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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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EDEBİYAT TARİHÇİLİĞİNDE ANTOLOJİLERİN ROLÜ: TÜRK HİKÂYE 
ANTOLOJİLERİ 

M. Onur HASDEDEOĞLU          Ömer Faruk ATEŞ 

 

ÖZ 

Edebiyat tarihi, edebi şahsiyetleri ve eserleri belli bir sisteme göre, kronolojik olarak inceleyen bir 
bilimdir. Tarihle ve tarih felsefesiyle yakından ilişkisi olan edebiyat tarihi, disiplinler arası bir çalışma alanıdır. 
Tarihsel düşüncenin ilkeleriyle ilgilenen tarih felsefesi, edebiyat tarihçiliğinin şekillenmesinde belirleyici bir rol 
üstlenir. Edebiyat tarihi çalışmalarında pek çok farklı metot ve kaynaktan yararlanmak mümkündür. Bu 
kaynakların başında da antolojiler gelir. Belli bir dönemi kapsayan antolojiler, o dönemde edebiyat tarihinde öne 
çıkmış önemli sanatçıları, yetkin eserleriyle birlikte seçkilerine dâhil ederler. Bu anlamda antolojiler üzerinden 
bir edebi türün, belli bir dönemdeki gelişimi izlenebilir ve o tür ile ilgili edebiyat tarihçiliği açısından önemli 
bulgular elde edilebilir. Edebiyat tarihinin tarih felsefesiyle ilişkisi ve Türk edebiyatındaki tarihî gelişimiyle ilgili 
bilgilerin verildiği bu çalışmada, farklı yayınevleri tarafından hazırlanan dört farklı hikâye seçkisinin 
karşılaştırmalı olarak ele alınmasıyla, antolojilerin edebiyat tarihiyle ilgili verileri ortaya koymadaki rolü 
incelenmiş ve Türk edebiyatı tarihinde hikâye türünün gelişimi analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Edebiyat tarihi, tarih felsefesi, hikâye, antoloji, yayınevi.    

ROLES OF ANTHOLOGIES IN HISTORY OF LITERATURE: TURKISH 
NARRATIVE ANTHOLOGIES 

ABSTRACT 

History of literature is a discipline analyzing literary characters and works in a certain chronologic 
system. Philosophy of history, regarding principles of historical thought, has a determining role on forming the 
history of literature. Many different and various methods sources could be used in studies on the history of 
literature. Most prominent sources on the field are anthologies. Involving a certain period, anthologies include 
leading artists with their competent works in that period. With this concept, development of a literary movement 
could be observable in the light of anthologies and some verities may be emerged with regard to the history of 
literature. In this study is tried to detail on relevance of philosophy of history and history of literature, and, with 
comparative discuss on four anthologies of different publishing houses, determining role of anthologies on 
history of literature is attempted to designated. In the paper, development of narrative in Turkish literature is also 
examined.  

Key words: History of literature, philosophy of history, anthology, narrative, publisher. 

Giriş 

 Sosyal bilimler temelde toplumu, insanı ve insanın ürettiği gerçekliği ele alır. Bir 
sanat dalı olan edebiyat, bu anlamda sosyal bilimler çatısı altındaki disiplinlerin inceleme 
alanına girer. Bu disiplinlerin başında, edebi eserleri her yönüyle inceleyen ve açıklamaya 
çalışan edebiyat bilimi gelir. Edebiyat biliminin alt dallarından birisi olan edebiyat tarihi, 
disiplinler arası yaklaşım gerektiren bir çalışma sahasıdır. Edebiyat bilimi ve edebiyat 
tarihinin tanımlarından hareketle, bu disiplinlerin çalışma metotlarının tarih bilimiyle ilişkisi 
ele alındığında, edebiyat tarihçiliği çalışmalarının temelinde yer alan ve bu çalışmaları 
şekillendiren tarih felsefesinin belirleyici rolü ortaya çıkacaktır. 
                                                           
 Yrd. Doç .Dr., Kastamonu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü  
 Araş. Gör., Kastamonu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 
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  Edebiyat bilimi, “edebiyatın kuramlarını, tarihi gelişimini, değerlendirme ilkelerini 
ve yaratıcılık-üreticilik süreçlerini inceleyen” bir bilim dalıdır (Aytaç, 2009: 9). Dolayısıyla 
edebiyat biliminin çalışma alanlarından bir tanesi de edebiyatın tarihi gelişimi ve edebiyat 
tarihidir. “Edebi eser ve şahsiyetleri sistemli ve kronolojik olarak inceleyen bilim dalı” olarak 
tanımlanan (Okay, 1994: 403) edebiyat tarihi, edebiyat biliminin tarih biliminin 
imkânlarından yararlanmasıyla ortaya çıkmış bir disiplindir. Bu nedenle edebiyat tarihçiliği, 
tarih ve tarih felsefesi ile ilişkili bir çalışma alanıdır. 

 Tarih, toplumların başından geçen olayları yer ve zaman göstererek inceleyen, bu 
olayların sebep ve sonuçlarını ortaya koyup birbirleriyle olan ilişkilerini açıklayan bir bilim 
dalıdır (Fayda, 2011: 30). Tarih, yazılı veya sözlü kaynaklara dayanarak yazılır. Tarih 
biliminin temel çalışma yöntemini tarihî kaynakları bulma, sınıflandırma ve söz konusu 
kaynakları çözümleyerek senteze ulaşma gibi aşamalar oluşturur. Tarih biliminin gelişmesiyle 
birlikte bu bilime farklı yaklaşım yöntemleri ortaya çıktığı gibi, bilim tarihi, uygarlık tarihi, 
siyasal tarih gibi alt disiplinler de oluşur. Ayrıca tarih biliminin farklı disiplinlerle ortak 
çalışması sonucunda edebiyat tarihi ve tarih felsefesi gibi yeni çalışma alanları meydana gelir.  

“Tarih felsefesi” kavramı ilk kez XVIII. yüzyılda Voltaire tarafından ortaya atılır ve 
XIX. yüzyılda başta Hegel olmak üzere pek çok düşünürün çalışmalarıyla bu alan gelişimini 
sürdürür. Voltaire “tarih felsefesi” tabiriyle kendi kafasında kurduğu bir tarihsel düşünme 
biçimini kasteder. XIX. yüzyılda Hegel bu kavrama “evrensel tarih/dünya tarihi” anlamını 
yükler (Collingwood, 2013: 33). Aynı yüzyılda pozitivistler, tarih felsefesini “tarihin konu 
edindiği olayların akışını yöneten genel yasaların keşfi” olarak görerek söz konusu kavrama 
üçüncü bir anlam kazandırırlar. Böylece Hegel tarafından dünya tarihi anlamında kullanılan 
tarih felsefesi, artık tarihin konusu olan olayların anlatılmasından daha öte bir anlam kazanır 
(Collingwood, 2013: 33). Tarih felsefesine pozitivistler tarafından kazandırılan bu son anlam, 
tarihin deneysel bir bilim olma noktasına evrilmesini amaçlar. 

Tarih felsefesi, tarihsel düşüncenin ilkeleri ile ilgilenir. Tarihsel düşünmenin yapısına, 
nesnesine, yöntemine ilişkin tasarımlar tarih felsefesinin kapsamına girer. Bir tarihçinin 
tarihsel düşünme deneyimine sahip olması yeterli değildir. Aynı zamanda sahip olduğu bu 
deneyim üzerine de düşünmeli, tarihçi olmakla yetinmemeli aynı zamanda filozof da 
olmalıdır (Collingwood, 2013: 41). İyi bir tarihçinin, felsefi düşünce temelinde “tarihsel 
düşünüş” üzerine düşünmesi ve temel sorulara cevap vermesi gereklidir.  “Tarih nedir?”, “ 
Tarihin nesnesi nedir?”, “Tarih nasıl işler?” ve “Tarih ne içindir?” şeklindeki dört temel soru, 
tarihçinin felsefi düşünce ile yaklaşması ve yanıtlaması gereken sorulardır (Collingwood, 
2013: 40-43).    

 Edebiyat tarihi de tarih ile ilişkili çalışma alanlarından bir tanesi olup, edebiyat 
biliminin tarih biliminin metodu ve verilerinden yararlanması ile ortaya çıkmış bir disiplindir. 
Bu disiplinin ortaya çıkış sürecine bakıldığında Batı’da XV-XVI. yüzyıllardan itibaren 
antoloji, teori, tenkit gibi türlerde çalışmaların yapıldığı ancak bunların belli bir sisteme ve 
kronolojiye bağlı olmadıkları için modern anlamda edebiyat tarihi sayılamayacakları görülür 
(Okay, 1994: 403). Edebiyat tarihi olarak kabul edilebilecek ilk eserler, XVIII. yüzyılın 
sonlarına doğru ortaya çıkar. Bu alanda Fransızlar diğer milletlere öncülük eder. François 
Granet’in Reflexion sur les ouvragesde litterature adlı eseri modern edebiyat tarihçiliğinin 
başlangıcı sayılır. Bu eseri, Fransız edebiyatının çeşitli devirlerini konu alan çeşitli edebiyat 
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tarihlerinin yayımlanması takip eder. İngiliz edebiyatı tarihi ile ilgili ilk ciddi çalışmayı ise, 
Fransız tarihçi Hippolyte Taine yapar. Zamanla farklı anlayışlarla yazılmış edebiyat tarihleri 
ortaya çıkar (Okay, 1994:  403). 

 Gerek tarih felsefesi, gerekse edebiyat tarihçiliği, farklı disiplinlerin ortak çalışması 
ile ortaya çıkmış çalışma alanlarıdır. Tarih felsefesi-edebiyat tarihi ilişkisi tarih, felsefe ve 
edebiyat bilimi gibi üç farklı bilim dalının birbiriyle etkileşimini gösterir. Tarih felsefesi 
alanında ortaya çıkan düşünceler, hem tarihe yaklaşım biçiminin hem de edebiyat 
tarihçiliğinde kullanılan yöntemlerin belirlenmesinde etkili olur. Pozitivistlerin tarih 
felsefesine yüklediği anlam ile tabiat bilimlerinde olduğu gibi yasalara bağlanılmaya çalışılan 
tarih bilimi, edebiyat tarihçiliğini de etkiler ve edebiyat tarihinde de nesnellik ön plana çıkar. 
XIX. yüzyıl pozitivist düşünürlerinden etkilenen Fuad Köprülü’nün “nesnel-tarihçi” anlayışla 
yazdığı Türk Edebiyatı Tarihi, bu felsefenin bir ürünüdür (Okumuş-Şahin, 2010: 398). 
Sanatın özerkliğine inanan Kant’çı yaklaşımı felsefi zemin olarak esas alan Wellek ve Yeni 
Eleştiri ekolü ise, edebi eserin tarih, psikoloji, sosyoloji gibi edebiyat dışı disiplinlerle 
açıklanmasına karşı çıkar (Zima, 2006: 24). Edebi metnin kendi bütünlüğü içerisinde 
değerlendirilmesi gerektiğini savunan bu görüşe uygun olarak yazılan edebiyat tarihleri bu 
doğrultuda eseri merkeze alır. Mehmet Kaplan’ın edebi metni esas alarak yaptığı edebiyat 
tarihi ve metin tahlili çalışmaları bu yaklaşıma önemli örnekler teşkil eder (Okumuş-Şahin, 
2010: 399). Tüm bunlar felsefi bakış açısına göre edebiyat tarihinde uygulanan metodun da 
değiştiğini gösterir. Bu nedenle edebiyat tarihçiliğini tarih felsefesinden ayrı düşünmek doğru 
değildir. İyi bir edebiyat tarihçisi, tıpkı tarihi meselelere ve tarihsel düşünme süreçlerine 
felsefi açıdan bakabilen bir tarihçi gibi tarih felsefesinin imkânlarından yararlanabilmeli, 
edebiyat tarihinin problemleri üzerine düşünebilmelidir. İyi bir edebiyat tarihi yazmak için 
devrin siyasi, sosyal, kültürel özelliklerini bilmek gereklidir (Okumuş-Şahin, 2010: 400). 
Bununla birlikte edebiyat tarihçisinin metodunun/yaklaşımının temelinde felsefi bir zemin 
olması önemlidir. Sadece edebiyat tarihinin değil, edebiyat teorilerinin de dayandığı felsefi bir 
zemin vardır. 

  Modern anlamda Türk edebiyatı tarihlerinin ilk örnekleri XIX. yüzyılın sonlarına 
doğru görülmeye başlar. Tanzimat öncesinde yazılmış modern bir Türk edebiyatı tarihi 
çalışması yoktur. Bununla beraber edebiyat tarihi ihtiyacına cevap veren eserler vardır. 
Bunların başında şuara tezkireleri ve hal tercümeleri gelir (Okumuş-Şahin, 2010: 400).  Şuara 
tezkireleri, Türk edebiyatı tarihinin modern anlamda prototipleri olarak görülebilir. Bu 
tezkireler, kronolojik ve sistematik olarak yazılmadıkları gibi, subjektif bilgiler içerirler. 
Bununla birlikte klasik edebiyat şiir ağırlıklı olduğu için şairlerin hayatları ve şiirlerinden 
örnekler içeren tezkireler önemli kaynaklardır. Ali Şir Nevayi’nin Mecalisü’n Nefais adlı 
tezkiresiyle Türk edebiyatında başlayan tezkirecilik, Sehi Bey, Ahdi, Âşık Çelebi, Beyani, 
Güfti gibi sanatçıların tezkireleriyle devam eder. Anadolu sahasında yazılan ilk tezkire Sehi 
Bey’in Heşt Behişt’idir. Dolayısıyla Anadolu’daki Türk edebiyatı tarihiyle ilgili kaynaklar bu 
esere kadar gider (Okumuş-Şahin, 2010: 400). Tanzimat ile birlikte edebiyat tarihi türüne ilk 
kez Şinasi öncülük etmek ister fakat çalışmasını tamamlayamaz. Şinasi’den sonra Ziya Paşa, 
Harabat Mukaddimesi’nde Osmanlı sahası şairlerini sınıflandırarak edebiyat tarihi ihtiyacını 
karşılamaya yönelik önemli bir adım atar. Ziya Paşa’nın çalışması, kısa değer yargılarını 
içeren manzum bir edebiyat tarihidir (Okay, 2005: 210). Ebuzziya Tevfik’in Numune-i 
Edebiyat-ı Osmaniye ve Recaizade Mahmud Ekrem’in Kudemadan Birkaç Şair gibi 
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antolojileri ile devam eden süreç, isminde “edebiyat tarihi” ifadesini taşıyan ilk ürününü 1888 
yılında Abdülhalim Memduh’un Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye’si ile verir. Daha sonra 
Şahabeddin Süleyman, Faik Reşad, Ali Ekrem Bolayır gibi yazarlar da aynı ismi taşıyan 
edebiyat tarihleri yazarlar. Türk edebiyatı tarihine ilk kez sistemli olarak bakan ise Fuad 
Köprülü olur. Köprülü’den sonra İsmail Habib Sevük, İsmail Hikmet Ertaylan, Agah Sırrı 
Levend, Mustafa Nihat Özön, Nihal Atsız, Nihat Sami Banarlı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Vasfi 
Mahir Kocatürk ve Kenan Akyüz gibi pek çok yazar tarafından yazılan edebiyat tarihleri ile 
Türk edebiyatı tarihçiliği gelişimini sürdürür (Polat, 2002). 

Edebiyat tarihçiliğinde önemli yer tutan çalışmalardan birisi de antolojilerdir. 
Tanzimat döneminde Ziya Paşa, Ebuzziya Tevfik ve Recaizade Mahmud Ekrem tarafından 
hazırlanan antolojilerin Türk edebiyatı tarihçiliğine kaynaklık eden çalışmalar olarak kabul 
edilmesi, antolojilerin bu alandaki önemini gösterir. Belli bir türde yazılmış en güzel edebi 
eserleri bir araya getiren antolojiler, ele aldıkları türün edebiyat tarihindeki gelişimini tespit 
etmeyi sağlarlar. Şiir veya hikâye antolojileri, kapsadıkları yıllar arasında öne çıkan şair ve 
yazarları içerdikleri gibi o şair ve yazarların sanat anlayışını yansıtan öne çıkmış eserlerini de 
gösterirler. Belli bir döneme ait yazar ve eserleri kapsayan antolojilere karşılaştırmalı bir 
yaklaşımla yapılacak inceleme ile o dönemin öne çıkan sanatçıları tespit edilebilir. Seçilen 
hikâyelerden hareketle yazarların sanat anlayışları ve edebi kişilikleri hakkında çıkarımda 
bulunulabilir. Bu nedenle antolojiler, edebiyat tarihi araştırmalarında başvurulması gereken 
önemli kaynaklardır.  

Antolojilerin edebiyat tarihçiliğinde sahip olduğu öneme rağmen, bu ilişkiyi ortaya 
koymaya yönelik yeterli çalışma yoktur. Cumhuriyet döneminde çok sayıda şiir antolojisi 
hazırlanmış olmasına rağmen hikâye antolojilerinin sayısı daha azdır. Hikâye türünün Türk 
edebiyatındaki seyrini ortaya koyan antolojilerin irdelendiği bir çalışma henüz yapılmamıştır. 
Bu çalışmanın amacı, Türk edebiyatı tarihinde hikâye türünün gelişiminin ve belirli yıllarda 
hangi yazarların hangi hikâyeleriyle öne çıktığının hikâye antolojilerinden hareketle ortaya 
konmasıdır. Çalışma, farklı yayınevlerine ait dört hikâye antolojisinde yer alan yazarların 
doğum tarihine göre sıralandığı ve yazarların bu antolojilerde hangi hikâyeleri ile yer 
bulduğunu göstermek için hazırlanan tabloyu yorumlayarak Türk hikâyeciliğinin gelişimini 
göstermeyi amaçlar. Söz konusu tablo çalışmanın sonuna eklenmiştir. Ayrıca yayınevlerinin, 
antolojilerine seçtikleri yazar ve hikâyeleri belirlerken dikkate aldıkları ölçütler de çalışmanın 
kapsamı içerisindedir.  

Dört Antoloji ve Türk Hikâyeciliği    

Bu çalışmada incelenen antolojiler yayım tarihine göre sıralandığında ilk sırayı Varlık 
Yayınları’nın Tanzimattan Günümüze Türk Öykü Antolojisi alır. Yaşar Nabi Nayır tarafından 
hazırlanan antoloji ilk olarak 1947 yılında Türk Edebiyatının En Güzel Hikâyeleri Antolojisi 
adıyla basılır. Çalışmamızda incelenen antoloji ise Yaşar Nabi Nayır tarafından hazırlanan 
antolojinin Enver Ercan tarafından doğum tarihi sınırı 1960’lı yılları kapsayacak şekilde 
genişletilmiş halidir. Antoloji 1858 doğumlu Samipaşazade Sezai ile başlar ve 1963 doğumlu 
Kürşat Başar ile sona erer. 

Yayımlanma sırasına göre ikinci antoloji Türk Dil Kurumu Yayınları’ndan çıkan 
Güzel Yazılar- Hikâyeler I-II’dir. İsmail Parlatır koordinatörlüğünde altı kişilik bir heyet 
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tarafından hazırlanan antoloji, 1884 doğumlu Ömer Seyfettin ile başlar ve 1955 doğumlu 
Murathan Mungan’a kadar uzanır. Antolojide doğum tarihine göre bir sıralama yapılmamıştır.  

Üçüncü antoloji Cafer Akman tarafından hazırlanan ve 2001 yılında Bilge Karınca 
Yayınları’ndan çıkan Tanzimattan Günümüze Türk Hikâyeleri Antolojisi’dir. İsim açısından 
Varlık Yayınları’ndan çıkan antolojiye çok benzeyen bu antoloji, yazarların doğum tarihine 
göre 1858-1962 yılları arasını kapsar.  

 2004 yılında Gün Yayıncılık’tan çıkan ve Sema Harut tarafından hazırlanan Türk 
Öykü Seçkisi-Biyografili Antoloji, incelenecek antolojiler arasında en son yayımlanmış 
olanıdır. Diğer üç antolojiye göre çok daha az yazarı kapsayan bu antoloji, yazarların doğum 
tarihine göre 1866-1949 yılları arasını kapsar. 

Antolojilerin karşılaştırmalı bir değerlendirmesine geçilecek olursa, bu seçkilerde, 
Samipaşazade Sezai, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Halit Ziya Uşaklıgil gibi Tanzimat ve Servet-i 
Fünun dönemi yazarlarının en bilinen hikâyelerine yer verildiği görülür. Varlık, 
Samipaşazade Sezai’nin “Kediler” hikâyesine, Bilge Karınca ise “Pandomima”ya yer verir. 
Her iki yayınevi de Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın “Ecir ve Sabır” hikâyesini seçer. Halit Ziya 
ise hem Varlık hem de Gün Yayıncılık’ın antolojisinde “Ferhunde Kalfa” hikâyesi ile yer 
bulur. Bu durum, hikâye antolojilerinde, erken dönem Türk hikâyeleri seçilirken yazarların 
artık Türk klasikleri arasına girdiğini söyleyebileceğimiz öne çıkmış hikâyelerinin seçildiğini 
gösterir. 

      Meşrutiyet ve Milli Edebiyat dönemi yazarlarına gelindiğinde durum biraz 
farklılaşır. Ahmet Hikmet Müftüoğlu ve Hüseyin Cahit Yalçın gibi iki önemli Meşrutiyet 
dönemi yazarının sadece Bilge Karınca’nın antolojisinde yer alması dikkat çeker. Bu iki 
yazarın hikâyelerine Varlık ve TDK gibi iki büyük yayınevinin antolojisi de yer vermez. 
Dönemin popüler yazarlarından Aka Gündüz ise sadece Bilge Karınca’nın antolojisinde 
kendisine yer bulabilir. Bu durum Aka Gündüz’ün yaşadığı dönemde popüler olduğunun 
ancak eserlerinde kalıcılığı yakalayamadığı için günümüze ulaşamadığının da bir 
göstergesidir.   

1800’lü yıllarda doğan yazarlar arasında Halit Ziya Uşaklıgil, Halikarnas Balıkçısı, 
Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Fahri Celal Göktulga üç antolojide; 
Memduh Şevket Esendal, Ömer Seyfettin ve Refik Halit Karay dört antolojide farklı farklı 
hikâyeleriyle yer alır. Bu yazarların yer aldığı antoloji sayısının fazla olmasıyla birlikte her 
antolojide farklı bir hikâye ile yer almaları, değişik hikâyelerle antoloji hazırlayanların 
dikkatini çekmeyi başardıklarını gösterir. Özellikle Memduh Şevket Esendal ve Ömer 
Seyfettin dört antolojinin dördünde de farklı hikâyeleriyle yer alır. İki önemli yazarın çok 
sayıda başarılı hikâyesinin bulunması, antolojileri hazırlayanların farklı hikâyeleri beğenip 
seçmesine imkân tanır. Abdülhak Şinasi Hisar, güçlü bir yazar olmasına rağmen sadece 
Varlık antolojisinde yer alabilir.  

1900-1950 yılları arasında doğan yazarlardan Bekir Sıtkı Kunt, Sabahattin Ali, Sait 
Faik Abasıyanık, Orhan Kemal, Haldun Taner, Necati Cumalı, Oktay Akbal, Adalet Ağaoğlu 
ve Selim İleri antolojilerin dördünde de yer alır ve sözü edilen yıllar arasında Türk 
hikâyeciliğinin önemli isimleri olarak öne çıkar. Bu dönemde Sabahattin Ali, Sait Faik, Orhan 
Kemal ve Oktay Akbal gibi başarılı yazarlar her antolojide farklı bir hikâye ile yer alır. 
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Bununla birlikte Türk edebiyatında önemli bir yeri olmasına rağmen bazı antolojiler 
tarafından seçilmeyen yazarlar da mevcuttur. Bu noktada yayınevlerinin ideolojik 
yaklaşımları ile yazarların dünya görüşlerinin uyuşup uyuşmaması devreye girer. Bu ayrım 
daha çok Cumhuriyet döneminde başlar ve yakın döneme doğru geldikçe daha da artar.  

 Ele alınan antolojiler arasında Varlık Yayınları’nın ideolojik bakımdan incelenen diğer 
yayınevlerinden farklı bir duruşu vardır. Varlık tarafından hazırlanan antolojinin hikâye 
seçkisinde yayınevinin ideolojik duruşundan kaynaklandığını akıllara getirecek seçimler 
yapıldığı göze çarpar. Örneğin Peyami Safa, Necip Fazıl, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, 
Sevinç Çokum, Mustafa Kutlu, Durali Yılmaz, Muhterem Yüceyılmaz gibi milliyetçi ve 
muhafazakâr düşünceye sahip olduklarını söyleyebileceğimiz yazarlar Varlık antolojisinde 
kendilerine yer bulamaz. Ayrıca sadece Varlık’ın hazırladığı antolojide kendisine yer bulan, 
diğer antolojilere giremeyen yazarlar da vardır. Fakir Baykurt, Demirtaş Ceyhun, Erdal Öz, 
Oya Baydar, Erendiz Atasü, Hulki Aktunç, Mehmet Güreli, Mahir Öztaş, Buket Uzuner, 
Mario Levi ve Kürşat Başar gibi yazarlar bu gruba girer. Bu yazarların büyük bir bölümünde 
dünya görüşü ve ideolojik açıdan yakınlıklar söz konusudur.  

TDK yayınlarının seçkisine bakıldığında ise yukarıda belirtilen sebeplerle olduğunu 
düşündürecek biçimde Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Fakir Baykurt, Leyla Erbil, Erdal Öz, Oya 
Baydar, Necati Tosuner ve Erendiz Atasü gibi yazarların hikâyelerine yer verilmediği dikkati 
çeker. Bununla birlikte Aziz Nesin’in Varlık antolojisinde yer almayıp TDK seçkisinde yer 
alması son derece ilginç bir istisnayı teşkil eder. TDK seçkisinde Reşat Enis Aygen, Bektaş 
Ağaoğlu, Şevket Bulut ve Ayşe Kilimci gibi diğer antolojilerde yer almayan yazarlara da yer 
verilir.  

Hikâye seçiminde ideolojinin etkisi olduğunu belirtmekle birlikte görüşü ne olursa 
olsun birden fazla antoloji tarafından hikâyesi seçilen, kendisini kabul ettirmeyi başarmış 
yazarlar da vardır. Adalet Ağaoğlu, Bilge Karasu, Tarık Dursun K., Tahsin Yücel, Firuzan, 
Ferid Edgü, Sevgi Soysal, Nursel Duruel, Tomris Uyar, Nazlı Eray, Feyza Hepçilingirler, 
Selim İleri ve Murathan Mungan bu kapsama girer. Bu durumun temel sebebi olarak 
yazarların sahip oldukları dünya görüşünü açıktan savunan eserler yerine hayatı ve insanı esas 
alan, herkese hitap eden hikâyeler yazmış olmaları gösterilebilir.   

Antolojilerde yazar seçimi kadar hikâye seçimi de önemlidir. İyi bir antolojide, 
tanınmış bir yazarın hikâyesi seçkiye dâhil edilirken ciddi bir tarama sonucunda öne çıkmış, 
başarılı bir hikâyenin tespit edilmesi gerekir. Sırf tanınmış bir yazara yer vermiş olmak için o 
yazara ait bir hikâyenin rastgele antolojiye dâhil edilmesi yanlıştır. Yine bir yazarın birkaç 
antolojide yer alan hikâyesini sırf bu yüzden yeni bir antolojiye almak, bütün antolojileri 
birbirinin kopyası haline getirir. Çalışmada ele alınan dört antolojiye karşılaştırmalı olarak 
bakıldığında bazı yazarlar için bu durumun geçerli olduğu görülür. Örneğin, Varlık dışındaki 
üç antoloji de Bekir Sıtkı Kunt’un “Yataklı Vagon” isimli hikâyesini alır. Yalnızca Varlık, 
“Zır… Zır…” isimli hikâyeyi seçerek farklılık ortaya koyar. Haldun Taner’in “İznikli Leylek” 
isimli hikâyesi, Varlık, TDK ve Bilge Karınca antolojileri tarafından seçilir. Benzer şekilde 
TDK, Bilge Karınca ve Gün Yayıncılık antolojilerinin üçü de, Ümran Nazif Yiğiter’in 
“Süslen Berberi” isimli hikâyesini seçer. İncelemeye konu olan antolojilerin tamamı Necati 
Cumalı’nın “Aklım Arkada Kalacak” hikâyesini tercih eder. Bu durum, belli yazarların belli 
hikâyeler ile öne çıktığı gerçeği kabullenilmekle birlikte daha ciddi taramalarla söz konusu 
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yazarlara ait farklı başarılı hikâyelerin okuyucuya ulaştırılması gerektiğini gösterir. Örneğin, 
Necati Cumalı’nın edebi değerini gösterecek daha pek çok çarpıcı hikâyesi varken neden dört 
antoloji de “Aklım Arkada Kalacak” hikâyesine yer verir? Aynı şekilde neden Sevinç 
Çokum’un “Rozalya Ana”, Pınar Kür’ün “Son Çizgi”, Murathan Mungan’ın “Yedi Cücesi 
Olmayan Bir Pamuk Prenses” hikâyeleri öne çıkmıştır? Bu durumda, antolojiler hazırlanırken 
seçilen yazarların hikâye külliyatının dikkatli bir biçimde taranarak hikâye seçiminin yapılıp 
yapılmadığı anlaşılamamaktadır.   

Antolojilerin yazar ve hikâye seçimi tercihleri kadar, seçkileri baskıya hazırlama 
aşamasında gösterdikleri özen de önemlidir. Bu konuda Varlık antolojisinin başarılı olduğu 
söylenebilir. Yazarların doğum ve ölüm tarihlerinin belirtildiği, hayatları ve eserleriyle ilgili 
kısa bilgilerin verildiği antolojide yeri geldiğince dipnotlarla belirtilen açıklamalar özenli bir 
çalışmanın göstergesidir. Aynı özenin TDK seçkisinde gösterildiğini söylemek zordur. 
Seçkinin ikinci cildinde yirminci sayfada başlaması gereken Sabahattin Kudret Aksal’ın 
“Vav’lar” isimli hikâyesi baskıda çıkmamıştır. Yirmi ve yirmi birinci sayfalar boştur. Hikâye 
yirmi ikinci sayfada ortasından başlar. Aynı şekilde yirmi dört ve yirmi beşinci sayfalar da 
baskıda görünmez. Otuz iki ve otuz üçüncü sayfalar için de aynı durum geçerlidir. TDK 
seçkisinin Haldun Taner’in “İznikli Leylek” hikâyesinin ismini hem içindekiler kısmında hem 
de metnin başlığında “İzinli Leylek” şeklinde yanlış yazmış olması da antolojinin baskıya 
hazırlık aşamasında dikkatli bir biçimde gözden geçirilip geçirilmediği sorusunu akla getirir.     

Hikâye seçkilerine bakıldığında romancı ve şair kimliğiyle ön plana çıkmış 
sanatçıların hikâyelerinin fazla tercih edilmediği görülür. Romancı kimliğiyle öne çıkan 
Peyami Safa sadece Bilge Karınca antolojisinde “Sokakta kalan Şair” hikâyesi ile kendisine 
yer bulabilir. Yusuf Atılgan’a “Evdeki” hikâyesi ile yer veren de yine sadece Bilge Karınca 
seçkisi olur. Oğuz Atay ise sadece TDK antolojisinde “Unutulan” isimli hikâyesi ile yer alır. 
Ayşe Kulin’in yalnızca “Yoksullara Yardım” hikâyesi ile Bilge Karınca antolojisinde, Buket 
Uzuner’in yalnızca  “St. Petersburg’da Feodor Diye Biri” hikâyesi ile Varlık antolojisinde, 
Nazan Bekiroğlu’nun ise yalnızca “Bahçeli Tarih” isimli hikâyesi ile Bilge Karınca 
antolojisinde yer alması, bu romancıların antolojilerde kendilerine az yer verilen yazarlar 
olduklarını gösterir. Şair olarak öne çıkan Cahit Sıtkı Tarancı yalnızca “Abbas” hikâyesi ile 
Ziya Osman Saba ise yalnızca “Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi” ile TDK seçkisinde yer alır. 

Sonuç 

Hikâye, Türk edebiyatında XIX. yüzyılda ortaya çıkan ve Türk edebiyatı tarihinde 
önemli yer tutan bir türdür. Bu türün edebiyat tarihi içerisindeki gelişimini izlemek, belli 
dönemlerde hangi hikâyecilerin öne çıktığını görmek için antolojilere bakmak gerekir. 
Antolojiler edebiyat tarihi çalışmalarında faydalanılması gereken önemli kaynaklardır. 
Çalışmada incelenen dört antolojiye bakıldığında 1858 doğumlu Samipaşazade Sezai’den 
1963 doğumlu Kürşat Başar’a kadar toplam 121 farklı yazarın hikâyeleri ile bu seçkiler 
içerisinde yer aldıkları görülür.  

Antolojiler, modern Türk hikâyeciliğini Samipaşazade Sezai ile başlatır. Hüseyin 
Rahmi, Halit Ziya ve Ahmet Hikmet, Sezai’den sonra Türk edebiyatının ilk başarılı hikâye 
örneklerini veren yazarlardır. İlk dönem yazarları arasında Memduh Şevket ve Ömer 
Seyfettin’in özel bir yeri vardır. Her iki yazarın da hikâyeleri, antolojilerin tamamı tarafından 
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-üstelik kimi antolojilerde birden fazla hikâye ile- seçilir. Bununla birlikte Aka Gündüz gibi, 
yaşadığı dönemde oldukça popüler olan fakat daha sonra unutulup antolojilerde pek yer 
bulamayan yazarlar da vardır. Bu durumun sebepleri ise ancak Aka Gündüz’ün hikâyelerinin 
edebi değeri üzerine yapılacak ayrı bir çalışma ile tespit edilebilir. 

Seçkilere bakıldığında hikâyeci kimliğiyle ön plana çıkmış başarılı yazarların 
antolojilerin tamamında, üstelik farklı farklı hikâyelerle yer aldıkları görülür. Halikarnas 
Balıkçısı, Refik Halit Karay, Sabahattin Ali ve Sait Faik Abasıyanık bu duruma örnek teşkil 
eden yazarlardır. Söz konusu yazarların, nitelikli hikâyeciler olarak ön plana çıkması, her 
antolojide farklı bir hikâyenin seçilmesine olanak tanır. 

Antolojilerin yaptığı yazar seçimlerinde yayınevlerinin yayın politikalarının ve yakın 
oldukları dünya görüşlerinin de zaman zaman etkili olduğu görülür. Peyami Safa, Necip Fazıl, 
Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Sevinç Çokum, Mustafa Kutlu, Durali Yılmaz ve 
Muhterem Yüceyılmaz’ın Varlık antolojisinde yer almaması; benzer şekilde Kemal Tahir, 
Yaşar Kemal, Fakir Baykurt, Leyla Erbil, Erdal Öz, Oya Baydar, Necati Tosuner ve Erendiz 
Atasü’nün TDK seçkisine girememiş olması, bu duruma örnektir.  

Türk edebiyatı tarihi açısından antolojilere kronolojik olarak bakıldığında 
Samipaşazade Sezai, Hüseyin Rahmi, Halit Ziya, Memduh Şevket, Ömer Seyfettin, 
Halikarnas Balıkçısı, Reşat Nuri ve Refik Halit 1800’lü yıllardan doğan yazarlardan öne çıkan 
isimlerdir. Ahmet Hamdi Tanpınar, Bekir Sıtkı Kunt, Kenan Hulusi Koray, Sabahattin Ali, 
Sait Faik Abasıyanık, Orhan Kemal, Aziz Nesin, Haldun Taner ve Necati Cumalı, 1900-1920 
yılları arasında doğmuş olan ve antolojilere dâhil edilen yazarlardır. 1920-1940 yılları 
arasında doğan sanatçılardan Vüsat O. Bener, Yaşar Kemal, Oktay Akbal, Nezihe Meriç, 
Adalet Ağaoğlu, Muzaffer Buyrukçu, Leyla Erbil, Sevim Burak, Tarık Dursun K., Tahsin 
Yücel, Füruzan ve Sevgi Soysal, antolojilerde hikâyeleriyle en fazla yer alan yazarlardır. 
1940-1960 arasında doğanlar arasında Nursel Duruel, Tomris Uyar, Nazlı Eray, Feyza 
Hepçilingirler ve Selim İleri, ön plana çıkan sanatçılardır. !950’den sonra doğanlar arasında 
Murathan Mungan hariç diğer yazarlar genelde bir ya da iki antolojide yer alırlar. Ayşe 
Kilimci, Buket Uzuner, Mario Levi, Nazan Bekiroğlu, Ethem Baran ve Kürşat Başar, bu 
yıllarda doğmuş olmakla birlikte sadece bir antolojide hikâyelerine yer verilir.   

