzun yıllar iktidarı tek başına ve karşısında muhalif 
bir oluşum olmadan elinde tutmuş olan CHP ile yaşanan iktidar mücadelesi, esas olarak DP 
eliyle gerçekleşmiştir. CHP karşısında Milli Kalkınma Partisi’nin ciddi bir muhalefet 
yapamayacağının görülmesiyle birlikte, DP kurulduktan sonra dikkatler tamamen bu partiye 
çevrilmiştir. Bu süreçte halk desteğini son derece önemseyen DP yöneticileri, halkla doğrudan 
ilişki kurmaktan kaçınmamıştır. DP liderleri, “Kayıtsız şartsız millet hâkimiyeti” anlayışına 
göre yaptıkları her iyi şeyi halkın desteğine dayandırmış, sadece muhalefette ya da seçim 
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kampanyaları sırasında değil, iktidara geldikten sonra da aralıksız olarak bütün Türkiye'yi 
gezerek halkla buluşmaları gerçekleştirmiştir. 

      Halkla doğrudan buluşmalar, DP liderlerini sıradan birer insan olarak halkın karşısına 
getirmiş, insanlarla el sıkışan, köy kahvesinde çay içen, hatta köylülerin evlerinde misafirliğe 
kalan kurucuların halkla ilişkilerinin, mitinglerdeki buluşmalardan daha bireysel hale 
gelmesini sağlamıştır. Bu buluşmalarla kamuoyu belirli bir konuda bilgilendirilmiş ve kanaat 
lideri olarak manipüle edilmiştir. Bu tavır o dönemde DP’nin halk temelli bir parti olduğunu 
ve yöneticilerinin halkın içinden oldukları izlenimini ve düşüncesini yaratmıştır (İşler, 2007: 
115). 

      İktidar olmadan önce DP, halkla iletişim kurmanın diğer bir yolu olan mitinglere de önem 
vermiştir. Mitingler, DP liderlerinin beraberce bütün seçim bölgelerini gezdikleri önemli bir 
propaganda aracıdır. Dönemin koşulları dikkate alındığında, mitingi seyretmek üzere yoksul 
halkın illere gelemeyeceğini de hesaba katan DP yöneticileri, mitinglerini sadece belirli bir 
noktada yapmamış, ilçelere de yayılarak mümkün olan en fazla kişiye ulaşmaya çalışmıştır. 

       DP mitingleri öncesi hazırlık çalışmalarında, kalabalıkları meydana davet etmek üzere 
duvarlara ilanlar yapıştırılmış, el ilanları dağıtılmıştır. Önemli parti kişilikleri önceden halkla 
iletişime geçmiş, böylece halk mitinge doğrudan davet edilmiştir. Mitinglerin halka 
duyurulmasında yerel ve ulusal basın da büyük rol oynamıştır. Dönemin bütün gazetelerinde 
liderlerin hangi şehirde miting yapacağı duyurulmuş, miting sona erdikten sonra ise, konuşma 
gazetelerde haber olarak yayınlanmıştır. 

       DP'nin mitingleri, seçim kampanyalarındaki mitingler ve gezilerde, açılışlarda, törenlerde 
yapılan mitingler olarak ikiye ayrılarak incelenebilir. Seçim kampanyalarındaki mitinglerde 
DP'nin seçmenin oyuna yönelik kendi halkla ilişkilerini yapmak ve oyu elde etmek için halkın 
rızasını isteme durumu söz konusudur. Gezi, açılış ve tören gibi rutin etkinlikler ise, seçmen 
oyunun doğru yere gittiğine ikna edecek bir demokrasi sunumu içermektedir (İşler, a.g.m: 
115). 

       DP kurucu üyesi ve başkanı Celal Bayar ilk seçim konuşmasını 29 Haziran 1946 
tarihinde Adana’da yapmış, burada halkın büyük desteğiyle karşılanmıştır. Kendisi 
Atatürk’ün son başbakanı olması nedeniyle, Atatürk’ün kalbindeki özel yeri bildiği için “ 
Buraya en son Atatürk ile beraber gelmiştik” demiş, bu burum halkı daha da coşturmuş ve 
“Yaşasın Türk Demokrasisinin babası! Var olsun İstiklal Harbinin Galip Hocası!”, “Yaşasın 
Demokrat Parti’nin lideri, yaşasın Türk milleti ve onun için çalışanlar” şeklinde tezahüratlar 
yapılmıştır (Gürcan, 1946: 1, 3). Celal Bayar burada yaptığı kısa konuşmada, halka 
Atatürk’ün yolunda yürüdüklerini ve halkın kendisinin olan iradesini tekrar halka teslim 
etmek amacında olduklarını ifade ederek, kendilerinin iktidar olmaları durumunda milletin 
söz hakkı olacağını belirtmiştir. 

       DP’nin kazanmak için en fazla çaba gösterdiği iller arasında İzmir’in ayrı bir yeri 
olmuştur. Kalabalık olması, önemli bir oy potansiyeline sahip olması bunu mecburi kılmış, 
ayrıca Aydın ve çevresinin Adnan Menderes’in memleketi olması sebebiyle buradan güzel oy 
gelebileceği düşünülmüştür. 17 Temmuz’da DP’nin Aydın’da gerçekleştirdiği mitingde, DP 
yöneticileri erken gelen seçim öncesinde halka son mesajlarını vermeye başlamışlardır. Adnan 
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Menderes, Aydın’da yaptığı konuşmada ‘kendisinin ve DP’nin burada gördüğü ilgi ve 
sevginin, şahsı için paha biçilmez bir değerde olduğunu’ belirtmiştir (Fenik, 1946: 1,3). 

       Mitingler aracılığıyla halkla buluşmak, Osmanlı’dan günümüze, Türk siyasal yaşamında 
sıklıkla kullanılan bir siyasal iletişim yöntemi olmuştur. Dönemin gazete arşivleri 
incelendiğinde, DP mitinglerine örnek olabilecek birçok haber bulunabilmekte ve muhalefet 
döneminde mitinglerin DP’nin başarısında ne denli etkili olduğu açıkça anlaşılabilmektedir. 

2.2. Afişler 

       Yazı ve resim bütünleşmesi ile oluşan, herkesin görebileceği yerlere asılarak ya da 
dolaştırılarak kullanılan afişler, siyasal iletişim uygulamalarında önemli yeri olan görsel 
araçlardır. Siyasal afişçilik 20.y.y'ın ilk yarısından sonra sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. 
1917-1920 yıllarında Sovyetler Birliği’nde kapitalizme karşı, 1919'da Fransa'daki seçimlerde, 
1925'te Almanya'daki seçimlerde, bunlarla hemen hemen eş zamanlı olarak da Amerika'da 
afiş kullanımı artmıştır. 

       Afişler belirli slogan ve çizgilerle kişilerin dikkatini belirli konulara çekmek amacıyla 
düzenlenmektedir. Bir afiş tek başına bir kampanya yapmaya yeterli değilse de, bazen bir 
mesaj, bir görsellik ya da destekleyici bir değerin yer almasıyla birlikte tetikleyici olabilir. 
Son zamanlarda bu görsellik genellikle siyasi parti liderlerinin değişik pozlarda çekilmiş 
fotoğraflarından ya da vatandaşların hassasiyetleriyle ilgili mesajları içeren fotoğraflardan 
oluşmaktadır. Siyasal iletişimde en çok kullanılan araçlardan biri olan afişlerin küçültülmüş 
birer örneği de, genellikle gazetelerde siyasal reklam ve propaganda aracı olarak 
kullanılmaktadır. 

       Türkiye'de siyasal afişlerin bir türü olan seçim afişleri, 1946 yılında çok partili döneme 
geçişten sonra uygulanmaya başlanmıştır. Daha öncesine ait herhangi bir belge olmayışı 
nedeniyle, Türkiye’de seçim afişlerine ilk kez bu dönemde rastlandığını belirtmek yanlış 
olmayacaktır. 1950 genel seçimlerinden önce sokaklarda, köy kahvelerinde DP ve CHP 
afişleri asılmıştır. CHP seçim afişlerinde altı ok sembolünü ve partisinin baş harflerini 
kullanırken, DP'nin afişlerinde sloganlar ve grafik öğeler dikkat çekmektedir. 

       1950 seçimlerinden önce, radyoda yürüttüğü propaganda ile birlikte, DP’nin çok yaygın 
bir afişleme yaptığı bilinmektedir. “Yeter! Söz Milletindir!” sloganlı seçim afişi, DP 
kampanyasının bayrağı olarak Türk siyasal iletişim tarihine geçmiştir. Afişin yaratıcısı, 
dönemin Teknik Öğretim Müsteşarlığı'nda görevli bir memur ve aynı zamanda grafik 
sanatçısı olan Selçuk Milar’dır. Milar’ın oğlu Kerimhan Milar’ın, babasının notlarından 
aktardığına göre; DP propaganda görevlilerinin hazırladığı bir afiş taslağını ilkel bulan Milar 
sağ elini kaldırıp, “Böyle kocaman bir el yaparsınız, üzerine de Yeter Söz Milletindir 
yazarsınız, işte afiş böyle olur” demiş, sonra da toplantıdan çıkıp gitmiştir. Kendisine 
aktarılan bu fikri Celal Bayar beğenmiş ancak, biraz sert bularak yumuşatılmasını istemiştir. 
Ne var ki Milar’ın Bayar’a da direnerek afişte ısrar etmesi üzerine, afişin aynen uygulanması 
mümkün olmuştur (Çankaya, 2008:150). 

       DP için hazırlanan bu afiş, ülke çapında ve çok doğal olarak CHP saflarında da yankı 
bulmuştur. Afişlerin başarılı olmasından sonra, Milar’ın çalıştığı daireden sorumlu olan 
CHP'li Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel bu afişin Milar tarafından yapılıp yapılmadığını 
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sormuş, “Evet” cevabını alınca da tebrik ederek, CHP olarak kendisinden yararlanmak 
istediklerini belirtmiştir. Ancak Milar yapmayacağını çünkü “Türk milletinin demokrasi 
gerçeğini dinlemesi değil yaşaması gerektiğini ve CHP'nin iktidarı halkın oylarıyla 
kaybetmesiyle yeni partinin iktidara gelmesini istediğini” söylemiştir. Bunun üzerine "yeter" 
sözünün anlamını soran Yücel’e "Muhalifleri destekleyen vatandaşlara yapılanlar yeter; her 
gün gazetelerde okunan tatsız olaylar yeter; devletin görevi olan hizmetlerin muhalefetteki 
vatandaşlardan esirgenmesi yeter" karşılığını vermiştir. Bakan bu afişi tasarlamasını kimin 
istediğini sorduğunda ise, Milar bu soruya cevap vermemiştir. Bu olaydan yaklaşık 20 gün 
sonra Urfa’da bir şantiyeye tayini çıkan Milar, Teknik Öğretim Müsteşarlığı’ndan istifa 
etmiştir (Özkan, 2007: 33). 

       Hasan Ali Yücel’in kendisiyle çalışma isteğini CHP’ye inancı olmadığı için geri çeviren 
Milar’ın daha sonra DP ile de yolu ayrılmıştır. Kerimhan Milar, babasının daha sonra DP’ye 
de inancı kalmadığını ve “Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır” sloganlı afişi 
hazırladıktan sonra DP ile ilişkisini kestiğini belirtmiştir (Kayabal, 1997: 1,17). Bu arada DP 
dönemi içinde kullanılan afişlerde bazı kısıtlamaların bulunduğunu da belirtmek 
gerekmektedir. Afişlerde, siyasal liderlerin resimleri dışında görsel malzeme kullanımı 
yasaktır ve bu kısıtlama afiş grafiğini doğal olarak olumsuz bir şekilde etkilemektedir 
(Tokgöz, 2010: 39). 

       “Yeter! Söz Milletindir!” sloganı siyasal iletişim tarihimizin ilk ve en etkili sloganlarının 
başında kabul edilmektedir. Sonradan birçok iletişim profesyoneli, değişik siyasal 
organizasyonlar için yüzlerce slogan üretmiştir. Ancak hiçbir slogan, bu denli bir güce ve 
hatırlanma oranına sahip değildir. Sloganın haklı bir özleme cevap vermesi (Kurtuluş Savaşı, 
iç isyanlar, ilk kalkınma hamlesi, Dünya Ekonomik Krizi ve İkinci Dünya Savaşı gibi 
olağanüstü koşulların zorlaması sonucu da olsa, CHP iktidarı siyasal ve ekonomik baskı 
uygulamış ve kitleler; dayanağı, meşruiyeti ya da amacı ne olursa olsun, bu zora dayalı 
uygulamalardan kurtulmaya çalışmışlardır) ve ‘bir şeylerin zamanının geldiği’ anlamını 
taşıması bu başarının ana nedenlerinden sayılabilir (Özkan, a.g.e: 32). 

       Hitler sonrası Avrupa ve dünya yeniden şekillenmeye başlamış, bu Yeni Dünya düzeninin 
temasını siyasal ve ekonomik özgürlük oluşturmuştur. Böyle bir ortamda “Yeter! Söz 
Milletindir!” sloganı DP için çok önemli bir silah olmuştur. Çünkü slogandaki özgürlük isteği 
ve vaadi kitlelerin beklentileriyle örtüşmüştür. Şüphesiz, aynı zamanda bu slogan sahiplerine 
hak etmedikleri kadar özgürlükçü ve ‘demokrat’ bir imaj da yüklemiştir. “Yeter! Söz 
Milletindir!” sloganı daha sonra çok çeşitli partiler tarafından kullanılmıştır. “Yeter! Söz 
Emekçilerindir!”, “Yeter! Söz Hakkındır!” şeklinde revize edilerek kullanılan bu slogan, 
sonradan kullanıldığında aynı başarıyı getirmemiştir.  

       DP, siyasal reklamı için afişleri -özellikle bu afişin başarısından sonra- iktidar döneminde 
de çok yoğun olarak kullanmıştır. Muhalefet döneminde hem 1946, hem 1950 seçimlerinde 
kullandığı bu afiş, 1946 seçimlerinde DP’yi iktidara götürmediyse de, 1950 seçimlerinde elde 
ettiği başarıda katkısı olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. 

2.3. Gazete İlanları, El İlanları ve Reklamlar 

       DP, etkinliklerini halka duyurmak ve kamuoyunu etkilemek için gazete ilanlarından, el 
ilanlarından ve reklamlardan da oldukça yararlanmıştır. Dönemin gazete arşivleri 
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incelendiğinde, DP ile ilgili ilanların iki karakter taşıdığı görülmektedir. İlki DP'nin siyasal 
halkla ilişkilerinin duyurma işlevini yerine getiren ilanlar, ikincisi ise devletin resmi 
ilanlarıdır. 

       DP gazete ilanları dışında, çeşitli konularda vatandaşları bilgilendirmek için el ilanlarını 
da kullanmıştır. Partiye katkıda bulunacak etkinliklerin bilet satışı gibi konularda ise reklam 
ilanlarına başvurmuştur. Gazete ilanları ve reklamlar arasındaki ayırıcı fark, faaliyetleri 
duyurmaya yönelik ilanlar parti yayın organı olan gazetelerde sıklıkla yer alırken, örneğin fon 
toplamak amacıyla gerçekleştirilen eşya piyangosu ya da resmi, milli bayramlar için 
düzenlenen balo, eğlence gibi etkinliklerin reklam ilanları daha yaygın gazetelerde yer 
almıştır (İşler, a.g.m: 118). 

       DP ilanlarının kimi zaman ilan gibi değil, bir gazete haberiymiş gibi basında ilk 
sayfalarda yer aldığı da görülmektedir. Bu ilanlar mitinglerin, halk toplantılarının 
duyurulmasından, örgütlenmeleri tamamlanan il teşkilatı haberlerine ve duyurularına, 
milletvekili adaylarının halka tanıtılmasını amaçlayan haber şeklinde yazılmış ilanlardan, 
vatandaşa oyunu nasıl kullanması gerektiğini anlatan yazılara kadar çeşitlenmektedir. 

2.4. Demokrat Partinin Medya İlişkileri  

       DP, kuruluş ve muhalefet döneminde basından ve sınırlı şekilde devlet elindeki radyodan 
yararlanmıştır. Dönemin şartlarında, medya olarak nitelendirilebilecek başka iletişim aracı 
bulunmadığından, 1946- 1950 yılları arasında muhalefette olduğu dönemde DP, basından ve o 
dönemde gazeteler dışında en önemli kitle iletişim aracı olan radyonun olanaklarından 
yararlanmıştır. 

2.4.1 Yazılı Basın 

       İkinci Dünya Savaşı’nın bitimiyle birlikte ülkemizde basın özgürlüğünün genişletilmesi 
ve bunun yasalarla da desteklenmesi konusunda adımlar atılmaya başlanmıştır. Bu alanda ilk 
ciddi adım, Celal Bayar tarafından atılmıştır. Haziran 1945’te Bayar, ‘memleketin politikasına 
dokunacak yayından dolayı, Bakanlar Kurulu kararıyla gazete ve dergilere kapama hakkı’ 
tanıyan 50. maddenin değiştirilmesi için önerge vermiştir. Bu önergeyle, yayın organı 
kapatma yetkisinin Bakanlar Kurulu’ndan alınıp mahkemelere verilmesi amaçlanmıştır. 

      Gelişmeler basında geniş yankı uyandırmış ve konuyla ilgili olarak Nadir Nadi, 
Cumhuriyet gazetesindeki yazısında “bugün daha açık konuşur, daha açık söylerken, basın 
hürriyetini dizginleyen her türlü kanuni engellerin de ortadan kaldırılmasını düşünüyor ve 
istiyoruz” diyerek girişime destek vermiştir (Nadi, 1945: 1). Bu gelişmeler üzerine İnönü, 1 
Kasım 1945’te yaptığı konuşmada ‘50. maddenin günün şartları içerisinde ve çaresizlikten 
çıkartıldığını, yeni hallere göre değişiklik yapılması gerektiğini, en azından kapatma cezası 
alabilecek gazetelere savunma hakkının verilebileceğini’ ifade etmiştir (Ulus gazetesi, 1945: 
2). Basın konusunda yaşanan bu olumlu havaya rağmen, 1946 yılında Recep Peker hükümeti, 
basını sınırlayan yeni Basın Kanunu teklifi hazırlayarak Meclisin gündemine getirmiştir. 

      Basın Kanunu tasarısına en şiddetli eleştiriyi, Adnan Menderes DP’nin görüşlerini 
yansıtan konuşmasıyla yapmıştır. Menderes konuşmasında, bu tasarının anayasa hükümlerine 
aykırı ve demokrasi prensiplerine karşı olduğundan bahsetmiş, DP ile kurulan ve 1946 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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 
 
 

 821 

seçimleri ile tohumları atılan demokratik ortamın geliştirilmesini bizzat halkın beklediğini 
ifade ederek, basın özgürlüğüne yöneltilmiş olan bu tasarının derhal geri çekilmesini 
istemiştir. CHP’yi de başlatılan özgürlükçü havayı sabote etmekle suçlamıştır (Topuz, 2003: 
185). 

       Uzun tartışmalardan sonra Meclis, kanun tasarısını bazı değişiklikler yaparak 1 Haziran 
1946 günü kabul etmiştir. Ayrıca kabul edilen yeni yasayla hükümete gazete kapatma yetkisi 
veren 50. madde 18 Haziran 1946 tarihinde kaldırılmıştır1 (Toker, 1992: 110). Gazete 
kapatma yetkisi mahkemelere verilmiş ve ayrıca, bütün gazetecileri örgüt içinde toplamak 
amacıyla CHP’nin parlamentodan ayrı bir yasa çıkararak 1939’da kurduğu Basın Birliği, 1946 
Haziranında kaldırılmıştır.  