 Antolojilerde dikkati çeken bir durum da hikâye seçiminde gösterilen özendir. Bir 
yazarın bir antoloji tarafından seçilen hikâyesinin diğer antolojiler tarafından da aynen 
alınması, hikâye seçiminde yeterli özenin gösterilmediği, taklit yoluna gidildiği izlenimini 
uyandırır. Bununla birlikte antolojilerde göze çarpan baskı ve dizgi hataları da bazı antolojiler 
yayına hazırlanırken yeterince dikkatli olunmadığını gösterir.   

Sonuç olarak, edebiyat tarihi araştırmalarında kullanılan önemli kaynaklardan biri olan 
antolojilere karşılaştırılmalı olarak bakıldığında belli dönemlerde belli yazarların 
hikâyelerinin öne çıktığı, bazen ideolojik yaklaşımlar nedeniyle önemli yazarların seçkilere 
dâhil edilmediği ve antolojilerde hikâye seçiminde zaman zaman gerekli özenin 
gösterilmediği söylenebilir.  

Antolojilerin edebiyat tarihçiliğindeki rolü hakkında fikir vermeyi amaçlayan bu 
çalışma, bu konudaki boşluğu doldurmak için atılan bir adım olup aynı zamanda Türk 
edebiyatı tarihinde hikâye türünün gelişimini, farklı antolojilerin mukayesesi yoluyla 
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gösterme çabasının da bir ürünüdür. Türk edebiyatı tarihinin geniş kapsamı ve antolojilerin 
sayısının çokluğu göz önünde bulundurulduğunda, edebiyat tarihi-antoloji ilişkisinin 
bütünüyle ortaya konmasının bu çalışmanın sınırlarını aştığı ortadadır. Şimdiye kadar ele 
alınmamış bu meseleyle ilgili bir başlangıç niteliğini taşıyan bu çalışmanın muhtemel 
eksiklikleri, yeni yapılacak çalışmalarla tamamlandığında, edebiyat tarihi-antoloji ilişkisine 
daha bütüncül bir gözle bakmak ve bu konuyla ilgili daha doğru değerlendirmeler yapmak 
mümkün olacaktır.  
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TABLO 

YAZARLAR 

VARLIK-
TANZİMATTAN 

GÜNÜMÜZE 
TÜRK ÖYKÜ 

ANTOLOJİSİ , 
1994. 

 

TDK GÜZEL 
YAZILAR- 

HİKAYELER 1-2, 
2000. 

 
 
 

TANZİMATTAN 
GÜNÜMÜZE 

TÜRK 
HİKAYELERİ 
ANTOLOJİSİ, 

BİLGE 
KARINCA 

YAYINLARI, 
2001. 

TÜRK ÖYKÜ 
SEÇKİSİ, GÜN 
YAYINCILIK 

2004. 

Samipaşazade Sezai 
d. 1858 - ö. 1936 Kediler - Pandomima - 

Hüseyin Rahmi 
Gürpınar 

d. 1864 - ö. 1944 
Ecir ve Sabır - Ecir ve Sabır - 

Halit Ziya Uşaklıgil 
d. 1866 - ö. 1945 Ferhunde Kalfa - Zerrin’in Hikâyesi Ferhunde Kalfa 

Ahmet Hikmet 
Müftüoğlu 

d. 1870 - ö. 1927 
- - Üzümcü -  

 

Hüseyin Cahit 
Yalçın 

d. 1875 - ö. 1957 
- - Görücü - 

Memduh Şevket 
Esendal 

d. 1883 - ö. 1952 
Feminist 

Bu Yollar Uzar 

Hürriyet Gelirken 

Feminist 
Hayat Ne Tatlı Otlakçı 

Hamit İçin Bir Yazı 
Karısının Kocası 

Haşmat Gülkokan 

Halide Edip Adıvar 
d. 1884 - ö. 1964 Himmet Çocuk 

Kabak Çekirdekçi 
- - Cennet Kızın 

Cinneti 

Ömer Seyfettin 
d. 1884 - ö. 1920 Tos 

Ant 
Pembe İncili Kaftan Perili Köşk Kaç Yerinden 

Forsa 
Aka Gündüz 

d. 1886 - ö. 1958 - - İki Büyük İkramiye - 

Halikarnas 
Balıkçısı 

d. 1886 - ö. 1973 
Alabanda 

Denizkızı Adası 
Gülen Ada - 

Manevra 
Reşat Nuri 
Güntekin 

d. 1886 - ö. 1956 
Sönmüş Ocak Gamsızın Ölümü Mukaddes Hatıra - 

Abdülhak Şinasi 
Hisar 

d. 1887 - ö. 1963 

Bir Geçmiş Zaman 
Hikayesi - - - 

Refik Halit Karay 
d. 1888 - ö. 1965 Sarı Bal 

Boz Eşek 
Keklik Yatır 

Ayşegül 

Hakkı Kâmil Beşe 
d. 1889 - ö. 1982 - 

İtalya Krallığı’nın 
Nişancıbaşısı ve 
Yörük Ali Efe 

İki Hazır Yiyici - 
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Osman Cemal 
Kaygılı 

d. 1889 - ö. 1945 
- Kırkından Sonra 

Saz Çalınır mı Çingene Kavgası - 

Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu 

d. 1889 - ö. 1974 

On Dört Yaşında 
Bir Adam Ceviz Bir Şehit Mezadı - 

Nahit Sırrı Örik 
d. 1894 – ö. 1960 - 

Şair Necmi 
Efendinin Bahar 

Kasidesi 

Şair Necmi 
Efendinin Bahar 

Kasidesi 
- 

Fahri Celal 
Göktulga 

d. 1895 - ö. 1975 
Salgın 

Simit, 
Salgın - 

Elbedir Mustafendi 

Peyami Safa 
d. 1899 - ö. 1961 - - Sokakta Kalan Şair - 

Sadri Ertem 
d. 1900 - ö. 1943 - Bacayı İndir, 

Bacayı Kaldır 
Bacayı İndir, 
Bacayı Kaldır - 

Ahmet Hamdi 
Tanpınar 

d. 1901 - ö. 1962 
Yaz Gecesi 

Erzurumlu Tahsin 
Erzurumlu Tahsin - 

Rüyalar 
Bekir Sıtkı Kunt 
d. 1905 - ö. 1959 Zır… Zır… Yataklı Vagon 

Yolcusu 
Yataklı Vagon 

Yolcusu 
Yataklı Vagon 

Yolcusu 
Kenan Hulusi 

Koray 
d. 1905- 1943 

Sayfiyede Bir 
Numara İncir Fidanları Miras Keçe - 

Necip Fazıl 
Kısakürek 

d. 1905 - ö. 1983 
 

- Hasta Kumarbazın 
Ölümü 

Eski Elbiselerin 
Hafızası - 

Sabahattin Ali 
d. 1906 - ö. 1948 Hanende Melek 

Hasan Boğuldu 
Kağnı 

Kafa Kâğıdı 
Kafa Kâğıdı Ses 

Sait Faik 
Abasıyanık 

d. 1906 - ö. 1954 
Kaşık Adasında 

Dülger Balığının 
Ölümü Dülger Balığının 

Ölümü 
 

Havuz Başı Hallaç 
Hişt, Hişt 

Cevdet Kudret 
d. 1907 - ö. 1992 Gök Mahkemesi - - Karanfil 

Sokağındaki Ev 
İlhan Tarus 

d. 1907- ö. 1967 - Tokat Süzülmüş Gün Işığı - 

Reşat Enis Aygen 
d. 1909 - ö. 1984 - Talkın! - - 

Samet Ağaoğlu 
d. 1909 - ö. 1982 Korku ve Neticesi - - - 

Cahit Sıtkı Tarancı 
d. 1910 - ö. 1956 - Abbas - - 

Kemal Tahir 
d. 1910 - ö. 1973 - - Arabacı Arabacı 

Ziya Osman Saba 
d. 1910 - ö. 1957 - Mesut İnsanlar 

Fotoğrafhanesi - - 

Orhan Kemal 
d. 1914 - ö. 1970 Arka sokak 

Harika Çocuk 
Uyku Çikolata 

Piyango Bileti 
Aziz Nesin 

d. 1915 - ö. 1995 - Sınır Üstündeki Ev - Sizin Memlekette 
Eşek Yok mu? 
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Haldun Taner 
d. 1915 - ö. 1986 İznikli Leylek 

Konçinalar 
İznikli Leylek Bayanlar 00 

 İzinli Leylek 
(İznikli Leylek) 

Ümran Nazif 
Yiğiter 

d. 1915 - ö. 1964 
- Süslen Berberi Süslen Berberi Süslen Berberi 

Orhan Hançerlioğlu 
d. 1916 - ö. 1991 - Mustafa Kemal’in 

Askerleri - - 

Samim Kocagöz 
d. 1916 - ö. 1993 Öfke Koca Öküzün 

Ölümü Motor Motor 

Tarik Buğra 
d. 1918 - ö. 1994 - Oğlumuz Yarın Diye Bir Şey 

Yoktur - 

Feyyaz Kayacan 
d. 1919 - ö. 1993 - - Bir Deli Değilin 

Defterleri - 

Mehmet Seyda 
d. 1919 - ö. 1986 - Köyün Uğuru 

Memet Evimin Erkeği - 

Sabahattin Kudret 
Aksal 

d. 1920 - ö. 1993 
- Vav’lar Kuş Kafesine 

Yaldız -- 

Necati Cumalı 
d. 1921- ö. 2001 

Aklım Arkada 
Kalacak 

Aklım Arkada 
Kalacak 

Aklım Arkada 
Kalacak 

Bunlar Hep Aynı 
Olacak 

Aklım Arkada 
Kalacak 

Yusuf Atılgan 
d. 1921 - ö. 1989 - - Evdeki - 

Vüs’at O. Bener 
d. 1922 - ö. 2005 

Bir Lahza-i 
Tahattur İlki Havva - 

Yaşar Kemal 
d. 1922 - ö. 2015 Kalemler - Sarı sıcak Kalemler 

Zeyyat Selimoğlu 
d. 1922 - ö. 2000 

 

Bu Yağmur 
Denizdendir Çıkmaz Sokak - - 

Oktay Akbal 
d. 1923 - ö. 2015 Ester ile Roza Bizans Definesi Aşksız İnsanlar 

Bir Kediyi 
Öldürmek 

Dünya Cümbüşü 
Nezihe Meriç 

d. 1925 - ö. 2009 
Gül Yaprağının 

Pembe Sesi Susuz Bir Şey - 

Kâmuran Şipal 
d. 1926 - Nar Çiçeği Yed-i Beyza - 

Adalet Ağaoğlu 
d. 1929 

Savun Sevdam Sen 
Savun Karanfilsiz Otuz Sene Sonra Gün Üç Dakika 

Erhan Bener 
d. 1929 - ö. 2007 

Ne İmiş Aşk-ı 
Muhabbet, - - - 

Sevda 
Fakir Baykurt 

d. 1929 - ö. 1999 Kalekale - - - 

H. Vasfi Uçkan 
d. 1929 - - - Ramazan Dayının 

Hediyesi 
Bilge Karasu 

d. 1930 - 1995 
Usta Beni 
Öldürsene Odalardan Biri - - 

Dursun Akçam 
d. 1930 - ö. 2003 - - - Kurtuluş Savaşı 

Yılları 
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Muzaffer Buyrukçu 
d. 1930 - ö. 2006 Şarkılar Seni Söyler - Her Şey Bittiği 

Yerde Başlar 
Her Şey Bittiği 
Yerde Başlar 

Leyla Erbil 
d. 1931- ö. 2013 Tanrı - Ayna - 

Sevim Burak 
d. 1931 - ö. 1983 Sedef Kakmalı Ev - Pencere - 

Tarik Dursun K. 
d. 1931 - ö. 2015 

Aşk, El İşleri - Avcı Behram 
Allahaısmarladık İda 

Mustafa Necati 
Sepetçioğlu 

d. 1932 - ö. 2006 
- Deniz Feneri Menevşeler  

Ölmemeli - 

Bekir Yıldız 
d. 1933 - ö. 1998 Bedrana Son Kuş Sahipsizler - 

Orhan Duru 
1933 - ö. 2009 Şişe - Yeşil Lahanalar - 

Selçuk Baran 
d. 1933 - ö. 1999 Al Küheylan - Al Küheylan - 

Tahsin Yücel 
d. 1933 - ö. 2016 Yürümek Sümüklü Böcek Üşümek - 

Adnan Özyalçıner 
d. 1934 Baskın - Mis Gibi Anadolu Mis Gibi Anadolu 

Bektaş Ağaoğlu 
d. 1934 - Aciz - - 

Demirtaş Ceyhun 
d. 1934 ö. 2009 Rüşvet -   

Oğuz Atay 
d. 1934 - ö. 1977 - Unutulan - - 

Demir Özlü 
d. 1935 Kule - Kule - 

Erdal Öz 
d. 1935 - ö. 2006 Kurt - - - 

Füruzan 
d. 1935 Su Ustası Miraç 

Sokaklarından 
Gemilerin Geçtiği 

Kent 
Parasız Yatılı - 

Behzat Ay 
d. 1936 -  ö. 1999 - Kalıt Paylaşımı - - 

Ferid Edgü Bir Gemide Leş Bir Gemide - 
Onat Kutlar 

d. 1936- ö. 1995 Kül Kuşları - Kül Kuşları - 

Sevgi Soysal 
d. 1936 - ö. 1976 

Mal Ayrılığı ve 
Şampanya Kovası Ay’ı Boyamak 

Cellat Fuchs Kent 
Halkına Nasıl 

Karıştı 
- 

Şevket Bulut 
d. 1936 - ö. 1996 - Kısmet - - 

Afet Ilgaz 
d. 1937 -  ö. 2015 -  Küçük Evim - 

Tahir Kutsi Makal 
d. 1937 -  ö. 1999 - - Kamyon Üstünde 

Bir Yolculuk - 

Ayla Kutlu 
d. 1938 Yılanlar, Yıldızlar - Eski Bir Türküye 

Ağıt - 

Emine Işınsu 
d. 1938 - - Kapım Kilitli - 

Cahit Zarifoğlu 
d. 1940 -  ö. 1987 - - Sizi Görmeliydim - 

http://www.akademikbakis.org/
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Oya Baydar 
d. 1940 Teyzem Yaşadı mı - - - 

Rasim Özdenören 
d. 1940 - - Aile - 

Ayşe Kulin 
d. 1941 - - Yoksullara Yardım - 

Nursel Duruel 
d. 1941 Su Geyikler, Annem 

ve Almanya 
Geyikler, Annem 

ve Almanya - 

Tomris Uyar 
d. 1941 - ö. 2003 

Ilık, Yumuşak, 
Kahverengi Şeyler Kurban Çiçek Dirilticileri - 

Güven Turan 
d. 1943 Ex Libris - - - 

Sabahat Emir 
d. 1943 - Güzelliğin Bittiği 

Yerde İhtiyar Ağaç - 

Sevinç Çokum 
d. 1943 - Rozalya Ana Rozalya Ana - 

Tezer Özlü 
d. 1943 - ö. 1986 Cafe Boulevard - - - 

İnci Aral 
d. 1944 Fuat Paşa Sokağı - - - 

Necati Tosuner 
d. 1944 Çok Şey - Sisli - 

Mustafa Balel 
d. 1945 

Ayıp Yerleri Yanlış 
Konmuş Resimler - - - 

Nazlı Eray 
d. 1945 Erkek İade Reyonu Yoldan Geçen 

Öykü - Bu Kentin 
Sokakları 

Pınar Kür 
d. 1945 Son Çizgi - Son Çizgi - 

Burhan Günel 
d. 1947 - ö. 2012 - Kışın Hali Başkadır - Arkadaşım 

Yağmur 
Erendiz Atasü 

d. 1947 Toz - - - 

Kemal Kurt 
d. 1947 - ö. 2002 - Sınır Kapısında 

Vukuat yok -  

Mustafa Kutlu 
d. 1947 - Eşik Kambur Hafız ve 

Minare - 

Feyza 
Hepçilingirler 

d. 1948 
Gün Selleri Er Mektubu 

Görülmüştür - Er Mektubu 
Görülmüştür 

Durali Yılmaz 
d. 1948 - - Gelinlik - 

Sulhi Dölek 
d. 1948 - ö. 2005 Vidalar - Aynalar - 

Hulki Aktunç 
d. 1949 - ö. 2011 

Bir Yer 
Göstericinin Hayatı - - - 

Mehmet Güreli 
d. 1949 Tahta Masa - - - 

Necati Güngör 
d. 1949 Masal Kuşu - Ölüm Uykusu - 

Selim İleri 
d. 1949 Oda Musikisi Gelinlik Kız Gelinlik Kız Dostlukların Son 

Günü 

Feride Çiçekoğlu 
d. 1951 

Sizin Hiç Babanız 
Öldü mü - 

- 
 
 

- 

http://www.akademikbakis.org/
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Mahir Öztaş 

d. 1951 
Bütün Saatlerde 

Gün Batımı - - - 

Nedim Gürsel 
d. 1951 

Komutanın 
Tavşanları Dönüş - - 

Osman Çeviksoy 
d. 1951 - - Helga - 

Muhterem 
Yüceyılmaz 

d. 1953 
- - Uzak Dur 

Körfezimden - 

Ayşe Kilimci 
d. 1954 - İpek Gelinlik - - 

Buket Uzuner 
d. 1955 

St. Petersburg’da 
Feodor Diye Biri - - - 

Murathan Mungan 
d. 1955 

Yedi Cücesi 
Olmayan Bir 

Pamuk Prenses 

Boyacıköy’de Kanlı 
Bir Aşk Cinayeti 

Yedi Cücesi 
Olmayan Bir 

Pamuk Prenses 
- 

Necdet Ekici 
d. 1955 - - Yoncaları Sevda 

Sardı - 

Mario Levi 
d. 1957 

Odalar Odaları 
Çağırabilir - - - 

Nazan Bekiroğlu 
d. 1957 - - Bahçeli Tarih - 

Ethem Baran 
d. 1962 - - Bayramlar Bayram 

Ola - 

Kürşat Başar 
d. 1963 

Dışarda Kötülük 
Vardı - - - 
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MÜCEVHER TASARIMCILARININ BAKIŞ AÇISIYLA YARATICI UNSUR 
OLARAK İLHAM: FENOMENOGRAFİK BİR ARAŞTIRMA1 

Pınar KROM2  Dr. Gülname TURAN3 

ÖZ 
Bir psikoloji kavramı olan yaratıcılık, insanlık tarihini biçimlendirmiş özellikli bir içgüdüdür. Son yıllarda başta iş 
yönetimi, eğitim, sanat, bilim ve kültür olmak üzere birçok alanda sıklıkla ön plâna çıkmaktadır. Yaratıcılık, ilham 
olgusuyla ortaya çıkan fikir bulma süreci/anı içerisindeki duyusal, duygusal, sezgisel ve düşünsel faaliyetleri 
kapsamaktadır. Mücevher tasarımcısının tasarım/yaratma süreci, bir kavram veya imgeyi düşünce ve soyut fikir 
aşamasından somut ürüne hazırlık aşamasına getirene kadar sürer. Bu süreçte tasarımcı sınırlayıcı olarak bir 
yandan mücevher tasarımının çeşitli dışsal değişkenlerine bağlıdır; bir yandan da, yeni bir nesneyi özgün 
biçimselleştirme için hayal gücü, sezgi, imgesel ve kavramsal bellek, duygu, düşünce ve gözlemle sınırsızca 
beslenerek oluşan yaratıcı fikir potansiyeli için ilham peşindedir. Tasarım sürecinin başı olan yaratıcı fikir bulma 
aşamasında, ilham kaynağını araştırma ve plânlama stratejik olarak güçlü bir roldedir. Yanı sıra, tasarımcının ifade 
aracı olarak tasarımında ve kullanıcıların bu tasarım yoluyla iletişiminde ilham önemli bir rol oynamaktadır.  
Makalede öncelikle yaratıcı düşünce modelleri, sanat felsefesi ve psikoloji kuramları bağlamında ilham 
tartışılmaktadır; ardından ilham kaynakları edinmek için etkili yollar araştırılmaktadır. Çalışma, mücevher 
tasarımcılarının yaratıcı fikir oluşturma aşamasında bilinçli ya da bilinçdışında yöneldikleri ilham kaynaklarının 
etkin kullanımı ve yaşanılan ilham deneyimlerini anlamak yoluyla, yaratıcı fikir oluşturma için daha iyi destek 
nasıl geliştirilebilir sorusunu adres almaktadır. Bu amaçla, katılımcı mücevher tasarımcılarının ilham olgusal 
deneyimlerini ortaya koymak üzere tasarım ortamlarında gözlem ve görüşmeler yapılmıştır. Görüşme sözlü 
verileri yazılı metin haline getirilerek fenomenografik analize tâbii tutulmuştur. Fenomenografik analizle, 
mücevher tasarımcılarının ilham kavramını nasıl algıladıkları anlaşılmış; tasarım sürecindeki yaklaşımları 
tanımlanarak anlamlı benzerlik ve farklılıklar belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: ilham, yaratıcılık, mücevher tasarımı, fenomenografi. 

 

INSPIRATION AS A CREATIVE ASPECT FROM THE SCOPE OF THE JEWELRY 
DESIGNERS’: PHENOMENOGRAPHIC ANALYSIS 

ABSTRACT 
In recent years, creativity as a concept of psychology has been a forthcoming subject in areas like business 
management, education, art, science and culture. Featured as an instinct that has formatted the history of 
humankind, creativity and idea generation comprises the process/moment of inspiration as well as sensory, 
emotional, intuitive and intellectual activities. Jewelry designers’ design/creation process starts from the idea of a 
concept or an image and lasts until the tactile product preparation phase. Throughout this stage, the designer is 
dependent on various external variables of jewelry design. What is more, he or she is looking for inspiration for 
creative idea potential, formed by limitless feeding on imagination, intuition, imaginative and conceptual memory, 
emotions, thoughts and observations in order for an original object to take shape. During the creative idea 
generation step, which is the beginning of design process, finding an inspiration source and planning plays a 
strategic role. In addition, inspiration plays an important role as an expression tool in the design of the designer 
and affects the users’ communication via this design.  
Firstly, in the article, inspiration is discussed in the context of creative thinking models, philosophy of art and 
psychological theories; after that, effective ways to obtain sources of inspiration are searched. The study addresses 

                                                           
1 Bu makaleyi hazırlarken, “Çağdaş Mücevher Tasarımında Yaratıcı Unsur Olarak İlham” isimli Doktora tez 
çalışmasından yararlanılmıştır. 
2 Arş. Gör. Marmara Üniversitesi 1.Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, El Sanatları Bölümü, Kuyumculuk ve Takı 
Tasarımı Programı, 2. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, 
Doktora programı.  pkrom@marmara.edu.tr 
3 Doç. Dr. İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi. 
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the question of how to make effective use of inspiration sources the jewelry designers consciously or 
unconsciously incline during the idea generation stage as well as the question of how can creative idea generation 
be better supported through understanding the experienced inspiration sources. In this context, observations and 
interviews were conducted in order to explore the inspirations, phenomenological experiences of jewelry designers 
in the participants’ environment. The oral data of the interviews are converted into text and exposed to 
phenomenographic analysis. The objective of the phenomenographic analysis is to understand how the designers 
perceive the concept of inspiration and in this context, to demonstrate what kind of approaches the designers 
portray in the design process as well as the significant differences and similarities in between. 
 
Keywords: inspiration, creativity, jewelry design, phenomenography. 
 

GİRİŞ 

Kuyumculuk serüveni, arkeolojik bulguların işaret ettiği üzere ilk insanların yumuşak taşlar, 
hayvan kemik, boynuz ve dişleri, bitki tohumları, yumuşakça ve ağaç kabukları gibi doğal 
malzemelerle yaptığı ilkel takılarla başlamıştır. Yerleşik uygarlığa geçişte değerli taş ve 
madenleri işleme teknikleri gelişmiştir. Çağlara ve coğrafyaya göre kültürel oluşum ve değişen 
gündelik yaşam pratikleriyle mücevherin anlamı kullanım amaçlarıyla biçimlenirken, formlara 
yansıyan estetiği de zenginleşmiştir. Günümüzde ise çağdaş mücevher, geçmiş yüzyıllardaki 
yaklaşımları kökten sarsan perspektifler içermektedir. Gelişen teknoloji, yeni toplumsal 
eğilimler ve sanat anlayışları, ileri üretim teknikleri, sayısal tasarım paradigmaları, üç boyutlu 
yazıcılar, atık nesnelerin yeni anlamları, estetik kuramlarına eklemlenen anti-estetik 
bağlamında anti-mücevher gibi kavram ve olanaklar bizzat mücevher kavramını baştan 
yaratacak denli geniş bir sanatsal yetenek ve yaratıcı düşünüş içeren ilham4 süreçlerini 
içermektedir. 

“Yaratma unsuru olarak ilham” olgusu özünde bu araştırmada tüm olarak ilham süreci; yani 
tasarımcının hem çeşitli nesne, imge, kavram ve olgularla etkileşimiyle tasarımı için “ilham 
kaynağı”na yönelmesi hem de “ilham anı” olarak adlandırılan zihnine anî ve yeni fikir/ler 
gelme deneyimiyle ilgilenilmektedir. Öz ve bütünsel olarak, tasarımcının yaratıcı fikir bulma 
sürecindeki duyusallık, duygusallık, sezgisellik ve düşünsellik içeren içsel ve dışsal örtük 
(örtülü) bilgiye odaklanılmaktadır. Yaratıcı fikir bulma sürecinde çevresel, fiziksel, psikolojik, 
duyusal, sosyal vb. birçok uyarıcı birey üzerindeki etmenlerdir. Kişilik, zekâ, tutum, öğrenim, 
bilgi, beceri, deneyim, kültürel değer, ekonomi, öncelik gibi unsurlar içine keyfîliğin de 
karıştığı çeşitli bireysel değişkenlerdir. Bu değişkenler ele alınan konunun geniş kapsamlı örtük 
bilgi oluşunu göstermekle beraber, mücevher tasarımcılarının yaratıcı fikir bulma süreçleri ve 
ilham deneyimlerine bağlı olarak, olgusal bağlamda tasarımsal farklılıklar ve çok yönlü anlam 
olarak mücevher yaratımlarına etki etmektedir. 

YARATICILIK KAVRAMI VE YARATICI DÜŞÜNME SÜRECİ 

Uygarlığın gelişmesinde en fazla rol oynayan ayrıcalıklı bir insanî nitelik olan yaratıcılığın 
önemi üzerine günümüzde birçok alanda vurgu yapılmaktadır. Son yıllarda, disiplinlerarası bir 
araştırma alanı olmasıyla, yaratıcılık araştırmalarında konu ve yöntem açısından çeşitlilik 
gözlemlenmektedir. Yaratıcı düşünce ile ilgili sistemli araştırmalara ve bu arada da örgütsel 
ortam ve değişkenlerle yaratıcılığın ilişkisini konu alan çalışmalara 1960’lı yıllarda 

                                                           
4 İlham, esin ve aydınlanma sözcükleri metnin akışında birbirlerini ikame edecek şekilde kullanılmıştır. 
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başlanmıştır (Sungur,1997: 13). Bununla birlikte, en temel ve önemli insanî niteliklerden 
olmasına rağmen, Sternberg (2003), psikoloji alanında yaratıcılığın hala az çalışılan konular 
arasında olduğunu ifade etmiştir. 

Yaratıcılık, psikoloji dalında tanımlanması en güç kavramlardan biridir (Yavuz, 1996). 
Kavramın Batı dillerindeki karşılığı “kreativitaet, creativity”, Lâtince “creare” kelimesinden 
gelerek, “doğurmak, yaratmak, meydana getirmek” anlamındadır. TDK (2011) sözlüğünde 
yaratıcılık, herkeste var olduğu kabul edilen, yeni ve özgün bir şeyi tasarlama, bulma, 
gerçekleştirme yeteneği olarak açıklanmaktadır. 

Bilişsel psikoloji tarihine bakıldığında, Wallas’ın yaratıcı düşünme sürecinin dört temel 
aşamasını saptadığı ve tanımladığı aşamaların bugün klâsikleşmiş olarak, yaratıcılık 
araştırmalarına kaynak olduğu görülür. Wallas’ın (1926: 79–107) modellediği yaratıcı düşünme 
sürecinin dört temel aşaması:  

1. Hazırlık: Bir sorunun bilinçli ve sistematik olarak incelenmesi, 
2. Kuluçka: Sorun hakkında bilinçli düşünceden uzaklaşılan bir dönem, 
3. Aydınlanma (İlham): Yaratıcı bir fikrin anî bir ilham “şimşeği” ile görünmesi, ardından gelen 

bilinçaltı çağrışımlar dizisi, 
4. Doğrulama (Gerçekleştirme): Yeni fikrin geçerliliği test edilir ve fikir kesin forma indirgenir.  
 

Yaratıcı düşünmenin ilk aşaması hazırlık sürecidir; ilk bakışta çözümsüz gibi gözüken bir 
yaratıcılık probleminin (bir sanat eseri, müzikal bir yapıt, bir tasarım projesi, bilimsel bir sorun, 
vb.) tanımlanmasıyla başlayan bu süreçte öncelikle problemin sınırları, boyutları ve özellikleri 
belirlenir. Bilgi ve becerilerin bir araya getirildiği ve sorunun her açıdan düşünüldüğü hazırlık 
sürecinde, problemin çözümünde başarılı olunmazsa problemin bir kenara konulmasıyla 
kuluçka adı verilen ikinci aşama başlar.  

San (2003: 124), bu dönemin hazırlık aşamasındaki gibi dakikalar sürebileceği gibi haftalar ya 
da yıllar sürebileceğini anlatır. Bilişsel psikoloji terimi olarak kuluçka, genellikle üzerinde 
çalışılan konuda yaratıcı fikirlerin üremesi için aktif düşünmeye ara verilen bekleme dönemini 
anlatır. Fikirleri “kuluçkaya yatırma” ya da “bilgilerin demlenmesi”ni bekleme olarak tabir 
edilen aşamadır. Zor problemleri geçici bir süre bir yana bırakıp başka bir konu üzerinde 
çalışmak ya da mola verip sonrasında yeniden, yeni bir bakış açısıyla probleme geri dönmek 
yaratıcı düşünmeye katkı sağlamaktadır. “Bir problem üzerinde uyuyakalmak” verimli 
kuluçkayı en iyi anlatan haldir (Eysenck ve Keane, 2015: 510).  

Bu noktada yaratıcı uyku rehberliğine değinmek gerekir. Bir sanat eserinin, bilimsel bir 
buluşun, yaratıcı bir fikrin doğmasını sağlayıcı ilham veren rüyalar; yaratıcı uyku/rüya, rüyada 
kuluçka (dream incubation) ve istihare gibi isimlerle bilinir. Bilimsel adıyla hypnagogia5 olarak 
bilinen uyku-uyanıklık arası, uyku geçiş anlarında yaşanan görsel ve işitsel deneyimler, doğal 
olarak meydana geldiği gibi çeşitli yardımcı tekniklerle de oluşmaktadır. Yaratıcı rüya aracılığı 
ile bilgi edinmenin antik çağdan bu yana çeşitli kültürlerde yer alan uzun bir geçmişi 
                                                           
5 Uyku geçiş bilinç durumları için ilk bilimsel çalışma, psikiyatrist Baillarger’ın (1846) psiko-duyusal halüsinasyon 
araştırması olup; uykuya geçiş deneyimlerini anlatan hypnagogic (Yun. hypnos: uyku ve agogeus: rehberlik, lider) 
terimi Maury (1848) tarafından oluşturmuştur, uyku-uyanış arasındaki deneyimler için hypnopompic (Yun. 
pompe: göndermek) terimi ise Myers (1903)  tarafından oluşturulmuştur (Kompanje, 2008; Gülsoy, 2015). 
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bulunmaktadır. Birçok sanatçı ve bilim insanı, yaratıcı rüyalarında gördükleri fikirleri 
uygulamak suretiyle eser ve buluşlarını meydana getirmiştir. Bunlardan bazıları kişisel 
teknikler geliştirmişlerdir. Gülsoy (2015: 49), yoğun çalışma esnasında Edison’un tıkandığını 
hissettiği zamanlarda avuçlarına aldığı çelik bilyelerle koltuğuna geçip uyumayı beklediğini, 
uyku bastırıp kolları gevşediğinde, elindeki bilyelerin yere düşme sesiyle uyanıp, parlak bir 
fikirle gözlerini açtığını aktarır. Benzer şekilde Dali (1992: 36), Toledo rahiplerinden öğrendiği 
bir dakikadan az süren yaratıcı uyku tekniğine “anahtarlı uyuklama” adını vermiş, birçok 
eserini bu kısa süreli rüyalarından ilham alarak resmetmiştir. 

Kuluçka süresinin en önemli özelliği bilinçdışı düzeyinde gerçekleşmesidir; genelde kişiler 
başka bir işle meşgulken, uyku ya da dinlenme esnasında zihinde fikirler düzenlenir. 
Bilinçdışında probleme dair tüm düşünce ve süreçler düzgün veya sıra dışı birbirine 
bağlanırken hayaller ve düşlerin de devreye girdiği yoğun bir etkinlik başlar. Kişi dalgın bir 
insan görüntüsüne bürünür, çünkü “devamlı olarak” düşünmektedir (Bessih ve Jaqui,1973: 26). 
Problemle aktif ya da pasif olarak sürekli meşgul oluş, hayal kurma ve rüya esnasında da 
devam eder. “Yaratıcı çözüm tohumları” metaforik bir anlatımla; bilinçaltının derinliğinde 
mayalanıp, bellek ve anıların sıcaklığında kuluçkalaşıp, sezgisel bilgiyle olgunlaşırken 
çağrışımlarla filizlenmeye hazırlanmaktadır. Kuluçka aşamasını “gizli oluşum” olarak 
nitelendiren Koptagel-İlal (1984), kişilerin hazırlık döneminde edindikleri bilgilerin ve bütün 
öğrenme süreçlerinde gördüklerinin olgunlaşma aşaması ve doğru yola ulaşması amacını güden 
dönem olduğunu anlatır. Bessih ve Jaqui’ın (1973: 26) ifadesiyle;  

Bu safhada özellikle önemli olan husus, yaratıcının, -şuurlu olarak veya şuuru dışında- fikirlerini 
çalkaladığı ve bu nedenle, geleneksel çözüm şekillerinden uzaklaşma rizikosunu göze aldığıdır. 
Zaten, bu safha sırasında, şuuraltı faaliyetinin çok kesif oluşu, tesadüf eseri değildir. Gerçekten, 
şuurlu düşüncemiz, daha kontrollüdür, daha mantıkîdir, şuur dışı düşüncemizden daha 
temkinlidir. Şuuraltı ise, kestirmelerden çekinmez, benzetmeler, karineler, yakınlaştırmalar 
yoluyla ilerler. 

Andreasen (2005: 47), yaratıcı insanların çoğunun odaklanma durumuna girmelerini, psikiyatri 
diliyle “disosiyatif-çözülmeli durum” yani, kişinin zihinsel olarak bir anlamda çevresinden 
soyutlanıp “başka bir boyuta geçme”si olarak tanımlar. Bu esnada yaratıcı kişi gerçeklikle 
bağlantısını kaybeder gibi görünse de, daha öznel bir anlamda, aslında daha gerçek olan başka 
bir gerçeklik içindedir. Kuluçka aşamasının esini doğurduğunu anlatan Andreasen (2005: 47), 
yaratıcı kişinin dışarıdan bakışla “düşüncelere dalmış” gibi görünse de, bu gerçekliğin 
bilinçdışı bir duruma benzediğini şöyle anlatmaktadır;  

Bu “öteki gerçekliğe” bir kez girdiğinde, yaratıcı insan saatlerce orada kalarak, bulutlar gibi akan 
kavramların ve şekillerin dünyasında yaşar. Bunlar yavaş yavaş bir nesne ya da fikre dönüşerek 
sonuçta -ister bir oyun, ister matematik formülü olsun- yaratıcı ürün haline gelirler. Sözcük, 
düşünce ve fikirlerin serbestçe süzülüp uçuşarak çarpıştığı ve sonunda birleşerek bir bütün 
oluşturduğu bir yer gibidir. Bu “çözülme”, “yoğun odaklanma”, “başka bir yerde olma” hali, belki 
de büyük gizemcilerin anlattığı o farklı ruh hallerine oldukça benzeyen bir durumdur.  

Andreasen (2005: 91), “sıradan yaratıcılık” olarak beynin genel işleyişi ve düşünce 
oluşumunda bilinçli ve ardışık bir süreç, “sıra dışı yaratıcılık”ta ise bilinçdışı zihin adı verilen 
daha karmaşık nöral süreçlerin olmasıyla her ikisinin nitelik olarak farklı beyin/zihin 
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durumları olduklarını belirtir. Beyin/zihin ne kadar özgür ve zorunluluktan uzak düşünürse, o 
kadar insanî ve karmaşık bölümlerini kullanmaktadır. Yaratıcılıklarını etkin kullanabilen kişiler 
yoğun bir çalışma sonrası zihinsel tıkanıklığı aşmak, düşünme, dikkat ve konsantrasyonlarını 
farklılaştırıp, zenginleştirmek üzere dinlenme saatleri ve tatillerde sevdikleri konularla uğraşıp, 
küçük gezintilerle hoş vakit geçirmenin esinlenmedeki önemini bilirler. İlham gücünü harekete 
geçirme bilinciyle yapılan zaman ve mekân değişiklikleri, zihinlerini özgürce kuluçkaya 
yatırmaya olanak verir. 

Kuluçka aşaması aydınlanma safhasını (ilham) tetikler; çözüm ansızın ya da beklenmeyen bir 
anda zihinde doğar. Keşif, çözüme ulaşma, içe doğuş, ışığa kavuşma, sıçrama anı, şimşek 
çakması gibi daha birçok renkli mecazî ifadeyle anlatılan ilham, esin ya da evreka anı olarak 
tabir edilen durum genellikle asıl konudan bağımsız uğraşılar esnasında, rahat olunan bir 
zamanda hatta rüyalarda oluşur. Bu sayede kişi yüksek moral, zihinsel, duyusal ve duyuşsal 
algı açıklığı ile dinamik bir şekilde yaratıma hazır hissetmektedir. Solso, Maclin ve Maclin’in 
(2009: 557) ifadesiyle; “Aydınlanma gerçekleştiğinde yaşanan duygular oldukça aşikârdır. 
Anîden ampul yanar. Yaratıcı kişi, fikirlerin tüm parçaları yerli yerine oturdukça 
heyecanlanabilir. Uygun fikirlerin hepsi birbirini tamamlar ve ilgisiz düşünceler atılır”. San’a 
(2003: 124) göre, bu aşama çoğunlukla ‘an’lıktır, müthiş bir içgörüler zenginliği içinde gelişip, 
birkaç dakika ya da birkaç saat sürebilir. Koptagel-İlal’e (1984) göre; esinlenme olarak 
nitelendirilen bu aşama, kişilerin üzerinde çalıştığı problemin kuluçka aşamasından sonra 
birdenbire çözülmesi ve çözümün aktif düşünmeyle değil, bilinçaltına atılan bilgi ve sezgilerle 
bulunmasıdır. Bilinçaltı ve sezgilere dayalı çözüm, dinlenme ya da uyku esnasında oluşan 
bilinç kontrolünün kalkması ya da azalmasıyla rüya ve çağrışımlar aracılığıyladır. Rouquette 
(1973) yaratıcılık modelini ekonomik yaratıcı üretim modeli ve keşif figürasyonu (biçimleme) 
olarak iki kısımda inceler. Temelini ilhamın oluşturduğu keşif figürasyonu modelinde “bulan 
ya da keşfedenin objesiyle ilişkisi mühendisin değil arkeolog ya da seyyahın ilişkisidir. 
Keşfetmek burada üretmek değildir, rastlamaktır, inşa etmek değil ortaya çıkarmaktır” 
(Rouquette, 1973: 12,13); 

(…) keşif figürasyonu sık sık gönderilen bir açınlama (ilham) gelen bir bağış, yakalanan bir lütuf 
gibi düşünülür.  Buna göre, araştırmacı bir yere kabul edilen, alınan kişi, ruhanî ve insanî olan 
arasında bir eklemlenme olur. Esin miti kesinlikle bu sınıfa dâhildir; esinlenmek, yaratıcı 
etkinliğin, bir keşfin sırrının tüm karakteristik saydamsızlığıyla yüklü gizemli bir özellik 
kazanmaktır. Bulan ya da icat eden burada sadece aracıdır, Gerçek ya da Güzel’in, Doğa ya da 
Tin’in insanda ortaya çıkmasına vesile olan aracıdır. Böylece, bu figürasyon rastlantının 
olumsuzlanması şeklinde inşa edilir: keşif olgusu koşulların mekanizmasıyla oluşan rastlantısal 
bir düğüm değildir, tersine evrensel bir anlamla yüklüdür, bir “ortaya çıkış olgusu”dur. (…) 
Araştırmacı, sanatçı, teknisyen ya da bilim adamına sunulan kesinlikle önceden oluşturulmuş bir 
amaçtır. Bu durumda, çalışma, çoğu zaman bir çileye indirgenir ve araştırma dinin esasıyla 
özdeşleşir.  

Dördüncü ve son evre olan Doğrulama-Gerçekleştirme aşaması bir dizi deneme ve uygulamayı 
kapsayan rasyonel bir değerlendirme sürecidir. Üretilen yeni fikir ya da çözümün hazırlık 
aşamasında belirlenen ölçütlere uyumu, geçerlilik ve uygulanabilirliğini onaylama aşamasıdır. 
Söz konusu yaratıcı tasarımcı/bilim insanı/sanatçı tarafından ele alınarak çözümlenen fikirler 
bilimsel, ergonomik, estetik, kültürel, sosyal, vb. standart, norm, kuram ve metodolojilere göre 
değerlendirilir.  
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Özetlenirse; yaratıcı kişiler karmaşık sorunları çözmek için hazırlık sürecinde cevaplar ararken 
bilinçli girişimleri başarısız olduktan ve fikri kuluçkaya bıraktıktan sonra anîden zihinsel 
aktiviteleri bir ilhamla uyarılmıştır. Problemi doğruca düşünmeden bağımsız, fikrin sezgi ve 
içgörü ile onaylandığı dinlenme anları ve uyku gibi bilinçdışı bir süreçte gerçekleşen kuluçka 
aşaması, insanları mutlaka daha yaratıcı yapmasa da, “zihnin göçtüğü anlarda” yaratıcı problem 
çözmeye kuvvetle bağlı olduğunu göstermektedir. Bilim tarihinde en ünlü bilimsel buluşların 
yaratıcı fikrin anî bir aydınlanma/ilham anıyla belirişi, sembolik bir ifadeyle “Evreka” 
sözcüğüyle ifadelendirilmektedir. Anî bir ilhamla gelen içgörü ve kavrayışları takip eden 
yaratım aşaması fikirlerin geçerli biçimde bütünleştirilip gerçekleştirildiği safhadır. 

İLHAM SÜRECİ YAKLAŞIMLARI 

İlham, genellikle bir çalışma konusu üzerine yoğunlaştıktan sonra, zihinsel gerginliğin azaldığı 
anlarda beliren, kişiye ve duruma göre değişkenlik gösterebilen bir yaratıcılık uyarıcısıdır. Bu 
yaratıcı uyarı, kişiye sorunu çözmeye isteklendiren duygu ve düşünce olabileceği gibi doğruca 
sorunun çözümü ya da soruna yardımcı bir taslak fikir, imge, kavram, sembol, motif, formül, 
vb. olabilir. Anî bir içgörüyle gelen ilham, yaratıcı fikirlerin kendiliğinden akışını ifade eder. 
Bu akışın zamanı ve mekânı önceden belli değildir. Yaratıcı düşünceyi harekete geçiren ilham 
ansızın çıkageldiği için tarihsel süreçte, önceleri bu olgunun tanrısal bir güçten 
kaynaklandığına inanılmış, zamanla insana has bir yeti olduğu anlaşılmıştır. Platon, İon 
diyalogunda özellikle şairlere bahşedilen ilhamdan şöyle bahseder (1989: 17, 18); 

İşte Musa’lar şairlere böyle ilham verirler; şairler de bu ilhamı başkalarına geçirirler; böylece bir 
ilhamlar zinciri meydana gelir. Büyük epos (destan) şairleri o güzel şiirlerini sanatla değil, tanrı 
ilhamıyla, tanrı cezbesiyle yaratırlar. Büyük lirik şairler de öyle (…) Çünkü şair, hafif kanatlı 
kutsal bir şeydir; ilham duymadan, kendinden geçmeden aklı başında iken bir şey yaratamaz.6  
 

İlhamla İlgili İki Temel Tartışma: Bu noktada; ilhamın yoğun tesiri, gizemli doğası, 
anlaşılamayıp açıklanamamasıyla doğan psikopatoloji ve tanrısallık konularına açıklık 
getirmek gerekir. Platon’un, şairin kendinden geçmeden ve aklı başında olmadan bir şey 
yaratamama hali, tanrı cezbesi ve esrimeyle yaratıcı kişiyi kuşatan ilhamın tanrılardan bir 
hediye olduğu düşüncesi ve Sokrates’a erdemin yolunu esinleyen fikirlerin esrimeyle geldiği 
ilhamı Daimon, ilâhî delilik (divine madness) kavramının temelini oluştururlar. Aristoteles ise 
felsefe, şiir, politika ve bütün sanatlarda olağanüstü yetenek sergileyenlerin melânkoliye 
eğilimli olmalarından söz etmiştir. 

İlhamın aklın baştan gitmesi, zihnin bilinç kaybı yaşaması olan esrime, vecd ve coşku ya da 
keder, buhran gibi delilerin us dışı eylemlerini andırır özel ruh durumları sırasında gelebileceği 

                                                           
6 Antik Yunan döneminde bugünkü anlamıyla sanatsal yaratıcılık kavramı oluşmamış; insanın sanat ile olan ilişkisi 
tekhne (yöntem, uygulama becerisi), mimesis (yansıtma, öykünme, taklit) ve poiesis (yapma, biçimlendirme, 
oluşturma) kavramlarıyla ifadelenmiştir. Platon’un ifadesindeki şairin yaratıcılığı poiesistir. Peters’in (2004: 307) 
anlatımıyla; “Poiéô: yapmak, üretmek, imal etmek, meydana getirmek, gerçekleştirmek, uygulamak; olagetirmek, 
oldurmak, ortaya çıkarmak, neden olmak, ettirmek; çatmak, kurmak, şekillendirmek, yoğurmak, yaratmak (…) 
{şiir} düzmek (…) poíêma: yapılmış veya edilmiş herhangi bir şey; bir eser, bir iş, bir işçilik ürünü; poetik veya 
şiirsel bir eser, şiir; bir edim, yapıp-etme, davranış, fiil, iş, eylem, hareket, tutum; poíêsis: yapma: biçimlendirme, 
oluşturma, şiir sanatı, bir şiir (…)”. 
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düşüncesi, zamanla akıl hastalıklarıyla ilişkilendirilerek yaratıcılık/delilik miti ve “deli dâhi” 
stereotipik yargısını oluşturmuştur. Yaratıcı yeti ilhamın gizeminin temellendirdiği tartışma, 
günümüz psikopatolojisinde yaratıcılık ve zihinsel hastalıklar ilişkisi araştırmalarıyla devam 
etmektedir. Platon’un yanlış yorumlandığını anlatan ünlü psikiyatrist Storr (1992: 256), 
Yunanlıların delilikle esinlenmeyi birbirinden ayırt ettiklerini belirtmektedir. Deha ve delilik 
ilişkisi üzerine Storr, şöyle yazmaktadır (a.g.e.: 255, 257); 

Dehayla delilik arasında bir ilişki bulunduğu yolundaki görüş, büyük bir olasılıkla, yaratıcı 
kişilerin başkalarından daha fazla nevrotik ya da psikotik semptom gösterdikleri gözleminden 
değil, gerek yaratıcı kişilerin gerek delilerin sıradan kişilerin anlayamadıkları ya da 
paylaşamadıkları zihinsel deneyimler geçirdikleri izleniminden kaynaklanmıştır. (…) 
Yaratıcılıkla nevroz ve psikoz arasında (bence yanlış) bir ilişki kurulmasına, esinlenme 
deneyiminin, denetleme değil de, denetlenme duygusunun söz konusu olması yol açmıştır. (…) 
Esinlenme ve deliliğin tek ortak yanı, ego’nun akıl almaz bir kaynaktan gelen bir şeyin etkisi 
altında kalmasıdır; sanatçıların yaptıkları ise delilikten çok uzaktır. 

Psikopatolojide zihinsel hastalıklara yakalanmış yaratıcı kişiler üzerinde yapılmış yaratıcılık 
araştırmalarının önemli sorunlarından biri, pek çok çalışma olsa da, mevcut çalışmaların 
kısıtlılıkları ve yöntemsel yetersizlikleri kuşku uyandırmakta, hastalık ile nedensellik ilişkisi 
kurabilmek için uzlaşmamaktadır (Aksoy, 2011; Maçkalı vd., 2014). Bu nedenle, birbiriyle 
ilişkili olarak sanat psikolojisi, psikopatoloji ve nöropsikolojide yaratıcılığın çok yönlü 
boyutlarını, özellikle ilham boyutunu da içeren, evrensel düzeyde kabul görecek ölçme-
değerlendirme araçlarını kullanan, farklı meslek grupları üzerinde değişik, benzeşik ve büyük 
örneklemleri ele alan disiplinlerarası çalışmaların yapılması gereklidir. 

Bir diğer tartışma; aslında bir konuya kendini unutacak kadar kendini verme, yoğunlaşmayla 
maruz kalınan bir insanî deneyim olan ilhamın sunduğu yaratıcı gücün nereden ve nasıl 
kaynaklandığının anlaşılamaması nedeniyle, bu olgunun doğaüstü yetilere ve Tanrıya 
atfedilmesinden doğar. Dinsel terminolojide ilham ve ilhamla ilişkili ortak deneyimler olarak 
cezbe, esrime, vecd terimlerinin kullanılması bu tartışmayı pekiştirmiştir. Asıl olanın bilgi 
birikimi ve entelekt olduğu savunusuyla, insanî bir yeti olan yaratıcılığı irrasyonele, doğaüstü 
ve ilâhî ifşaya dayandırma ithamlarıyla aşırı rasyonalist görüş ilhamı reddetmiştir. Oysaki sanat 
felsefesi ve dinde ilham terimleri anlamdaş kavramlar değildir; ilham deneyimi her iki alanda 
da etkileri bakımından benzerlik göstermekle beraber, ilâhî ilham kaynağı bizzat Bir ve eşsiz, 
sanatsal ilham kaynakları ise sınırsız ve sonsuzdur. Yaratıcı düşünme eylemi kişinin ne 
düşündüğünü bildiği, ancak nasıl düşündüğünün farkında olmadığı bir süreçtir. İmgelemi aşan 
ilham nesnesine zihinsel ve duygusal olarak yoğun yönlenişle belirsizliklerden beliren anlamın 
duyumsanışı, keşif anının estetik duygularla hissedilişi ve aşkınlık, saf ilhamın gücünü tinsel 
bir etkinlik kılmaktadır. Sanat felsefesi çalışmalarıyla da bilinen, filozof ve tarihçi 
Collingwood’a (1924/2011: 52,53) göre;  

İnsanın bir şeyden esinlenmiş hissetmesi din değildir; fakat dinin ham malzemesidir; dini bilinç, 
bu katıksız dinginliğin üstesinden gelen ve hangi güce sahip olduğunu sorgulamaya cesaret 
eden bir bilinç türüdür. Din sadece Tanrı’ya “maruz kalmak” değildir, din Tanrı ile birlikte 
“hayat bulur”, onunla bir biçimde görüşür ve onun adının bilirken, estetik bilinç ise kendisine 
ilham veren güce bir isim koymamıştır; yalnızca o güç tarafından sahiplenilmesi deneyimine bir 
isim koymuştur. 
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İlham Sürecine İlişkin Sanat ve Felsefe Yaklaşımları: Antikçağ sanatçıları gibi Ortaçağ 
Avrupa sanatçıları da zanaatkâr olarak görülmüştür; Hıristiyanlık felsefesinin etkisiyle 
ilhamları Tanrı, kutsal kişilerin yaşamları ve mucizeleri ile doğayı simgesel ve alegorik 
anlatımlarla yansıtmışlardır.  

İslâm sanatçıları doğayı taklit etmek yerine, doğanın neyi temsil ettiğini ifade etmenin 
kaygısında olup; bu amaçla soyutlama ve üslûplaşmaya yönelmişlerdir. Betimleme aracılığı ile 
Yaradan’ın yaratıcılığıyla rekabet etmek istemeyen sanatçılar; O’nun sonsuzluğunu, birliğini ve 
bütünlüğünü anlatmak için ayrıntılı bitkisel bezemeler, sonsuz geometrik motifler içeren 
matematik kavram özlü soyut bir dil yaratmışlardır. 

Antikite’de hâkim olan sanatsal ve bilimsel anlamda yaratıcı ilhamın ikinci kez sahneye 
çıkması ise Rönesans’ta sanatçıların kültürel öncü rollerinin önem kazanmasıyladır. 
Rönesans’ta Tanrı merkezli bakıştan insan merkezli bakışa geçilir; sanatçının hayal gücü ve 
yaratıcı coşkusuna önem verilirken sanatın başlıca hedefi buluştur. Sanatsal yaratıcılığın 
ilhamla oluşan iç vizyona dayandığı düşüncesini, Vasari’nin “harika ve tanrısal düşüncelerin 
sadece vecdin aklı desteklemesiyle ortaya çıkabileceği görüşü” (akt. Kris ve Kurz, 2013: 56) 
desteklemektedir. İlham ve sanatsal deha Tanrı katına yüceltilirken başta Michelangelo olmak 
üzere çağdaşı sanatçılar için yarı-ilâhî bir konum olarak “tanrının kalemi”, “tanrısal fırça” 
unvanları lâyık görülür. Dürer, sanatsal etkinliği “tıpkı Tanrı gibi yaratmak” olarak nitelemişti; 
bunun bir benzeri de Alberti’nin sanatçıyı alter deus (öteki tanrı) olarak belirlemesidir (Kris ve 
Kurz, 2013: 57). Divino artista (ilâhî sanatçı), deus artifex (tanrının ustası-işçisi) gibi sanatçıya 
atfedilen kutsal sıfatlarla, asıl vurgu yapılan başlıca kavram yaratıcılıktır. Böylece, salt 
Tanrı’nın bir niteliği sayılan “yaratıcılık yetisi” ilk kez sanatçı zatında insanlığa mal edilmeye 
başlar.  

Emprizmin kurucusu Locke’un İnsan Anlığı Üzerine bir Deneme (1690/1992) adlı kitabında 
sunduğu düşünce modeli, yaratıcılık ve ilhama getirilen ilk rasyonel açıklama sayılabilir. 
Dünyaya ilişkin gerçek bilginin tek dayanağının “deneyim” olduğunu savlayan Locke, insan 
zihnini, doğuştan “bütün niteliklerden yoksun ak kâğıt” ve “boş oda” şeklinde betimler. Yaşam 
deneyimi, algılar ve fikirler birbiriyle ilişkilenip çeşitli birleşimlerle zihinsel zenginliği 
oluşturur. Locke’a (1992: 49) göre “zihin, bilgiye doğru giderken attığı her adımda bir buluş 
yapar ve bu, hiç olmazsa o an için, yalnız yeni değil, en iyi buluştur da”.  

18. yüzyıldan itibaren esinlenmenin sanatsal üretimin asıl önemli parçasını oluşturduğu kabul 
edilmektedir (Cebeci, 2004: 142). 19. yüzyılın ilk yarısında Endüstrileşme dönemi sırasında, 
Avrupa’da, insanın yaratma özgürlüğü dışındaki her şeye karşı duran Romantik akım, 
sanatçının hayal gücü, ilham, duygu ve sezgi gücünü yüceltir. Sanatsal deha üzerine yapılan 
asıl vurgu ise insan kişiliğinin özgünlüğü üzerinedir. Birey olarak sanatçının kendini yaratıcıyla 
yarışacak noktada görüp bu itici güçle eserler vermesi bu çağda doruk noktasına ulaşmıştır 
(Özkaya, 2010: 17). 

Sanatsal dehayla ilgili olarak Goethe, Kant, Hegel, Schiller, Schopenhauer, Adorno gibi 
düşünürler tarafından paylaşılan anlayış, sanat eserinin dışsal bir düzenleme ilkesine ve 
tasarıma bağlı olmaksızın dehanın esinlenmesi ile meydana gelebileceğidir. Eseri orijinal kılan, 
iradeden bağımsız bir yaratım gücü gerektiren dehanın spontane edimi esinlenmedir.  
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Hegel (1994: 280–282), yaratıcı dehanın verdiği esin olmadan sanat eserinin orijinal 
olamayacağını, aksi halde ürünün bireysel beceri ve meslekî yetenek boyutunda kalacağını 
vurgular. Düş gücünün (fantezi, imgelem) en belirgin sanatsal yetenek olarak yaratıcı olduğunu 
ve edilgin hayal gücü ile karıştırılmaması gerektiğini belirtir. Düş gücünün üretici etkinliğinin 
deha, yetenek vb. diye adlandırılan şey olduğunu anlatır. Sanatçı düş gücüyle kendinde mutlak 
olarak akılsal olan şeyi alıp, ona dışsal bir biçim verip, kendi öz yaratımı olarak biçimlendirip 
ortaya koymaktadır. Deha ve yetenek Hegel’e (a.g.e: 283) göre, “mükemmel sanatsal yaratım 
için zorunlu olmasına karşın dolayımsız biçimde özdeş değildirler; salt yetenek sanatın tek bir 
yönünde mükemmelliğe ulaşabilir, örneğin bir insanın mükemmel keman çalma yeteneğine 
sahip olması gibi. Kendinde mükemmel olma durumundaysa, yine de her zaman, sanat yetisine 
ve yalnızca dehanın verdiği esinlenmeye gerek duyar”. Hegel’e (a.g.e.: 286) göre, ne tamamen 
duyusal bir uyarıcı, ne de salt isteme ve karar verme halis esinlenmeyi sağlar; bu türden araçlar 
kullanmak, yalnızca yüreğin ve düş gücünün henüz herhangi bir hakiki ilgiye tutunmamış 
olduğunu kanıtlar. Sanatsal dürtü doğru türden ise bu ilgi zaten önceden özgül bir nesnede ve 
temada yoğunlaşmış ve ona sımsıkı yapışmıştır. Hegel, hakikî esinlenmeyi şöyle anlatmaktadır 
(a.g.e: 286–288); 

Hakikî esinlenme, düş gücünün sanatsal olarak ifade etmek maksadıyla kavradığı bir özgül 
malzeme üzerinde ateş alır; bundan başka esinlenme, sanatçının, hem öznel iç kavrayışını hem de 
sanat eserine ilişkin kendi nesnel uygulamasını etkin olarak biçimlendirme sürecindeki 
durumudur, nitekim bu iki yönlü etkinlik için esinlenme zorunludur. (…) Sanatsal esinlenmenin 
nelerden ibaret olduğunu sorarsak; esinlenme, eksiksiz bir biçimde temayla doldurulmaktan, 
bütünüyle temada mevcut olmaktan başka bir şey değildir ve tema sanatsal şekilde damgalanıp 
ince ince işleninceye kadar, esinlenme dur durak bilmez. (…) Öznenin, bizzat temanın aracı ve 
canlandırıcısı olmak yerine, gösteriş yaptığı ve kendisini özne olarak öne çıkardığı bir esinlenme 
yoksul bir esinlenmedir.  

Townsend (2002: 177), sanat yapıtlarının üretimine açıklama getirirken sanatçıların 
amaçlarının tek başına yeterli olmayacağı ve sanatın da salt bir beceri sorunu olmadığından 
hareketle, esinin bir dizi sorunu göz ardı etmeyerek çözüm için bir yol önerdiğini savunur. 
Townsend (a.g.e.: 171), esin kuramına göre sanatı “duyarlı ruhlar aracılığıyla gerçekleştirilen, 
esinlenmiş bir ruhta somutlaşan, duyumsadıklarını anlaması gerekmeden iletebilen bir iletişim” 
olarak tanımlamaktadır. 

Sürrealizm hareketi, Breton’un ifadesiyle “katıksız ruhsal otomatizm” olarak tanıtılırken 
ilhama vurgu yapılmaktadır. En derinde yatan his ve duyguları anlatan kelime, renk ve 
biçimlere kavuşmak, eserlerinde bilinçle bilinçdışını birleştirerek rüya ve fantezi dünyasını akıl 
ve mantığın sıradan dünyasıyla ilişkilendirmek tutkulu bir amaçtır. Breton (1924/2009) 
Sürrealizm Manifestosu’nda “Gelecekte, görünürde birbiriyle çelişen bu iki halin, rüya ile 
gerçekliğin, mutlak bir gerçeklik içinde, tabiri caizse sürreallikte bütünleşeceğine 
inanıyorum” diye açıklarken, Gerçeküstücü akımda önemli bir unsur olan esin hakkında şu 
ifadelere yer vermiştir (2009: 103);  

Hepimiz esinin ne olduğunu biliyoruz. Onu tanımamak imkânsız; o, ifadenin yüce ihtiyaçlarını 
her zaman ve her yerde karşılayan şey. Yaygın olarak söylenene göre ya vardır ya yoktur ve eğer 
yoksa insan aklının onunla kıyaslayarak ileri sürdüğü hiçbir şey, mantıksal zekâ ve çok çalışarak 
elde edilmiş yetenek, yerini tutamaz. Onu seyrek aralıklarla, ortaya çıkan her sorunda, verili bir 
fikirle karşılık veren (örneğin, yazılı) bir fikir arasında yarattığı kısa devreyle bizi bir mantıklı 
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çözümün değil de eşit oranda mantıklı başka bir çözümün oyuncağı olmaktan kurtaran, zihnimizin 
bu tam hâkimiyetinden kolayca tanıyabiliriz. Fiziksel dünyada olduğu gibi, bir makinenin iki 
kutbu, az dirençli veya dirençsiz bir iletkenle bağlandıklarında kısa devre olur. Sürrealizm şiir ve 
resimde, bu kısa devreleri artırmak için elinden gelenin fazlasını yaptı. İnsanın belirli bir 
duygunun pençesinde, ansızın “kendisinden daha güçlü” bu şey tarafından ele geçirilip, nefsi 
müdafaa sonucu ölümsüzlüğe fırlatıldığı ideal anın yapay olarak tekrarlanmasına tüm kalbiyle 
inanıyor ve inanacak. İnsan uyanık ve aklı başında olsaydı, dehşet içinde bu zor durumdan 
sıyrılırdı. Onun için esas mesele bundan kurtulmak değildir, bu esrarengiz çınlama boyunca 
konuşmaya devam etmektir: aslında kendine ait olmaktan çıktığı noktada, bize aittir.  

Soykan, Sanat ve Hakikat (2013) adlı makalesinde mayalanma ifadesiyle ilhamı anlatmaktadır;  

             Yapıtı yaratan sanatçı, elbette içinde bulunduğu toplum-kültürden etkiler alır, bu etkileri 
yapıtında ortaya koyar. Ancak gerek bu etki alış, gerekse onun yapıtta ortaya konuluşu tam 
bilinçle değildir. Sanatçı, ruhunda mayalanmış olan etkiyle yaratır. “Mayalanmayı”, burada 
sanatçının aldığı izlenimlerin onun ruhunda değişmesi anlamında kullanıyoruz. Değişen bu 
izlenimler, yapıtta nesneleştiğinde, orada sabitleşmiş olur. O zaman onlar, bizim onları oradan 
çıkarmamıza, yani yorumlamamıza izin verir. Dilthey’gil bir deyişle yapıtta cisimleşmiş, 
nesneleşmiş yaşamı biz sonradan yaşayarak yapıtı yorumlar, ona anlam veririz. Bu anlam verme 
de yine görüldüğü gibi özne temellidir. Sanat yapıtının bilgisinde, genellikle söylendikte sanatın 
bilgisinde bu durumun göz önünde tutulması gerekir. Burada bilinen, anlamlandırılan şey, 
daima insansal bir şeydir.  

            Soykan’ın mayalanma ifadesiyle ilham, özellikli olarak yapıtın özgünlüğüne kaynaklık 
edişiyle, sanatçının ruhundan aldığı etkilerle ortaya çıkar. Sanatçının ilhamıyla yapıta yansıttığı 
anlamsal değer izleyiciye ulaştığında, verilen anlamlarla yapıt artık özneler-arası, ortak bir 
deneyim alanı haline gelmektedir. 

Le Corbusier 1911 yılında, bir arkadaşıyla yaptığı yedi ay süren Doğu seyahatinde Türkiye’de 
de mimarî üzerine incelemeler yapmış, bu seyahati boyunca yanında taşıdığı resim defterine 
ilginç bulduğu şeyleri çizmektedir ve yıllar sonra o seyahat günleri için (1948) şunları 
söylemektedir (Kortan, 2013: 28); 

Mimarlık, resim ve heykel gibi görsel şeylerle çalışanlar seyahat ettikleri zaman gözlerini kullanıp 
görülen şeylerin tespit edilmesi amacıyla çizerler. İzlenimler bir defa kalemle tespit edilince de 
kalıcı, nüfuz edici ve tescilli olurlar. Fotoğraf makinesi ise gezginler için bir âlet olup, kendi 
görme işlerini o makineye yaptırırlar. Kişinin çizmesi, çizgileri yerleştirmesi, hacimleri ele 
alması, yüzeyleri örgütlemesi… Bütün bunlar öncelikle bakmak, sonra gözlemek ve sonuçta da 
belki keşfetmek… Ve sonra da o esin gelebilir. Buluş yaratış, kişinin tüm benliği eylem halinde 
olup, önemli olan da budur. Diğerleri ilgisiz dururlar, fakat siz görürsünüz. 

             Le Corbusier etrafındaki maruz kaldığı görsel dünyayı kâğıda aktarma, gözlem ve keşif 
süreçlerinin esine dönüşebileceğini vurgulamaktadır. Deneyimiyle, bakmak ve görmek 
eylemlerinin farkını belirtirken yaratıcı bir imge, his ya da bir temanın ansızın algılanmasıyla 
esinlenişini anlatmaktadır. Yaratıcılığı “sabırlı bir araştırma” olarak tanımlayan Le 
Corbusier’in Türkiye’deki esin süreci deneyimi, Picasso’nun “ben aramıyorum, keşfediyorum” 
olarak açımladığı esin formülü gibi keşif içermektedir. 
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Yaratıcı kişiler ilham deneyimlerini imgelem, sezgisel duyarlık, gözlem ve algılama tavrı 
aracılığı ile pekiştirirken ürettikleri sanatsal/tasarımsal/bilimsel soyutlamalar ve simgelerle 
gerçekliği dışlaştırıp bir dünya yaratmaktadırlar.  

İlham Sürecine İlişkin Psikoloji Yaklaşımları: Yaratıcılık süreci üzerine ilk ruhbilimsel 
gözlemleri yapan Freud’a göre, sanatçının yaratıcılığı ruhsallığındadır. Kurduğu Uygulamalı 
Psikanaliz sanat başta olmak üzere, insanın tüm etkinliklerinin gizli içeriklerinin 
araştırılmasıdır (Yılmaz, 2005: 143). Freud’a göre yaratıcılığın kökenini oluşturan “bilinçdışı” 
insan zihninde anılar, sezgiler, bastırılmış arzular ve en temel güdülerin saklandığı kısım, 
ilhamın da merkezidir. Bilinçdışına ulaşmak için kullandığı “serbest çağrışım” yönteminde, 
rasyonel düşünce düşler ve hayaller aracılığıyla yerini sezgisel düşünceye bırakarak ilhama yol 
açmaktadır. Freud (1910/1995: 113), sanatçının en derin gizlerinden birinin, düşlemlerini biçim 
değiştirerek izleyiciye yüce bir haz duyumsatmayı başarmak olduğunu anlatır. Böylelikle 
yapıtın izleyiciye verdiği asıl haz ruhun gerilimleri gidermesinden kaynaklı düşlemlere dalma 
özgürlüğü ve rahatlığı vermesidir. Bu anlamda yapıt da izleyici için ilham aldığı bir uzanım 
olmuştur. Dönemin öncü Sürrealist yazar ve ressam sanat çevresi, Freud’un hipnoz ve serbest 
çağrışım yöntemleriyle, bilinçli düşünmeyi bırakıp bilinçdışını harekete geçirerek, hazine 
değeri taşıyan düşlere, çocukluk döneminden kalan üstü örtülü anılara ulaşmak istemişlerdir. 

Analitik Psikolojinin kurucusu Jung (2006: 330–331) sanat yaratışı yöntemlerini psikolojik ve 
vizyoner yöntem olmak üzere iki kısımda ele almaktadır (2006: 318); 

         (…) durumlardan birinde sanat yapıtı istenilen sonucu elde etmek için, insan tarafından 
dilediğince biçimlendirilen ve tasarlanan bilinçli bir üründür. Ötekinde ise, bilinçdışı doğadan 
kaynaklanan bir olay ile amacına, insan bilincinin yardımı olmadan ve çoğu kez kendi biçimi ve 
yaratacağı etki konusunda inatçılık ederek, ona meydan okuyan bir şeyle karşı karşıyayız. Birinci 
sınıfa ait yapıtların anlayışın sınırlarını hiçbir zaman aşmayacağını, yaratacağı etkinin yazarın 
niyetiyle sınırlı olacağını, ötesine geçmeyeceğini düşünmemiz gerekir. Gelgelelim, öteki sınıfa 
giren yapıtlar söz konusu olduğunda, yaratış süreci boyunca yazarın bilincinin işlemediği, 
anlayışımızın ötesinde olan kişiüstü bir şey söz konusudur. Bu durumda, biçim ve içerikte bir 
tuhaflık, ancak sezgiyle algılanabilecek düşünceler, anlam dolu bir dil ve bilinmeyen bir şeyin en 
iyi biçimde dile getirilen ifadeleri, gerçek simge olan imgelerle, gözle görülemeyen bir kıyıya 
doğru uzatılmış köprüler ile karşılaşıyoruz (…) Schiller’in oyunları, Faust’un İkinci bölümü, daha 
da iyisi Zerdüşt, buna iyi örnek.  

Jung’un psikolojik yönteminde insan yaşantısının geniş bilinç alanındaki malzemeler konu 
edinilse de, ortaya çıkan ürünler psikolojik anlaşılırlık sınırları içerisinde kalmaktadır; 
sanatçının daha pasif bir rolde olduğu, psikolojik yöntemin tüm koşullarını ters yüz eden 
vizyoner yöntem ise Jung’un başlıca çalıştığı alandır. Cebeci (2004: 125) bu yöntemi “esinle 
gelen imgeye (vision) dayalı yaratıcılık türleri” olarak ifadelendirir. Vizyoner yöntemde, 
malzeme bilinç alanından değil, kişisel bilinçdışının daha derinlerde olan yönünden, insanlığın 
en eski ortak mirası olan kolektif bilinçdışından gelen arketipik imgelerdir. Jung’un (2006: 44) 
ifadesiyle, “ortak bilinçdışı, insanoğlunun, her bireyin beyin yapısında yeniden doğan evrenin 
tüm ruhsal kalıtımını içerir”. Ortak bilinçdışının çekirdek yapıları olan arketipler (ilk örnek-
köken örnek) nesilden nesile aktarılırken sembol ve imgeler yoluyla bireyin günlük 
yaşamından, folklor, edebiyat, dini ayinler, rüya ve fanteziler, türküler, mitos ve masallar, 
sinema ve çeşitli sanat ürünlerine kadar birçok farklı alana yansıyarak tüm insanlığa 
seslenmektedir. Arketiplerin temsilcileri, kolektif evrensel değerlerin zaman aşımına 
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uğramadığı ortak bellek mekânları olarak sanat eserleri ve mitsel öykülerde insan ruhunun 
yaşam boyu süren yolculuğu hakkında bilgiler verip ruh sağaltıcı bir rol oynarlar. Jung’a (2006: 
324) göre, “yaratıcı süreç, arketipik bir imgenin bilinçdışı harekete getirilmesinden ve bu 
imgeyi bir sanat yapıtı olarak işlenip, biçimlendirilip son hale getirilmesinden ibarettir”. 
Jung’un ilham teorisi, sanatçının insan aklının ortak belleğine uyumlu bir zihin yapısı olduğunu 
gösterir. Yaratıcı fikirlerin kaynağı arketipler insanların içinde, derinlerde yer alan ve asla 
tüketilemeyecek olan sonsuz üretkenlik kaynağıdır.  