       İstanbul gazetecileri, Gazeteciler Cemiyetini, Ankara gazetecileri de Ankara Gazeteciler 
Cemiyeti’ni kurmuşlardır. Bunun yanı sıra Mehmet Ali Aybar’ın ‘Zincirli Hürriyet’i, 
Sabahattin Ali ve Aziz Nesin’in ‘Marko Paşa’ ve Orhan Veli Kanık’ın ‘Yaprak’ adlı dergileri 
yayın hayatına başlamış ancak, haftalık 50-60 bin sayılarına ulaşan bu dergiler uzun ömürlü 
olamamışlardır (Gevgilili, 1982: 222). 

       DP’nin muhalefet döneminde, -1949’da Zafer gazetesinin yayın hayatına başlamasına 
kadar- kendine ait bir yayın organı olmamasına karşın, önemli bazı gazeteler tarafından 
desteklenmiştir ki, bunlar arasında; Vatan, Cumhuriyet, Kuvvet, Yeni Sabah, Son Posta baş 
sırayı almıştır. Bu dönemde DP’nin, insan haklarını, dolayısıyla da demokrasiyi savunması, 
muhalif gazetelerin bu partiyi desteklemelerinde en büyük neden olmuştur. Ahmet Emin 
Yalman, Nadir Nadi, Mümtaz Faik Fenik, Cihad Baban gibi ünlü gazeteciler, DP’yi 
desteklemiş ve bunlardan son üçü, DP listesinden milletvekili seçilmişlerdir (Albayrak, 2004: 
391). 

       Tek parti iktidarına muhalif olan gazetecilerinden bir diğeri de Arif Oruç’tur. Oruç, çok 
partili yaşama geçildikten sonra 1946-1947 yıllarında Yarın gazetesini yeniden yayınlamaya 
başlamış ve Yarın, yayın yaşamı boyunca CHP iktidarına sert eleştiriler yöneltmiştir. Arif 
Oruç, bir yazısında CHP’nin zayıf yanlarını ele alırken, tek parti iktidarı olarak CHP’nin 
hataları ve eksiklikleri üzerinde durmuştur. CHP’nin 23 yıl boyunca, ülkede mutlak bir 
hâkimiyet kurduğunu, ancak bugün kötü bir duruma düştüğünü belirtmektedir. Arif Oruç’a 
göre; CHP’nin bu duruma düşmesinin nedenleri arasında, idare ve siyaset alanında zamanın 
yıpratıcı ve usandırıcı etkileri de yer almaktadır (Uyar, 1993: 217). 

       Muhalefet döneminde, DP’nin muhalif basın ile ilişkileri son derece olumlu bir gelişme 
izlemiş, CHP ise yayın organı olan Ulus gazetesiyle bu yayınlara karşılık vermiştir. 1949’dan 
sonra, Zafer ve Ulus gazeteleri arasında büyük bir çekişme yaşanmış ve bu durum sonraki 
yıllarda da devam etmiştir.  

Bu yıllarda CHP’yi destekleyen gazeteler bile DP’yi desteklemişlerdir. Kuruluşundan itibaren 
CHP’yi destekleyen Cumhuriyet gazetesi sahibi Nadir Nadi’nin DP’den milletvekili olması ve 
Ulus gazetesindeki yazıları ile dikkat çeken Mümtaz Faik Fenik’in Zafer gazetesi 
başyazarlığına gelerek DP’nin sözcülüğünü yapması bu durumu destekleyen örneklerdir.  

                                                           
1 50. Maddenin kaldırılmasıyla ilgili olarak bkz. Resmi gazete, 18 Haziran 1946.   
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       Basının toplumda yeni güçlerle yaptığı ittifak, daha sonra bu güçleri bünyesinde topladığı 
için Basın-DP ittifakına dönüşmüştür. Basın da tıpkı DP gibi, bazı koşulların oluşturulması 
konusuna öncelik vermiş ve muhalefetin bu konudaki tavrını desteklemiştir. Basın 
organlarının çok partili yaşam için gerekli hukuksal ve idari değişikliklerin yapılmasını 
çabuklaştırmayı hedeflemeleri iktidar için önemli bir baskı oluşturmuş; bunun yanı sıra tek 
parti iktidarının ve savaş döneminin getirdiği olağanüstü koşullar, hem toplumu hem de basını 
yeni arayışlara yöneltmiştir. Bu arayışlar içerisinde 1950’li yıllara gelinmiş ve DP basın yayın 
organları ile birlikte halkın da desteğini alarak 1950 seçimlerine girmiştir.  

2.4.2. Radyo  

       Devletin radyoyu manipülasyon amacıyla yoğun biçimde kullanması esas olarak 1936-
1940 yılları arasında olmuştur. Milli Şef ve devlet yöneticilerinin radyo konuşmaları bu 
dönemin en önemli siyasal iletişim olayları arasındadır. Dönemin antidemokratik koşullarına 
uygun olarak, Tek Parti yönetimi dışında, çalışan sınıf ve tabakaların, bilinçli ve örgütlü 
olmadıkları için, mikrofondan yararlanma taleplerinin olmayışı da ayrıca üzerinde durulmaya 
değer bir konudur. 

      Çok partili yaşamın ilk genel seçimleri, 21 Temmuz 1946 tarihinde yapılmış, bu kez 
sonuçlar üzerinde yeni ve büyük tartışmalar patlamıştır. Böylesi tartışmalı bir siyasal ortam 
içinde radyo, dikkatlerin toplandığı bir kitle iletişim aracı haline gelmiştir. Siyasal partilerin 
radyodan kendi çıkarları doğrultusunda yararlanmak istemeleri, radyo tartışmalarının ön plana 
çıkmasına neden olmuştur. Seçimler sırasında belirli bir süre için propagandaya açılmış 
olmasına rağmen; hem devlet radyosu, hem de basının üzerindeki ağır CHP kontrolü partiler 
arası adil ve gerçek bir iletişim yarışını mümkün kılmamıştır. 

       DP, seçim propagandası olarak ilk kez 1949 yılında radyodan yararlanma olanağı 
bulmuştur. 1949 yılında çıkarılan 5392 Sayılı “Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
Kanunu” radyo yönetimine, geçmiş dönemlere göre daha ileri bir düzenleme getirmiştir. Bu 
yasaya göre, en az on il merkezinde örgütünü kurmuş ya da TBMM’de en az üç kişilik grubu 
ve en az üç il merkezinde örgütü bulunan her siyasal partiye, programlarını açıklamak için 
radyoda konuşma hakkı tanınmıştır. Bu nitelikleri taşıyan siyasal partiler, seçim tarihine on 
beş gün kala başlayan ve seçimlerden iki gün öncesine kadar olan süre içinde, 15’er dakikalık 
dört konuşma yapma hakkına sahiptirler. Konuşma metinleri iki gün önceden Genel 
Müdürlüğe verilmekte ve 24 saat içinde savcılık denetiminden geçirilmektedir (Kocabaşoğlu, 
2010: 310, 311). 

       Ancak bu yeni çıkan yasa DP’yi tatmin etmemiş, Mecliste birçok DP milletvekili, 
yayınlar üzerindeki savcılık denetiminin bir nevi sansür demek olduğunu, düşünce 
özgürlüğüne ve anayasaya aykırı olduğunu belirterek, konuşma süresinin kısalığından 
yakınmışlardır. 5392 Sayılı Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanunu’nun 
kabulünden çok kısa bir süre sonra, yürürlüğe giren 5545 Sayılı ve 16 Şubat 1950 tarihli 
Seçim Kanunu, muhalefet partilerine radyodan yararlanmak konusunda daha geniş olanaklar 
tanımıştır.  

       5545 Sayılı Kanun tasarısına göre, en az beş seçim çevresinde aday göstermiş olan siyasi 
partiler günde bir defa on dakika, yirmiden fazla seçim çevresinde aday göstermiş olanlar ise, 
bu yetkiden gün içinde iki defa yararlanabilmiştir. Böylece, 5392 Sayılı Kanun’un kabul ettiği 
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“savcılık kontrolü” koşulu da ortadan kalkmış ve muhalefetin hiçbir denetim söz konusu 
olmaksızın radyodan yararlanması sağlanmıştır (Cankaya, 2003: 46). 

       14 Mayıs 1950 tarihinde yapılacak genel seçimlerine kısa bir süre kala, DP sözcüleri 
düzenlediği büyük mitinglerle beraber yerel ve ulusal basını kullanırken, aynı zamanda radyo 
konuşmalarında da halka çok sayıda vaatte bulunmuşlardır. Parti yayın organları ve bağımsız 
gazetelerin yanı sıra, radyonun 1950 seçim kampanyalarında kullanılması Türkiye için önemli 
bir dönüm noktası olduğu kadar, DP için de iktidar yolunu açan bir anahtar olmuştur. O kadar 
ki, 1950 genel seçiminde, radyo yoluyla propagandanın DP’nin iktidara gelmesinde önemli ve 
belirleyici rolü olduğundan söz etmek yanlış olmayacaktır (Çankaya, a.g.e: 149). 

3. 14 MAYIS 1950 GENEL SEÇİMLERİNDE DEMOKRAT PARTİNİN SEÇMENE 
İLETTİĞİ MESAJLAR 

3.1. Seçimlerin Serbestçe Yapılması İle İlgili Mesajlar  

       14 Mayıs 1950 tarihinde yapılacak seçimler öncesinde, Demokrat Parti’nin en çok 
üzerinde durduğu konu şüphesiz “seçimlerin serbestçe yapılması” yönünde olmuştur. 16 
Şubat 1950’de yeni Seçim Kanunu yürürlüğe girmiş olduğu halde8, seçimler öncesinde 
DP’lileri endişelendiren en önemli konu, CHP’nin 1946 seçimlerinde olduğu gibi şaibeli 
yollara başvurabileceği düşüncesidir. DP’nin seçim beyannamesinde seçimlerle ilgili olarak; 
gerçek bir demokrasinin ancak serbest seçimlerle mümkün olabileceği belirtilmiştir (Vatan 
gazetesi, 1950: 1,7). 