Yaratıcılık araştırmalarıyla Psikanalitik literatüre “ego hizmetinde regresyon (gerileme)” 
kuramını kazandıran Kris (1953), her türlü sanatsal üretimin bilinçli veya bilinçsiz olarak 
iletişim ihtiyacına hizmet ettiğini anlatmaktadır. Kris’in esin aşamasına dair görüşü (akt. 
Sungur, 1997: 35); 

             Yaratıcılık, esin ile ilgili aşama ve özenli, ayrıntılaşmış aşama olmak üzere iki aşamadan 
ibarettir. Esin aşamasına ağırlık veren Kris, bu aşamada egonun geçici olarak bilinç öncesi 
düşünme düzeyine geri dönüşe izin vermek için düşünce süreci üzerindeki kontrolünü gevşettiği 
denencesini geliştirmiştir. Birincil süreç, düşünme dürtü yönelimli ancak organize olmamış-
dominant öncesi yapıdadır. Sorunla ilgili düşünceler arasındaki iş birliğini kolaylaştırır. Bu tür 
bir düşünme esnasında oluşan nötr enerjinin serbest bırakılması, zevk vericidir ve bu “işlevsel 
zevk”, yaratıcılığa götürür. Kris’e göre; geçici olarak mantıksal, rasyonel düşünmenin 
kaldırılması gerekmektedir. Çünkü bunlar düşünmeyi sınırlandırır ve yeni çözümlerin formüle 
edilmesini engellerler.  

Kris gibi yaratıcı düşüncenin temelini bilinç öncesinin oluşturduğunu düşünen Kubie’ye (1958) 
göre; “Bilinç öncesinin değeri bilgilerin toplanması, birleştirilmesi, karşılaştırılması ve yeniden 
bilince taşınmasındaki özgürlükte yatar. Bilinç öncesi düşünmede anlam yoğunlaşmasının 
önemi büyüktür. Yaratıcı birey çevresinin bilincindedir, önceden, seçmeden bilgiyi alır ve 
kabul eder, gerçekliği indirgemekten kaçınır” (akt. Sungur,1997: 35). Kubie’nin (1958) özel 
ilgisi, yaratıcılık üzerindeki nevrotik davranış içeren korku, suçluluk ve benzeri kısıtlayıcı 
yönlerdir; nevrotik davranışlar, bilinçdışının yaratıcı üretimini engelleyip, sınırlandırmaktadır 
(akt. Arieti,1976).  

Ressam ve varoluşçu psikoterapist May, yaratıcı süreçte yaşananları karşılaşma, vecd ve 
kavrayış kavramlarıyla tarif etmektedir. May’e (1994: 71–91) göre; öznel kutup, yaratıcı edim 
içindeki bilinçli kişinin kendisi, nesnel kutup ise sanatçı ya da bilim adamının “kendi 
dünyasıyla karşılaşması”dır, karşılaşma, yaratıcı edimi anlamanın zorluğunu doğurur. Bu 
süreçte olanları May şu ifadelerle anlatır (1994: 64); 

             Sanatçılar resmetmeyi amaçladıkları bir kır manzarasıyla karşılaşırlar – ona bakarlar, onu şu ya 
da bu açıdan gözlerler. Onun içine emildiklerini, yutulduklarını söyleyebiliriz. Ya da soyut 
ressamların durumlarında olduğu gibi karşılaşma, sonradan paletteki göz alıcı renklerde ya da 
tuvalin katı cezbedici beyazlığında kendini dışa verecek bir fikirle bir iç hayalle olabilir. Boya, 
tuval ve diğer malzemeler burada karşılaşmanın ikincil kısmını oluştururlar; tastamam koyacak 
olursak karşılaşmanın dili, ortamıdırlar. Ya da bilim adamı benzer bir karşılaşma durumunda 
deneyleriyle, lâboratuar görevleriyle yüz yüze gelir. 

Karşılaşmanın öz niteliği olarak, yüksek bilinçlilik, özne-nesne ikiliğinin aşıldığı ve yeni 
anlamlar açımlayan sembollerin doğduğu bu durum tarihsel olarak, vecd sözcüğüyle 
karşılanmaktadır (May,1994: 103). Bilinçdışının bilinçle birlik halinde işlediği tüm benliği 
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içermesi nedeniyle; usdışı değil daha çok usüstü olarak vecd, entelektüel, iradi ve 
duygulanımsal işlevlerin hep birden rol almalarını sağlar (a.g.e.: 70). Vecd sırasında yaşanan 
tüm deneyim, bilincin bir yükselme durumu olarak yoğunlaşan bilincin düşünme, duyumsal 
süreçler ve belleği de etkinleştirmesidir. May, anîden ortaya çıkan yaratıcı bir fikir, yeni bir 
biçimin görünüşü, farkındalık yaratan bir duygu için kavrayış sözcüğünü kullanır. Kavrayışla 
gelen bilincin yükselme durumu ve “fizikçi ve doğa bilimcilerin ‘zarafet’in deneyimi dedikleri 
yaşantıya katılmanın coşkusudur içimizdeki” (a.g.e.: 78) sözleriyle May, kavrayışın sevincini 
vecd deneyimi olarak tanımlamaktadır. Kavrayış; daha çok, tam da bilincimizle kendimizi en 
yoğun bir biçimde bağladığımız alanlardaki bilinçdışı düzeylerden doğar (a.g.e.: 79). Kuluçka 
evresi olarak adlandırılabilecek çalışma ve istirahat arasındaki bir geçiş anında, zihnin iç 
kontrollerinin gevşediği bir sırada gelen, bilinçdışından yanıtını alan bir çağrı olarak kavrayışla 
May, ilham anını anlatmaktadır. İlham sürecinde yaşanan bilinç yoğunlaşmasına ressam ve 
psikiyatrist Velioğlu da (2000: 206) vecd sözcüğü ile vurgu yapar; esini ise şöyle anlatmaktadır 
(a.g.e.: 205);  

Yaratmaya ilişkin bilinçdışı etkinliğinin habercisi “esin”dir. Bilinçdışı’nın dolaysız verileri olan 
esin, bilinç düzeyine kısa süreli çabasız çıkışlardır. Esin, yaratma ediminin ne başı ne de 
sonudur. Onun nedeni bir ölçüde “kendiliğindenlik”tir; bilinçdışı’nın kendine özgü çabasıyla 
psişik bireşimlerin, bütünselleşmelerin oluşmasında rol oynar. Kimi yaratıcılarda 
kendiliğindenlik kolay, kimilerinde zor oluşur; düş ve dalgınlık anları kendiliğindenliği 
kolaylaştırır. Duygu, düşünce ve tasarımların birbirlerine bağlanması, bütünleşmesi 
“çağrışım”larla sağlanır. Daha, yaratıcının belli bir tasarıma ulaşmadığı dönemde, psişe’nin 
düzenleyici, bütünleştirici rolünü düşünce çağrışımları yüklenir. Yaratmanın düşünce 
çağrışımları aşamasında, zengin bir kişilik yapısına, hayal gücüne, yoğun bir iç yaşantıya, her 
türlü etkiye açık duyarlılığa, düşünceye ve güçlü bir istence gereksinim vardır. 

Yaratıcılığın kaynağının esin olduğunu vurgulayan Andreasen (2005: 227) esin ortamını 
hazırlamak ve esin yoluyla gelen fikirleri gerçekleştirmek için bilinçli çaba ile çalışmanın 
önemini anlatmaktadır. Yaratıcı Beyin Dehanın Nörobilimi (2005) adlı kitabında Andreasen, 
sıra dışı yaratıcı bilim adamları ve sanatçıların içe bakış anlatılarına yer verirken matematikçi 
Poincare’nin ilham sürecini şu şekilde tanımlar (a.g.e.: 54); 

   Her seferinde problemin bir bileşeni çözülmüş, kimi zaman ayrıntılar üstünde daha sonra 
bilinçli olarak çalışmak gerekse de, çözümler bilinçli bir çaba olmaksızın gelmiş. İşte 
matematik buluşları ile ilgili bu anlatıda da, esinli mantık dışı bir durum ile ayrıntılar üstünde 
durulan daha mantıklı bir durum arasında geçişler vardır.  

Bilimsel yaratıcı problem çözme süreci ile sanatsal yaratıcı süreç arasındaki benzerlikleri ve 
farklılıkları araştıran Stein (1974); içsel süreçler olan sezgi, ilham ve bilinmeyene sıçramayı 
temel yaratıcı nitelikler olarak belirtir. Her iki alanda da yaratıcı sürecin sonu, estetik yargı ve 
güzel hislerin harekete geçmesi ile oluşan aydınlanma anı ile tamamlanmaktadır. 

İLHAMIN YAPITA VE TASARIMLARA YANSIMASI   

Sanat yapıtı; imgelem, estetik anlatım ve özgün biçimlendirme ile duygu ve düşüncelerin 
alımlayıcısına sunulduğu sanatsal etkinliğin ürünüdür. Çin, Japon, Hint, Türk ve daha birçok 
kültürün geleneksel sanatlarına bakıldığında; başlıca ilham kaynakları olan doğa, kültür, 
gelenekler, din ve yaygın inanışların felsefeleri mimarî, edebiyat, şiir, müzik, minyatür, 
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seramik, yontu ve çeşitli el sanatlarını etkilemiştir. Modernitenin her alanda büyük değişim 
yaratıcı gücüyle özgürleşen sanatçının ilham kaynakları sınırsızlaşmıştır. 

Tasarım; içerisinde yaratıcılığı ve problem çözümünü barındıran bir süreç olarak Archer 
(1965), Papanek (1971) ve Manzini (2015) gibi kuramcılar tarafından tarif edilmektedir. Rowe 
(1987) ise, tasarımı her tasarımcının kendi yöntemini kullandığı döngüsel bir problem çözme 
süreci olarak tanımlamaktadır. Tasarımı tarifsiz, gizemli bir sanat ve çok yönlü, bilişsel bir 
beceri olarak gören Cross’a (2011) göre tasarım becerisinde anahtar unsur belirsizliktir (a.g.e.: 
15). 

Her tasarım sürecinde karşılaşılabilen sorunla ilgili belirsizlikler, yaratıcı kişiyi (sanatçı/ 
tasarımcı/bilim insanı) yaratıcı düşünmeye teşvik edip ilhamla meyve verebilmektedir. 
Sanatçı/tasarımcı, biçim ve içerik olarak yaratıcı ve özgün bir ürün ortaya koyabilmek için 
çeşitli ilham kaynaklarına yönelmektedir. Bu esnada, araştırmasının verimini arttırmak ve 
tasarımlarında bir tutarlık oluşturmak için yönelebileceği soyut ya da somut kavramlar 
belirleyebilir. Çeşitli konu ve objelerin esin kaynağı olarak yaratıcı kişiye rehberlik edişi, 
pragmatik olarak yapıtın/tasarımın görünümüne ve fikrin kavramsal yönüne yansımaktadır. 
Zihinsel aktivite boyutunda ilhamın yapıta ve tasarıma yansımasının nasıl işlediği kişiye ve 
koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterir. Yaratıcı kişilerin ilham sorunu, ilham sancısı olarak 
adlandırdıkları problem, yeni ve özellikli fikirlerin tükenmesi durumudur. “İlham anı” olarak 
adlandırılan fikir bulma anının coşkusu, bir yaratma uyaranı olarak kişiyi zihinsel, fiziksel ve 
moral olarak aktif kılmaktadır. İlham kaynakları ise kişiye fikri beslenme, teşvik ve yaratıcı 
zindelik sağlamaktadır.  

Yaratıcı kişi bir problem çözümünde, fikir arayış sürecinde bilinçli ya da bilinçdışı zihniyle 
yöneldiği ilham nesnesi olan bir kişi, imge, olay, olgu, duygu ya da kavramın etkisiyle yaratıcı 
fikirler üretmeye başlayabilir. Bir şair duygu ve düşüncelerini kelimeleri aracılığıyla imgesel 
bir biçimde ifade ederken somut ya da soyut her konu ve objeden ilham alır. Bir mücevher 
tasarımı, resim, öykü gibi yaratıcı yapıtlarda çeşitli imge ve konu bileşiminden esinlenilebilir: 
Bir Roma süslemesi, bir ağacın çiçeklenmesi, uçan bir balonun arkasından bakan üzgün çocuk, 
vs...  

İlham Kaynakları: İlham kaynağı doğrudan yaratıcı fikir ve ipucu olabileceği gibi, kişiye 
yaratıcı edim isteklendirmesi ve yaşam enerjisi sağlayarak dolaylı yoldan da çözüm 
oluşturabilir. 

İlham veren kişi: Dali’nin Gala’ya, John Lennon’un Yoko Ono’ya, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 
Eren Eyüboğlu ve Mari Gerekmezyan’a (Karadut) olan aşkları. Sanatçılara ilham veren aynı 
zamanda kendileri de sanatçı olan bu kadınlar sadece aşklarıyla değil, destekleyici tutumlarıyla 
da yaratma esini vermiştir. Örnek alınan bir insan, tarihi bir şahsiyet, masal kahramanları ve 
mitolojik karakterler de esinleyici olabilir. 

İlham kaynağı çağrışım: Bir problemin çözümüne esin veren çağrışımlar olarak Newton’un yer 
çekimi probleminde yere düşen elma ve Edison’un dinlenme esnasında kopan düğmesinden 
sarkan ipliğin verdiği çağrışımla lâmbada teli deneyerek ampulü icat etmesi, vd. 

İlham kaynağı doğa: Canlıları, doğa olayları, kendini sürekli yenileyen ekosistemi, örüntüsel 
yapıları ve daha birçok özelliği ile sanat, müzik, edebiyat, mimarlık, bilim ve teknolojinin 
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başlıca ilham kaynağıdır. Doğal çevre içerisinde yapılacak gezilerle motive olmak; görsel, 
işitsel, sistemsel, renk, doku, biçim vb. konularda gözlem ve etütlerle doğadan esinlenmek. 
Yüzyıllardır doğadan ilham alan bilimsel buluşlar, her geçen gün ilerleyen yenilikçi mimarî ve 
mühendislik tasarımlar günümüzde biyomimikri kavramıyla anlatılmaktadır. 

İlham için madde kullanımı: Alkol, uyuşturucu, bitkiler gibi çeşitli bağımlılık yapıcı maddeler 
uyarıcı, zihin açıcı, algı değiştirici olarak kullanılmakla birlikte yarar ve zararları tartışmalıdır. 

İlham kaynağı olay ve olgu: Sanat tarihinde toplumsal eğilimler, küresel ve bölgesel mutlu-
üzücü çeşitli olaylar ile sanatçıların kişisel anı, duygu ve deneyimleri gibi çeşitli olguların 
başlıca ilham konusu olduğu görülmektedir. İnsanlık tarihindeki sanatçılarda bıraktığı izler 
olarak, Delacroix’nın Fransız Devrimi sembolü olan “Halka Yol Gösteren Özgürlük” isimli 
tablosu ve Bask kasabasının bombalanması sonrası Picasso’nun Guernica ile savaş olgusunu 
insanlık trajedisini ifade ederek sunması başlıca örnek gösterilebilir. Dışavurumculuk 
(Ekspresyonizm) akımında ise sanatçılar duygularından esinlenip öznel iç dünyalarını 
yüceltirken, yerleşik biçim ve anlayışları da yıkmaya çalışmıştır.  

İlham kaynağı rüyalar: Birçok sanatçı ve bilim insanı, yaratıcı rüyalarında gördüklerini 
yaşamda uygulamak suretiyle sanat eserleri ve buluşlar meydana getirmişlerdir. Müzik 
alanında Beethoven ve Mozart, resimde Dali ve Klee rüyalarından beslenen sanatçılardır. 
Kekule benzen molekülünün yapısını rüyasında çözerek kimyada devrim yaratmıştır. Dikiş 
makinesinin mucidi Howe, ilk modern atom teorisyeni Bohr, vd. örnek verilebilir. İlham verici 
rüyalar genellikle, yoğun çalışma sonrası kendiliğinden meydana gelmekle birlikte, böyle bir 
rüya görebilmek için uygun koşulları hazırlayıcı yöntemler de kullanılmaktadır. 

İlham kaynağı bellek: Kişisel bellek bir yanıyla kolektif bellekle iç içedir. Yaratıcı düşünme 
sürecinde bellekten geri çağrılan çok çeşitli yetenek, deneyim, anı, rüya, hayal, semboller vb. 
içeren birikimler yaratıcı fikir odaklı bir bakışla (ilişkilendirerek, arayarak bakmak) incelenir. 
İlham kaynağı olan konu bireysel bellek ile etkileşimli olarak sembolik, imgesel, kavramsal, 
duygusal vb. benzetim, çağrışım ve bağıntılarla sadece kişiye özel bir yol göstericidir. Eskiz 
defteri, ilham panosu, günlükler, fotoğraf albümleri, ayrıca dijital paylaşım platformları ve 
kişisel bloglardan yararlanılabilinir. 

İlham verici yeni çevre: Dış dünyaya açılarak, gündelik rutinden uzaklaşmak ve gün içinde 
farklı bir yaşama dâhil olup yeni deneyim ve izlenimler kazanmak. Uzaklara seyahat etmek; 
yeni kültürler, insanlar, coğrafyalar ve nesnelerle karşılaşmak. Günümüzde sanatçı, tasarımcı, 
mimar, yazar, şair, müzisyen, dans ve performans sanatçıları, mühendis ve bilim insanları gibi 
yaratıcı meslek sahiplerine farklı ülkelerde konaklama in residence (ikamet) imkânı veren 
programlar araştırma, üretim ve sunum olanağı sağlamaktadır. Aynı meslek gruplarındaki 
kişiler, kültürel çeşitlilikle farklı bir çevrede bir araya gelerek yeni fikirler esinleyici bir 
ortamda buluşurlar. 

İlham kaynağı kültür: Sanat, zanaat, mimarlık, tasarım, edebiyat, müzik, bilim ve teknoloji gibi 
kültür öğeleri evrensel ve yerel ürünleriyle yaratıcı kişiler için ilham vericidir. Bu kişiler, kendi 
alanındaki önceki örneklerden ya da bir başka alandaki gelişmelerden ilham alarak buluş, yapıt 
ve tasarımlarını ortaya koyabilirler. Özellikli olarak dil, tarih, yaşam biçimi, gelenekler gibi 
tinsel kültür öğeleri bilim, sanat ve tasarım ürünlerinde somut ve görünür hale gelmektedir. 
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Tasarımcılar fikir arayışlarında “görsel beslenme” olarak adlandırılabilecek bir tutumla güncel, 
geleneksel, tarihi ve farklı kültürlere ait müze, sergi ve ören yerlerini çeşitli dönemsel ve 
biçemsel, form ve motif örneklerini etüt etmek üzere ziyaret edebilirler. İlgi duyulan alanlarda 
ve farklı konularda kitaplar ve çeşitli yayınlar okumak, belgesel filmler izlemek entelektüel 
bilgi birikimini pekiştirirken, kazanılan zengin bilgi ise esinleyicidir. Günümüzde birçok 
“ilham verici”  başlıklı sanat ve tasarım yayını bulunmaktadır. Tasarım firmaları, tasarımcıların 
yaratıcı süreçlerine hizmet etmek üzere çeşitli örnekler içeren yayın ve doküman arşivi 
tutmaktadır.  

İlham, yalnızca yukarıda maddelenen başlıklarla sınırlandırılamaz. Yaratıcı kişinin ürüne 
yansıttığı özgün anlamsal değer, ilhamın kurgulanması ve biçimlendirilmesidir. Sanat/tasarım 
etkinliğinde ilham, yaratıcı kişinin yaratıcılığını arttıran ve motive eden önemli bir erk olduğu 
gibi ortaya çıkan ürünün özgünlüğüne ve çok anlamlılığına da kaynaklık eder. Şu nedenle ki; 
yapıta/ürüne yansıyan ilham, izleyici/kullanıcıya ulaştığında bir yandan ortak bir deneyim 
haline gelmekte ve bir yandan da alımlayıcıda farkı ilham ve anlamlara aracı olmaktadır. 

MÜCEVHER TASARIMCISININ İLHAM SÜRECİ 

Kuyumculuk, Vitiello’nun (1995:1) tanımıyla; değerli-değersiz, metal ve metal olmayan 
hammaddeleri işlemek suretiyle sanat eseri yapmaya yönelik faaliyetlerin tümüne denir. 
Mücevher tasarımında bir dizi araştırma, teknik ve ince işçilik içeren faaliyetler bir yanıyla 
rasyonel, mantıksal bir düşünce sürecini içerir. Kuyumculuk sektörünün ekonomi, turizm, 
moda ve tekstil kurumlarından doğruca etkilenmesi de mücevher tasarımcısının ilham kaynağı 
olarak fikir araştırmalarına yön verebilmektedir. Hedef kitleye sunulması plânlanan her üründe 
olduğu gibi mücevher tasarımında da üretilebilirlik, satılabilirlik, kullanılabilirlik, eğilim 
araştırmaları, maliyet çalışmaları ve kullanıcı beğenileri önemli kıstaslardır.   

Kullanıcıda çeşitli ilhamlara neden oluşuyla değişik duygular uyandıran cazip, şaşırtıcı, oyunsu 
ve estetik deneyim sunan mücevher tasarımları bir ürün olmaktan öte yüksek bir deneyim 
nesnesine dönüşebilmektedir. Bir mücevher tasarım koleksiyonunun oluşabilmesi için yaratıcı 
bir fikrin yakalanması ve tasarıma yönelik geliştirme çalışmaları gerekmektedir. Mücevher 
tasarımcısının tasarım süreci içerisinde bilinçli ya da bilinçdışı yaratıcı düşünme sürecinde 
ilham kaynaklarına yönelmesi; fikir bulma, detaylandırma, kavramsal tasarım, ayrıntılı tasarım, 
uygulama, uygulama sonrası gözlem ve anlamlandırma gibi çeşitli tasarım aşamalarda yer 
alabilmektedir. İmgelem ve sezgiler aracılığıyla fikirlerin özgürce üretildiği yaratıcı düşünme 
sürecinde ilham, tasarımcıya her aşamada rehberlik etmektedir. Yaratıcı düşünme sürecinde; 
araştırma, ilham kaynağına yöneliş, kuluçka, ilham anı ve tasarımı gerçekleştirme 
deneyimlerinde tasarımcının bilişsel, duygusal, duyusal, sezgisel ve davranışsal olmak üzere 
çok katmanlı, bir dizi açık ya da örtük bilgisi bulunmaktadır. Polanyi (1958: 428) sanat, zanaat 
ve tasarım üretme bilgisinin tümüyle örtük bilgi olduğunu belirtmektedir. İlham, özellikli bir iç 
süreç olarak örtük bilgi içerisinde yer almaktadır. Mücevher tasarımcısının yöneldiği ilham 
kaynağı, tasarımda farklılık yaratırken, bir koleksiyonu kişisel ve özgün yapacak önemli bir 
unsurdur. Sektöre yönelik mücevher tasarımında, esinlenme için tasarımcıya özellikle rehberlik 
edebilecek bazı yollar aşağıda anlatılmıştır. 

Esinlenme için arkeoloji ve etnografya müzeleri, sanat fuar ve sergileri, çeşitli alanlardaki 
tasarımcıların çalışmaları, mücevher fuar ve sergileri, teknolojik gelişmeler, edebiyat, güncel 
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dergi, müzik ve klipler, dönem filmleri, tekstil ve iç mimari modasındaki kumaş, aksesuar ve 
ürün tasarımları, moda defileleri takip edilebilir. Botanik ve doğa parkı gezilerine çıkılıp, çeşitli 
doğa olayları gözlemlenebilir, botanik ve zooloji bilgisi pekiştirilebilir. Çeşitli kültürel 
simgeler, deyiş ve metaforik anlatımları çözümlemek üzere sanat tarihi, kültürel ve edebi 
metinler okunabilir. Sanatsal alt yapıyı geliştirmek/pekiştirmek amacıyla, reprodüksiyonlar ve 
çeşitli tasarımlar üzerinde estetik çözümleme yapılabilir, çizim etütleri ile görsel algı 
geliştirilebilir. Uzun bir zaman dilimde ama sürekli tekrarlanabilir olan tüm bu araştırmaların 
sağlayacağı entelektüel birikim, tasarımcıya özgün ve yaratıcı mücevher tasarlamak için zengin 
bir imgesel ve kavramsal bellek içeren bir alt yapı oluşturmaktadır. Dönemin ruhunu 
yakalayacak eğilimlerin öngörülüp, yaratıcı düşünce ile sentezlenmesi ve tasarımcının elde 
edilen tasarım verilerini estetik bir yaklaşım ile yorumlayarak kişisel bir stil oluşturması da 
önemli bir konudur. İlham kaynağı imge ve kavramların estetik çözümleme, tasarım esasları ve 
ilkelerinden hareketle yansılanması, yaratıcı mücevher ürünü tasarlamak için en önemli ortamı 
sağlar. Bu süreçte yaratıcı kişi imgesel, duygusal ve kavramsal olarak zengin bir kaynak olan 
bireysel belleğine başvurduğu gibi, dış dünyadaki her nesne ve olguya da yönelebilir. Yaratıcı 
fikir, imgelerin etkin olduğu zihinsel ve sezgisel bir şekillenme ile gelişir. Şekil 1.de mücevher 
tasarımcılarının araştırmalarından sonuç almak ve tasarımlarında bir tutarlılık oluşturmak için 
yaratıcı fikir oluşturma sürecinde yöneldiği ilham kaynakları gösterilmektedir. Şekilde ilham 
kaynakları olarak gösterilen her bir kavram kendi bağlamındaki çeşitli olay, olgu ve 
kategorileri içermektedir. 

 

Şekil 1: Mücevher Tasarımcısının Yaratıcı Düşünce Sürecinde İlham Kaynakları. 

Yaratıcı imgelemde oluşan çeşitli biçim, renk, doku gibi görsel unsurlar bilinç ve bilinçdışında 
çeşitli duygusal anlamlar, kavramsal unsurlar, imge ve sembollerle etkileşir. Yaratıcı fikir, yeni 
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bir form ya da ufuk açacak bir çağrışım şeklinde ilham anında yaratıcı bir coşkuyla dış dünyaya 
açılır. 

Tasarımcılar, tasarım sürecinde çeşitli yaratıcılık yöntemleri kullanırlar. Görsel algıyı 
güçlendiren ve soyut kavramları somut bir düzeyde çözümleme imkânı sunan zihin/fikir 
haritası, kavram şeması ve ilham panosu sıklıkla kullanılan yaratıcılık yöntemlerindendir. Bu 
yöntemler mücevher tasarımcısının zihninde dolaşan temasal çağrışımları gruplayıp, imgesel ve 
kavramsal odaklanışı kolaylaştırabilmektedir. İlham panosu ya da hikâye panosu adıyla bilinen 
panolar zihin haritasına kıyasla daha çok görsel veri ve malzeme içerir. Tasarım konusunu 
görselleştirme amacıyla oluşturulan bu panolar esinleyici çeşitli fotoğrafın iğnelendiği, çok 
farklı obje ve malzemelerin iliştirildiği, kolaj ve çizimlerin yapıldığı resim defteri, günlük ya da 
duvar panolarıdır. Çeşitli görsellerin ve objelerin bir arada görülmesi duyguları harekete 
geçirdiği için tasarımcılar dergi ve gazetelerden, internetten, kendi çektikleri fotoğraflardan, 
kumaşlardan, topladıkları objelerden yararlanarak tasarımlarını daha da yaratıcı kılacak olan 
ilham kaynağı doğrultusunda hikâye panolarını sürekli geliştirirler (Morris, 2006: 11, 12). 
Tasarımcı koleksiyonu için esinleyici doküman içeren ilham panosunu bireysel çalışma 
ortamında, sürekli görebileceği bir alanda sergileyerek görsel ve zihinsel olarak beslenir.  

Panoda yer alabilecek görsel kaynaklar; bitkisel ve hayvansal figürler, doğa ve şehir 
manzaraları, kartpostallar, çeşitli insan portreleri, çeşitli sanat ve tasarım ürünleri, önemli 
teknolojik buluşlardır. Güncel reklâm sloganları, dönem filmleri, mitolojik öyküler, müze, sergi 
ve defile katalogları da görsel ve yazılı kaynak olarak bu panoda yer alabilir. İlham panosunda 
sergilenebilecek çeşitli objeler ise; sezonun moda desen ve renk yelpazeleri, değerli taş, metal 
ve çeşitli alternatif malzeme örnekleri, giysi aksesuarları, otantik boncuk ve el işleri, deniz 
kabukları gibi somut nesnelerdir. Koleksiyon için panoda sergilenen görsel ve yazılı 
dokümanlar hikâyeleştirilerek yeni fikirlere ilham verici rol oynarlar. Panodan yararlanarak 
tasarımcı, çeşitli imgesel ve kavramsal çözümlemelerini kolaylıkla tasarımı üzerinde 
kurgulayabilir. Hikâye oluşturma için ilham panosundan seçilen öğelerle temasal 
sınırlandırmalar yapılabilir. İlham kaynaklarını gruplamak için renk hikâyeleri ve çeşitli alt 
panolar oluşturulabilir. Günümüzde dijital panolar da Pinterest gibi uygulamalarla devreye 
girmiş olup, yaratıcı fikir bulma sürecinde tasarımcılara etkin olarak yardımcı olmaktadır. 
İlham panosu vb. çeşitli uygulamalar yaratıcı bir eylem olarak tasarımcının esinlenmesini 
desteklerken aynı zamanda tasarımda özgünlüğü de ön plâna çıkartmaktadır. Resim 1.de 
mücevher tasarımcısı katılımcı A’nın üzerinde çalıştığı koleksiyonu için oluşturduğu ilham 
panosundan bir detay görülmektedir. Panonun geri kalan büyük kısmı ise tasarımcının 
eskizleriyle düzenlenmiştir. Pano, tasarımcının eskiz, tasarım ve model çalışmalarını yaptığı 
çalışma masasının karşısında ve atölye içerisinde sürekli görebileceği bir konumdadır. 
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Resim 1:  Mücevher Tasarımcısının İlham Panosundan Bir Detay (Fotoğraf: © Pınar Krom).  

İlham panosu detay resminde, tasarımcının koleksiyon temasına ilişkin olarak, belirli 
dönemlerin ruhunu yansıtan görsel öğeleri içeren çeşitli kolajlar, mitolojik figürler, kanat 
formları, klasik arabaların detay fotoğrafları, tasarımları için düşündüğü kullanıcı profiline 
yönelik çeşitli kadın imajları yer almaktadır (Resim 1).  

ARAŞTIRMA METODU 

Araştırma Problemi: Çalışma, profesyonel ve alanında yaratıcı mücevher tasarımcılarının 
“yaratıcı unsur olarak ilham” deneyimlerini anlamak yoluyla, yaratıcı fikir oluşturma daha iyi 
nasıl geliştirilebilir ve desteklenebilir sorusunu adres almaktadır. Bu doğrultuda araştırma, 
profesyonel mücevher tasarımcısı katılımcıların yaratıcı unsur olan ilhama dair olgusal 
deneyim ve örtülü bilgilerini, toplanan verilerden yola çıkarak daha önceden bilinmeyen 
birtakım sonuçları birbiri ile ilişkisi içinde açıklamayı amaçlar. Örtülü bilgi, bireylerin 
içselleştirilmiş öğrenme süreçlerinde uzun zamanda oluşur ve bireyler arası anlatım yoluyla en 
hızlı olarak günlük çalışmaları da içine alacak şekilde iletilebilir (Kanter, 1999; Davenport ve 
Prusak, 2001). Her tasarımcının aynı aşamalardan geçtiği kesin olarak söylenemez, ancak 
katılımcı mücevher tasarımcılarının yaratıcı unsur olarak ilham süreçleriyle ilgili ifadelerine 
dair sistemli bir betimleme yapıldığında ortaya çıkan tabloların gelecekteki çalışmalarda 
kullanılabilmesi nedeniyle önemi vardır. 

Yöntem: Araştırmanın yöntemi, nitel araştırma geleneği içerinde yer alan fenomenografidir. 
Fenomenografik araştırma yöntemiyle, mücevher tasarımcılarının ilhama dair düşünceleri, 
ilham kaynakları, mevcut ve olumlu/olumsuz koşulların yaratıcılıklarına etkisi ve yaratıcı fikir 
bulma sürecini etkileyen çeşitli unsurlara bağlı olarak ilham deneyimlerindeki ortaklık, anlamlı 
benzerlik ve farklılıklar belirlenmek istenmiştir.  

Fenomenografi, insanların içlerinde bulundukları evren içinde karşılaştıkları fenomenlerle ilgili 
olarak ne algıladıkları, ne anladıkları, deneyimlerinin neler olduğu ve deneyimleri hakkında 
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neler düşündükleri ile ilgilenen ve bunların farklılıklarını göstermeyi amaçlayan ampirik bir 
araştırma yöntemidir. Hasselgren ve Beach’in (1997:192) ifadesiyle; fenomenografi, etimolojik 
kökleri Yunanca görünme (phainomenon) ve betimleme (graphein) sözcüklerinin birleşimi 
olarak görünenlerin betimlenmesi olarak tanımlanabilir. Bireysel algı farklılıklarına 
odaklandığı için genelleme kaygısı gütmeyen fenomenografik araştırmanın amacı Ashworth ve 
Lucas’a (1998) göre; çeşitli fenomenlerin farklı yollardan nasıl anlaşıldığını nitel olarak 
açıklamak ve bunun sonucunda ortaya çıkan kategorilere göre farklı kavrayışları sistemli 
ayırmaktır. Fenomenografi, gerçek olguyla ilişkili olabilecek olan bu kavramların doğruluk ya 
da gerçeğe uygunluğu konusunda herhangi bir yargıda bulunmaz (Marton,1986: 33). 
Fenomenografik araştırma için en fazla tercih edilen veri toplama yöntemi, katılımcılarla yüz 
yüze bireysel görüşme yapmaktır. Bireylerin yaşantılarını ifade etmeleri için pek çok yol 
vardır. Bireylerin olguları nasıl gördüklerini açıklama yolları ile ilgili olarak grup görüşmeleri, 
gözlemler, resimler, yazılı yanıtlar ve tarihsel belgeler fenomenografik çalışmalarda temel bilgi 
kaynağı olarak kullanılmaktadır (Marton,1994:1124). Öz ve bütünsel olarak, araştırmacı 
fenomenografik yöntemle, bireylerin çeşitli olay, olgu ve nesnelere karşı olan algılarından 
tanımlama kategorileri oluşturmaya çalışır.  

Örneklem seçimi: Profesyonel mücevher tasarımcısı olan toplam altı katılımcı, araştırma 
örneklemi olarak çalışma evrenini oluşturmaktadır. Nitel araştırmalarda, daha fazla ve 
derinlikli veriler sağlamak için katılımcı sayısı genellikle küçük tutulmaktadır (Miles ve 
Huberman, 1994). Katılımcıların belirlenmesinde, amaçlı örnekleme modeli içerisinde, ölçüt 
örnekleme uygun görülmüştür. Ölçüt örnekleme modelindeki temel anlayış, araştırma konusu 
için önemli olduğu düşünülen bir dizi ölçüt belirlemek ve bu ölçütleri karşılayan örneklemin 
araştırma evrenini bütün nitelikleri ile temsil edebilmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). 

Çalışma evrenini temsil edebilecek katılımcılar olan mücevher tasarımcılarının ortalamanın 
üzerinde yaratıcı ve özgün tasarımlara sahip, başarılı çalışmalarıyla alanında söz hakkı 
bulunan, kendilerini rahat ifade edebilen, bilgi paylaşımına açık, konular üzerine ayrıntılı bilgi 
verebilecek, çeşitli eğitim ve meslekî deneyimleri olan kişiler olmaları ölçüt olarak 
belirlenmiştir. Bu nedenle kurumsallaşmış ve/veya bağımsız butik tasarım kategorisi içerisinde 
özgün ve yaratıcı ürün değeri olan profesyonel mücevher tasarımcılara yönelinmiştir. Ayrıca, 
araştırmaya katılma isteği gönüllülük de ölçüt alınarak, katılımcılar ön görüşmelerle araştırma 
hakkında bilgilendirilmişlerdir.  

Pilot Çalışmalar: Araştırmanın ampirik kısmı, marka gücü yüksek, seri üretim ölçekli üretim 
yapan kurumsal bir mücevher firmasının tasarım bölümünde katılımcı-gözlemli iki pilot 
çalışma ile başlamıştır. Tasarımcıların günlük tasarım süreci içerisinde çalışma ortamları 
gözlemlenmiş ve tasarımcıların genel iş akışı ve sorumlulukları ile bağlantılı tasarım sürecinde 
yaşadıkları yaratıcılık sorunları hakkında görüşülmüştür. Edinilen bilgiler ve literatür 
doğrultusunda ham sorular oluşturulmuştur. Çalışma örnekleminden ayrı olarak dört farklı 
mücevher tasarımcısı ile yapılan pilot çalışmalar aracılığıyla hazırlanan sorular denenmiştir. 
Pilot çalışmalar sonrası elenen, değiştirilen ve son halini alan soruların uygun olduğuna karar 
verildiğinde saha çalışmasına başlanmıştır. 

Veri Toplama: Bu aşamada, veri çeşitlendirilmesi (data triangulation) yoluna gidilmiştir. 
Gözlem, görüşme ve doküman inceleme olmak üzere üç tekniğin bir arada olmasının nedeni; 
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tasarımcının ilhama dair görüşlerini ilk elden kavrama, araştırmanın geçerliliğini ve 
güvenirliliğini önemli ölçüde arttırma amacıyladır.  

Tasarımcıların ilham olgusal deneyimlerini anlamak üzere yapılan derinlemesine görüşmeler 
bir-buçuk ilâ üç saat aralığında sürmüştür. Yarı yapılandırılmış soruların sorulduğu ve biçimsel 
olmayan sohbet tarzı görüşme verileri ses kaydıyla belgelenmiştir. Doküman inceleme veri 
toplamasıyla anlatılan, katılımcılardan kendilerine ait en az üç farklı koleksiyon üzerinden 
yaratıcı fikir bulma ve ilham süreçlerini anlatmalarıdır. Böylelikle, katılımcıların görüşme 
sürecinde anlatmış oldukları ilham olgusal deneyimlerini yapıtları üzerinden aktarma ve verilen 
cevapları bir başka yönden değerlendirme olanağı sağlanmıştır. Araştırma örneklemi 
katılımcıların atölye ya da tasarım ofislerinde çevresel özellikler gözlemlenip ortamda görüntü 
kaydı (fotoğraf) yapılarak veri toplamanın amacı, günlük çalışma ortamına yansıyan yaratıcı 
fikir bulma teknikleri ve esinlenmeye dair kişisel bakış ve yolların izlerini sürmektir.  

Veri Çözümleme: Fenomenografik analiz için öncelikle sözlü görüşme verileri metne 
dönüştürülmüştür. Sözlü veriler tematik olarak sınıflandırılmış, detaylı okumalarla tanımsal 
bulgular elde edilmiştir. Bu aşamada her bir mücevher tasarımcısının tanım bulguları diğeriyle 
kıyaslanarak sistemli tanımlamalar oluşturulmuş, tablo halinde düzenlenmiştir. Ortaya çıkan 
farklı kavrayışlar gruplandırılarak, tanımsal kategoriler oluşturulmuştur. Ardından sonuç ve 
öneriler geliştirilerek tartışmaya açılmıştır.  
 
BULGULAR VE YORUMLAR 

Araştırmaya katılan altı katılımcı, araştırma konusu ile ilgili çeşitli sorulara farklı cevaplar 
vermişlerdir. Mücevher tasarımcısı katılımcıların söz konusu fenomeni deneyimleme ya da 
anlamalarındaki niteliksel benzerlikler ve farklılıklar çeşitlilik oluşturmaktadır, fenomenografik 
analiz bu çeşitliliğin anahtar kısımlarını belirlemeye çalışır. Fenomenografik analiz ile 
öncelikle katılımcı tasarımcıların yaratıcı unsur olarak ilham fenomenini algılama, 
deneyimleme ve betimlemeleri dikkate alıp tanımlanmıştır. Bireyi nesne ve fenomenden ayrı 
olarak gören düalist yaklaşımı reddeden fenomenografik yöntemde gerçeklik, bireyle fenomen 
arasındaki ilişkiler oluşturularak kurulur (Trigwell, 2006). Fenomenografik veri analizi 
aşamalarının sırasıyla gerçekleştirilmesi sonucunda alınan cevaplara ilişkin çeşitli ortaklık, 
anlamlı benzerlik ve farklılıklar saptanmıştır. Bu doğrultuda birbiri ile ilişkili tanımsal 
kategoriler oluşturulmuştur. Anlamdaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya çıkaran kavramların 
merkezi anlamını temsil eden tanımlama kategorileri, bir fenomenin tanımlanabilen, analiz 
edilebilen ve anlam yakalanabilen ana hatlarını başka yollarla ortaya koyarlar (McCosker vd., 
2003: 2). Bowden’in (1994) ifadesiyle; “katılımcılar tanımlama yaparken yaşantıyı açıklamada 
kullanılan dil çok önemlidir. Katılımcılar genellikle benzer şeyleri söylerler, fakat ima ettikleri 
anlamlar birbirlerinden farklıdır, benzer düşünceleri oldukça farklı terimlerle ifade ederler 
(Bowden, 1994: 51). Marton (1981) her bir tanımlama kategorisinin sayı, özellik ve sınırlarını 
inançlar, değerler, ahlâkî değerler, kültür ve zamanın belirlediğini vurgulamaktadır. 

Katılımcıların ilhama dair çeşitli olgusal deneyimlerine yönelik fenomenografik analiz bulgu 
tabloları ve her bir tablo sonunda tanımsal kategorileri aşağıda sunulmuştur. Tablolarda 
araştırma örneklemi mücevher tasarımcılarına A, B, C, D, E, F kodu verilmiştir. Tablo 1.de 
katılımcıların çalışma koşullarıyla bağlantılı yaratıcı fikir oluşturma sürecinde zaman ve 
mekânı nasıl değerlendirdiklerine dair analiz yer almaktadır. 
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Tablo 1: Yaratıcı Fikir Oluşturma Sürecinde Zaman ve Mekânı Değerlendirme. 
 Atölye 

 
Ev-
Atölye 
 

Ev 
 

Okul-
Atölye 

Eve 
Dönüş 
Yolculuğu 

Çalışma 
Mekânı 

A, B, C, D, F B, E  E  

Yaratıcı 
Fikir 
Oluşturma 
Mekânı 

 
A,B, C, D, F 

 
B 

 
A,B,C,E 

 
E 

 
E 

Çalışma 
Zamanı 

A. Mesai saatinden uzak, gerektiğinde Pazar 
günü çalışma 
B. Özel ders verme / Tasarım- prototip 
aşaması 
C. Üretim 
D. Günlük rutin üretim / Sergi hazırlıkları 
F. Özel ders verme / Tasarım ve üretim 
süreci 

 
B, E 
 

  
E. Eğitim, 
idarî işler / 
Denemeler, 
sergi 
üretim 
çalışmaları. 

 

Yaratıcı 
Fikir 
Oluşturma 
Zamanı 

A.Sakin ve gergin olmayan zamanlar, 
akşamları 
B. Prototip üzerine düşünme 
D. Fikirle üretime başlama, çalışma 
sürecinde fikrin doğurganlığı 
F. Çalışırken fikrin oluşumu. 

 
B 

 
A,B,C,E 

  
E 

 
Tablo 1.de gösterilen tasarımcıların mevcut çalışma ortamı etkeniyle bağlantılı yaratıcı fikir 
oluşturma zaman ve mekân tercihlerinde niteliksel olarak üç farklı tanım kategorisi 
belirlenmiştir: 
1.Mevcut ortam ve koşulları optimum değerlendirme, 
2.İş disiplinini yaşam tarzına, çalışma ve yaratıcılığını çevresel faktörlere göre uyarlama, 
3.Motive olma, odaklanma, yoğunlaşma, meşgul olunan iş ve konuyla bağlantılı olma gibi 
psikolojik yönler. 

Tablo 2.de ilham kaynaklarını tanımlamaya dönük alınan cevaplar tanımlar haline getirilip beş 
ayrı kategori oluşturulmuştur. İfadelerde aktarılan ilham kaynaklarının tasarımlara yansıma 
boyutu, görüşmelerde doküman olarak tasarımcıların sunmuş olduğu ürünler incelenerek 
desteklenmiştir.  

Tablo 2: İlham Kaynaklarına İlişkin Tanımlama Kategorisi. 

Soru: İşinizle bağlantılı olan ya da olmayan size ilham veren ve yaratıcı katkı sağlayan kişi, konu, sanat eseri, 
mesleğinizden ayrı özel bir yeteneğiniz, ilgi alanı veya başka şeyler varsa nelerdir? 

Cevaplar

(A) Sinema, fotoğraf özellikle. Anish Kapoor ve Anthony Gormley bence çok önemli iki heykeltıraş. Genelde üç 
boyutlu şeylerden etkileniyorum, onlara doğru daha yakınım. Grafik sanatlar, resim olarak bir ton Rönesans ustası 
sayabilirim içerisinde. Modernlere gelince çok aklımda yok ama çok var. Devamlı gördüklerim kovaladıklarım 
var… Biyoloji, Japon sanatları, el sanatları, o daha da meraklı olduğum bir şey. Kuyumculuk tarihi mücevher 
tarihi evet ama bir yere kadar. Beni daha fazla çağdaş mücevher, takı ilgilendiriyor, çünkü orada limiti daha fazla 
zorluyorsunuz. Mimarî de var. Görsel olan birçok şey. Ana noktada doğa olayı var. Çoğu şey zaten ondan 
çıkmıyor mu? Ne arıyorsanız kökü oraya gidiyor… Arkeoloji merakım var yazları… Böcek toplarım. 
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(B) Geçenlerde Giacometti sergisine gittik. Bu kadar üretken bir insanı görünce çok hoşuma gidiyor. İşinden 
birebir almak değil ama onun çalışma disiplini, ondan çok mutlu oluyorum. İşlerini gördüğüm, tutarlı ve bana 
heyecan veren eserleri olan kişiler. O tarz sergiler, film, heyecan veriyor. Doğayla hiçbir bağlantım yok. 
Kalabalıkta yaşıyorum, ama şehir ve mekânla çok bağlantım yok. Düşünce. Hep önceki iş, bir önceki iş neydi? 
Gerçekçi birisiyim, ama yoğun duygusal olduğum anlarda dönemlerde sorularımdan çıkmışlardır meselâ... Hiç 
hobim yok çünkü bir şeyim yarım yapmak bir türlü içime sinmiyor. Boş zamanlarımda arkadaşlarımla buluşmak, 
yemek yemek, gezmek gibi şeyler yapıyorum. 
(C) Eşim dünyaya açıktır, çok okur ve yazar anlatır, tasarımcıdır; o iyi bir kaynaktır. Seyahat etmek, okumak, 
fotoğraf çekmek, modern heykel ve sanatla ilgilenmeyi severim. Noguchi'yi severim. Isamu Noguchi…Calder de 
severim. Günlük hayat da ilham veriyor. Etrafta, çöpte, orada burada topladığımız güzellikler ve çirkinlikler 
aslında. Bir şeyleri fark etmeyi, detayları görmeyi severim. Çok biriktiriyorum, onların doğrudan katkısı oluyor. 
Biriktirdiğim şeyleri kullanıyorum. 
(D) Doğal taşların doku ve yüzeyleri, mermer kesitleri. Doğadaki tekrar, detay, dokular. İşini sevdiğim birtakım 
sanatçılar var, aslında bir seramik parçası, bir cam ya da bir sanat eserinin bir köşesi de olabiliyor. Daha çok 
eğlenceli ve işte çağdaş sanat denilen, daha çok günlük işlere yönelik, eğlenceli işleri daha çok seviyorum, ama 
kendi işlerim öyle olmuyor. Biraz daha zanaatı daha ağır olan. Aslında Çağdaş mücevher diyorum, ama arkasında 
biraz tradisyonu olan şeyler yapıyorum aslında… El becerim, koordinasyonum iyidir. Bilim-kurgu, araştırma ve 
tarih okumayı, arkeoloji, sinema ve gezmeyi severim. Okuduklarımın yansıması olduğunu hiç zannetmiyorum, 
onlar benim kendi dünyamda. 

 (E) Spesifik olarak işaret edebileceğim bir şey yok ama yaşadığım, içinde bulunduğum çevre ve zaman beni 
sosyal ve kültürel, psikolojik yönlerden etkiliyor. Tüm birikimler, deneyimler zenginliktir, hepsinin katkısının çok 
olduğuna inanıyorum. 

 (F) Art Deco Mimarî, Chrysler Building’e bayılırım, o endüstriyel hava çok çeker beni. Detaylar, fotoğraf 
çekmek, grafik. Arkeoloji de çok etkilemiştir… Sinemadan çok besleniyorum. Hatta bazen eski filmlerdeki 
karakter kadına, adama göre tasarım yaparım kafamda. Çalışan elleri ve mesleğine âşık insanları çok severim. 
Biyografi ve otobiyografi severim, mucitler çok etkilemiştir beni. Kumaş bilgim sonsuz benim, Dikiş bilgim kalıp, 
malzeme bilgim, oradaki âletleri çok iyi kullanırım.     

 İfade Özeti                      Tanımlama 
A Sanat, mücevher tarihi, fotoğraf, doğa, arkeoloji, böcek 

toplama.                       
Sanat / Özel ilgi alanları   

B Yaratıcı kişiler, önceki tasarımına ve kendine dair düşünme.          İlham verici kişiler/ Tasarımları, yaşam 
deneyimleri 

C Eşi, detaylar, seyahat, sanat, fotoğraf, koleksiyon.       Eşi, detaylar, gezi, sanat / Koleksiyon 
objelerini mücevhere dönüştürme 

D Doğadaki doku, detaylar, sinema, seyahat, Çağdaş Sanat.                     Doğa ve detaylar / Gezi, Çağdaş Sanat 
E Zaman ve mekânın sosyo-kültürel, psikolojik etkisi, 

deneyimler.                                         
Yaşam deneyimleri                                                                               

F Mimari, fotoğraf, mucit biyografisi, sinema karakterleri, 
dikiş.                        

Detaylar ve karakterler / Özel ilgi alanları   

 
Tablo 2.de tasarımcıların işleriyle bağlantılı olan ya da olmayan kendilerine ilham veren ve 
yaratıcı katkı sağlayan kişi, konu, sanat eseri, mesleklerinden ayrı özel bir yetenek, ilgi alanı 
veya başka şeylerin neler olduğuna dair soru, verilen cevaplar, ifade özetleri ve tanımlamalar 
yer almaktadır. Tasarımcıların ilham kaynaklarıyla bağlantılı niteliksel olarak beş farklı tanım 
kategorisi belirlenmiştir: 

 1.Sanat, 2.Detaylar, 3.İlham kaynağı kişi, 4.Özel ilgi alanları, 5.Yaşam deneyimleri.  
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“Sanat” tanım kategorisi A, C, D, F katılımcılarının cevaplarında sinema, fotoğraf, mimari, 
klasik ve çağdaş sanat, modern heykel, grafik, arkeoloji, mücevher sanatı/tasarımı olarak yer 
almaktadır. “Detay” tanım kategorisini A, C, D, F katılımcılarının cevapları oluşturmaktadır. 
Detay kategorisi ile doğanın içerisinde yer alan detaylar (ör. mermer dokusu, canlıların 
detayları) tanımlandığı gibi yapay olarak mimarideki çizgisel detaylar da bu tanımlama 
dahilindedir. İlham kaynağı olarak “kişi” tanım kategorisini B, C, F katılımcılarının cevapları 
oluşturmaktadır. Yaratıcı ve başarılı kişiler araştırma merakı, mesleklerine duydukları sevgi, 
yaratma azmi özellikleri nedeniyle tasarımcılar üzerinde moral değer motive edici ve esinleyici 
olarak önemli bir role sahiptir. Katılımcı F, ayrıca sinema karakterlerinden aldığı ilham ve 
imgelemi “kişi/karaktere özel tasarım” olarak ürünlerine aktarmaktadır. “Özel ilgi alanları” 
tanım kategorisini A, C, F katılımcılarının cevapları, “yaşam deneyimleri” tanım kategorisini 
ise B ve E katılımcılarının cevapları oluşturmaktadır. Sonuç olarak; araştırmaya katılan tüm 
tasarımcılar, işleriyle bağlantılı olan ya da olmayan kendilerine ilham veren ve yaratıcı katkı 
sağlayan konu ve kişilerle ilgilidirler. Bazıları ise mesleklerinden ayrı özel yetenek ya da ilgi 
alanlarına sahiptirler. Bu da, tasarımcıların yaratıcılık ve esinlenmelerine doğruca katkı 
sağlamaktadır. 

Tablo 3.de katılımcıların “fikir oluşturmayı başlatıcı ilk eylem”lerine dair yapılan analiz yer 
almaktadır. 

Tablo 3: Fikir Oluşturmayı Başlatıcı İlk Eylemleri Tanımlama Kategorisi. 

Soru: Tasarım sürecinizde fikirlerinizi oluştururken ilk eyleminiz? Eskiz, araştırma, ani ve tetikleyici bir dürtü 
vb.

Cevaplar
 

(A) Anî tetikleyiciler, notlar, fikir üzerine konuşmalar. En iyi tarafım not tutar ve sürekli çizerim, sonra onları bir 
pano oluşturuyorum. Buradakiler çok komplike bile neredeyse, üç aşağı beş yukarı ben zaten ne olduğunu 
anlıyorum. Buradan yola çıkıp mumda çok daha farklı bir hayat kazanabiliyor. Mumla daha çok motive 
oluyorum. Genellikle form üzerinde araştırma geliştirme. 
(B) Meselâ bir gezi konusundan çıkan bir şeyler oluyor, bir yere gittiğimde bir şeylerin aklıma gelmesi... Yapılan 
işin orayla çok bağlantısı olmayabiliyor. Tamamen kafa yapısının orada rahat olmasıyla alâkalı. O bir çıkış 
noktası oluyor insana. Not alıyorum. Taslak gibi çizebilirsem çiziyorum. Bazen de tezgâhta çalışarak geldiği için 
o arada not alarak ya da çalışarak gerçekleşiyor. Bir önceki konuya bağlı gelişen şeyler de var.  
(C) Arada bir, bir beyin haritası yaparım. Teknikle ilgili araştırma yaparak, yapabileceğim şeylerin sınırlarını 
bilmek isterim. Ondan sonra gerisi yatıp hayal kurmak. Biraz araştırma üzerine ani ve tetikleyici bir dürtü 
olabilir. Onu biraz araştırma, o… Örnek gösterdiğim çalışmalara nasıl başladığımı düşünürsem, bir iğne takayım, 
yakama takayım, ani bir dürtü. Diğerlerinde de öyle… O olmadı, iyi peki bu oldu, bunu ne yapayım? 
Boyayayım… 
(D) Eskiden çiziyordum. Şimdi artık çizim çok minimumda, ancak aklıma gelen bir fikri karalıyorum ki, 
unutmayayım diye. Şimdi direkt elimde başlıyorum. 
(E) Birikimler karşıma çıkan bir görüntüyle birleşerek esin anını oluşturuyor. Önce düşüncede kurgulama sonra 
kâğıda aktarma, maket ya da malzeme denemeleri ile boyuta karar verdikten sonra arkası çorap söküğü gibi 
geliyor. Bir tasarım diğeri hakkında fikir veriyor. 
 (F) Bazen eskiz bazen hiç eskiz yapmadan doğrudan çalışma. İlk yaptığımı sevmiyorum, yanını kesiyorum, 
oradan bir şey daha ilâve ediyorum. Aslında o kadar maket yapar gibi çalışırım ki ben. Hafızaya aldığım şeyler 
ufak ufak oraya dökülmeye başlıyor. O işte böyle tık diye gelmiyor. Onun için yolda olmak gerekiyor. Yine belki 
masaya oturmak, tezgâha oturmak, bir şeyleri başlıyorsunuz düşünmeye o sırada çıkıyor. Benim için bu. Bir anda 
değil işte o, yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Bir tane çıkmıyor zaten. Hafızaya aldığım şeyler ufak ufak oraya 
dökülmeye başlıyor. 
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 İfade Özeti                      Tanımlama 
A Anî tetikleyiciler, not, ilham panosu, eskiz, mum model.                                       Hazırlık, ilham, gerçekleştirme 

(prototip) 
B Rahat zihin ile ilham, not, taslak, üretirken fikir, önceki konuyla 

etkileşim.                      
Kuluçka, ilham, hazırlık/ Üretirken 
fikir 

C Beyin haritası, araştırma, kuluçka, anî tetikleyici bir dürtü.                                                                           Hazırlık, kuluçka, ilham 

D Kendiliğinden olgunlaşmış tasarım fikriyle doğruca üretim.                                                  Spontane bir ilhamla doğruca üretim 
E Esin anı, fikri geliştirme, çizim, deneme ve uygulama, yeni bir 

esin.                                     
İlham, hazırlık, gerçekleştirme, yeni bir 
ilham 

F Eskiz ve üretim aşamasında fikirlerin yansıması.                                                        Hazırlık / Deneysel-doğaçlama 
üretirken fikir 

 
Tablo 3.de “fikir oluştururken ilk eyleminiz nedir” sorusuna verilebilecek cevap olarak “ilk 
eylem” yerine, her bir katılımcının daha uzun ve açıklayıcı bir ifade ile yaratıcı fikir bulma 
sürecinin tamamını, kendi açılarından işleyişini değişik ve dikkat çekici ifadelerle anlattıkları 
görülmektedir. Tablodaki tanımlamalarda tasarımcıların yaratıcı fikir bulma süreçleri sistemli 
bir dizi olarak sunulmuştur. Verilerin analizinde cevaplar ortaklık, benzerlik ve farklılıklarına 
göre kategorilere ayrılmış, sonuçta fikir oluştururken ilk eylemin hangi yolla gerçekleştiği 
hususunda üç ana kategori ortaya çıkmıştır. “Fikir oluşturmayı başlatıcı ilk eylemler”, başlıca 
üç ana tanımsal kategoriden oluşmaktadır;  
 
1.Hazırlık (A, C, F), 2.İlham (D, E) ve 3.Üretirken fikrin doğması (Üretimle iç içe ilham) (B, 
F). 
 
Tablo 3.deki cevaplar yaratıcı düşünme bağlamında analiz edildiğinde, tüm tanımlamalar 
Wallas’ın (1926: 79–107) modellediği yaratıcı düşünme sürecinin dört temel aşaması olan 
hazırlık, kuluçka, aydınlanma (ilham), doğrulama (gerçekleştirme) aşamalarını 
doğrulamaktadır. Bu dört aşama arasındaki geçiş sıralı olmayabilir; aşamaların kesişmesi, 
örtüşmesi ve iç içe geçmesiyle evrelerin sırası değişebilir ve ileri geri süreçler arasında geçiş 
mümkündür. Öte yandan, üretirken fikrin doğması (üretimle iç içe ilham) kategorisi Wallas’ın 
modelinde yer almaz. Katılımcı B, başka bir üretim esnasında aklına gelen yeni bir fikri not 
almakta ya da çalışırken gerçekleştirmektedir. Katılımcı F’nin daha önce bir eskiz ve tasarım 
hazırlamadan, zihninde herhangi bir fikir kurgulamadan başladığı deneysel-doğaçlama çalışma 
sürecinde mücevher tasarımı olarak somutlaştırdığı fikirler belleğinden yansımalardır. Her iki 
katılımcının fikir oluşturma süreçleri bağlamında, “üretirken fikrin doğması” tanımsal 
kategorisi; iç içe geçmiş olarak kuluçka, ilham ve gerçekleştirme evrelerini kapsamaktadır.  
 
Tablo 4.de katılımcıların yaratıcı süreçte ilhamın/esinin önemi ve ilham/esine ilişkin 
düşüncelerini tanımlamaya dönük analiz yer almaktadır.  
 

Tablo 4. İlham/Esine İlişkin Düşünceleri Tanımlama Kategorisi. 

Soru: Sizin için yaratıcı süreçte ilhamın önemi nedir? İlham ve esin hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cevaplar

(A)Bir şeylerden esinlenmek, ihtiyaç var, bir referans noktasından çıktığınızda bir şeyi daha rahat 
şekillendirebiliyorsunuz. Tamamen emprovize bir şey de çıkarabilirsiniz, adını koyamazsınız ilhamın. Aslında o 
çok uzun süredir dolmuş şeyin damıtılmış halidir. Ama diyemezsiniz ki ben bunu kuştan esinlendim, o 25 küsur 

http://www.akademikbakis.org/


 

 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 56          Temmuz - Ağustos 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 
 
 

 41 

senelik şeyin, bir şeyle ortaya çıkmış halidir. Yaparsınız güzel olur, üstüne de düşünürsünüz. Bir şeyi günlerce, 
saatlerce bir araya getirip ilham tablosu yapmadan da emprovize çok şey olabiliyor.  
(B) Çalışmak gerekiyor. Birden de gelebilir, aslında. Bilmiyorum, benim için net tanımlanmış bir şey değil 
sanırım, bu ilham konusu. Boş durarak birden kimsenin aklına bir şey geleceğini zannetmiyorum. Bir çalışma 
pratiğiniz varsa gelir, yoksa hiç gelmez. Hiçbir şey düşünmüyorsanız, kafa yormuyorsanız, çalışmıyorsanız birden 
bir ilham geleceğine ben çok inanmıyorum, bana gelmez yani öyle düşünüyorum. Bilmiyorum belki öyle 
çalışanlar da vardır. 
(C) İlham ve esin nedir tam bilmiyorum. Düşünme ve çalışmayla ilgili bir şey olduğuna inanıyorum. Bir konuya 
yoğunlaşıp onunla ilgili ne kadar çok şey düşünüp, bilgi üretip, ne kadar geniş bakabilirseniz, o zaman ilham ya da 
esin zenginleşiyor, işe yarar bir hale geliyor, besleniyor, olmadık yerde insanın aklına bir şey gelebiliyor. Bir 
tarafınız zaten hep çalışıyor, hiçbir zaman durmuyor. Aklınızın bir köşesinde bir soru varsa, gider gelir arada 
düşünürsünüz, bir plâna gider o hep orada durur çözülene kadar. 

(D)Yaptığınız şey bir sonrakine kapı açıyor, o da ilham oluyor aslında bir şekilde. Bu arada baktığınız ağacın 
yaprağı da olabilir meselâ, gördüğünüz bir heykel de olabilir. Bu da yaptığınızın üzerine geliyor tâbii. Sizin kendi 
yaptığınıza bir yüzey, bir doku olarak yansıdığı oluyor. 

(E)Yeni bir fikir oluşturma aşamasında karşıma çıkan bir fotoğraf, çiçek, ağaç, manzara, bina yani her şey esin 
kaynağı olabiliyor. Aslında bilinçaltı ya da birikimler sizi yönlendiriyor ve siz farkına vardığınızda ona esin anı 
diyorsunuz. Her zaman gördüğümüz bildiğimiz fakat o açıdan bakmadığımız şeyler genetik kodlar, toplumsal, 
sosyal olaylar o an gün yüzüne çıkabiliyor. Sanatçıların şanslı olduğu kısım bence bu, bizler duygularımızı, 
düşüncelerimizi görselleştirme şansına sahibiz. Geçmişe ait birikimler, travmalar, iyi- kötü anılar forma, biçime 
dönüştüğünde insana kendini tanıma ve yeniden keşfetme şansı veriyor.  

(F) İlham konusu çok tartışmalı bir şey. İlham öyle tavanlara bakıp da gelen bir şey değil. Bir başlangıç yapmak 
gerekiyor. Farkında olmadan biriktirdiğimiz şeyler var ya, o ilgi alanlarımız. İlham süreci, o beslenme süreci 
sürekli, dışarıda da oluyor tâbii ki. Eğer ulaşamadığım kaynaklara ihtiyacım varsa, o zaman geziyorum da. Ondan 
sonra eskizlere başlıyorum. Ama bazen hiç eskiz yapmadan direkt tezgâhta çıkartırım yapacaklarımı, orada 
şekillenir. 

 İfade Özeti                      Tanımlama 
A Esinle rahat şekillendirme, birikimlerle 

emprovize çalışma.                 
Esin ihtiyacı / Esin, doğaçlamada yansıyan birikimlerdir. 

B Çalışma ve düşünme içerisinde esin.                                                                              Esin, düşünme ve çalışmayla gelir. 
C Yoğun düşünme ve çalışma temelli esin                                                                        Yoğun düşünme ve çalışma ile esin doğar ve zenginleşir. 
D Çalışmaların birbirine ilham vermesi, dışsal 

yansımalar.   
Esinleyici, çalışılan tasarımlar ve dışsal yansımalardır.  

E Algılamada birikimlerin etki ve çağrışımı esini 
oluşturur, yaratımla kendini keşif 

Esin, bellekteki birikim ve deneyimlerin algısal 
çağrışımla keşfidir. Esinle açığa çıkan birikimler 
yaratımla kendini tanımaya yol açar. 

F Esini, farkında olmadan birikimler, ilgi alanları 
ve sürekli beslenme oluşturur. Eskiz ya da 
doğaçlamada ortaya çıkar.   

Esini oluşturan hazırlık ve farkında olmadan birikimlerle 
kuluçka sürecidir. Eskiz ya da doğaçlamada ortaya çıkar. 

 
Tablo 4.de yaratıcı süreçte ilham/esine ilişkin düşünceleri tanımlamaya dönük soru ve cevaplar, 
ifade özeti ve tanımlamalarla oluşan analiz yer almaktadır. Veri analizi doğrultusunda, iki ana 
tanım kategorisi oluşturulmuştur:  

1. Esini oluşturan ve verimli kılan, düşünme ve çalışmadır (B, C, D). 

2. Esin; bellek, birikim ve deneyimlerin yaratıcı düşünme sürecine ve doğaçlama tasarıma 
yansımasıdır (A, E, F).  
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Özellikle A, C, E, F katılımcılarının cevaplarında uzun kuluçka süreci yer almaktadır. San 
(2003: 124) “kuluçka döneminin hazırlık aşamasındaki gibi dakikalar süreceği gibi haftalar ya 
da yıllar sürebileceğini” belirtmektedir.  
 

Tablo 5.de katılımcıların ilham süreçlerini etkileyen motivasyonları ve yaratıcılıklarını arttırıcı 
ya da ket vurucu unsurları tanımlamak üzere yapılan analiz yer almaktadır.  

Tablo 5: Motivasyonlar ve Yaratıcılığı Arttırıcı/ Ketleyici Unsurlara İlişkin Tanımlama Kategorisi. 

Soru: İlham sürecinizi etkileyen içsel ve dışsal motivasyonlarınız, yaratıcılığınızı arttırıcı ya da ket vurucu 
unsurlar nelerdir? (çevresel, kişisel vb.)

Cevaplar

(A) Negativite, ket vuran unsur. Ne bu böyle, olur mu olmaz mı filân gibisinden. Motive eden de yaptığınız şeyin 
güzel bir şey olduğunu görmek, takdir görüyor olmak. Onu başarılı bir şekilde ortaya çıkarmak. 
(B) Gerçekçi birisiyim, ama yoğun duygusal olduğum anlarda, dönemlerde sorularımdan çıkmışlardır meselâ. Bu 
işlerim kendimin farkında olmakla alâkalı diyeyim. Bir de biraz cesur olmak gerekiyor, aman bu da olmaz ki 
dememek lâzım. Deneyip sonuna kadar uğraşıp, bazen tembellik yapıyorum meselâ, çok uğraşmayıp ben bunu 
üretmem dediğim şeyler olabiliyor, ama onu yapmamak gerekiyor aslında… Maddî kaygı yaratıcılığı engelliyor. 
Sergi görmek, workshop’lara, etkinliklerin yapıldığı yerlere gitmek gerekiyor. 
(C) Tatil insanın yaratıcılığını artırıyormuş gibi gelse de bence tembelleştiriyor. Hiçbir şey yapmamak gerekiyor 
tatilde çünkü. Sadece kitap okurum tatilde. Dönüşünde motive olmuş dönerim aslında. Bir şeyler yaparım 
duygusuyla. Özellikle yurt dışına, başka bir kültürü gezdiğim zaman aslında o çok motive edici oluyor 
hissediyorum. Müze gezdiğim zaman özellikle gidip bir şeyler yapayım. Çok dolu oluyorum. Öbür tarafta çok 
yoğun ucu ucuna iş yetiştirmem, onu yaz bunu çiz, çok yoğun durumlarda o tamamen negatif etkisi olan bir şey.  

(D) Canım bir şey yapmak istemediği zaman eksiliyor, istemediği de oluyor. Artıran deyince de çalışma ortamı 
çok önemli. Uygun bir çalışma ortamı olursa insana iyi geliyor. Gürültü etkilemiyor da, düzenli olması lazım, 
çalıştığım ortamı da seviyor olmam lazım. Soğuk olmayacak, belli bir konforu olacak, bir süre de uzak kalınca, 
yapmayınca, dükkânı çevirmeye çalışınca o zaman özlemiş oluyorsunuz bazı şeyleri. 

(E) Yaşam sürecinde karşımıza çıkan problemler, üzüntüler zihnimi meşgul ettiğinde yeni bir şey üretmem 
engellenir. Eğer üretim sürecinde isem çalışmak sıkıntılı düşüncelerden uzaklaşmamı ve dinlenmemi sağlar. 

(F) Estetik dışı bir ses duymamam lâzım. Güzelliği insan arıyor etrafında hep çünkü. Kötü bir koltukta 
oturmamam lâzım ya da çirkin bir tabakta yememem gerek. Hep belli bir güzellik ve rahatlık olması gerekiyor. 
Onu da burada sağlamaya çalışıyorum, beni rahat ettirecek insanlar olması gerekiyor etrafımda. Kötü bir ses 
duymamam, taciz olmamam gerekiyor. Evim de burada, öyle trafik mücadelesi de yok, güzel şeylerin arasından 
geçip geliyorum.  

 İfade Özeti                      Tanımlama 
A Olumsuzluk ket vurur. Başarı, takdir 

görme motive eder.                                  
Olumsuz yargılar X Başarı duygusu, takdir 

B Yoğun duygusal anlarda içe bakış ilhamı 
besler. Maddi kaygı yaratıcılığı azaltırken 
sergi ve workshop arttırır.                               

Yoğun duygusal anlarda içgörü ilhamı besler. Maddî kaygı 
yaratıcılığı azaltır X Sanatsal etkinlikler yaratıcılığı arttırır.    

C Tatil, kültür, müze gezisi/ Yoğun iş-kısıtlı 
zaman stresi               

Kültür-müze gezisi ile kuluçka X Yoğun iş-kısıtlı zaman stresi               

D İsteksizlik/ Düzen-konfor, işe ara verme-
özleme.     

İstek eksikliği X Düzen-konfor, işe ara verme ile özleyiş 

E Sorun zihni engeller. Çalışma sıkıntılı 
düşünceyi defedip dinlendirir.                                             

Sorunlar, yaratıcı düşünme sürecini engeller X Çalışma ile 
sıkıntıyı savarak dinlenme   
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F Estetik ve konfor. Rahatsız edilmemek.                                                                                 Estetik ve konfor X Bölünmemek 
 
Tablo 5. Motivasyonlar ve yaratıcılığı arttırıcı/ketleyici unsurlara ilişkin tanımlama kategorisini 
oluşturmak üzere soru ve cevaplar, ifade özeti ve tanımlamalarla oluşan analizleri 
kapsamaktadır. Katılımcıların cevapları birbirinden farklı olup ortaklık bulunmamaktadır. Veri 
analizi doğrultusunda, iki ana tanım kategorisi oluşturulmuştur:  

1. Çevreden gelen olumsuz değerlendirme ve yargılar, maddi kaygı, yoğun iş-kısıtlı zaman 
stresi, istek eksikliği, sorunlar ve üzüntüler, düzensiz ve konforsuz ortam, rahatsız edici 
ses motivasyon ve yaratıcılığı engelleyicidir. 

2. Başarı duygusu ve takdir edilme, içgörü, sergi görmek ve etkinliklere katılma, kültür ve 
müze gezisi, işe ara verip özleme (mola-tatil), çalışarak zihni dinlendirme, estetik ve 
konfor motivasyon ve yaratıcılığı arttırıcıdır. 