       DP’liler söylemlerinde, yeni Seçim Kanununun iyi ve adaletli bir seçimi gerçekleştirmeye 
uygun olduğunu sürekli olarak belirtmişlerdir (Hürriyet gazetesi, 1950: 1, 6). Böylece, halka 
kendi tercihlerini korkmadan kullanmak yolunda tavsiye verirken, DP’ye oy vereceklerin 
hükümet korkusuyla bundan vazgeçmelerini de engellemeye çalışmışlardır. Bu yönde 
yaratılmaya çalışılan siyasal bilinçlenme, DP kanalıyla çeşitli araçlar kullanılarak 
yürütülmüştür. Bilinçlendirme, bazen oy verme yöntemini anlatmak için köylere eğitime 
giden görevliler yoluyla gerçekleştirilirken, yoğun olarak da propaganda amaçlı mesajlar ve 
özellikle DP’nin yayın organı olan Zafer gazetesi kullanılarak yapılmıştır (Yıldırmaz, 2004: 
135). 

       Seçim kampanyaları süresince DP yöneticileri sık sık 1946 seçimlerini hatırlatarak, sükȗn 
ve istikrar istediklerini, oy hırsızlığı, mazbata sahtekârlığına meydan vermeyeceklerini, 
seçimde yetkili olanların görevlerini suiistimal etmesi durumunda, kanuna dayanarak bu 
kişiler hakkında gerekenin yapılacağını belirtmiş, bunun şiddet olmadığını ifade etmişlerdir 
(Cumhuriyet gazetesi, 1950: 1, 4). İktidarın millet iradesiyle değişmesinin, memleketin 
huzura kavuşması ve demokrasinin gerçekleşmesi için yaşamsal öneme sahip olduğu 

(Cumhuriyet gazetesi, 1950: 1, 3, Yeni İstanbul gazetesi, 1950: 1) düşüncesi vurgulanmıştır.  

       Seçimler yaklaştıkça, DP’liler, özellikle işçiler ve köylüler olmak üzere, vatandaş 
üzerinde yerel baskıların arttığını (Zafer gazetesi, 1950: 1), bununla beraber, DP adaylarının 
adlarını içeren sahte oy pusulaları ve hatalı hazırlanmış seçmen kartları gibi usulsüz 
uygulamaların bulunduğunu (Cumhuriyet gazetesi, 1950: 1, 6, Zafer gazetesi, 1950: 3) iddia 
etmişlerdir. DP Genel Başkanı Celal Bayar’a göre, 1946 seçimlerinde tarafsızlığı bozan idare 
amirleri, bu kez oy hırsızlığı, mazbata sahtekârlığı gibi hareketlerle değil; dayakla, telkinle, 
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tehditle (Şefik, 1950: 5, Milliyet gazetesi, 1950: 1,7) ve ekonomik baskı uygulayarak 

(Evliyagil, 1950: 5, Uzunkaya, 1950: 5) müdahalelerde bulunmuşlardır. Bayar idare 
amirlerinin değil, onları suiistimale sevk eden idare ve sistemin suçlu olduğunu vurgulamıştır.  

       Seçim Kanunuyla ilgili yeni tasarının kabul edilmesine kadar olan süreçte ise; DP’nin en 
çok üzerinde durduğu konulardan biri, yeni ve güvenli bir Seçim Kanunu’nun kabulü 
olmuştur. DP’liler Seçim Kanunu’nun, kendileri için Anayasadan bile önce geldiğini belirtmiş 
ve ülkedeki Seçim Kanunu meselesi çözümlendikten sonra, Anayasanın da tüm hükümleri ile 
millet iradesine göre geçerli olacağını (Cumhuriyet gazetesi, 1949: 1, 3) savunmuşlardır. DP 
yöneticileri, Şubat’ta yürürlüğe giren yeni Seçim Kanunu’nun kendilerinin ısrar ve çabaları 
sonucunda meydana geldiğine değinmiş, 1946 seçimlerinde yaşananları hatırlatarak, iktidara 
geldikleri takdirde “devri sabık” 2 yaratmayacaklarını vurgulamışlardır (Vatan gazetesi, 1950: 
1,4).  

       DP, 7-9 Ocak tarihleri arasında Seçim Kanunu’nun Meclisten güvenceli olarak geçmesi 
için, iktidarı etkilemek amacıyla bir kongre toplamıştır. Kongrenin son günü konuşan Adnan 
Menderes, iktidarın 1946 seçimlerinde yaşananları tekrarlaması durumunda, DP’nin seçime 
girmeme kararı alabileceğini ya da Meclise girmeyebileceğini belirtmiştir. Menderes’in 
konuşmasını yorumlayan Zafer gazetesi, seçimlerde hile yapılması durumunda DP’nin 
Meclise girmemesine ilişkin alınan kararın, DP’nin iktidar peşinde koşmadığının ve 
demokrasinin gelişmesi için çalıştığının bir delili olduğunu savunmuştur. Kongre sonunda 
yayınlanan tebliğde de, iktidarın amacının, genel seçimlere sinirli bir hava içinde gitmek ve 
seçimlerin baskı altında yapılmasını sağlamak olduğu ifade edilmiştir (Cumhuriyet gazetesi, 
1950: 1, 4):  

“Demokrasilerde seçimlerin sükȗn ve siyasi emniyet havası içinde cereyan etmesi şarttır… 
Hükümetlerin bu ana şartı tahakkuk ettirmeleri en mühim vazifeleridir.” 

       Meşruiyetin demokrasi üzerine inşa edilmeye çalışılması, demokrasinin de büyük ölçüde 
millet iradesiyle ve serbest seçimlerle özdeşleştirilmesi; bu bağlamda vatandaşların hak ve 
özgürlüklerinin ön plana çıkarılması, şüphesiz, DP’ye, yürüttüğü siyasal iktidar 
mücadelesinde kullanabileceği önemli ideolojik araçlar sağlamıştır. Seçim sisteminin 
değiştirilmesi ve iktidarın millet iradesiyle değişmesi için serbest seçimlerin gerekliliğinin 
savunuculuğunu yapması, 1950 seçimlerinden önce DP’ye iktidar yolunu açacak konuların 
başında gelmiştir.  

3.2. Demokrasi, Hak ve Özgürlüklerle İlgili Mesajlar  

       1946’da kuruluşundan itibaren, demokrasi ve özgürlüklerin savunuculuğunu yapan 
DP’nin, 1950 seçimlerinde de aynı konular üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. DP 
beyannamesinde, iktidara geldiği takdirde Anayasada vatandaşların hak ve özgürlüklerini ve 
millet iradesine dayanan istikrarlı bir devlet nizamını teminat altında bulunduracak ciddi 
değişiklikler yapılacağı belirtilmiştir (Vatan gazetesi, 1950: 1, 7). Ayrıca, yürürlükte olan 
                                                           
2 Devri sabık, bir önceki iktidar devri; devri sabık yaratmak ise, bir iktidarın kendinden önceki iktidarın icraatlarının üzerine 
gitmesi, eski iktidarın yaptığı hataların sorgulanması, hesabının sorulması anlamına gelmektedir. (Bu ifadenin Türkiye’de 
siyaset terminolojisine Demokrat Parti ile birlikte girdiği bilinmektedir.) Ferit Devellioğlu, Osmanlıca- Türkçe 
Ansiklopedik Lügat (Eski ve Yeni Harflerle), 20. bsk., Haz. Aydın Sami Güneyçal, Ankara, Aydın Kitabevi Yayınları, 
2003, s. 182. 
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Anayasanın millet hâkimiyetini kabul etmesine rağmen kuvvetler birliği esasına dayandığı ve 
vatandaş hak ve özgürlükleri için yeterli düzeyde güvence verecek hükümlerin bulunmadığı 
vurgulanmıştır. Özellikle kampanya döneminde, DP, yürürlükte olan Anayasa’yı ve rejimi 
hedef alarak, “Bugünkü halinizden memnun iseniz oylarınızı iktidara, değilseniz bize veriniz” 
şeklinde basit ama oldukça etkili mesajlar vermiştir (Cumhuriyet gazetesi, 1950: 1, 3). 

       Cihad Baban 2 Mayıs tarihli yazısında, Türkiye’de demokrasi anlayışının yerleşmesi için, 
DP’nin her türlü tahrik karşısında sessizliğini koruyacağını belirterek, bu tutumun partinin 
seçim stratejisi için de gerekli olduğunu vurgulamıştır (Baban, 1950: 2). DP tarafından halkın, 
henüz demokrasi ve özgürlük kavramlarının anlamına uygun yaşamadığı bir ön kabul gibi 
varsayılmış ve özgür seçimler, grev hakkı, milli iradenin egemenliği ve sürekli Tek Parti 
dönemi politikalarının gündemde tutulması, -muhalefet döneminin tamamında olduğu gibi- 
DP’nin seçim stratejisinin temelini oluşturmuştur.  

        DP’nin ideolojisini seçmene aktarırken kullandığı demokrasi söylemi, o dönemde halkın 
yaşadığı ekonomik, sosyal ve tarihsel acılara çözüm olma umudu olarak görülmüş; böylece 
DP halk nazarında önemli bir umut kaynağı haline gelmiştir. DP, demokrasi vaadinde 
seçimlerin serbestçe yapılması üzerinde çok fazla durmuş, memlekette gerçek anlamda 
özgürlük, hak ve adaletin meydana çıkması için milletin serbest oyuna gereksinim olduğunu 
özellikle vurgulamış ve bu bağlamda 1950 seçimlerinin milletin kaderini belirleyeceğini 
belirtmiştir (Hürriyet gazetesi, 1950, 1, 6, Vatan gazetesi, 1950, 1, 7, Cumhuriyet gazetesi, 
1950, 1, 4). 