Verilen cevaplar içerisinde katılımcı B, yoğun duygusal dönemlerdeki kendine dair 
sorularından oluşan içgörüsünü yaratıcılığını ve ilhamını besleyecek bir unsur olarak 
değerlendirmektedir; bu da özellikli olarak bireysel bir yaratıcılık becerisidir.  
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan literatür araştırması kapsamında, bizzat yaratıcılıkla ilgili araştırmalar ve birçok farklı 
alanda yaratıcılık konulu çalışmalar olsa da gerek psikoloji, gerek sanat psikolojisi ve sanat 
felsefesi, gerekse tasarım literatüründe yaratıcı unsur olarak “ilham” konusunun detaylı ve 
kapsamlı olarak incelenmediği bulgulanmıştır. Ayrıca, literatürde süregelen iki tartışma konusu 
da fark edilmiştir; yaratıcılık ve ilham bağlamında psikopatoloji ve tanrısallık konuları makale 
içerisinde incelenerek bu tartışmalara açıklık kazandırılmaya çalışılmıştır. 

Bu çalışma, mücevher tasarımcılarının “yaratıcı unsur olarak ilham”a dair çeşitli olgusal 
deneyimlerinin incelenerek, yaratıcılık ve ilham süreçleriyle ilgili ifade ve örtülü bilgilerine 
dair sistemli bir betimleme yapılmasında fenomenografik yöntemin kullanılmasının etkili 
sonuçlar verdiğini göstermiştir. Fenomenografik analiz ile katılımcılara yöneltilen yaratıcı 
unsur ilham bağlamında çeşitli sorulara verilen cevaplarda görülen ortaklık, anlamlı benzerlik 
ve farklılıklarla çeşitli tanımlama kategorileri oluşturulmuştur. Tasarımcıların olgusal 
deneyimlerinin farklılık göstermesinde; öğrenim ve meslekî deneyimleri, yaşadıkları ve 
etkilendikleri ortamlardaki uyarıcılar, bireysel farklılıklar olarak ilgi alanı, estetik görüş ve 
dünyayı algılayışlarının temel olarak etkili olduğu söylenebilir. Temel benzerliklerin ise 
mücevher tasarım ve fikir bulma sürecinin genel işleyişinden kaynaklanan nedenler olması 
gösterilebilir.  

Özgün bir ürünün ortaya çıkması için katılımcıların yaratıcı düşünme, tasarım süreçleri ve 
çevresel koşulları değerlendirmeleri ile ilgili ifadelerinde görülen ortak özellik “çalışma ortamı 
düzen ve konforunu sağlama, negativite ve iş-zaman stres faktörü” ile baş etme üzerine ayrı bir 
“yaratıcı çaba” harcamalarıdır. Orijinal bir fikir/buluş/yapıt/tasarım için; ilhama bağlı oluşan 
serbest çağrışımlar ve bilinçaltı süreçte kurulacak farklı bağlantılarla zihnin olabildiğince özgür 
bir düşünme süreci içerisine girmesi gerekmektedir. Olumsuz koşullar özgür düşünceye ket 
vurup zihnin yaratıcı düşünme sürecini engellemektedir. 
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İlhamın yapıta ve tasarımlara yansıması bölümünde bahsedilen ilham kaynakları olarak “kişi, 
çağrışım, doğa, olay ve olgu, bellek, yeni çevre, kültür” maddelerinin katılımcıların yaratıcılık 
ve ilham süreçlerine etki ettiği görülmüş, “madde kullanımı ve rüyalar” konusunda geribildirim 
alınmamıştır. 

Yaratıcı düşünme süreci içerisinde hazırlık, araştırma, ana fikri oluşturma, imgelem, kuluçka, 
ilham, görselleştirme, üretim ve değerlendirme boyutlarının birbiriyle düzenli ya da karmaşık 
ilişkisi bulunmaktadır. Bu aşamaların kesişmesi, örtüşmesi ve iç içe geçmesi söz konusu 
olduğu gibi, bu evrelerin sırası da değişebilmektedir. Yapılan analizlerde mücevher 
tasarımcılarının yaratıcı düşünme süreçlerinin nasıl işlediği, her bir katılımcının özgün 
düşünme süreci bağlamında değişkenlik göstererek bu durumu onaylarken, tüm katılımcıların 
düşünme sürecinde ilhamın etkin olduğu görülmüştür.  

Tasarımcının yaratıcı düşünme ve ilham ilişkisi günümüz tasarım disiplini açısından kayda 
değer potansiyeller barındırmaktadır. Profesyonel mücevher tasarımcılarının yaratıcı fikir 
bulma sürecinde mevcut koşullarını nasıl değerlendirdikleri, olumlu/olumsuz çevresel 
unsurlardan nasıl etkilendikleri ve yaratıcı unsur olarak ilham olgusal deneyimlerini anlama 
amaçlı fenomenografik analizler yapılmıştır. Çalışma sonuçları, tasarım eğitiminde ve meslekî 
uygulamada tasarım firmalarına, tasarım eğitimcilerine, tasarımcı/adaylarına yaratıcılıktan 
verim alma ve yaratıcı fikir oluşturma daha iyi nasıl geliştirilebilir ve desteklenebilir 
konularında katkı sağlayarak yeni çalışma, araştırma ve uygulama alanları yaratabilir. 
Çalışmaya kattığı özgünlük anlamında ortaya çıkan analiz sonuçları ileride yapılacak 
araştırmalara yol gösterecek olmaları nedeniyle önemlidir. Araştırma katılımcısı profesyonel 
mücevher tasarımcılarının zihinlerindeki mevcut algı ve işleyişi ortaya koyması nedeniyle 
mücevher tasarım, sanat ve tasarım alanlarında, yaratıcılığa ilişkin olarak ilham süreci ve 
yaratıcı fikir bulma süreci nasıl geliştirilebilir problemleri temelli meslekî ve akademik 
çalışmalara yol gösterebileceği düşünülmektedir. Bu araştırmanın bir diğer amacı ise, 
kuyumculuk ve takı tasarımı, sanat ve tasarım bölümleri öğretim programlarının ders işleyiş ve 
düzenleme ile ilgili çalışmalarına öğrencilerin yaratıcı fikir ve biçim araştırma sürecinde 
ilhamdan verim almak doğrultusunda kaynak olmasıdır. 
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TÜRK DÜNYASININ KÜLTÜREL ETKİLEŞİMİNDE SOSYAL 
HAREKETLİLİĞİN ÖNEMİ 

 
Hayati, BEŞİRLİ* 

Özet: 

Türk kültürü oldukça geniş bir coğrafyada faklı topluluklar tarafından sürdürülmektedir. Coğrafyanın genişliği 
ve sergilediği fiziksel koşulların zenginliği davranış örüntülerinde farklılaşmalar ortaya çıkarmıştır. Farklı 
bölgelerde yaşayan Türk toplulukları arasında yaşadıkları kültürel temaslarla göre de bu farklılaşmalar artmakta 
veya azalmaktadır.. Özellikle Türk topluklarının yaşadıkları coğrafyanın genişliği göz önünde 
bulundurulduğunda bu durum daha da açık görülmektedir. Bunun yanı sıra Türk topluklarının farklı siyasal ve 
ekonomik sistemlere dâhil olmaları bu farklılaşmayı etkilemiştir. Ancak Sovyetler Birliği’nin dağılmasından 
sonra Türk toplulukları arasında kültürel temaslar artmıştır. Özelikle bu temasların artmasında sosyal hareketlilik 
oldukça belirleyici olmuştur. Çalışma kapsamında bu sosyal hareketliliğin farklı toplumsal kesimler tarafından 
nasıl gerçekleştirildiği ortaya konulmuştur. Hareketlilik değerlendirilirken ortaya çıkaran mekanizmalar analiz 
edilmiş ve bunun kültürel bütünleşme üzerine etkileri tartışılmıştır.   

Anahtar Sözcükler: Türk Dünyası, Kültürel Bütünleşme, Sosyal Hareketlilik, Kültürel Etkileşim, İşbirliği 

 
Importance of Social Mobility in Turkey’s Cultural Interaction with the Turkish World 

 
Abstract: 
Turkish culture is maintained by diverse communities in a wide region. The diversity of the physical conditions 
which the width of the regions has revealed variations in patterns of behavior.  Variations between Turkish 
communities they live in by increasing or decreasing the cultural contacts. It is involved in different political and 
economic systems of the Turkish communities affected to this differentiation.  
After the Soviet Union's collapse has an increased cultural contact between Turkish communities. Especially 
with the increasing social mobility of this theme has been very decisive. Mobility mechanisms were analyzed 
and their impact on its cultural integration was discussed. 
 
Key words. Turkish World, Cultural Integration, Social Mobility, Cultural Interaction, cooperation 

 

Значение социальной активности взаимодействий Тюркского Мира 

Аннотация:  

Тюркская культура продолжает свое существование благодаря различным народностям, раскинутым в 
обширном географическом регионе. Географическое расположение обусловленное различными 
материальными факторами послужило возникновению отличительных норм  поведений среди тюркских 
народностей. Тюркские сообщества, проживающие в различном географическом атласе, также отмечают 
дифференцию при культурном взаимодействии друг с другом. Особенно, если учесть обширное 
географическое расположение тюркского мира, то все сразу становиться ясно. Наряду с этим, 
принадлежность тюркских народностей различным политическим и экономическим строям также 
оказало влияние на дифференцию. Однако, после распада советского союза возросло культурное 
взаимодействие. В особенности решающим оказалось социальное взаимодействие. В данной работе 
раскрывается, каким образом социальное взаимодействие было реализовано различными слоями 
общества. При оценке социального взаимодействия анализированы механизмы её возникновения и 
влияние на культурную интеграцию.   

Ключевые Слова: Тюркский Мир, Культурная Интеграция, Социальная Мобильность, Культурное 
Взаимодействие , Сотрудничество 
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GİRİŞ 
Toplumsal hareketlilik bireylerin coğrafi mekânda veya toplumsal tabakalar içinde 
gerçekleştirdikleri hareketlilikleri ifade eder. Bu hareketliliğin coğrafi mekânda gerçekleşmesi 
ile toplumsal tabakalar arasında gerçekleşmesi arasında farklar söz konusudur. Eğer toplumsal 
hareketlilik bireyin toplumsal tabakalar arasındaki hareketliliği olarak ortaya çıkarsa bu 
hareketlilik dikey hareketlilik olarak ifade edilmektedir. Bu bireyin saygınlık görmesi 
saygınlık edinmesi gibi toplumsal konumundaki farklılaşma ile ilgilidir.  Ancak bireyin aynı 
toplumsal konum içinde gerçekleştirdiği coğrafi mekân değiştirmeleri ise yatay hareketlilik 
olarak görülmektedir. Bu çalışmanın konusunu yatay hareketlilik türü olarak coğrafi 
hareketlilik ifade etmektedir. 

Bu çalışma kapsamında farklı devletler olarak varlığını sürdüren Türk topluluklarının 
arasındaki etkileşimin arttırılması ve bu etkileşim arttırılması sürecinde ulaştırmanın önemi 
üzerinde durulmuştur. Ulaştırmanın coğrafi hareketliliğin sağlanması sürecindeki rolü çalışma 
esasında değerlendirilmiştir. 

 
Mekân değiştirmek 
Göç’ün gerçekleşmesi ve bunun sonucu olarak topluluklar arasında temasın sağlaması 
sürecinde önemli bir kavram olarak karşımıza ulaştırma çıkmaktadır. Genel olarak ulaştırma 
bir yarar sağlamak üzere kişilerin ve eşyaların bir noktadan başka bir noktaya iradi olarak ve 
belirli bir düzen içinde taşınması olarak ifade edilmektedir.  Ulaştırma sektörü, sanayi veya 
tarım sektörü gibi mal üreten bir sektör değil ancak diğer sektörlerin üretkenliği üzerinde 
etkili rol oynayan bir hizmet sektörüdür. Zaten ulaştırma terimi, insanların ve eşyaların yararlı 
olduğu varsayılan belli bir amaca yönelik yer değiştirmeleri olarak tanımlanır. Bu sebepten 
dolayı ekonomik, hatta sosyal ve kültürel bir etkinlik olarak ulaşım politikalarının ülke 
koşullarına uygun olarak iyi tanımlanması ve dikkatli bir şekilde uygulanması gerekir 
(Akgüngör, Demirel,2014:423).  

Ulaştırmanın geçmişi insanlık tarihi kadar eskidir. Bu eskilik gelişen teknoloji ile ulaştırmanın 
modern bir hal almasını sağlamış ve sektör olarak önemli bir konuma gelmesini beraberinde 
getirmiştir. Şu unutulmamalıdır ki doğal servetler yeryüzüne eşit olmayan miktarlarda 
dağılmıştır. Bu aynı zamanda zenginliğinde eşit olmayan biçimde dağıldığının bir 
görünümüdür. İktisadi örgütün konusu servetlerin dağıtımı teşkil ettiğine göre, iktisadi hayat, 
ulaştırma üzerine kurulmuştur. Bu sebepten dolayı ekonomik, hatta sosyal ve kültürel bir 
etkinlik olarak ulaşım politikalarının ülke koşullarına uygun olarak iyi tanımlanması ve 
dikkatli bir şekilde uygulanması gerekir(Akgüngör, Demirel,2004:423).  İktisadi faaliyetler 
içinde ulaştırma, merkezi bir yer işgal eder. Çünkü bu faaliyetlerin çeşitli kompartımanları 
arasındaki ilişkileri sağlar. Burada ziraat, sanayi ve ticaret arasındaki bağlantıyı sağlayanda 
ulaştırmadır(Banguoğlu, 1966:3). Bu kapsamda üzerinde durulan iki unsur vardır. Bunlardan 
birincisi insan ve eşyaların yer değiştirmesi ve ikincisi ise elverişli ve ekonomik olmasıdır. 
Ergün ulaştırmanın fonksiyonlarını tasnif ederken ekonomik, sosyal ve politik fonksiyonlar 
şeklinde bir ayrımda bulunmaktadır. Ergün’ de ekonomik fonksiyonlar üretimdeki etki 
esasında şekillenirken(1987: 10-12);  
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Ulaştırmanın sosyal fonksiyonları;  

a.  Nüfus politikalarının belirlenmesi: Ülke nüfusunun bölgesel dağılımına veya nitelikli 
işgücüne ülkedeki dağılımına ilişkin ortaya çıkardığı etki, 

b.   Bölgeler ve toplulukların yakınlaşmasına göre örf ve adetlerdeki değişmenin 
sağlanması, kültür birliğinin sağlanması ve sosyal değişme sürecindeki etkisi esasında 
değerlendirilmektedir. 

 

Ulaştırmanın politik fonksiyonları ise; 
a.  Köy-kent, devlet-toplum entegrasyonunun başlatılması, siyasal birlik bilincinin 
güçlendirilmesi, homojen ve kaynaşmış bir toplumun tesisi, 
b.  Devlet mekanizmasının daha iyileşmesi ve devletin daha iyi görev yapması sürecinde 
güvenlik ve diğer alt yapı unsurlarına hizmet etmektedir.  
 

Banguoğlu(1966:5-6) ise ulaştırmanın fonksiyonlarını değerlendirirken ikili bir ayrım ortaya 
koyar. Bunlar; 

a.  Ekonomik yönden: Toprağın uzaklığı ve yakınlığı değeri üzerinde etkilidir. Büyük 
merkezlere yakın olanların rantı uzak olanlara kıyasla daha yüksek olmaktadır. Ancak 
uzak toprakların, düzenli ve ucuz bir ulaştırma servisi kurarak bu merkezlere 
yaklaştırılması bu topraklarında rant kazanmasını sağlayacaktır. Ulaştırmanın şehirleşme 
üzerindeki etkisi ve ulaştırmaya dayalı olarak emtiaların nakli bu kapsamda önem kazanır. 
b. Sosyal yönden: Ulaştırma ağları şehirlerin gelişmesine yardım etmiştir. Toplumsal 
hayat ve kültürel ortamı yükseltmiştir. Ulaştırma ile küçük toplulukların birleşmesi, milli 
birliğin ve kültürün yerleşmesi sağlanmıştır. Modern bir ulaştırma sistemi sosyal alanda 
ortak bir bilinç gelişmesini ve geleneklerde bir birlik kurulmasına hizmet eder.  

 

Ancak, teknolojik ilerlemelere karşın, ulaştırma maliyetlerindeki uluslararası değişmelerin 
önemli bir belirleyicisi olmayı sürdürmektedir. Bir ulaşım sürecinde kalkış ve varış noktaları 
arasındaki mesafe, taşımanın, yakıt, araçların aşınması ve malların taşınma süresi 
biçimindeki, değişken maliyetini doğrudan etkilemektedir. Bazı ¸ülkeler coğrafya ve gelir. 
Faktörlerinin belirleyiciliğinde ulaştırma hizmetleri için neden daha çok harcama yaparlar. Bu 
iki faktör esasında ulaştırma maliyetleri ülkeler arasında çok değişiklik gösterirler. Bu 
maliyetler, kısa dönemde politikalar ile değiştirilebilen ve değiştirilemeyen etkenler 
tarafından belirlenirler (Candemir, 2005:17-23). 

Yukarıda belirtildiği üzere ulaştırmanın fonksiyonlarına ilişkin vurgulardan hareketle sosyo-
kültürel ve ekonomik yapıya etkilerini kategorize ederken aşağıda belirttiğimiz dörtlü tasnifi 
yapmamız doğru olacaktır, 

a. Ekonomik etkiler, 
b. Sosyo-ekonomik etkiler, 
c. Sosyo-kültürel etkiler, 
d. Sosyo-politik etkiler şeklinde belirleyebiliriz.  Bunları kısaca açıklayacak olursak; 
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a. Ekonomik etkiler: Ulaştırmanın ekonomik bir sektör olarak değerlendirilmesini mal ve 
hizmetlerin fiyatlarının oluşumu veya çeşitli ekonomik göstergelerdeki yerinin(GSMH, 
istihdam vb) değerlendirilmesini içermektedir.  

      b. Sosyo-ekonomik etkiler: Ulaştırma sektörünün ekonomi ve toplumsal hayat akanındaki 
etkilerini ifade etmektedir. Bu kapsamda bölgesel ekonomilerin şekillenmesi veya ülke 
içindeki ekonominin alacağı şekil bu kapsamda düşünülmektedir. 
      c. Sosyo-kültürel etkiler: Farklı kültürlerin teması esasında ortaya çıkan sosyo-kültürel 
değişmeler, geleneklerin, örf ve adetlerin değişmesi, kır ve kent sosyal hayatında ortaya çıkan 
farklılıklar,  kentleşme sürecine etkileri bu kapsamda düşünülebilir. 

d. Sosyo-politik etkiler: Toplumsal bütünleşme ve merkez çevre ilişkilerinin şekillenmesi 
bu kapsamda değerlendirilebilir.  

Ekonomik yapının en önemli unsuru olarak kabul edilen ulaştırma, ölçeğin büyüklüğü ve 
tek başına diğer sistemlere sacayağı olma konumundaki yerini sağlamlaştırmaktadır. 
Ulaştırma sektörünün istihdam, enerji tüketimi alanındaki etkinleri düşünüldüğünde bu önemi 
daha da artmaktadır. Bu nedenlerden dolayı ekonomik ve sosyal bir etkinlik olarak ulaştırma 
politikalarının iyi tanımlanması ve doğrudan etkilerinin yanı sıra dolaylı etkilerinin sosyal 
yapı üzerindeki fonksiyonları esasında göz önünde bulundurulması gereklidir(Beşirli, 
Okubay, 2009: 510). 

 
Türk Dünyasının Yakınlaşması Sürecinde Ulaştırmanın Rolü 

Ulaştırma ile entegrasyon ilişkisi değerlendirildiğinde, ulaştırma konusu geniş kapsamlı 
bir süreç olan ekonomik entegrasyonun politik, sosyal ve çevresel etki ve sonuçlara sahip bir 
parçası olarak ele alınmaktadır. Kavram aynı zamanda, rekabetçilik boyutunda yeni bir 
gündemi ve verimliliğin yeni bir ölçütünü oluşturmaktadır. Çünkü bir toplumun sahip olduğu 
ulaştırma altyapısı, mal ve hizmetler ile yolcuların hareketliliğini sağlarken, hem ekonomik 
durumun bir göstergesi olmakta hem de ekonomik etkilere yol açmaktadır. Bu etkilerin mal, 
hizmet ve üretim faktörlerinin hareketliliği üzerindeki kısıtlamaların ortadan kaldırılmasına 
bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik performanstan kaynaklanan bir yakınsama sürecine 
ulaşılmasını sağladığı ifade edilmektedir (Mecik, 2012: 25-29). 
Türkiye’nin konumu ulaştırmayı toplumsal bütünleşme sürecinde daha da önemli kılmaktadır. 
Türkiye; 2 573 km’lik kara sınırına karşılık 8 333 km’lik sahil uzunluğuna sahip, Asya ile 
Avrupa arasındaki geçiş noktasında bulunan ve bu nedenle iki anakara arasındaki trafiğin 
bütün ulaşım modları kapsamında ana arteri içinde yer alan bir ülkedir. Karadeniz Sahil 
Yolu’nun tamamlanmış olması, Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine yapılan karayolu 
taşımalarını kolaylaştırmıştır. Ancak, Orta Asya’ya yapılan demiryolu taşımalarında iki 
önemli eksiklik bulunmaktadır. Birincisi, Gürcistan ile demiryolu bağlantısının olmaması ve 
Ermenistan sınırının kapalı olması, ikincisi ise Avrupa’dan Orta Asya’ya tek demiryolu 
güzergâhı olan Kapıkule-Kapıköy (İran sınırı) koridorunun İstanbul Boğazı ve Van Gölü ile 
iki yerde kesintiye uğramasıdır. Bu çerçevede, Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde 
Türkiye’nin bölge ulaşımında söz sahibi olabilmesi için Kars-Tiflis Demiryolu Projesi ile Van 
Gölü Demiryolu Geçişi Projesi’nin en kısa zamanda hayata geçirilmesi gerekmektedir(Zeybek 
2007: 400). 
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrinden Gürcistan'ın Tiflis ve Ahılkelek şehirlerinden geçerek 
Türkiye'nin Kars şehrine ulaşacak olan bu demiryolu hattı Azerbaycan'la Türkiye'yi 
birleştirmeyi amaçlamaktadır. Demiryolunun tamamı 180 km olup, toplam maliyeti de 450 
milyon dolardır. Demiryolunun 76 km'si Türkiye'den, 29 km'si Gürcistan'dan, 80 km'si ise 
Azerbaycan'dan geçecektir. Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi, Türkiye ile Gürcistan 
arasında doğrudan demiryolu bağlantısı kurmak ve  mevcut demiryolu hattıyla Gürcistan 
üzerinden Türkiye ile Azerbaycan, Orta Asya, Çin ve Moğolistan arasında demiryolu 
bağlantısı oluşturmak amacını taşımaktadır. Gürcistan'da, Tiflis'ten Ahalkelek' e kadar 
Sovyetler Birliği döneminden kalma ve halen kullanımda olan bir demiryolu bulunmaktadır. 
Kars ile Ahalkelek arasında bir demiryolu inşası halinde Türkiye, Tiflis'e ve oradan da 
Bakü'ye bağlanma olanağına kavuşacaktır. Böylece Türkiye'nin, Sovyetler Birliği 
döneminden kalma, Ermenistan'dan geçen Kars-Gümrü-Ayrum-Tiflis demiryolu güzergâhına 
olan ihtiyacı ortadan kalkacaktır. Kars-Ahalkelek demiryolunun inşası, Türkiye'yi Güney 
Kafkasya demiryolu ağına bağlayacak ve böylece eski Sovyetler Birliği ülkelerini Türkiye'ye 
bağlayan Kars-Gümrü demiryolu işlevini yitirmiş olacaktır. Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu ile 
İran üzerinden geçen mevcut doğu-batı koridoruna alternatif bir güzergâhın oluşturulması; 
Orta Asya'nın Hazar üzerinden Türkiye'ye bağlanması; Avrupa ile Orta Asya arasında daha 
kısa ve daha güvenli bir yol üzerinden ulaşımın sağlanması; Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan-
Türkmenistan üzerinden geçen "Demiryolu-Denizyolu Kombine Taşımacılığı" ile Orta 
Asya'nın Akdeniz'e bağlanması ve Orta Asya ile yapılan transit taşımacılıkta Türkiye'nin 
önemli bir konuma getirilmesi planlanmıştır. Gürcistan'da, Sovyetler Birliği döneminden 
kalma, Tiflis-Ahalkelek demiryolu bulunmaktadır. Kars ile Ahalkelek arasında bir demiryolu 
hattı  inşası halinde Türkiye, bu hat üzerinden Tiflis'e, oradan da Bakü'ye bağlanma olanağı 
bulacaktır. Böylece Türkiye, Sovyetler Birliği döneminden kalma Kars- Gümrü- Ayrum-Tiflis 
demiryolu güzergahına gereksinim duymayacaktır. Kars- Ahalkelek demiryolunun inşası, 
Türkiye'yi halen işleyen Güney Kafkasya demiryolu ağına bağlayacak ve böylece eski 
Sovyetler Birliği ülkelerini Türkiye'ye bağlayan Kars-Gümrü demiryolu işlevini yitirmiş 
olacaktır. (http://www.hurriyet.com.tr/strateji/7373976.asp?gid=202&sz=24489). 

Sovyet sonrası Türk Cumhuriyetleri hayati önem taşıyan birçok iktisadi mesele bakımından 
dünyanın yakın ve uzak, büyük ve küçük devletlerinin, uluslararası ve bölgesel örgütlerinin 
ilgisini çeken doğal bir merkeze dönüşmüştür. Batı sermayesi bu ülkelerdeki doğal 
zenginliklerin global ekonomi çarkına dahil olması ve onların dünya pazarıyla 
entegrasyonunu hızlandırmak için tüm imkanlarını kullanmaktadır; bu süreçte Rusya’nın 
negatif girişimleri de önlenmeye çalışılmaktadır. Aynı ülkelerin Rusya’ya bağımlılığının 
azaltılması,  onların en kısa ve ucuz yolla Avrupa’ya ulaşmaları için TRASECA isimli 
Avrasya ulaşım koridorunun yapımını öngören asrın projesi gerçekleştirilmektedir. Türk 
cumhuriyetlerinde uygulanmakta olan geniş kapsamlı özelleştirme sürecinde en karlı ve 
gelecek vadeden şirketler bazen çok düşük fiyatlarla batılı yatırımcılar tarafından 
alınmaktadır. Batı sermayesi stratejik sektörleri kontrolleri altına almaktadırlar. Türk 
Cumhuriyetleri’ nin yerleştiği Merkezi Asya ve Kafkasya’da hakimiyeti kurmak ve korumak 
uğrunda verilen mücadelede Batı’nın önemli stratejiler geliştirmektedir. Batının uyguladığı 
“Büyük İpek Yolu”, “Büyük Hazar” projeleri Türk dünyası ülkelerinde Rusya’nın ekonomik 
işgalinin hafifleştirilesi ve aradan kaldırılasına hizmet etmekle önemli katkıda bulunmuştur 
(Veliyev, 2009: 107). 
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Türk Cumhuriyetleri Arasında ticari ilişkilerin önündeki temel engeller incelendiğinde Türk 
cumhuriyetleri arasında dış ticaret her yıl daha da artmış olsa da, bugün bu potansiyelin çok 
çok altındadır. Bu ise ilişkilerin önündeki temel engellerin varlığı ile doğrudan bağlantılıdır. 
Şöyle ki; Türk Cumhuriyetleri arasında ticari ilişkilerin bugüne kadar ortak bir platforma 
oturtulamaması bu ilişkilerin geliştirilmesi yönünde bir sürü engelleri de beraberinde 
getirmektedir. Dış ticaret politikası açısından baktığımızda buraya tarife Oranlarındaki 
farklılıklar, DTÖ’ye üyelik sürecindeki farklı aşamalar, uyumsuz ve kimi zaman çelişen 
bölgesel tercihli ticaret sistemleri ve tarife dışı ticaret engellerini; gümrükler açısından 
baktığımızda harmonize gümrük prosedürlerinin eksikliği, farklı belgelendirme uygulamaları, 
TIR sisteminin yaygın olmaması, uzun gümrükleme işlemleri ve lojistik destek eksikliklerini 
(özellikle ticaret terminallerinin bulunmaması); ulaştırma sektörü açısından baktığımızda ise; 
vize sorunları, kamyon giriş ücretleri, kartelleşme, modern kamyon filolarının eksikliği ve 
demir yolu taşımacılığının yavaşlığı gibi engelleri ait edebiliriz(Bağırzade, 2010:45)   

Türkiye’nin doğusunda yer alan Türk kültür coğrafyası ile bütünleşmesi sürecinde 
demiryolları, gerek yük ve yolcu taşımacılığındaki enerji tasarrufu ve gerekse de çevre ile 
olan dostluğu sebebi ile çözümün iskeletini oluşturmalıdır. Türkiye’nin transit demiryolu 
taşımacılığındaki konumunu güçlendirmek amacıyla Türkiye-Gürcistan (Kars-Tiflis) 
demiryolu projesinin yapımı için başlatılan çalışmaların hızlandırılması bu hedefe hizmet 
edecektir. Türkiye-Gürcistan Demiryolu İnşaatının yapımıyla; ülkemiz ile Gürcistan, 
Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki kesintisiz demiryolu bağlantısının 
sağlanarak tarihi İpek Yolu’nun canlandırılması ve bu şekilde ülkeler arası ekonomik ve 
kültürel iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 2034 yılında ise söz konusu proje hattı 
üzerinde 3 Milyon yolcu ve 17 Milyon yük taşıma kapasitesi olacağı tahmin edilmektedir. 
Hattın gerçekleştirilmesi ile bu bölgeye gerek istihdam, gerekse ticari açıdan büyük bir 
canlılık getireceği rakamlardan net olarak anlaşılmaktadır. Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-
Tiflis-Erzurum Projelerinden sonra her üç ülkenin gerçekleştirdiği üçüncü büyük proje olan 
bu proje, yukarıda da belirtildiği üzere, üç ülkenin tarihten gelen dostluklarını daha da 
pekiştirecek, bölge halkına barış ve refah getirecektir.  

Buna ilave olarak Avrupa ve Orta Asya arasında kesintisiz demiryolu ulaşımına olanak 
sağlayacak olan Boğaz Demiryolu Tüp Geçişi Projesi ele alınmış olması demiryolu 
ulaştırmacılığı acısından olumlu yönde atılmış bir adımdır. Boğaz Demiryolu Tüp Geçiş 
Projesi’nin de bir parçası olarak Batı-Doğu doğrultusunda bir ana demiryolu ekseni 
oluşturulması için İstanbul-Ankara ve Ankara- Sivas hızlı demiryolu hatlarının yapılması 
gündemdedir. Bu hatlar güvenli ve konforlu bir ulaşımın yapılmasına olanak verecek ve 
demiryolu taşımacılığını daha cazip hale getirerek zihinlere yerleşmiş olan köhne demiryolu 
imajını yıkacaktır(Akgüngör,2004:423).   
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Harita. Türkiye-Gürcistan (Kars-Tiflis) Demiryolu hattı. Kaynak: 
http://www.ubak.gov.tr/ 

 
 

Sonuç ve Değerlendirme 
Toplumlar arasındaki etkileşimin arttırılması sürecinde en önemli unsurlardan birini 
toplumların birbirini tanımalarını sağlamak oluşturmaktadır. Bu etkileşimin sağlanması 
sürecinde de ulaştırma sektörüne önemli bir rol düşmektedir. Ulaştırmayı iki kapsamda 
değerlendirebiliriz. Bunlardan birini yolcu taşıma diğerini ise kitle iletişim araçları 
oluşturmaktadır. Yolcu taşımacılığında Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerinde 
havayoluna alternatif alanların geliştirilmesi bir zorunluluktur. Hava ulaşımında etkileşimin 
arttırılması istenen bölgeye ilişkin özel bir ücret tarifenin uygulanmamasına bağlı olarak 
oluşan pahalılık demir yolu gibi ucuz bir alternatifle değerlendirilmelidir. Geliştirilecek 
strateji esasında bölgesel ekonomik ve kültürel entegrasyon hızlanacak ve aynı kültürden 
beslenen farklı topluluklar arasında tarihsel sürece bağlı olarak oluşan farklılıklar azalmış 
olacaktır.  

Ulaştırma maliyetindeki düşmeye bağlı olarak sadece sosyo-ekonomik düzeyi yüksek veya 
mesleki ve öğrenci hareketliliği düzeyinde sağlanan coğrafi hareketlilik katılımcılarının geniş 
bir tabana yayılması ile Türkiye ve Merkezi Asya arasındaki tarihi bağ tekrar 
canlandırılabilmesine olumlu etki yaratacaktır. 
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KUZEY AZERBAYCAN HANLIKLARINDA SARAY KADINLARI VE NİKAH 

DİPLOMASİSİ 

Sugra CAFEROVA∗ 

ÖZET 

Safevi  Devleti’nin çöküşünden sonra Azerbaycan’ın kuzey ve güneyinde ortaya çıkmış hanlıklar, kendilerine 
yeni ortaklıklar aramak amacıyla girişimlerde bulunmaya başladılar. XVIII. Yüzyılın ikinci yarısı siyasi 
olaylardan dolayı Azerbaycan’ın kuzey ve güney kısmında bulunan hanlıklar Azerbaycan tarihi açısından büyük 
bir önem taşımaktadır.Tarihi bakımdan etkili olabilmiş    nikah antlaşmaları hanlıklar döneminde de oldukça  
yaygınlaşmıştır. Bu antlaşmalar sayesinde onların yeniden güç toplayarak hem siyasi hem de askeri bakımdan 
kendilerini güvende hissetmeleri sağlamışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Hanlık, Kadın, Evlilik 

 

Royal Women and Marriage Diplomacy in the Northern Azerbaijan 

 

ABSTRACT 

After the collapse of the Safavid dynasty, the Khanates appeared in the North and South of Azerbaijan to search 
for new alliances. During the second half of xviii century North and South Khanates played a very important role 
in the history of Azerbaijan in terms of politics. Marriage diplomacy had spread widely during this period. 
Thanks to these alliances that they managed to save both their political and military forces. 

Keywords: Azerbaijan, Khanate, Women, Marriage 

 

GİRİŞ 

 Azerbaycan arazisinde hanlıkların ortaya çıkış dönemi XVIII.Yüzyılın   sonra ilerlemeye 
başlamıştır. Bu zaman diliminde Aras ve Kür nehirleri arasındaki Karabağ hanlığı,  Zengezur 
dağlarından  Araz nehrindeki  Nahçivan hanlığı, Murovdağ silsilesinden Kür nehrine kadar 
olan  Gence hanlığı, Şirvan yaylasında Şamahı hanlığı, Azerbaycan’ın kuzey batısında ise 
Şeki Hanlığı kurumuştur. (Azerbaycan Tarihi, XIII-XVIII asırlar , Cilt 3, 1997,s.356). 

Bunların dışında Abşeron yarımadasında Bakü, Azerbaycan’ın kuzey-doğusunda Hazar 
denizinin batısında Guba ve Derbent hanlıkları da kurulmuş oldu.  Bakü’nün güney kısmında 
ise Salyan, Cavad ve Talış illeri  ortaya çıktı. Azerbaycan’ın güneyinde ise Tebriz,Urmiya, 
Hoy, Karadağ, Maku ve Serab hanlıkları tarih sahnesine çıktı (Azerbaycan Tarihi, XIII-XVIII 
asırlar, s.356.). 
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Yarı bağımlı ya da bağımsız olan bu hanlıklar yerli yöneticiler tarafından idare ediliyordu. Bu 
dönemde mevcut  olan hanlıklar içerisindeki saray kadınlarının antlaşmalarda yer alması 
konusu üzerinde yoğunlaşacağız.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

HANLIKLAR DÖNEMİ SARAY HATUNLARI 

XVIII. Yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan hanlıklar döneminde saray hatunları, Safeviler 
dönemindeki saray hatunları kadar Türk-İslam  kültürünün temelleri üzerinde 
yetiştirilmiştiler. Bu dönemdeki saray hatunları üst yönetim idareciliğinde bulunan kişilerin 
kızları olduğu için gereken eğitimi almışlardır. Diplomatik vasıtalarla evlenen kadınlar, 
evlendikten sonra getirildikleri    görevlerinde yeteneklerini sergileyerek  başarılı olmuşlardır.  
Saray hatınları, hanlığın içinde yer aldığı sosyal, siyasi faaliyetlerin tamamında rol 
oynayabilmişlerdir.  Azerbaycan Hanlıklarında böyle aktif görevler üslenen kadınların bu tür 
rolleri  şüphesiz Guba  hanlığında da üst düzeyde mevcuttu.     

Bu dönemle ilgili  yazılı belgelerin eksikliğinden dolayı   saray hatunlarının eğitim  ve sosyal 
aktivitelerde hangi düzeyde yer aldıkları ile ilgili bilgileri elde etmek çok mümkün değildir. 
Elde edilen bilgiler daha çok belli hanlıkların saray hatunlarının askeri hizmette yer almaları 
hakkındadır. 

 

KARABAĞ HANLIĞINDA NİKAH DİPLOMASİSİ 

Karabağ Hanlığı, kuzey hanlıklarındandır. Karabağ Hanlığı ortaya çıkmadan önce 
Azerbaycan Safeviler Devleti’nin inzibati bölgelerinden 4 beylerbeylikten bir tanesi idi. Bu 
beyler beyliğinin idaresi yerli zümreler olan Ziyadoğullarının, Yirmidörtlerin, Otuzikilerin ve 
Cavanşirlerin elinde idi. Beylerbeylik olarak 1736 yılında Nadir’in tahta çıkma olayından 
sonra onun adaylığına karşı çıkmışlardır.  (Ziya Bünyadov, 1994, s.531). Bildiğimiz gibi 
Azerbaycan’da  XVIII. Yüzyıl olmasına rağmen hala feodalizm dönemi devam ettiği için 
devlet siyasetinde hakim sınıflar arasındaki ilişkiler nikah diplomasisinde birleşiyordu. Diğer  
hanlıklar gibi Karabağ Hanlığı da komşu devlet  ve müttefik hanlıklarla ilişkilerini 
düzenlemek amacıyla diplomasi kullanmak zorunda idi.  

Hanlıklar döneminde en çok kullanılan araçlardan birisi de Nikah Diplomasisi idi.  Bu 
diplomasiyi kullananlar arasında Karabağ Hanlığı’nın olması o dönem için doğal bir olaydı. 
Kendi amaçları için  daha güçlü feodallarla akrabalık ilişkileri yaratmakla ilgiliydiler (Mirze 
Adıgüzelbey, 2006, s.169).  Bu ilişki vasıtasıyla Hanlık  kendi mevkisini de güçlendirmiş 
oluyordu. 

Bu evlilikler, ittifak elde edilemeyen devletlere karşı birlik oluşturarak güç kazanılmasını 
sağlamıştır.  Karabağ Hanlığı’nda siyasi evliliklerin sayısının belirginleşme dönemi Penahali 
Han’ın ölümünden sonra tahta geçen İbrahim Halil Han’ın ( 1759-1806)   zamanında 
olmuştur.  O Karadağ, Şeki, Şirvan, Gence, Tebriz, Nahçivan, Erdebil, Hoy, Marağa, İrevan 
ve İrak, Azerbaycan hududlarından Kaplankuyu’ya kadar hükümdar olmuştur (Mirze 
Adıgüzelbey,2006, s.57).  
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Ve İbrahim Halil Han da ister kendisine eş olarak isterse de kızlarını başka hakim sınıf üyeleri 
ile olan evliliklere önem vermekle siyasette etkileyici rolünü korumaya çalışmıştır.   

O ilişkileri daha da sıkılaştırmak amacıyla  Avar hakimi Nüsal Han’nın  oğlu Ümme Han ile 
akraba olmayı kararlaştırdı. Ve onun saygılı ve değerli kız kardeşi hanım Bikeağanı kendine 
eş olarak almıştır (Mirze Adıgüzelbey,2006, s.57).  

Böylece Dağıstan hakimlerinden gerektiğinde yardım alma imkanı da  elde etmiş oldu. Buna 
örnek olarak  Gürcistan valisi ile İbrahim Halil Han arasında bir memnuniyetsizlik 
olduğundan evlilik antlaşmasına sadık kalarak Ümme Han’ın Gürcistan’a baskın yapması 
gösterilebilir. Baskın esnasında  Knyaz Abaşidze’nin  eşi ve çocukları ile yaşadığı kaleyi 
kuşatma altına aldıkdan sonra,  Knyaz’ın kızlarından biri olan  Cevahir Hanım’ı İbrahim 
Han’a diğer kızını ise kendisi evlenmek için getirdi (Mirza Yusuf Karabaği, 2006, s.28). 

Karabağ Hanlığı’nın içinde farklı etnik kimliğe sahip, dağlık arazilere yerleşerek 5 ilçeden 
oluşan  Dizak, Verende, Haçın, Çilebörd, Talış Hamse melikleri yaşamışlar. Bu meliklikler 
hanlığın idari bölgesine dahil idiler. İbrahim Halil Han’ın hakimiyete geçmesiyle Karabağ 
melikliklerinin hanlıkla ilgili fikirleri  değişti. (Ağamalı Yalçın,1998, s.40). 

Bu küçük feodal grupların gücünü kullanarak diğer hanlıklara karşı kullanmak isteyen 
İbrahim Halil Han Verende meliklerinden Melik Şahnazarini  necib ve zengin bir ailenin 
büyük üyesi olduğu için tercih etti. Melik Şahnazer’in kızı Hurizad Hanımla evlenerek 
aralarında akrabalık kurmuş oldu (Mirze Yusif Karabaği, 2006, s.44).  Melik Şahnazar da  
işinin ve durumun iyileşmesi hatırına kızının İbrahim Halil Han ile evliliğini destekledi. 

Karabağ Hanlığı’nda siyasi evlilikler içerisinde Ağabeyimağa’ nın evliliği hakkında daha çok 
bilgi  bulunmaktadır. 

Şah’ın  1797 yılında Şuşa’da öldürülme haberini duyan ve  geri dönen Han Şuşa şehrine ikinci 
kere baskı yapmış olan İran şahı aniden  Ağa Muhammed Şah’ın öldürülmesi yeni planların 
ortaya çıkmasına neden oldu. O, Şahın  cenazesini İran’la ilişkileri yeniden 
keskinleştirmemek amacıyla saygılı şekilde İran”a göndererek diplomatik adım atmış oldu. 
Tahta geçen Feteli Şah bu adımdan çok memnun kaldı ve İbrahim Han’ın bu hareketine cevap 
olarak onun elçilerini hediye ile geri gönderdi. Hediyeler arasında halat ve kılınç da vardı. 
Şah, Karabağ’ın tüm hükümet işlerini İbrahim Han’a vererek akraba olmak istediğini  şu 
şekilde bildirdi: “Her iki tarafın hatırı için muhterem kızınız Ağabeyim Ağa’nı bizim hareme 
laik bilmelisiniz. O bizim haremin hanımı olmalı”. Bu teklifi değerlendiren Han gereken işleri 
görmeye başladı (Süleyman Aliyarlı, 2009, s.556).  

Bu suretle o  Karabağ’ın ağır durumunu dikkate alarak İran ile olan gergin ilişkilerini yeniden 
düzenlemeyi  umut etti  ve bu teklifi değerlendirdi. Han kızını ona verdi ve oğlu Ebülfet 
Ağayıda rehin olarak İran sarayına gönderdi. Şah’a tam itaakarlığını göstermek amacıyla 
Şuşa’da onun adına 30 kuruş fiyatında gümüş para bastırmaya başladı (Mirze Adıgüzelbey, 
2006, s.202). 

Şah, Ebülfet Ağa’ya ünvandan başka edebi yeteneğini de keşfederek “Emirül Ümera” 
lakabını verdi ve onu edebi meclisinin üyesi yaptı. ( Tofig Mustafazade, 2010, s.92)  
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Ağabeyim Ağa  Karabağ’dan iki yüzden fazla cariye ve yardımcı getirmişti. Onların hepsi 
ünlü, yiğit ve cesur kadınlardı. Ağabeyim Ağa’nın kontrolünde çalışan Melik Bey ve eşi, 
onun taşıdığı değer ve  edepten dolayı hizmetinde kalıyorlardı. Ancak Ağabeyim Ağa hiçbir 
zaman Şah ile  karı-koca ilişkisinde olmadı (Marağalı Muhammedhasan Etimadsültene, 2009, 
s. 13).  Fetali Şah onun için ayrıca bir saray yaptırdı ve öz hareminde “banuyi harem” ilan etti 
( Mir Mehdi Hazani, 2006, s.187). 

Ağabeyim Ağa’nın güzelliğinden dolayı Feteli Şah onu “banuyi harem” diye adlandırsa da 
hiçbir şey onun vatan hasretini gidermedi. Kardeşiyle aynı ülkede kalmalarına rağmen, 
Karabağ hasreti hiç sona ermedi. Ve bunu  uzun yıllardan günümüze kadar dillere dolanmış 
şiirde de görmemiz mümkündür (Ziya Bünyatov,1994, s.544): 

 Ezizinem Karabağ  

    Şeki, Şirvan,Karabağ 

       Tehran cennete dönüşse, 

   Unutulmaz Karabağ 

 Aslında nikah diplomasisi hanların ve şahların işine daha çok yarıyordu. Onlar için kızlarının 
istedikleri kişilerle akraba olmak çok sıradan birşeydi.  

 

Ağabeyim Ağa  yaşanılan olayı iki mısralı şiirle ifade etmeye çalışarak Şah’a göndermiştir: 

                                                  Yarım gece geldi, gece kaldı, gece gitti, 

                              Hiç bilmedim, ömrüm nasıl geldi, nasıl kaldı, nasıl gitti. 

Ağabeyim Ağa’ nın durumuna bakacak olursak, çok garipleşmiş halde olarak düşüncelerini 
şiirlerde göstermeye çalışmıştır:  

 O kes bahtiyardır ki, mutludur, ey canan 

         Kendisine konut yapmış yakın yerde bağından 

 O sefere çıktığında ben kedere dalarım 

        Devesinin boynunda kendim bir çağrı olarım 

 

       Ey Naseh, öğütün bana yetersizdir, yetersiz. 

Toplayar sözlerini, ateşimi söndürmez 

     Hüsnünün tanımını haşre kadar  yazsalar, 

Ne övgün kurtarır, ne hasretin azalır. 
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Onun kendi evladının olmaması kızkardeşinin kızının yerli mirzalardan biriyle 
evlendirilmesinde etkili olmuşlar. Cavanşirler sülalesi ile Kağan hanedanından arasında 
oluşturulmuş akrabalık ilişkileri devam ederek sağlam ve dayanıklı olmuştur (Marağalı 
Muhammedhasan Etimadsültene, 2009, s.13). Göründüğü üzere elde edilen kaynaklarda çok 
geniş bilgiler olmasa da,  hakim feodallar arasında yapılan nikah antlaşmalarının kattığı 
değerlerde kadının önemsenmesine şahit olunmuştur. 

 

GUBA HANLIĞIN’DA NİKAH DİPLOMASİSİ 

XVIII. Yüzyılın kırkıncı yıllarında Azerbaycan’ın kuzeyinde kurulmuş hanlıklardan biri  de 
Guba Hanlığıdır. Diğer hanlıklar gibi bu hanlıkta da, ülkenin ayrı ayrı vilayetleri arasında  
ekonomik ilişkiler zayıf idi. Bu, merkezi hükumetin güçsüzlüğünün en önemli sebeplerinden 
biri   idi.  

Guba Hanlığı kurulmuş olduğu süreçte çok büyük merkeziliğe sahip olmasa da askeri yönden 
güçlü idi. Sebebi ise Nadir Şah’ın zarar verici baskınlarından diğer hanlıklara kıyasla daha az 
zarar görmesi idi ( Tofig Mustafazade, 2005, s. 13).  

Hanlığın temeli  Hüseyneli Han tarafından atılmasına a rağmen, onun ölümünden sonra tahta 
geçen Feteli Han birçok yenilikler yaparak hanlığın güçlenmesini sağlamaya çalıştı.  Tek 
hanlık yaratmak niyetinde olan Feteli Han’ın birleştirme siyasetine nikah antlaşmaları ile giriş 
yapmak niyetinde idi.   

Hanlıklar arasında nikah diplomasisini başarılı bir şekilde kullanan Guba Hanlığı olmuştur. 
Feteli Şah’ın ilk siyasi evlilik antlaşması kurduğu Gaytak Üsmisi (hakimi) Emir Hamza ile 
olan arkadaşlık ilişkilerini akrabalık ilişkileri kurarak geliştirrmiştir.  

Şöyle ki 1766 yılında Üsmi’nin kızkardeşi Tuti Bike ile evlendi. Emir Hamza da bu ilişkileri 
iki taraflı yapmak için Şah’ın kız kardeşi Hatice Bike’şe  kendisine eş olarak  istediğinde 
olumsuz cevapla karşılaştı. Çünkü  Bakü Hanı I.Mirza Muhammed Han’ın oğlu Melik 
Muhammed Han ile kızkardeşinin evliliği daha önemliydi. O sırada Bakü Hanı ahali arasında 
çok ta rağbet kazanmamıştı. Çünkü onun adamları keyfi bir şekilde vergi topladıkları zaman 
ahalide memnuniyetsizlik yaratmıştı. Bu memnuniyetsizliği fırsat bilerek kız kardeşi Hatice 
Bike’yi nikah diplomasisinde kullanmış oldu (Elçin Garayev,2005, s.106).   

O , Bakü’yü  böylece kısa zamanda kendi kontrolu altına almayı kolaylaştırabilirdi ve bununla 
birlikte de Bakü Hanlığının Guba Hanlığına bağımlı olması temin edildi (Abbasgulu 
Bakıhanov, 2001, s.122). Guba Hanlığı, Bakü’ye iktisadi yönden müdahale etmekle onu 
yabancı düşmanlardan korumayı da kendi sorumluluğuna almış oldu. ( Ziya Bünyadov, 1994, 
s. 545).  

Ancak Üsmi bununla yetinmeyip nefretini içinde biriktirerek kız kardeşini görme bahanesiyle 
Derbend’e sokuldu ve iç kaleyi zapt etti. Üç günlük kuşatmadan sonra şehirden Üsmi 
çıkarıldı. (İskender bey Hacinski, 1959, s. 7). Hatice Bike uğruna Emir Hamza ve Feteli Han 
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arasında oluşan bu düşmanlık uzun zaman devam etmiştir (Abbasgulu ağa Bakıhanov,2001, 
s.122) .  

Fetali Han  nikah diplomasisi yoluyla Şamahı Hanlığı ile birleşmek için yeniden harekete 
geçti. O başka tür bir siyasi adım atarak  1775 yılında Derbent şehrinde 7 yıllık hapishanede 
olan Şamahılı Muhammed Said’i özgür bıraktı. Bunu iyi şekilde kullanmak isteyen 
Muhammed Said, Fetali Han’ın diğer kızkardeşi Fatma Hanım’ı, oğlu Memmedrza için istedi. 

Buna karşı çıkmayan Han teklifi onayladı. Bunun nedeni ise bu yolla onu hem 
zararsızlaştırmayı, hem de Şamahı Hanlığı’nda hakimiyette olan kardeşi Ağası Han’a karşı 
kullanıp aralarında ayrılık yaratarak hanlıkta mevcut olan mevkisini azaltmayı planladı. 
Gerçekten de olay düşünüldüğü gibi gerçekleşti. Ağası Han bu akrabalık  ve  Şamahı’nın 
yönetiminin kardeşine verildiğini öğrendikten sonra kardeşiyle olan ilişkileri bozularak, 
aralarına nifak yaşanmaya başladı (Naile Bayramova,2009,s.40). Kardeşlerin sonraki kaderi 
ise Memmed Seyid’in Fetali Han tarafından, Ağası’nın ise Karabağlı İbrahim Halil Han 
tarafından katledilmesiyle sona erdi. 

 

ŞEKİ HANLIĞI’NDA NİKAH DİPLOMASİSİ 

 1743 yılının sonu ve 1744 yılın başlarında Nadir Şah’ın siyasetine karşı çıkan halk harekatı 
döneminde Şeki, İran zulmünden çıkarak özgür hanlığın merkezine çevrildi. Hanlığın esasını 
Hacı Çelebi Han tarafından koyulmuştur (Ziya Bünyadov, 1994, s.523).  Azerbaycan’ın 
kuzey-batısında konumlanan Şeki’nin ipekçilik merkezi onun ekonomik bakımdan 
canlanmasına  her zaman yardım etmiştir.  

Hacı Çelebi, hanlığı idare ettiği 12 yıllık süreç boyunca hem iç hemde dış kuvvetlerle 
mücadele ederek hanlığın varlığını korumayı başarabilmiştir. Daha sonra hakimiyette 
olduğunda da Azerbaycan tarihinde kendisine ait  izler bırakmış ve Hacı Çelebi kenar 
müdahalelerden korunmak için diğer hanlıklar gibi nikah diplomasisini kullanmıştır.   

Hacı Çelebi ölümünden önce Şeki Hanlığı’nı kuvvetlendirmek ve güçlü müttefik yaratmak 
için büyük kuvvete sahip olan Gazıkumık hakimi Muhammed Han’ın kızını, oğlu Ağakişi 
Bey için istedi. Ve bu isteği gerçekleşti. Nikah diplomasisini kullandıktan sonra bölgede Şeki 
Hanlığına da ittifak ortamı yarattı (Mahmud İsmayıl, M.Bağırova, 1997,s.26). 

Ancak 1755 yılında onun ölmesinin ardından Şeki Hanlığı’nda başlayan zayıflama yeni 
akraba olmuş olan Muhammed Han’ın da işine yaradı. 1759 yılında Ereş Sultanlığına gelerek 
burada  Ağakişi Bey’le görüşmek niyetini açıkladı. Bu niyetin iyimser olacağı umuduyla 
oraya giden Hacı Çelebi’nin oğlu Ağakişi Bey orada haince bir şekilde kendi kayınpederi 
tarafından öldürüldü. Sonuç olarak Muhammed Han, Şeki Hanlığı’nı hiçbir direnişle 
karşılaşmadan kendi topraklarına dahil etmiş oldu. (Mahmud İsmayıl, M.Bağırova, 
1997,s.26). 

Daha sonra hakimiyete Hacı Çelebi”nin torunları geçtikten sonra Şeki Hanlığı’nda herhangi 
ananevi nikah diplomasisinin kullanıldığına rastlanmamıştır. Bu nikahlarda sadece format 
önemli idi. İstenildiği an bu diplomasi bozulabilir ve başka bir antlaşma yerini alabilirdi. 
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SONUÇ 

Azerbaycan bölgesinde XVIII. Yüzyılın ortalarından  itibaren başlayan Hanlıklar dönemi 
birçok siyasi olayların yaşanılmasıyla tarihe geçmiştir. Bazı durumda yalnız kendi imkan ve 
kaderlerine terk edilmiş Azerbaycan hanlıkları, komşu Gürcistan’ın  Rusya’ya teslim 
olmasıyla daha zor bir duruma düşmüşlerdir. Her birinin yakın veya uzak zaman aralığıyla 
Rusya ile birleştirilmesi hanlıkların varlıklarının  son bulması ile sonuçlanamıştır. 

Bütün bunlar feodal kuruluşlardan ibaret olan Hanlıkların kendi aralarında da gereği kadar 
bağlılık ve birlik bulunmadığını, mücadelelerin umumi sevk ve idareden mahrum dağınık bir 
şekilde yapıldığını, hatta bazen hanlıklar arasında çekememezliklerle birlikte düşman 
oldukları, neticede düşmana karşı bir olmamalarından sonuçlanıyordu. Bu da mücadele 
şartlarının zor ve elverişsiz kılmasını açıklayabiliyordu( Kerim Oder, 1982, s.73). 

Hanlıklar küçük siyasi merkezler olmalarına rağmen yakın hanlıklarla ilişkilerini uzun 
zamanlı yapmak için nikah diplomasilerini daha uygun görmüşlerdir. Tarihte devletler 
arasında nikah antlaşmaları mevcut olmuştur. Bu antlaşmaların sayesinde taraflar birbirine 
desteklerini gösterebiliyorlardı. Azerbaycan tarihinin hanlıklar dönemi nikah diplomasisi 
antlaşmalarıyla tanınmaktadır. Kuzey hanlıklarının siyasi tarihi  girişimlerin ne kadar önemli 
olduğunu  göstermektedir. Çoğu zaman bu antlaşmalar ihanet karakterini alarak bozulmuştur. 
Örneğin; Şeki hanı Ağasıbeyin kayınpederi tarafından öldürülmesi gibi. Başarılı olan nikah 
antlaşmaları da olmuştur. 

Kadınların bu antlaşmalar öncesi yahut sonrasında nasıl davranış gösterdiği hakkında malesef  
bilgiler yoktur. Karabağ Hanı olan İbrahim Halil Han’ın kızı Ağabeyim Ağa’nın ‘Vatan 
Hasretli’ yazdığı şiirlerden evlendirilirken düşüncelerinin sorulmadığı kanaatine varabiliriz.  
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BİLGİ YÖNETİMİ OLGUNLUK MODELLERİNE GÖRE İŞLETMELERİN 
BİLGİ YÖNETİMİ DÜZEYLERİ: GENEL BİR BAKIŞ 

 
Halime GÖKTAŞ KULUALP* 

Öz 

Küreselleşme ile artan rekabet tüm işletmeleri yoğun bir mücadele ortamında bırakmıştır. Bu işletmelerin 
rakipleriyle daha başarılı şekilde mücadele edebilmeleri için müşteri isteklerine odaklanma, zaman kısıtını iyi 
kullanma, gelişen teknolojileri takip etme ve bünyesine entegre etme ve yeni gelişen yönetim tekniklerine hızlı 
bir şekilde adapte olmaları gerekmektedir. Tüm bu dikkat edilecek kriterlerin altında bilgi yönetimi yatmaktadır. 
Bilgi, işletme için bilginin elde edilmesi ve paylaşılması noktasında stratejik bir amaç ve yerleşmiş bir örgüt 
kültürü haline getirilmelidir. İşletmeler gelişmeleri hakkında bilgi sahibi olmak için sürekli olarak süreçlerini 
değerlendirmeli ve süreç iyileştirmeleri yapmalıdır. Bu çalışmada, işletme yöneticilerinin rakipleriyle başarılı bir 
şekilde mücadele edebilmeleri için süreç iyileştirmelerinde kullanabilecekleri bir bilgi yönetimi olgunluk modeli 
tanıtılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi Yönetimi, Yetenek Olgunluk Modelleri, Bilgi Yönetimi Olgunluk Modelleri. 

 

KNOWLEDGE MANAGEMENT LEVELS OF FIRMS IN ACCORDANCE WITH   THE 
KNOWLEDGE MANAGEMENT MATURITY MODELS: AN OVERVIEW 

 

Abstract 

Increased competition with globalization has left all businesses in an intense struggle environment. These 
businesses should be quickly adapted to focus on customer requirements, use of the time constraints with a 
goodway, monitore the developing technologies and integrate it to own structure and developing new 
management techniques for struggling more successfully with their competitors. Knowlegde management has 
located in the core of the criteria to be considered. Information should be a strategic goal and a settled 
organizational culture in the point of obtaining and sharing information for business. To be informed about own 
developments, businesses must constantly evaluate the processes and should make process own developments. In 
this study, a knowledge management maturity model which can be used process improvement is introduced. 
Through this model, business managers can struggle successfully with its rivals. 

Keywords: Knowledge Management, Capability Maturity Models, Knowledge Management Maturity Models. 

 
GİRİŞ 
Günümüzde bilgi, örgütler için giderek artan öneme sahip olan bir olgudur (Nonaka ve 

Takeuchi, 1995; Davenport ve Prusak, 1998). 21. yüzyılda işletmeler, rekabetçi ve sürekli 
değişen iş dünyasında varlıklarını sürdürebilmek için, çağın gerektirdiği koşullara hazırlıklı 
olmalıdır. İş dünyasında yer alan firmalar, gerek kendi bünyelerindeki gerekse sektör 
içerisindeki değişimleri takip edebilmeli, bu değişimlere uyum sağlayabilmelidir. Bu 
koşullarda işletmelerin başarısında sermayeleri, büyüklükleri ve örgütsel yapıları gibi 
faktörler yerine bilginin elde edilmesi ve bu bilgilerin örgüt amaçları doğrultusunda 
kullanması faktörleri önem kazanmaktadır (Lei vd., 1996). 
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Belirsizlik gösteren bir piyasa ortamında sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamanın 
tek yolu, bilgidir. Örgütler, piyasa, rakip, ürün ve fiyat değişimlerine karşı yeni bilgiler 
ürettiği, ürettiği bu bilgileri kullanarak çıktılar oluşturduğu ve kendisini bilgi üretimi 
konusunda sürekli geliştirdiği sürece pazarda taklit edilemez ve dolayısıyla rekabet edilemez 
konuma ulaştıracaktır.  

Örgütler, sürekli değişen piyasa koşullarında varolmaya çabalarken bilgi elde etmek 
kadar elde ettikleri bilgiyi doğru ve etkin yönetmek için de çaba harcamalıdır. Özellikle, 
ülkemiz gibi belirsizliğin ve dalgalanmaların çok olduğu ekonomi koşullarında bilgiyi 
yönetme sistemi işletmeler için daha da önemli hale gelmektedir. İyi bir bilgi yönetme sistemi 
demek pazar liderliğine giden yol demektir.   

İşletmelerin, iyi bir bilgi yönetim sistemi kurmaları için bilgi yönetimi konusunda 
hangi noktada olduklarını bilmeleri şarttır. Çünkü, küresel piyasa ortamında bir şirkete 
rekabet avantajı sağlayan bilgi yönetimidir ve bu avantajı kazandıran unsur ise işletmeler için 
rasyonel, uygulanabilir, yerinde olan, eksik ya da fazla değil gerektiği kadar olan bilgidir 
(Davenport ve Prusak, 2001). İyi bir bilgi yönetimi sistemi, bir örgütün bilgi ve veri elde 
etmesini, sağlanan bu bilgilerin artırılmasını, bilgilerin iş yapmak için bu bilgilere ihtiyacı 
olan çalışanlara iletilmesini, düzenlenmesini ve kullanımını kontrol altına alabilmelidir. Etkin 
bir bilgi yönetim sistemi işletmeyi amaçlarına ulaştıran yol olmalıdır.  

Bu bağlamda, bu çalışmada örgütlere rekabet avantajı sağlayacak olan bilgi yönetimi 
konusu incelenmiş ve örgütlerin bilgi yönetimi konusunda hangi kademede bir başka ifadeyle 
“nerede” bulunduklarını görmelerini sağlayacak olan bilgi yönetimi örgütsel olgunluk modeli 
tanıtılmıştır. Bilgi yönetimi olgunluk modelleri işletme ve yönetim literatürüne henüz 
kazandırılmış konulardır. Yapılan detaylı literatür incelemesine göre, örgütsel olgunluk ve 
bilgi yönetimi olgunluk modellerinin daha çok bilgisayar ve enformasyonla ilgili literatürde 
yer aldığı gözlemlenmiştir. Bu anlamda, bu çalışma işletme ve yönetim literatüründe önemli 
bir konu olarak incelenen bilgi yönetimi literatürünü geliştirmeyi ve bilgi yönetimi olgunluk 
modelini yerli literatüre kazandırmayı amaçlamaktadır. Çalışma, işletme yöneticilerine teorik 
bir model sunmuş ve örgütlerinin bilgi yönetimi konusundaki gelişmişliğini ölçebilecekleri bir 
araç önermiştir.  

Çalışma, beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, genel olarak bilgi ve bilgiyle 
ilişkili kavramlar açıklandıktan sonra ikinci bölümde bili yönetimi kavramına değinilmiştir. 
Üçüncü bölümde, daha önceki bölümlerde açıklanan kavramlar olan bilgi ve bilgi yönetiminin 
işletmeler için önemi anlatılmıştır. Dördüncü bölümde, genel olarak örgütsel olgunluk 
modelleri açıklandıktan sonra beşinci ve son bölümde bilgi yönetimi olgunluk modelleri 
sunulmuştur.  

1. BİLGİ VE İLGİLİ KAVRAMLAR 
 
Bilgi; deneyim, iletişim ya da çıkarsama aracılığıyla inandığımız ve değer verdiğimiz 

şeylerdir (Zack, 1999). Çünkü, bilgi; duygu, yargı, değer, inanç, önsezi gibi bazı kavramlarla 
da iç içe geçmiştir. Bu nedenle, bilgi olgusu, zihnin bir durumu, nesne, süreç, bilgiye erişme 
durumu ve yetenek kavramları açısından incelenebilmektedir (Alavi ve Leidner, 2001). Bu 
anlamda, Buckland (1991), bilgiyi süreç olarak bilgi, bilgi olarak bilgi ve nesne olarak bilgi 
şeklinde tanımlamıştır. Buckland (1991)’a göre; süreç olarak bilgi, kişinin yeni şeyler 
öğrendiğinde oluşan bilgi hazinesinde eski bilgilerle yenileri kıyaslaması ve bu bilgileri 
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başkalarına öğretme sürecidir. “Bilgi olarak bilgi” ise, bu süreçte diğer tarafa aktarılan şeydir. 
Nesne olarak bilgi, kitap, dergi, film, belge gibi bilgi taşıyan nesneler için kullanılmaktadır. 

Maier (2007)’e göre, bilgi; bireysel ya da kurumsal bir aktörün olayları yorumlamak 
ve konulara ilişkin faaliyet, davranış ve çözüm üretmek için kullandığı tüm bilişsel 
beklentileri kapsamaktadır. Bu bilişsel beklentiler; deneyim, iletişim ya da çıkarsama 
aracılığıyla bir bağlam içerisinde anlamlı bir şekilde birleştirilen, biriktirilen ve yerleştirilen 
gözlemlerdir. Bilgi, bir bilen bir de bilinen bulunduğu bazı şeyler hakkındaki yargılardır. Bu 
noktada, bilgi, bilenle bilinen şey arasındaki ilişkinin ortaya koyduğu üründür (Önder, 2005). 

Bilgi yönetimi konusunu daha iyi anlayabilmek için bilgi ile yakın anlamlı olan “veri, 
enformasyon ve bilgi” kavramlarını tanıtmak yararlı olacaktır (Anothayanon, 2006). Bilgi 
yönetimi literatürü içerisinde bilgi kavramı, bilgi spektrumu ismi verilen bir dağılım içinde 
izah edilmektedir (Barutçugil, 2002). Veri, bilgi ve enformasyon bu spektrum içerisinde yer 
almaktadır.  

Veri,  gözlemlenebilir, ölçülebilir ya da hesaplanabilir bir tutum ve davranış değeridir. 
Veri, kavramsal açıdan ve yapı itibariyle bir çeşit enformasyondur (Aktan ve Vural, 2005). 
Veri, bir fiziki ortam ya da organizasyonda meydana gelen olayları simgeleyen ancak 
bireylerin anlam verebileceği ve kullanabileceği hale getirilmemiş ham gerçeklerdir. Bu 
özelliğiyle veri geçmiş ya da gelecekle ilintili olmaksızın bir olay ya da vakanın başlı başına 
tek olarak tespit edilmesidir (Zaim, 2005). 

İşletmeler açısından veri, gerçekleştirilen işlemlerin belirli bir format dahilinde kayıt 
altında tutulmasını ifade etmektedir. Örneğin bir müşteri tarafından satın alınan ürünlerin 
maddi değeri ve cinsi gibi verilerin kayıt altına alınmasında bu bilgilerin her biri satışa 
yönelik veriyi temsil etmektedir. Verilerin kaydı içerisinde müşterilerin bu ürün/ürünleri satın 
alma sebepleriyle ilgili olarak herhangi bir açıklama ifadesi bulunmamakta ve sayısal bilgilere 
fazlasıyla yer verilmektedir (Durna ve Demirel, 2008). 

Veri, olaylarla ilgili olarak birbirinden farklılık gösteren nesnel gerçekleri ifade 
etmektedir. Başka bir ifadeyle, veri; çeşitli durumların, gözlemlerin ya da oluşumların her 
türlü gösterimidir. Bilginin hammaddesini oluşturan veri; miktar, eylem, olgu gibi kavramları 
simgeleyen ve tesadüfi olarak bir araya gelmemiş başka bir ifadeyle rastgele olmayan, 
sembollerden oluşan bir gruptur (Yeniçeri ve İnce, 2005). 

Enformasyon kavramı Latince kökenli “informatio” kelimesinden gelmekte ve biçim 
verme, biçimlendirme ve haberdar etme eylemlerini ifade etmektedir (Öğüt, 2003). 
Enformasyon, genellikle doküman, görüntülü ya da sesli iletişim formunda olan bir mesajdır 
(Davenport ve Prusak, 1998).  

  Bilgi, enformasyonun “anlamlandırılmış” şeklidir (Bhatt, 2001). Enformasyon, 
verilerin anlam taşıyacak şekilde işlem görmüş halidir. İletilmek, anlaşılmak ve kullanılmak 
üzere toplanan veri kümesidir. Özü, işlenmemiş verilere anlam kazandırma eyleminden 
oluşmaktadır (Çapar, 2006). Bu nedenle, verilerin bir araya gelerek enformasyona dönüşmesi 
için işlenmesi, anlamlı ve değerli bir bütün halini alması şarttır (Zack, 1999). 

Veri ve bilgi kullanıldığı yere göre kullanım farklılığı göstermektedir. Bilgi, karar 
alma sürecinde kullanılan önemli bir araç iken veri, bilgiye ulaşma ve bilgi edinme aracıdır 
(Tutar, 2006). 

Bilgi, insanla ilgili bir kavramdır ve gerçekte insan eylemleri ile doğrudan bağıntılıdır 
(Nonaka & Takeuchi, 1995). Bilgi, enformasyonun düzenlenmiş halidir (Lang, 1997). Kurum 
içerisinde bilgi, yalnızca belgelerde ya da gizli evraklarda yer almaz, aynı zamanda örgütün 
günlük işleyişinde, süreçlerinde, uygulamalarında bulunmaktadır. Bilgi, yeni 
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enformasyonların elde edilmesi için gereken yapıyı kuran deneyim, değerler, bağlamsal 
bilgiler ve uzmanlık sezilerinin bütünleşmiş bir karışımını ifade etmektedir (Davenport ve 
Prusak, 1998). 

Anlamsal olarak bilgi ve enformasyon arasındaki en büyük ayrım, bu iki kavramın 
girdi ve çıktılarından kaynaklanmaktadır. Enformasyonun girdisi veri, bilginin girdisi 
enformasyondur. Diğer taraftan, enformasyonun çıktısı bilgi, bilginin çıktısı ise üst bilgidir. 
Enformasyon, bilişsel bir süreçten geçirilmekte başka bir ifadeyle işlenmekte ve bilgi haline 
gelmektedir (Tutar, 2006). 

 
2. BİLGİ YÖNETİMİ  
Bilgi yönetimi, Karl Wiig tarafından 1986 yılında işletme ve yönetim literatürüne 

kazandırılmış ve işletme performansını arttırmak için bilgiyi eylem haline getirmeye yönelik 
bilinçli bir strateji olarak ifade edilmiştir (Wiig, 1986’dan Akt. Plunkett, 2001). Bilgi 
yönetimi, doğru şekilde, doğru kişiye, doğru maliyetle, doğru zamanda, doğru yerde, doğru 
bilgiyi sağlamak anlamıyla stratejik bir özellik taşımaktadır (Woodman, 1985). Bilgi 
yönetimi, örgüt amaçlarını başarmak için bilgiyi oluşturma, elde etme, kullanma ve 
yönetmeyle ilgili sistematik bir süreci kapsamaktadır (Plunkett, 2001). 

Bilgi yönetimi, sahip olunan uzmanlık ve tecrübelerle birlikte veri tabanı, doküman, 
politika ve prosedürleri kapsayan, örgütün bütün bilgi varlıklarını belirleme, yönetme ve 
paylaşmayla ilgili bütünleşik ve sistematik bir yaklaşımdır (Barquin vd., 2001). Bu sistematik 
yaklaşım içerisinde, bilgi, örgütlerin sahip olduğu yetenek ve beceriler ile deneyimleri 
aracılığıyla sahip oldukları ortak akıl ve bilgileri tanımlamakta ve işlemektedir (Wiig, 1997). 

Bilgi yönetimi, bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla veri ve bilgi işleme kapasitesi 
kullanılarak işletmenin beşeri sermayesiyle yenilikçi ve yaratıcı kapasitesini birleştirerek 
örgütün yaratıcı gücünden azami ölçüde yararlanmayı amaçlayan örgütsel bir süreçtir (Aktan 
ve Vural, 2005). Bu yaratım gücü sayesinde bilgi yönetimi, stratejik bir motivasyona sahip 
olan personelin gelişimini hızlandırmak ve veri ve bilgilerin anlamlı hale getirilmesinde 
çalışanların yeteneklerini kullanarak örgütsel amaçlara ulaşılmasıdır (Beijerse, 1999). 