        DP’nin şahsi iktidar davasından çok vatan- millet kavramlarına sıkı sıkıya bağlandığı ve 
vatandaş hak ve özgürlüklerinin savunucusu olduğu görülen seçim propagandasında şöyle 
denmektedir (Şeyhanlıoğlu, 2011: 190): 

“Bütün milleti etrafına toplayan Demokrat Parti’nin davası bir parti davası değil; bütün Türk 
Milleti’nin müşterek hürriyet ve kurtuluş davasıdır. (…) Silahlı kuvvet hegemonyasına, 
mabutlaştırılmak istenen şöhretler propagandasına yaslanan bir zümre saltanatı yıkılıyor, 
yerine halk hâkimiyetine dayanan yepyeni bir sistem kuruluyor. Bu yeni sistemde halk artık 
köle; memleket çiftlik; iktidar ekmek veren efendi değildir. (…) Bu bakımdan Demokrat 
Parti’nin bugünkü mücadelesi, İstiklal Harbimizin iç safhasının devamından başka bir şey 
değildir. Dış düşmanlarını mağlup ederek harimi ismetinde yok eden bu millet, halk ve 
hürriyet düşmanlarını da er geç zararsız bir hale getirerek bertaraf edecektir.” 

        DP, muhalefette olduğu süre boyunca olduğu gibi, iktidara geldiği 1950 seçimlerinden 
önce de, işçi ve köylüler üzerinde özellikle durmuştur. DP’liler tüm vatandaşlara sosyal hak 
ve özgürlüklerinin sağlanacağı vaadini verirken, işçi, memur ve köylülerden oluşan kesimin 
CHP’nin baskısı altında olduğunu da öne sürerek, iktidar olunduğu takdirde bu kesimin maruz 
kaldığı iddia edilen haksızlıklara karşı, gereken her türlü düzenlemenin yapılacağını (Zafer 
gazetesi, 1950: 1, 2)  ifade etmişlerdir. Özgürlük ve demokrasi anlayışını partisiyle 
özdeşleştiren DP, her kesimden vatandaşın sözcülüğünü yapmış; böylece halkın sempatisini, 
sevgisini ve güvenini her geçen gün arttırarak, kendisine iktidar yolunu açacak bu siyasi 
mücadelede başarılı bir strateji uygulamıştır.  

3.3. İşçiye Grev Hakkı Tanınması İle İlgili Mesajlar  
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        Muhalefet döneminde DP, işçilere yöneldiğinde ağırlıklı olarak iki noktayı kullanmıştır; 
CHP döneminde çekilen sıkıntılar ve grev hakkı. DP’nin bu konudaki başarısı, işçi kesimin 
DP’ye daha fazla destek vermesine sebep olmuş ve 1950 seçimlerindeki sonucun çıkmasında 
etkili olmuştur. Bu destekte, CHP’nin yaşama ve kazanma gücü olan tek alternatifinin DP 
olduğunun görülmesi kadar, seçim kampanyası boyunca DP’nin grev hakkı konusunda 
sürdürdüğü akıllı ve ısrarlı politikanın da rolü olduğunu29 belirtmek yanlış olmayacaktır (Koç, 
2010: 3). 

        DP Genel Başkanı Celal Bayar, Karabük’te yaptığı konuşmada işçilerle ilgili görüşlerini 
şu şekilde ifade etmiştir (Zafer gazetesi, 1949: 1):  

“Milli ihtiyaçlar için fabrika kurmak, onu rantabl şekilde işletmek bizim için zaruridir. 
Bunların üstünde muvaffakiyet amili olarak kalifiye işçi yetiştirmektir. İşçiye hürmet bir borç 
haline gelmektedir. Türk işçisine ne yapılmıştır? Şimdiye kadar iptidai bir şekilde bir şeyler 
yapıldığını kabul etmek zorundayız, iş kanunu vardır bu benim zamanımda çıkmıştır… Hakiki 
ihtiyacı karşılayan sendikalar hükümetin, partilerin aleti olmamalıdır. Biz bizzat işçilerin 
menfaatlerinin sağlanmasını ve bizzat işçiler tarafından idare edilmesini istiyoruz.”  

        CHP işçilerin grev hakkına karşı çıktığı için, bu kesimden sert tepkiler alırken; DP’liler 
işçilere grev hakkının verilmesini şiddetle savunmuşlardır. Grev hakkının tanınmasına karşı 
çıkanlar ise, DP’nin grev hakkını bir propaganda silahı olarak kullandığını, ancak bu silahın 
geri tepebileceğini öne sürmüşlerdir (Abadan, 1950: 1, 3). Dönemin Çalışma Bakanı Reşat 
Şemsettin Sirer’in; “Türk işçisi grevin değersiz bir eski silah olduğunu, çok kere elde 
patlayıp, bunu kullananı yaraladığını çok iyi biliyor” şeklindeki sözleri, Zafer gazetesi 
matbaasına gelen işçiler tarafından protesto edilmiştir.  

        DP seçim beyannamesinde, geçim sıkıntısı içinde olan işçilerin yaşam standartlarını 
yükseltmek için sonuna kadar mücadele içinde olunacağı belirtilmiş; işçilerin iktidarın 
himayesi altında olduğu öne sürülerek, bu durumun düzeltilmesi gerekliliği üzerinde 
durulmuştur. DP sözcüleri, miting ve toplantılarda da işçi meselesine sıklıkla değinmiş; 
enflasyonun erittiği işçi ücretlerinin yetersizliğini belirterek, sendikaların kendi işçilerinin 
haklarını arayabilmek için bir “el etek öpme kurumu” haline geldiği gibi söylemlerde 
bulunmuşlardır (Vatan gazetesi, 1950: 1, 6). Celal Bayar, partisi iktidara geldiği takdirde 
işçiye grev hakkı tanınacağını ve Türk işçisinin bu hakkını hiçbir zaman kötüye 
kullanmayacağını belirtmiştir (Milliyet gazetesi, 1950: 3). 

        Demokrat adaylardan Ahmet Muhip Dranas da Zafer gazetesindeki “Türk işçisi Bay 
Sirer’in Esiri, Kölesi midir?” başlıklı yazısında, Çalışma Bakanı’nı greve karşı olması ve 
işçilere güven duymaması yüzünden eleştirerek, işçileri iktidara karşı tepki göstermeye teşvik 
etmiştir. Muhalefetin bütün çabalarına rağmen, CHP’liler grev hakkına karşı çıkmaya devam 
etmiş; İsmet İnönü seçimlerden önce çıktığı propaganda gezisi sırasında İzmir’de yaptığı 
konuşmada grev hakkını vermeyi düşünmediklerini açıkça belirterek şunları söylemiştir 
(Cumhuriyet gazetesi, 1950: 1, 4):  

“Belki bir gün biz de grev hakkını kabul ederiz. Fakat ondan evvel yapacağımız işleri 
tamamlamak lazımdır. (…) Grev hakkı işçilerin haklı bir talebi olarak karşımıza çıkarılıyor. 
Bir defa, grev hakkına esaslı bir lüzum olduğu, eskisi gibi değil, şimdi birçok memlekette bile 
münakaşa mevzuudur. (…)” 
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        DP’liler grev hakkının demokrasinin bir gerekliliği olduğunu belirterek, İstanbul’da 
bulunan işçi hastanesinden işçilerin yararlanamadığını, işçi sigortaları sisteminin yetersiz 
olduğunu ve işçilerle ilgili sıkıntılı konuların bir türlü halledilmediğini ifade etmişlerdir 
(Vatan gazetesi, 1950: 1, 4). Ayrıca, iktidar partisinin bir irtica olarak gördüğü grev hakkını, 
işçinin mesleki haklarını elde edebilmesi için en son başvuracağı bir müdafaa silahı olarak 
kabul ettiklerini belirtirken, DP’nin iktidara gelmesi halinde Mecliste kabul edilmeyen bazı 
yasaların değiştirileceğini, işçilere uygulanan haksızlığın ortadan kalkacağını ve işçilerin 
hayat standardının yükseltileceğini sıklıkla vurgulamışlardır.  

        DP Grup sözcüsü F. Hulusi Demirelli, Çalışma Bakanı’nın greve karşı olmasını 
eleştirerek; “Yirminci asrın ikinci yarısına girdik, hala Bakan grev hakkını bir irtica vasıtası 
sayıyor” derken, şüphesiz, partisine işçilerin desteğini sağlamayı amaçlamıştır (Albayrak, 
a.g.e: 158). Seçim kampanyasında olduğu gibi, DP programında da, işçilere sigorta tesis 
edileceği, sendika kurma hakkı tanınacağı, işçi sendikalarına grev hakkı tanınacağı, iş bulma 
kurumu kurulacağı, maddi ve manevi huzuru temin edecek iktisadi ve ekonomik tedbirlerin 
alınacağı, kalifiye işçi yetiştirileceği, ücretli tatiller sağlanacağı ve DP iktidara gelince Türk 
işçisine grev hakkı tanımakla beraber, maddi ve manevi seviyesinin de ileri memleket işçileri 
düzeyine yükseltileceği vaatlerinde bulunulduğu görülmektedir (Ağaoğlu, 1950: 1, 5). 

3.4. Köylü İle İlgili Mesajlar  

        Köylünün kendi köy yaşamını küçük görmeye başladığı bir dönemde, DP seçim 
kampanyaları, söz konusu yaşam tarzının küçük görülecek bir şey olmadığını aşılamak için 
devreye girmiş ve böylece DP kırsal değerleri resmileştirmiştir. DP’nin yönetici kadrosu Tek 
Parti döneminin olumsuz konjonktürünü kendisine seçim kazandıracak kadar iyi kullanmıştır. 
Öyle ki, Tek Parti döneminde, savaş koşullarının neden olduğu kıtlık ve yokluk gibi 
sıkıntıların yarattığı küskün halk kitlelerinin tepkileri, DP’yi tek başına iktidara taşımıştır.  

        DP’nin sınıfsal temeli büyük toprak sahipleri ile ticaret burjuvazisinin ittifakına 
dayanmıştır. Ancak, ağırlık olarak kitlesel tabanını Anadolu’nun küçük ve orta köylüsü 
oluşturmuştur. Bu bağlamda, DP’yi iktidara taşıyan unsurun yıllarca dışlanmış ve yok 
sayılmış köylünün olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır. Kampanyasını “köylüyü müreffeh 
(varlıklı) kılmak” eksenine oturtarak küskün ve yılgın kitleleri harekete geçiren DP’nin bu 
başarıyı büyük ölçüde gerçekleştirdiği açıktır (Oktar ve Varlı, 2010: 6). Yılların 
yoksulluğuyla sinmiş ve umutsuz durumda olan köylüye somut anlamda hizmet götürebilmesi 
durumunda bu kesimin, bunu unutmayacağı ve daima kendilerinin yanında olacağı yönündeki 
inanç, DP’nin seçim düsturu olmuştur.  

        DP seçim beyannamesinde, milli ziraat ve ekonominin Türkiye nüfusunun %80’ini teşkil 
eden köylüye dayanması gerektiği vurgulanmıştır (Yeni İstanbul gazetesi, 1950: 1, 3). 
Buradan yola çıkarak, DP’nin iktidara geldiği takdirde uygulamayı vaat ettiği iktisadi 
politikasında da tarıma öncelik verdiği belirtilebilir. Bir yandan savaş yıllarında uygulanan 
fiyat politikasının bir süre hububat üreticilerinin aleyhine olması, diğer yandan vergi 
politikasının özellikle yoksul köylüler üzerinde ağır bir yük teşkil etmesi, köylüleri iktidardan 
soğutmuş; DP’liler de bu durumdan yararlanarak, kampanyalarında yoksul köylünün sorunları 
üzerinde durmuş, böylece köylü kesimin de sempatisini kazanmayı amaçlamışlardır.  
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        DP’liler miting ve toplantılarında köylü kesime çeşitli mesajlar verirken, mali politikanın 
çiftçiyi ve köylüyü gözeten durumda olmadığını öne sürerek, iktidar partisi CHP’yi tenkit 
etmişlerdir. DP sözcüleri, özellikle tarım kesiminde geriliğin en önemli nedenlerini, 
Cumhuriyetin ilanından sonra, hükümetin, “köylü efendimizdir” söylemine uygun hareketlere 
girişmemesi; köylünün teknik bilgi ve aletle donatılmaması, zirai kredi, iyi tohum ve iyi cins 
hayvan gibi konularda yardım sağlayamaması olarak belirtmişlerdir. Bununla beraber, tarımda 
maliyet ve satış fiyatları arasındaki farkın, köylüyü ciddi bir darlık içine sokmuş olması, 
kampanya süresince DP’nin üzerinde durduğu önemli konulardan olmuştur.  

       Köylünün çektiği yokluk, seçimler öncesinde DP yanlısı basının da gündemine 
oturmuştur. CHP beyannamesinde köylü ile ilgili yer alan vaatleri şiddetle tenkit eden 
gazeteciler, topraksız köylülere toprak dağıtılması (Nadi, 1950: 1, 3), köylünün malının 
değerlendirilmesi, köylüye yiyecek temin edilmesi (Fenik, 1950: 1, 8) gibi konulara 
değinmişlerdir. Yine basında çıkan haberlere bakıldığında; köy propagandasında -muhtarı 
kazanırsa bütün köyü kazanacağını düşünerek- muhtarlara özel bir önem veren CHP, köylü 
psikolojisinden hiç anlamadığının delili sayılan bu yöntemle DP’ye bir hayli hizmet etmiştir 
(Kurtbek, 1950: 4, Ispartalı, 1950: 5). 

       DP’liler seçim kampanyalarında, 27 yıllık CHP iktidarı boyunca hiçbir şey yapılmadığını 
iddia etmemekle beraber; köylünün tamamen ihmal edildiğini, köylere çeşmelerin yapıldığını 
ancak köylünün hak ve özgürlüğünün korunmadığını ifade etmişlerdir (Hürriyet gazetesi, 
1950: 1, 4, Zafer gazetesi, 1950: 3). İstanbul Milletvekili adaylarından DP’li Mükerrem Sarol, 
bir konuşmasında “iktidar köylünün derisini soyup sırtına frak yapmaktadır” diyerek, CHP’yi 
sert bir dille eleştirmiştir (Hürriyet gazetesi, 1950: 1, 4). DP’nin ülkenin her yerine ulaşan 
mitinglerle köylünün sözcülüğünü yapması, Türkiye’nin siyasal yaşamında ilk kez olarak 
köylüleri, kazanılması gereken aktif bir güç haline getirmiştir.  

3.5. Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğü İle İlgili Mesajlar  

      DP programının 14. Maddesine göre, DP’nin laiklik anlayışı iki esasa dayanmaktadır. 
Birincisi DP, CHP döneminin devrimci, dini devletin egemenliği altına almaya çalışan 
politikası ve halkın buna tepki gösterdiği anlayışına uygun yeni bir açılım getirmekte, bunun 
için halk ve devlet arasında bir çeşit ara yol bulmaya çalışmaktadır. İkincisi ise, 1923’ten 
sonra kontrol altına alınan dinin siyaset alanına karışmadan, kendi ilkeleri doğrultusunda 
yaşamasına izin vermeye çalışmaktadır (Şeyhanlıoğlu, a.g.e: 234). Din konusunda görüşlerini 
bu şekilde parti programına koyan DP’nin, seçim kampanyalarında da sıklıkla din özgürlüğü 
ve laiklik mesajlarını kullandığı görülmektedir.  

       1950 seçimleri öncesinde en çok tartışılan konulardan biri de dinsel propaganda 
yapılması olmuştur. Millet Partisi’nin din eksenli siyaset tarzı dışında, CHP de, dinsel sembol 
ve kişileri, etkide bulunabilecekleri kitleleri genişletmek adına sıkça kullanmaya başlamıştır. 
Halkın oyunun değerli hale geldiği çok partili düzende, kitlelerin oyunu elde edebilmek için 
dinsel etkiye sahip kişilerin partilerde aday olarak gösterilmeye çalışılması yaygın olarak 
kullanılan bir yöntem olmuştur (Yıldırmaz, a.g.m: 146).  

       CHP’nin dinci çevrelerin sevgisini kazanmak amacıyla, 1 Mart 1950’de Türk tarihindeki 
önemli kişilerin türbelerinin de açılabileceğine dair yapılan yasal düzenleme, iktidarın, dini 
siyasi bir araç olarak kullanmakla suçlanmasına sebep olmuştur. İktidarın bu şekildeki 
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uygulamaları, DP çevrelerinde huzursuzluk yaratırken; Celal Bayar Kastamonu’da yaptığı bir 
konuşmada, Atatürk Devrimi’ni korumak için hükümet ile ortak bir bildiri yayınlayacaklarını 
açıklayarak, dini siyasete ve kişisel çıkarlarına alet edenlerin ve Atatürk devrimlerine karşı 
çıkanların, bu hareketlerini “cinayet ve hıyanet” olarak nitelendirmiş ve Devrimleri 
koruyacaklarını söylemiştir (Albayrak, a.g.e: 157). 

        Dönemin gazeteleri incelendiğinde, din propagandasını daha çok CHP’nin yapmış 
olduğu görülmektedir. Ancak bu, DP’nin din üzerinden propaganda yapmadığı anlamına 
gelmemektedir. DP’liler bu konuda dikkatli davranmış ve din propagandası yaptığı için 
eleştirilere maruz kalan CHP’nin bu açığını kullanarak, laikliğin koruyucusunu rolünü 
üstlenmeye başlamışlardır. Tek Parti dönemine duyulan öfke yüzünden bu konuda CHP’nin 
daha çok üzerine gidilmiştir. CHP ise, daha dikkatli davranması gerektiği halde, DP’nin 
etkisini kırabilmek için dini propagandayı daha fazla kullanmaya çalışmıştır. Özellikle yerel 
teşkilatlarda yoğunlaşan bu yöntem, DP’nin laiklik, din ve vicdan özgürlüğü gibi konulara 
daha fazla yönelmesini sağlamıştır.  

        DP Genel Başkanı Celal Bayar, seçimlerden önce Çankırı’da yaptığı bir konuşmada din 
konusundaki görüşlerini, “…dini siyasete alet etmek kötü bir şeydir. Din mukaddes bir 
mefhumdur, politikaya ve beşeri ihtiraslara vasıta olmamalıdır” (Akşam gazetesi, 1950: 1) 
sözleriyle ifade etmiştir. Böylece, DP’nin laiklikle dine saygı esaslarında birleştiğini, dinin 
siyasete alet edilmesine karşı olduğunu belirten Bayar, konuşmasında; seçimlerden önce 
CHP’nin laiklik karşıtı bir tutum alarak, Tek Parti dönemindekinden farklı bir din politikası 
gütmeye başladığının işaretlerini verdiğini de öne sürmüştür.  

        Seçimler yaklaşırken yaşanan en önemli -hatta seçim sonuçlarının seyrini değiştirdiği 
iddia edilen- olaylardan biri, Mareşal Fevzi Çakmak’ın ölümüyle başlayan tartışmalar 
olmuştur. Fevzi Çakmak’ın ölüm haberini veren İstanbul ve Ankara radyolarının, haberlerden 
sonra müzik yayınına devam etmesi, vatandaşların tepkisini çekmiş, üniversiteli gençler 
İstanbul radyoevi önünde protesto gösterisi yapmıştır (Cumhuriyet gazetesi, 1950: 1, 3). Halk, 
iktidarın Mareşal’ın ölümüne kayıtsız kaldığını ve umursamaz bir tavır takındığını düşünmüş; 
radyo kısa zamanda matem yayınına geçse de, kamuoyunda yaratılan etki kolayca 
silinmemiştir. 12 Nisan’da toprağa verilen Çakmak’ın cenaze töreninde de olaylar devam 
etmiş, halkın isteği üzerine askeri tören yapılamamış ve tören dini bir gösteri halini almıştır 
(Cumhuriyet gazetesi, 1950: 1, 4). 

        DP, CHP’nin yaptıklarına karşılık propagandasına etkin bir biçimde laiklik söylemini 
yerleştirirken, bir yanda da dinsel söylemi çok daha az göze batar bir şekilde kendi söylemi 
içine yerleştirebilmiştir. Bunun yanında, dinsel temalara çok önem veren kesimler 
düşünüldüğünde, CHP iktidarının daha önceki uygulamaları karşısında, seçimler öncesi dinsel 
söylemi kullanarak karşılarına çıkması onlar açısından pek bir etki yaratmayıp, aksine, 
CHP’yi sözüne güvenilmez bir biçime sokması, 1950 seçimlerinde DP’ye iktidarın yolunu 
açan önemli etkenlerden biri olmuştur.  

3.6. İktisadi ve Mali Politika İle İlgili Mesajlar  

        1950 seçimlerinden önce DP, iktidara karşı en ciddi tenkitlerini ekonomi ve maliye 
alanlarında yapmış, CHP’nin sakat bir mali ve iktisadi sistem takip ettiğini belirtmiştir. Buna 
göre uygulanan yanlış politikalar, israf ve bütçe ile orantısız harcamalar nedeniyle ülke 
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ekonomisi zarar etmiş, hatta iflas tehlikesi altında bulunmaktadır (Cumhuriyet gazetesi, 1950: 
1, 3). DP iktidara gelince mali alanda ıslahat yapılacağını, vergilerin adaletli hale 
sokulacağını, istikrarlı bir idare sayesinde paranın değerinin artacağını vaat etmiştir 
(Cumhuriyet gazetesi, 1950: 1, 4). Gerek seçim beyannamesinde, gerekse dönemin gazete 
haberlerinde, iktisadi alanda yapılmış olan yanlışlıkların düzeltileceği ve eksikliklerin 
giderileceği yönündeki vaatlerin, 1950 seçimlerinden önce DP’nin etkin söylemini 
oluşturduğu görülmektedir. 

        Seçim kampanyasında, CHP hükümetlerinin mali ve ekonomik alanda yaptığı hatalı 
uygulamaları öne çıkaran ve iktisadi düzende devrim vaat eden DP, yaşam pahalılığı, işsizlik 
ve fakirlikten yakınan vatandaşların sempatisini kazanmayı amaçlamıştır. Cumhuriyet 
gazetesi muhabirlerince düzenlenen ve Mart ayından seçim gününe kadar süren memleket 
gezilerinde yapılan görüşme ve söyleşilerde, halkın en sık yakındığı konuların başta yaşam 
pahalılığı ve işsizlik (Felek, 1950: 1, 2, Evliyagil, 1950: 5, Şefik, 1950: 5) olduğu 
görülmektedir.  

        DP seçim beyannamesinde, CHP beyannamesi tenkit edilerek; beyannamenin uzun 
yıllardır söylenen vaatlerin bir tekrarından ibaret olduğu ve CHP’nin bugüne kadar takip ettiği 
iktisadi ve mali politikada esaslı bir değişiklik yapmak niyetinde olmadığı öne sürülmüştür. 
DP’ye göre, tek değişiklik ziraat davasının ön plana alınacağının söylenmesi olmuştur. Bu 
konuda yapılan vaatler de samimi değil, bir seçim taktiğidir. 1950 bütçesinde bu değişiklikle 
ilgili bir belirti yoktur. Son zamanlarda ziraat aletleri ve makineler getirme, yol yapmaya hız 
verme gibi teşebbüsler de, Amerikalıların Marshall Yardımı etkilerine dayanarak yaptıkları 
telkinler yüzünden yapılmıştır. İktisadi ve mali programda bir değişiklik yoktur (Vatan 
gazetesi, 1950: 1, 7). 

        DP beyannamesinde, CHP’nin “daima mücadeleci kapitalist, bürokratik ve inhisarcı bir 
devlet telakkisinin tazyik ve külfetini iktisadi bünye üzerinde gitgide ağırlaşan bir surette 
yüklemek yollarında yürüdüğü…” belirtilerek; özel girişimin iş alanının daraltıldığı, devlet 
bütçesinin ekonomik yapı ile uygun bir hale getirilmediği, vergi sisteminin yetersiz olduğu, 
üretimin arttırılamadığı, iş yaşamını engelleyen bürokratik sınırların devam ettiği öne 
sürülmüş; DP’nin iktidara gelmesi durumunda ise, bu olumsuzlukların giderileceği 
açıklanmıştır (Albayrak, a.g.e: 162, Cumhuriyet gazetesi, 1950: 1, 4). 

        DP’nin seçim beyannamesinde, bütçede tasarruf politikasına uygun hareket edileceği, 
vergilerin düşürüleceği denk bütçe ilkesinin benimseneceği, iş yaşamını kısıtlayan bürokratik 
kısıtlamaların kaldırılacağı, özel girişimin hızla geliştirileceği, memurların yasal güvence 
altına alınarak “şahıs ve zümrelerin emir ve amaçlarına tabi olmaktan” kurtarılacağı vaatleri 
verilmiştir. DP’nin mali politika ile ilgili görüşleri, DP yanlısı basın tarafından da olumlu 
karşılanmış ve Ahmet Emin Yalman 10 Mayıs tarihli makalesinde DP’nin seçim 
beyannamesinden övgü ile söz etmiştir (Vatan gazetesi, 1950: 1, 4):  

“Demokrat Parti huzurlu bir istikbalin ve anlayışlı ve verimli bir iktisadi gelişmenin 
teminatını, dört başı mamur bir şekilde millete veriyor.” 

        DP’liler iktisadi politika ile ilgili görüşlerini ifade ettikleri konuşmalarında da, CHP’yi, 
iktisat kurallarına uyup planlı hareket etmediği yönünde tenkit etmiş; iktisadi alanda çıkarılan 
bir kanunun çok geçmeden kabul edilen bir diğeriyle değiştirildiğini ya da tam anlamıyla 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 55          Mayıs - Haziran 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 
 
 

 831 

uygulanamadığını öne sürmüşlerdir. DP’nin iktisadi politikasına ait ana kuralın ise, -DP 
programının 17. maddesinde de belirtildiği gibi- “iş hacmini genişleterek vatandaşların yaşam 
seviyesini yükseltmek için, devletin gerek doğrudan doğruya iktisadi faaliyetlere girişmesi, 
gerekse teşvik ve yardım yollarıyla sermayenin en uygun şekilde ve hızla gelişmesi” 
olduğunu belirtmişlerdir (Zafer gazetesi, 1950: 1, 2). 

        Seçimlerden önce DP’liler, ülkede yıllardır devam eden yoksulluğun, kimi yerlerde açlık 
ölçüsünde arttığını vurgulamışlardır. DP sözcüleri, konuşmalarında halkın perişan haline 
vurgu yapmış, “bir tarafta mağdur bir halk, diğer tarafta varlıklı yöneticiler” gibi söylemler 
kullanarak, halkın durumundan iktidar partisinin mali konulardaki hatalı uygulamalarını 
sorumlu tutmuşlardır (Cumhuriyet gazetesi, 1950: 1, 4). DP’liler özellikle 7 Eylül kararlarını3 

eleştirmiş, 1946 yılından 1949 yılı sonuna kadar Avrupa’dan ithal edilen malların bedellerinin 
farkı olarak 790 milyon lira gittiğini belirtmişlerdir. Bununla beraber, paranın değerinin 
düşürülmesi yüzünden yaşamın pahalandığını da vurgulamışlardır (Zafer gazetesi, 1950: 1, 6).  

        DP’liler, 7 Eylül kararlarının fiyatların yükselmesine yol açtığını, dolayısıyla yaşam 
pahalılığına neden olduğunu belirtmişlerdir. Bu durumun, özellikle dar ve sabit gelirli 
memurların durumunu daha da zorlaştırdığını, hükümetin ise, pahalılığı önleyici tedbirler 
almadığını söylemişlerdir. CHP sözcüleri ise, DP’nin yaşam pahalılığıyla ilgili söylemlerine 
kendi yayın organı olan Ulus gazetesi aracılığıyla karşılık vermiş, DP’lilerin bu iddialarının 
kuruntudan ibaret olduğunu ve halkı CHP’den soğutmak amacıyla uyguladığı bir taktik 
olduğunu öne sürmüşlerdir (Ulus gazetesi, 1950: 5). 

4. DEMOKRAT PARTİ VE CUMHURİYET HALK PARTİSİ 
PROPAGANDALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  

        Seçimlerden önceki propaganda faaliyetleri incelendiğinde, iktidarın en büyük adayı 
durumunda olan iki parti arasında farklılaşma ortaya çıkmaktadır. Bu farklılaşma, seçmene 
yaklaşım biçimleri incelendiğinde daha net bir biçimde anlaşılabilmektedir. Devleti kuran 
parti olarak CHP’nin bu seçimlerde daha önce alışılmadığı kadar yoğun ve farklı bir 
propaganda çalışması içine girmesi zorunlu hale gelmiş; ancak CHP’nin bu farklılığı 
yaratması pek kolay olmamıştır. Seçimler yaklaştıkça yapılan mitingler artmış, ancak CHP 
diğer partilere göre en az miting yapmış parti olarak gözükmektedir (Pirinçcioğlu, 1950: 5). 
Bu durum, CHP’nin halkla bütünleşmesine engel olmuş, ancak CHP’liler bundan rahatsızlık 
duymayarak kendilerine özgü bir güven sergilemişlerdir.  

        CHP’nin propaganda faaliyetlerinde pek fazla etkin olmayı düşünmediği, seçim sürecini 
takip eden gazeteciler tarafından da gözlenmiştir: 

“Halk Partisi propaganda savaşında cansız görünüyor. Rakip partiye nazaran daha yavaş 
hareket ediyor. Gerçi onlar da vakit vakit toplantılar yapmıyorlar değil. Lâkin, çorbada bizim 
                                                           
3 Recep Peker Hükümeti döneminde, 7 Eylül 1946 tarihinde yapılan devalüasyon, iktisat tarihimize 7 Eylül Kararları adıyla 
geçmiştir. 1946 seçimlerinden sonra, para değerinin istikrarı, yeni kurulan Uluslar arası Para Fonu’nun önem verdiği 
konulardan olmuş; yeni hükümet, Uluslararası Para Fonu’na girmeden iç ve dış fiyatları aynı düzeye getirmek ve ihracatı 
canlandırmak gerekçesiyle acele bir devalüasyon kararı almıştır. Alınan kararla, Türk Lirası ABD Doları karşısında %50 
devalüe edilmiştir. Devalüasyon, aniden üretim girdi maliyetlerinin boyut değiştirmesine yol açmış; dengeye yaklaşan 
ekonomi, yön değiştirerek maliyet enflasyonu baskısı altına girmiştir. İşsizlik arttığı gibi, dış ticaret de bir daha düzelmemek 
üzere açık vermeye başlamıştır. Enflasyon, biriken dış borçlar, işsizlik, dış ticaret açığı, 7 Eylül kararlarından sonra Türk 
ekonomisinin gündeminden silinmemiştir.   
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de tuzumuz bulunsun kabilinden… Acaba neden? Görünüşe göre Halk Partisinde halinden 
memnun, istikbalinden emin insanların durumu var gibi. Bir mecliste az konuşup purosunu 
tüttüren ve insana bıyık altından gülüyormuş bir kalantor tasavvur ediniz! Teşbihte hata 
olmazsa, işte Halk Partisi!...” (Erkmen, 1950: 5) 

“(…) Propaganda için nasıl çalışılır, ne şekilde mücadele edilirmiş, onu asıl Hatay’da 
görmeli… Bilhassa Demokratlar ova kısımlarını da bir tarafa bırakın, dağlık kısımlarda bile 
adeta cirit oynuyorlar. Bu faaliyet karşısında Halk Partililerin daha sakin bir propaganda 
sistemleri var.” (Yurtçu, 1950: 5) 

“(…) Hangi partinin daha ziyade faaliyet gösterdiğini belki öğrenmek istersiniz. Söyleyelim: 
Demokratlar. Bütün ilçelerde, bucaklarda, köylerde daima onların iktidar partisi 
mensuplarından daha canlı, daha cevval oldukları seziliyor. Sık sık toplantılar tertip ediyor, 
halkı başlarına topluyor ve propagandalarına devam ediyorlar. CHP de ise bir nevi 
durgunluk, bir nevi kendi kendilerine emniyet var. Senelerden beri faaliyette olan 
teşkilatlarının kudretine biraz fazla güveniyorlar. Bundan başka, asıl propagandalarını da 
öyle pek bağıra bağıra yapmıyorlar. Teslim edersiniz ki çeyrek asırdır iktidarda bulunan bir 
partinin, memleketin bugün içinde bulunduğu durumda, bağıra bağıra propaganda yapması 
da hayli müşküldür.” (Evliyagil, 1950: 5) 

        Bunun yanında DP, çok yoğun bir propaganda faaliyetine girişmiş; bazı bölgelerde 
DP’nin çalışmasını ve topladığı desteği gördükten sonra çalışmaya karar veren CHP’liler de 
olduğu görülmektedir:  

“(…) CHP’liler şimdi tam gazla çalışmaya koyulmuş bulunuyorlar. O kadar ki, bir ay 
öncesine kadar kazaya, nahiyeye ve köye Demokratların peşi sıra giderken şimdi 
muhaliflerine takaddüm ettikleri bile oluyor. Partinin en faal uzuvları dahi -şimdiye kadar 
meydanı boş bıraktıklarını- itiraftan çekinmiyorlar.” (Aktan, 1950: 5) 

        Ancak yine de CHP’nin bu konuda DP adayları kadar başarılı olmadığı bilinmektedir. 
CHP’liler halka kendilerini tanıtmaya giderken “halktan uzak” bir görüntü yaratmış; DP’liler 
ise “halktan biri” izlenimini oluşturmakta fazlasıyla başarılı olmuşlardır:  

“Tokatta kaldığım müddet zarfında, bir tek D. Partili Milletvekili adayına rastlayamadım, 
hepsi köyleri dolaşıyorlarmış. Bu arada C.H. Partili adaylardan biriyle tanıştırıldım. 
İsviçre’de tahsilini yapmış, efendiden bir zat. Yalnız, bu aday, İsviçre dağlarında geziye çıkan 
sportmenler gibi giyinmiş. Altları ızgaralı, dağ ayakkabıları, golf pantolon, geniş omuzlu spor 
ceket ve kalın çerçeveli kar gözlüğü. (…) Bizim köylünün bu modern kıyafetli hatibi nasıl 
karşılayacağını merak etmedim dersem yalan söylemiş olurum. Buna mukabil, D.Partili 
adaylar, ayaklarına çarık çekip köyleri dolaşıyorlarmış.” (Evliyagil, 1950: 5) 

        Seçimlerin yaklaştığı günlerde, özellikle muhalefetin oyların para ile satın alındığı ya da 
halka ekonomik baskı yapıldığı yönündeki iddiaları yoğunlaşmıştır. DP, seçimlerden önce 
maddi destek toplayabilmek amacıyla, basın yoluyla duyurusunu yaptığı bir eşya piyangosu 
düzenlemiştir. CHP’nin maddi gücüne karşı, bu türden maddi destek arayışları DP’nin daha 
başarılı sonuçlar elde etmesine sebep olmuştur. Halka “kendilerinden biri” gibi yaklaşmanın, 
seçim mücadelesinde DP’ye daha çok yarar sağladığını belirtmek yanlış olmayacaktır.  
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SONUÇ 

        1950 seçim kampanyası, halkın siyasal sisteme ve onun aktörlerine bakışını değiştiren ve 
toplumun siyasete katılımını arttıran özellikleri dolayısıyla öncekilerden farklı olmuştur. DP, 
ilk olarak seçimlerin tek dereceli yapılmasını savunarak, halkla olan iletişiminin güç 
kazanmasına yol açmış; ikinci olarak, bundan sonra “sözün millete ait olacağını” vaat ederek, 
Tek Parti döneminin fiilen seçmene uzak, merkeze dayanan siyaset anlayışının aksine halkın 
milli iradeyi sağlayacak tek güç olduğuna dikkat çekerek, halkla bütünleşen bir propaganda 
stratejisi izlemiştir.  

        DP, Türk siyasetine mitinglerle, radyo aracılığıyla ya da köy köy dolaşarak halkla 
doğrudan iletişim kurma yöntemiyle yapılan yeni bir kampanya anlayışı getirmiştir. DP bir 
yandan yurt çapında gelişmiş bir örgütlenme ağı kurarak “halka inmiş”, diğer yandan varlık 
nedeninin halka hizmet olduğunu tekrarlayarak siyasette ilk popülist örnekleri vermiştir. DP 
liderlerinin, her fırsatta Türk vatandaşlarının demokrasi için siyasi olgunluğa eriştiğine 
inandıklarını belirtmeleri, halkın demokrasi ile DP arasında kuvvetli bir bağ kurmasına neden 
olmuştur. Ancak DP’nin başarısında, sadece planlanmış ve akıllıca yürütülmüş propaganda 
çalışmalarının değil, dönemin toplumsal, sosyal, ekonomik koşullarının da büyük etkisi 
olmuştur. 

        DP, söylemlerinde sürekli olarak CHP’nin eksik ya da hatalı yanlarına vurgu yaparken, 
şüphesiz halkın şikâyetlerini de iyi analiz etmiş, mesajlarını halkın özlemlerine cevap verecek 
şekilde seçmiştir. Vaat edilenlerin gerçekleştirilmesi mümkün olmasa bile, halk, onları 
gerçekleştirebilecek bir hayalin umudu içinde, söylemin içeriğinden çok vaat ettiği umudu 
değerlendirmiştir. Ayrıca, DP liderlerinin, özellikle Celal Bayar’ın siyasi geçmişi, Atatürk’e 
bağlılığı ve O’nun Başbakanlığını yapmış olması da DP’ye kuruluşundan itibaren güven 
duyulmasına yol açmıştır.  

        1950 seçim kampanyası süresince ve seçimlerden sonra basın da önemli ölçüde DP’yi 
desteklemiş, birçok gazete sahibi ve başyazarı, DP listesinden Milletvekili adayı olarak, bu 
partinin tanıtımında ve daha da ötesi kazanmasında etkili olmuştur. Bununla beraber, halkın 
gözünde siyasi yaşamını tamamladığına inanılan bir CHP karşısında, DP, halka daha çok 
özgürlük, ekonomik rahatlık, siyasal bir kimlik, pek çok konuda eşitlik, liberalizm ve insan 
haklarının tümünü öneren bir muhalefet partisi olmuştur.  

        DP’lilerin, CHP iktidarını ve politikalarını eleştirmek, demokrasi ve özgürlük mesajlarını 
seçmene iletmek üzere uyguladıkları yöntemler ve kullandıkları araçlar, siyasal iletişim 
bakımından değerlendirildiğinde, o dönemde, seçimlerin nasıl kazanılabileceği, seçim 
kampanyaları, seçmenlerin oy verirken nelere dikkat edebileceği gibi konularda deneyimsizlik 
olduğu gözlenmektedir. Ancak yine de, DP’nin parti ideolojisini halka anlatmak ve seçmenin 
oyunu alabilmek için yaptığı sistemli çalışmaların, Türkiye’nin siyasal iletişim tarihinde ilk 
olduğunu ve bu ilk örneklerin, günümüz siyasal iletişimini tarihsel açıdan değerlendirebilmek 
için önemli olduğunu belirtmek gerekmektedir.  

        DP iktidar yıllarında, muhalefetteyken vaat ettiklerinin tam tersini yapmış olsa da, Türk 
siyasal tarihinde muhalefet olgusunun yerleşmesi ve kampanya niteliğindeki ilk seçim 
çalışmalarına örnek teşkil etmesi açısından önemli bir yere sahiptir. 1950 seçimleri de, 
iktidarın kansız, kavgasız, tam anlamıyla demokratik bir seçim sonucunda el değiştirmiş 
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olması ve böyle bir değişimin Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilmiş olması nedenleriyle, Türk 
siyasal tarihinde özel bir öneme ve değere sahip olmuştur. 
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