Sveiby (1996) bilgiyi “maddi olmayan varlıklardan değer oluşturma sanatı” şeklinde 
ifade etmiş ve konuyla ilgili olarak maddi varlıklardan çok maddi olmayan varlıkların 
önemini vurgulamıştır. (Bensghir, 1996) da, bilginin manevi anlamını vurgulamış ve 
örgütlerin çevreleriyle ilişki içinde olduklarında enformasyon elde ettiğini ve bu 
enformasyonu ise bilgiye çevirerek kendilerine en uygun önlemleri alarak ve harekete 
geçtiklerini belirtmiştir. Çünkü yazara göre, bilgi yönetimi insanın yaratıcılığıyla ilgili olan 
insan, süreç ve teknolojinin en optimum birleşimidir.  

Choi (2000)’ya göre, bilgi yönetiminin uygulanmasındaki kritik faktörler, üst 
yönetimde liderlik tarzı, yükümlülükler ile sorumluluklar ve örgütsel sınırlamalar gibi 
kavramlardır. Ancak, firma türü, firmanın yıllık geliri, çalışan sayısı ve bilgi yönetimine 
yapılan yatırım süresi bilgi yönetimi uygulamasını etkileyen faktörlerden değildir. Az 
sayıdaki bazı firmada bilgi yönetimine inanılmadığından dolayı bilgi yönetim şefine veya 
bilgiyi etkin yönetecek danışmana ihtiyaç olmadığı düşünülmektedir. Bu durum, işletmede 
bilgi yönetimi uygulamasında bilgiye olan ihtiyaca inanma ve bu duruma kültürel olarak 
hazırlanmanın önemini vurgulamaktadır. 
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Günümüzde işletmelerin örgütsel hedeflere ulaşabilmeleri için bilgiyi tüm örgüt 
düzeylerinde kullanmaları gerekmektedir. Geleneksel üretim faktörlerinden olan hammadde, 
sermaye ve işgücü bilgiyle işlendiği takdirde örgütsel başarının devamı gelecektir. Fakat, 
ihtiyaç duyulan bilginin çeşidi, yapısı ve içeriği bu bilgiyi kullanacak birimin işlevine göre 
farklılık arz etmektedir (Bensghir, 1996). 

Barutçugil (2002)’e göre, bilgi yönetimi, örgütsel performansı artırmak amacıyla 
bilginin oluşturması, ele geçirilmesi, paylaşılması ve kullanması sürecidir. Başka bir tanıma 
göre, bilgi yönetimi süreci, bilgiyi yaratma, kabul etme, düzenlenme, dağıtma ve kullanmadır 
(Bhatt, 2001). Bu süreçte, bilgi yönetiminin etkin bir şekilde sağlanabilmesi için sürecin bir 
sistem haline getirilmesi ve örgütte bilgi yönetimi kültürü şeklinde benimsenmesi büyük 
önem taşımaktadır. Bilgi yönetimine ilişkin tanımlamaların ortak yönleri dikkate alındığında 
bilgi yönetimi sistemi üzerinde anlaşılan ortak özellikler şu şekilde sıralanabilir (Levett ve 
Gueno, 2000): 

Bilgi yönetimi sistemi,
 

 Örgütsel düşünce gücünü desteklemeli ve böylece yeni fikirler yaratarak 
yenilik (inovasyon) artırılmalı, 

 Tecrübe ve birikimlerin, gerekli olan yer ve zamanda istenen kişi tarafından 
kullanıma sunulması,  

 Kayıt altında tutulan uzmanlık kaynaklarını bulma ve kullanma kolaylığı 
sağlamalı, 

 İşbirliği, bilgi paylaşımı ve sürekli öğrenmeyi teşvik etmeli, 
 Karar alma ve planlama kalitesini iyileştirmeli ve verimliliği sağlamalı, 
 Zihinsel varlıkların katılımını ve değerini anlamalı ve onların değerini, 

kullanımını ve etkinliğini artırmalıdır. 

İyi konumlandırılmış bir bilgi yönetimi sistemi, işletmedeki karar verme süreçlerini 
kolay hale getirmelidir. Hızlı değişimin yaşandığı son dönemlerde işletmeler bilgi geliştirme 
ve kullanma unsuruna odaklanarak bu yönde rekabet avantajı sağlamayı tercih etmektedir  
(Carneiro, 2000). Dolayısıyla, bilgi yönetimi, rekabet yeteneğini arttırmak için bilgiyi üretme, 
yayma, uygulama ve korumaya yönelik stratejiler ve süreçler bütünüdür (Gold ve diğerleri 
(2001). Bilgi yönetimi, modern dünyamızın sürekli belirsizlik koşulu içerisinde örgütlerin 
yaşamını ve performansını artırma ve sürdürmeye yönelik çalışmalarıdır (Smith, 2002). 

3. BİLGİ VE BİLGİ YÖNETİMİNİN İŞLETMELER İÇİN ÖNEMİ 
İşletmeler, rakipleri tarafından kolaylıkla taklit edilemeyecek ve benzeri 

yapılamayacak kendilerine özgü bir strateji geliştirdikleri sürece rekabet üstünlüğü sağlarlar 
ve sürdürürler  (Porter, 1985’den Akt. Gümüştekin, 2004). Bu nedenle, son zamanlarda, 
işletmeler için sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayan kaynakların başında “bilgi” unsuru 
gelmektedir (Uzun ve Durna, 2008). Bilgi paylaşımının stratejik önem taşıyan avantajları şu 
şekilde sıralanabilir (Dalkir, 2005): 

 Mesafeler ve platformlar arasında uzmanları bağlamak, 
 Profesyonel uygulamaları standartlaştırmak, 
 Hatalardan kaçınmak, 
 En iyi uygulamalardan yararlanmak, 
 Yetenek kazanma zamanını azaltmak, 
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 İtibar yapılandırmasına yardımcı olmak, 
 Stratejik yetenekler için yöneticilik kademesi vermek. 

Sistematik bir bilgi paylaşımı ancak işletmede kurulacak olan sistematik bir bilgi 
yönetimi süreciyle gerçekleştirilebilir. Bilgi yönetimi sürecinde, bilginin üretimi, 
içselleştirilmesi, paylaşımı, kullanımı, değerlendirmeye alınması ve ölçümü aşamaları yer 
almaktadır. Günümüzün yoğun rekabet ortamı, bilginin sistematik bir şekilde yönetilmesi ve 
işletmelerin rekabet avantajı sağlama yollarının belirlenmesi açısından çok önemlidir (Uzun 
ve Durna, 2008). İşletmeler, etkin bir bilgi yönetimini bilgiyi ölçerek değerlendirmek 
suretiyle bilginin organizasyona ne ölçüde katkı yaptığını hesaplayarak sağlayabilirler. 
Bilginin değeri “stratejik değerlendirme, paydaşlar açısından değerlendirme ve hissi 
değerlendirme” olarak üç şekilde ölçülmektedir (Krogh, 1996’dan Akt. Zaim, 2005). Stratejik 
değerlendirme, bilginin örgütsel gelişim ve rakiplerine sağladığı üstünlük yönünden 
değerlendirilmesidir. Hissi değerlendirme ise, bilginin estetiksel olarak taşıdığı değeri, kalitesi 
ve çalışanların davranışlarını nasıl etkilediğinin ölçülmesidir.  

İşletmeler açısından sağlıklı bir bilgi yönetim süreci kurmak kadar bilgi yönetim 
sürecinden etkin bir şekilde yararlanmakta büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle, örgüt 
içerisinde bilginin doğru şekilde kullanılması şarttır. Bilgi kaynakları etkin bir şekilde 
kullanılırsa işletmeler için sürekli bir şekilde büyüme sağlanacaktır. Bu nedenle, sürekli 
büyümeyle ilgili olan soyut değer, stratejik varlık, temel yetenek ve üstünlük kavramları bilgi 
kavramıyla bütünleşerek örgütsel bir kaynak, değer ve öğrenme süreçlerinde bir unsur olarak 
var olmaktadır (Sayılar, 2004). Örneğin bilgiler, doğrudan kullanılabileceği gibi dolaylı olarak 
da kullanılabilir. Doğrudan bilgi kullanımı, bilginin bir sorunun çözümünde ya da karar alma 
sürecinde belirlenmiş bir amaca yöneltilerek kullanılmasıdır. Dolaylı bilgi kullanımı ise, genel 
bir bakış açısıyla bilgiyi değerlendirerek konuyla ilgili olarak aydınlanmak ve bilgi birikimini 
artırmaya yönelik kullanmaktır. Bilgi örgüt tarafından sembolik olarak da kullanılabilir. 
Piyasa sonuçlarının çarpıtılması, kasıtlı olarak bilginin paylaşıma sunulmaması ya da sadece 
örgütün ya da bireylerin çıkarlarına uygun düşen kısmının açığa çıkarılması gibi bilginin 
belirlenen amaca uygun düşmeyecek şekilde kullanılmasıdır (Zaim, 2005). 

Günümüzde, bilginin işletmeler için önemi daha da hızlı bir şekilde artmaktadır. 
Çünkü, bir işletme ürünü daha iyi olduğu için değil bilgileri daha iyi olduğu ve bilgileri daha 
doğru şekilde yönettiği için kazanmaktadır. Örneğin, bankalar, sigorta şirketleri, kredi kartı 
şirketleri, gibi bilgi odaklı işletmeler temel olarak bilgiyi yönetmektedir (Kotler, 2001).  Bilgi 
yönetimi sisteminde amaç, önemi ve değeri bulunan bilgilerin saptanması ve bu bilgilerin 
gerekli birimlere iletilmesi ve böylece bilgilerin güncel kalmasının sağlamasıdır. Bu nedenle, 
örgüt içerisinde bilgi edinilmesi ve bilgi birikiminin paylaşımından tüm örgüt üyelerinin 
sorumlu tutulması gerekmektedir. Bu durumda, bilgi yönetiminin temel yönünü, bilgiyi doğru 
bir şekilde yerinde kullanmak, kaydetmek, çalışan bireyler arasında paylaşımını sağlamak ve 
güncel hale getirmek oluşturmaktadır (Sarıhan, 1998). 

Örgütlerin sahip olduğu fiziksel varlıklar her işletme için aynı ya da benzer olabilir 
ancak işletmelerin sahip olduğu bilgi birikimi ve bilgi yönetim sürecinin her işletme için farklı 
olacağını belirtmek yanlış olmayacaktır. İşletmelerde üretim ya da hizmet sırasında 
karşılaşılan sorunlara yönelik üretilen çözümler ve kazanılan bilgi üretme ve paylaşma 
deneyimlerinin farklılığı işletmeleri bir adım öteye ulaştıran rekabet aracıdır (Sayılar, 2004). 
Örneğin, Sidney Winter şirketinin en çok bilinen özelliği; işlerin ve faaliyetlerin nasıl 
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yapılması gerektiğini bilen bir işletme olmasıdır. Bu çerçevede, gelecek için benimsediği bilgi 
politikası; yeni şeyleri hızlı ve kaliteli yapabilen bir işletme olmaktır (Davenport ve Prusak, 
2001). 

Literatürde yer alan bilginin yönetimine ilişkin çalışmaların pek çoğu büyük ölçekli 
işletmeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmaların sonuçları büyük ölçekli 
işletmeleri ilgilendirmektedir. Oysa ki; örgütlerin yer aldığı çalışma dünyasında nicel olarak 
çoğunluğu temsil eden ve ekonomi üzerinde büyük bir etkiye sahip olan küçük ve orta ölçekli 
işletmeler açısından da bilgi yönetimi önem arz etmektedir. Bölgesel ve yerel olarak çalışan 
ve daha az sayıda personele sahip olan küçük ve orta ölçekli işletmelerde yöneticiler daha çok 
firmanın temel işi üzerinde odaklanmakta ve farklı konulara ilişkin ilgi düzeyleri düşük 
olmaktadır. Ayrıca, küçük ve orta ölçekli işletmelerin bilgi yönetimi süreçlerini desteklemek 
için gerekli enformasyon teknolojisi danışmanlığı hizmetlerine erişimi maliyet açısından 
zorlaşmaktadır (Lim ve Klobas, 2000). Bilgi yönetimi için destekleyici hizmet veren firmalar 
da daha çok büyük ölçekli işletmelere yönelmekte ve bu işletmelerin isteklerine uygun hizmet 
sunmaktadır. Dolayısıyla KOBİ’lerin bu anlamda hizmet alma alanı daralmaktadır (Kalkan ve 
Keskin, 2005). Bu nedenledir ki, sektörde küçük ve orta ölçekli işletmelerin etkin bilgi 
yönetimi için gerekli hizmetleri alabileceği firmalara olan ihtiyaç artmıştır. Kurulacak olan 
yeni firmalar ya da büyük işletmelere hizmet sunan firmaların faaliyet alanlarını geliştirerek 
küçük ve orta ölçekli işletmeleri de kapsayan müşteri kitlesi oluşturması şarttır.   

Amerika ve Avrupa’daki gelişmiş işletmeler bilgi yönetimine olan ihtiyacın farkına 
vararak onu sistematik ve karşılaştırmalı olarak kullanmaktadır. Ancak, son dönemde bilgi 
yönetimi uygulamaları artmasına rağmen çoğu uygulamacı halen sınırlı uygulama alanlarına 
odaklanmaktadır (Wiig, 1997). Böylece, etkin bir bilgi yönetimi uygulayarak rakiplerine göre 
stratejik yönünü artırmış işletmelerin sayısı artış gösterirken diğer taraftan, halen klasik 
şekilde, bilgiyi elde ettikten sonra onu kullanarak yeni bilgi üretmeyen işletmelerin sayısının 
arttığını da söylemek yanlış olmayacaktır. 

Ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerinde yapılan bir araştırma sonuçlarına 
göre, bu işletmelerde bilgi yönetimi araçları kullanımı yetersiz olmakla birlikte etkin bir bilgi 
yönetimi süreci de bulunmamaktadır. Bu nedenle, işletmelerde bilgi yönetimi sürecinin etkin 
bir şekilde işlemesini sağlayıcı çalışmaların yapılması büyük önem arz etmektedir (Keskin ve 
Kalkan, 2005). 

İşletmeler bilgi yönetimi çabalarını arttırarak bilginin nasıl yönetileceğini ve bilgi 
varlığı ile daha çok rekabet edebilirliği nasıl arttıracaklarını daha çok bilmek ve kar elde 
etmek istemektedir. Bu noktada, proaktif örgütler, işletme uygulamalarının bir parçası olarak 
sistematik bilgi yönetimini sistemlerine dahil ederek daha iyi sonuçları amaçlamaktadır. Bu 
işletmeler, genel iş yükünü azaltmak için bilgi yönetimi yaklaşımını benimseyerek yöneticiler 
ya da bilgi çalışanları için iş yükünü azaltmaktadır (Wiig, 1997).  

 

4. ÖRGÜTSEL OLGUNLUK MODELLERİ 
Olgunluk modelleri, yazılım mühendisliğinde yer alan kökenlere sahiptir. Carnegia 

Mellon Yazılım Mühendisliği Enstitüsü (CMMI Project Team, 2002), örgüt içerisinde 
adımları geliştiren, ilerleten ve uygulanmalarına imkan tanıyan tanımlayıcı bir model 
belirlemiştir (Dalkir, 2005). Örgütlerde, gecikmeler (tamamlanma sürelerinin uzaması, artan 
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maliyetler, tekrarlanan işler), kalite sorunları (görevini yerine getirmeyen fonksiyonlar, satış 
sonrası bakım sorunları) ve çalışan motivasyonu (yılmış çalışanlar, emeğinin karşılığını 
alamadığını düşünen çalışanlar) gibi süreç problemlerine karşı CMMI gibi standartlar 
aracılığıyla çözümler bulunması için hangi konularda iyileştirme yapılması gerektiği ayrıntılı 
olarak tanımlanmıştır (Carnegie Mellon University, SEI, 2007). 

İngilizce karşılığı Capability Maturity Model Integration (CMMI) olan kelime yerli 
literatürde Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli olarak kullanılmaktadır. Bu model, Amerikan 
Savunma Bakanlığı’nın talebi üzerine 1986 yılında Carnegie Mellon Üniversitesi’ne bağlı 
Yazılım Mühendisliği Enstitüsü (SEI) tarafından geliştirilmeye başlanmıştır (TBD, 2008). 

Dalkir (2005), mühendislik alanında incelenen yetenek olgunluk modellerini örgüt 
içerisine aktararak örgütsel yetenek modellerini oluşturmuştur. Yetenek Olgunluk Modeli, 
birden fazla disiplinden oluşan etkili süreçlerin gerekli elemanlarını içeren bir modeldir. 
Modelin işletmede uygulanmasıyla geçici ve olgunlaşmamış süreçlerin, gelişmiş kalite ve 
yararlılık ile disiplinli ve olgun süreçler haline gelmesini sağlayan evrimsel gelişim yolu 
tamamlanacaktır. Eğer sistemin işleyişine ilişkin alt süreçler kaliteli olursa ana sistemin 
kendisi de kaliteli olacaktır. CMMI modelinin genel anlayışında, bir kurumun süreçlerini 
iyileştirmek yatmaktadır. Süreç alanları bazında hangi unsurların eksik olduğunu ya da hangi 
unsurların bulunması gerektiğini anlatmaktadır. Ancak, bu model, modelin uygulanması 
sonrasında ortaya çıkan sorunlara ait çözümler üretmemektedir. Çünkü, modelin anlayışına 
göre sorun çözümü kurumlara aittir. Dolayısıyla model, eksikliklerin giderilme yollarını 
araştırmaz ya da açıklamaz (TBD, 2008). CMMI modeli, sadece süreçlerin işleyişinin doğru 
olup olmadığını göstermektedir. Bir yönetici işletmede kendi kurduğu bir sistemin zayıf 
noktalarını görmeyebilir hatta kişiye göre kurduğu sistem en mükemmel sistem dahi olabilir. 
Ancak, böyle bir model sayesinde kurulan sistemin gerçekten doğru bir sistem olup olmadığı 
sorgulanabilir. Bu durum, CMMI modelinin değerini ve modele duyulan ihtiyacın şiddetini 
daha da artırmaktadır. 

CMMI modeli, mevcut süreç yeteneklerini ve kalite ve süreç gelişimi için en önemli 
kritik noktaları belirleyerek uygun süreç gelişim stratejilerinin seçiminde bir rehber olarak 
hizmet vermektedir. CMMI, yazılım geliştirmek amacıyla oluşturulan yazılımda kalite 
sertifikasyonunu sağlamak, kalite sistemlerini ve süreçlerini değerlendirmek, süreçleri 
iyileştirmek ve yetenek belirlemek amacıyla geliştirilen bir modeldir (Yücalar vd., 2010). Bu 
konu kapsamında “Yetenek Olgunluk Modelleri” nden türetilmiş bir dizi “Bilgi Yönetimi 
Olgunluk Modelleri” yer almaktadır. Olgunluk modelleri, örgütlerin süreç ve sistemlerini 
geliştirmesine yardımcı olmaktadır. 

Yetenek Olgunluk Modelleri, örgütlerin süreçlerini, teknolojilerini, insan kaynaklarını 
ve örgütsel iş yapabilme performansını uzun vadeli geliştirerek örgütleri olgunlaştıran 
modellerdir. Yazılım Mühendisliği Enstitüsü (Software Engineering Institute/SEI), örgütlerin 
kişiler, prosedür ve metotlar, araç ve gereçler boyutları etrafında iş süreçlerini geliştirip, bu 
süreçler üzerine odaklanılması gerektiğini belirtmiştir (Chrissis, 2005; Yücalar vd., 2010). 

“Yazılım Yetenek Modeli (CMM)” bir kuruluşun yıllar boyu yazılım süreçlerinin 
olgunluğunu yargılayan bir model olmuştur. Bu model, yazılım süreçlerini değerlendiren ve 
geliştiren bir standart haline gelmiştir. Yetenek olgunluk modeli, beş olgunluk düzeyine göre 
düzenlenmiştir.  Bu düzenlemede ne kadar üst düzeylere erişilirse, bir kuruluşun yazılım 
sürecinin tahmin edilebilirliğinin, etkinliğinin ve denetiminin o derecede arttığına inanılır. 
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Düzey 1 hariç, Yetenek Olgunluk Modelinin her düzeyi anahtar alt düzeylere ayrılmaktadır 
(Türkoğlu, 2006). CMM, örgüt süreçlerinin yönetiminde evrimsel niteliğe sahip 5 adımı 
tanımlayan örgütsel bir modeldir. Model aynı zamanda bir düzeyden diğerine geçen özel adım 
ve faaliyetler sağlamaktadır (Dalkir, 2005). CMM’ nin bu 5 adımı: 

1) Başlangıç: İlk süreç, özel amaçlı (ad hoc), kaotik, ve nadiren belirlenmiştir. 
Yazılım süreci plansız ve bazen de karmakarışık olarak nitelendirilebilir. Az sayıda süreç 
tanımlıdır ve başarı çoğu kez bireysel başarılara bağlıdır (Baykız, 2014).  

2) Tekrarlanabilir: Basit süreçler ve bu süreçlere destek olacak bir disiplin 
kurulmuştur. Temel proje yönetimi süreçleri, masraf, program ve işlevselliği saptamak 
amacıyla kurulur. Gerekli süreç disiplini, benzer uygulamalar içeren geçmiş projelerdeki 
başarıyı tekrar etmek için düzenlenmiştir. Anahtar süreç alanları, yazılım projesinin temel 
proje yönetim denetimlerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili gereksinimlere odaklanır. Bu alanlar; 
gereksinim yönetimi, yazılım proje planlaması, yazılım proje izleme ve gözetimi, yazılım alt 
yüklenici yönetimi, yazılım kalite güvencesi ve yazılım konfigürasyon yönetimidir (Paulk vd., 
1993; Paulzen vd., 2002). 

3) Belirlenmiş (Tanımlı): Tüm süreçler belirlenmiş, belgelenmiş, standardize edilmiş 
ve her biri diğeri ile birleştirilmiştir (Dalkir, 2005). Bu süreç sistematik yapıya odaklanır ve 
bilgi süreçleri netleştirilir. Süreçler özel gereksinimleri karşılamak için uyumlu hale 
getirilmiştir (Paulk vd., 2002). Hem yönetim hem de yazılım mühendisliği alanındaki 
faaliyetler için yazılım süreci belgelenir, standartlaştırılır ve standart bir yazılım sürecinin 
parçası haline getirilir. Bütün projeler, yazılım geliştirme ve bakımı için kuruluşun 
onaylanmış, belli bir amaca yönelik standartlaşmış bir yazılım sürecini kullanırlar. Kuruluş, 
tüm projelerde etkili yazılım mühendisliğini ve yönetim sürecini kurumlaştıran bir alt yapı 
oluştururken, anahtar süreç alanları da hem proje hem de kurumsal konulara değinir. Bu 
alanlar, kuruluş süreç odağı, kuruluş süreç tanımı, eğitim programı, bütünleşik yazılım 
yönetimi, yazılım ürün mühendisliği, grup içi koordinasyon ve eş gözden geçirmeler olarak 
sıralanmaktadır (Türkoğlu, 2006). 

4) Yönetilen: Bu süreçte, yazılım sürecinin ve ürün kalitesinin detaylı ölçümleri 
toplanarak hem yazılım süreci hem de ürünler nicelik olarak belirlenmekte ve 
denetlenmektedir. Önemli süreç alanları hem yazılım sürecinin hem de yapımı süren yazılım 
ürünlerinin nicelik olarak anlaşılmalarının üzerine odaklanır. Bu alanlar niceliksel süreç 
yönetimi ve yazılım kalite yönetimidir (Debowski, 2006). 

5) Optimize Edilmiş (En Uygun Şekilde İyileştirilmiş): Devam eden süreç gelişimi 
yeni fikir ve teknolojilere rehberlik yaparak ve kaliteli geri dönüşüm sağlayarak 
uyumlaştırılmıştır (Dalkir, 2005). Sürekli olarak süreç iyileştirmesi, süreç ve yeni fikir ve 
teknolojilerin denenmesinden elde edilen nicel geribildirim sayesinde yapılır. Bu düzeydeki 
anahtar süreç alanları, sürekli, ölçülebilir yazılım sürecinin gelişimini taahhüt etmek için hem 
kuruluş hem de projelerin ele alması gereken konuları kapsar. Bu alanlar, kusur önleme, 
teknoloji değişikliği yönetimi ve süreç değişikliği yönetimidir  (Walker, 2002). 

CMM, yazılım geliştirme alanında çalışan kuruluşların iş süreçleri olgunluğunu 
belirleme ve iş süreçlerini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Modelin isminde yer alan “olgunluk” 
kelimesi, olaylar ya da sorunlar karşısında “Bu defa ne kadar iyi yapılır?” sorusunun 
sorulduğu ya da tahmin edilebilirliğin daha az olduğu ve bilinmeyenin bir başka ifadeyle 
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riskin düşük olduğu bir çevrenin oluşturulması anlamında kullanılmıştır (Persse, 2001). 
Süreçlerin olgunluk düzeyinin artması, belirsizliklerin ve tahmin edilebilirlik düzeyinin 
azalması demektir (Arifoğlu ve Gür, 2005). Olgunluk modelleri şirketlerin girdiği ihalelerde 
bir kriter olarak kabul edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında şirketin olgunluk aşamalarını 
tamamlamış olması ya da belli noktaya gelmiş olmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Örneğin, 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde 3.seviyenin altında kalan şirketler devlet ihalelerine 
alınmamaktadır. CMM modelini ilk olarak kullanan ABD ordusu, modeli ihalelerde yazılım 
firması seçmeye karar vermek için kullanmıştır. CMMI modeli, günümüzde de birçok büyük 
mal ve hizmet alıcı işletme tarafından ihalelerde firma seçimine karar vermek amacıyla 
kullanılmaktadır. Modelin bir diğer kullanım alanı ise örgüt üst düzey yönetiminin şirketin 
durumuna ilişkin fikir sahibi olması açısından yardımcı olmasıdır (Kalaycı, 2007). Süreç 
olgunluk düzeyleri Şekil 1’de şematize edilmiştir.  

Şekil 1. CMM Süreç Olgunluk Düzeyleri 

 
Kaynak: Ali Arifoğlu ve Merve Hande Gür (2005). e-CMM: e-Kurum Olgunluk Modeli. II. Ulusal 

Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, 
http://www.emo.org.tr/etkinlikler/uyms/etkinlik_bildiriler.php?etkinlikkod=16. 

Her bir olgunluk düzeyi, sürekli ve sürdürülebilir süreç gelişimi anlayışı üzerine 
oluşturulmuştur. CMM’ de süreç olgunluğu beş adet düzey ile belirtilmiş ve örgütün olgunluk 
düzeyinin her adımında kurumsallaşması için gereken süreç yetenekleri tanımlanmıştır. 

Olgunlaşmamış ve gelişigüzel süreçlerin doğru bir şekilde belirlenmediği ve yazılım 
gelişimi için sabit yöntemlerin oluşturulmadığı düzeyden (Düzey 1); olgunlaşmış, 
yordamların yazılı hale getirildiği, izlendiği ve belirlenmiş kriterlerle kalitenin ölçümünün 
yapıldığı ve sürekli iyileştirmelerin gerçekleştirildiği düzeye doğru yol alınmaktadır (Bkz. 
Şekil 1). Bilgi teknolojisi organizasyonlarının %73’ü birinci düzeydedir. Yazılım proje 
yapısının ve süreçlerinin etkin olarak planlandığı ve yönetildiği Düzey 2’de CMM felsefesine 
ilk adım atılmıştır. Düzey 3’te bu yapı ve süreçler organizasyon içinde kurumsallaşmış bir 
yapı oluşturulmaktadır. Düzey 4’te performans ölçümü yapılmaktadır. Beşinci ve son 
olgunluk düzeyinde ise tam olgunluğa erişilir, yukarıdan aşağıya (tabana) sürekli süreç 
iyileştirme mantığı, organizasyon kültürüne hakimdir (Paulk vd., 1993). Organizasyonun 
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uygulamaları, politikaları ve disiplinleri kaliteli yazılımın tahmin edilebilir, güvenilir ve 
tekrarlanabilir durumda üretilmesini gerektirmektedir. Dünyada yaklaşık 100 kadarı 
Hindistan’da faaliyet gösteren toplam 120 adet kurum Düzey 5’te bulunmaktadır (Kannan, 
2003; Arifoğlu ve Gür, 2005). Bu düzey, işletmeler için sorunların yeniden gözden 
geçirilmesi, çözümü ve örgütsel yenilikleri ifade etmektedir (Walker, 2002). 

Tablo 2’de süreç alanları olgunluk seviyelerine göre listelenmektedir. Tablo 2, TBD 
(2008) ve Baykız (2014) çalışmalarından uyarlanarak hazırlanmıştır. İşletme bir olgunluk 
seviyesi hedeflemekle hangi süreç gereklerini yerine getireceğini seçmiş olacaktır. Her kurum 
başlangıçta başka bir ifadeyle henüz hiçbir faaliyet yapmaksızın birinci olgunluk seviyesinde 
yer almaktadır. Hedeflenmesi gereken en düşük olgunluk seviyesi ikinci olgunluk seviyesidir 
(TBD, 2008). 

Tablo 2. Olgunluk Seviyelerine Göre Süreç Alanları 

Olgunluk Seviyesi Bireylerarası Bilginin Durumu İlgili Süreç Alanları 

1. Olgunluk Seviyesi-
Başlangıç 

 Önceki deneyimlerden ders çıkarma 
ve bilgi edinme vardır. 

 Bilgi bir varlıktır. 

 Tüm şirketler en az 1. 
Olgunluk seviyesindedir. 

 Bilgi paylaşımı azdır. 

2. Olgunluk Seviyesi-
Yönetilen 

 Paylaşmaya isteklilik vardır. 
 Bilgi paylaşımıyla bağlantılı olarak 

örgütsel ödüllendirme vardır. 
 Bilgi yönetimi bir örgütsel rekabet 

aracıdır. 

 Gereksinim yönetimi 
 Proje planlama 
 Proje izleme ve takip 
 Konfigürasyon yönetimi 
 Tedarikçi sözleşme 

yönetimi 
 Ölçme ve çözümleme 
 Süreç ve ürün kalitesi 

3. Olgunluk Seviyesi-
Tanımlı 

 Bilgi paylaşım faaliyetlerinin örgütte 
geniş olarak yer almaktadır. 

 Örgüt, resmi bir bilgi yönetimi 
stratejisi ve vizyonuna sahiptir. 

 Örgütte sürekli bir şeklide yönetilen 
eğitim programları, kampanyalar ve 
uygulama çalışmaları yer 
almaktadır.  

 Bilgi yönetimi rolleri belirlenmiştir. 
 Örgüt, deneyimli çalışanlara fırsat 

vermektedir. 
 Örgüt güç mesafesi ve belirsizlikten 

kaçmaktadır. 
 Hedefler ulaşılamayacak kadar 

yüksek değildir. 

 Gereksinim geliştirme 
 Teknik çözüm 
 Ürün bütünleştirme 
 Doğrulama 
 Geçerleme 
 Kurumsal süreç 

odaklanması 
 Kurumsal süreç tanımı 
 Kurumsal eğitim 
 Bütünleşik proje 

yönetimi 
 Risk yönetimi 
 Karar analizi ve 

çözümlemesi 

4. Olgunluk Seviyesi-
Nicel Yönetilen 

 Örgüt bilgi paylaşım alanları 
oluşturmaktadır. 

 Örgüt bilgi paylaşımı için bir bütçe 
ayırmaktadır. 

 Düzenli bilgi paylaşımı faaliyetleri 
örgütte düzenlenmiştir. 

 Bilgi yönetimi, tüm örgüt 
stratejisiyle bağdaştırılır. 

 Bilgi yönetim sistemlerinin 
kullanımı kolaydır. 

 Kurumsal süreç bakımı 
 Sayısal proje yönetimi 
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5. Olgunluk Seviyesi-
İyileşen 

 Bilgi paylaşım kültürü vardır ve bu 
kültür, örgütsel performansı 
artırmaktadır. 

 Kurumsal yenilikçilik ve 
yaygınlaştırma  

 Sebep analizi ve 
çözümlemesi 

Kaynak: TBD (Türkiye Bilişim Derneği) (2008). Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli (CMMI 
Capability Maturity Model Integration ). TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu X, Hazırlayan Deniz Peker, 
1.Çalışma Grubu s. 11. ve Tekin Baykız (2014). An Assessment of Knowledge Management Maturıty Among 
The Publıc Instıtutıons In Turkey. A Thesis Submitted to the Graduate School of Informatics Institute of Middle 
East Technical University, Ankara’ den uyarlanmıştır. 

CMM, bir örgütün “şu an nerede yer aldığını, hangi noktada olmak istediğini ve 
istediği yere nasıl gelebileceği” sorularını sorarak hangi olgunluk düzeyinde olduğunu ve bir 
sonraki düzeye geçebilmesini sağlayacak adımları belirlemeyi hedeflemektedir (Bamberger, 
1997).  

CMM sadece yazılım geliştirmede değil aynı zamanda genel olarak örgüt seviyeleri 
dönüşümünün tanımlanmasında da faydalıdır. CMM ve CMMI (Carnegia Mellon Yazılım 
Mühendisliği Enstitüsü), bilgi yönetimi süreçleri kapsamını genişletmektedir. Bilgi yönetim 
süreçleri örgütün bilgi yönetimi için isteklilik düzeyini ölçer. Şekil 2’de yer alan olgunluk 
modelleri bir şeyleri yapmanın yeni yolları, yeni bir teknoloji ya da yeni bir süreç birleşimi 
için örgütün sahip olması gereken özellikleri göstermektedir. Olgunluk modelleri, bu yeni 
süreç ve teknolojiler için bilgi yönetiminin başlangıç değerlerini belirlemektedir. Bu adımlar, 
örgütsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde daha iyi bir bilgi yönetiminin sahip olması gereken 
adımlardır (Baykız, 2014). 

Şekil 2. Örgütsel Olgunluk Adımları 

 
Kaynak: Kimiz Dalkir (2005). Knowledge Management in Theory and Practice. Elseiver Yayınları, 

USA, s.179. 

Tablo 3, CMM’ ye dayanan bir olgunluk modelini göstermektedir. Fakat model 
örgütsel değişim ve örgütsel kültür boyutları ile uyumlaştırılmalıdır. Bu model bir örgütteki 
değişimleri yapılandırmak için oldukça doğru bir iş olması yönüyle, iyi bir örgütsel kültür 
oluşumu belirtisidir (Paulk vd., 1993). Örneğin,  eğer örgüt çoklu yerel kültüre sahipse geneli 
yansıtmaz bu nedenle bilgi yönetimi uygulaması için pilot bölge olarak bir ya da daha fazla 
mikro kültür seçmek tavsiye edilebilir. Diğer yandan, yaygın ve bağlı bir kültürün olduğu 
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örgütün olgunluk adımı, bir adımı yönetme taraftarı ise bu durumda tüm iş stratejileri ve örgüt 
amaçlarını sıkı bir şekilde sıraya koyarak bir bilgi yönetimi stratejisi üzerinde durulması 
önerilebilir (Dalkir, 2005). 

Tablo 3. Örgütsel Olgunluk Adımları 

Olgunluk adımı Tanım 

1. Kaotik 
 Bağımsız kültür 
 Anında karar verme 
 Belirsiz liderlik yapısı 
 Belirsiz iş modeli 
 Çalışanı kendi eliyle yok etme  

2.Özel bir amaca Bağlı 
 Çoklu yerel kültür, liderlik yapıları ve iş modelleri 
 Yerel karar verme  
 Tercih edilen işçi sınıfları içerisinde çalışanın iş hacminin 

yüksek olması beklenir. 

3.Organize olma 
 Benzer yerel kültürler 
 Yerel karar vermeye dayanan şirket stratejisi 
 Yerel liderlik bağlantılı şirket liderlik takımı 
 Yerel seviyeye çekilmiş şirket iş modeli 
 Sabit çalışan tabanı                                                                                                                                                                                    

4.Yönetme 
 Bağlı iş kültürü ve iş modeli 
 İş taktikleriyle yürüyen iş stratejisi 
 Şirket liderlik takım koçları ve güçlendirilmiş yerel liderler 
 Çalışanları işe alma ve stratejik talimatlara dayalı işte tutma 

5.Çeviklik 
 Kültür stratejiye uyum sağlar 
 İş modelleri, çevresel değişimlere dayalı olarak dinamik 

şekilde değişir. 
 Profesyoneller şirket için çalışarak rekabet eder 

Kaynak: Kimiz Dalkir (2005). Knowledge Management in Theory and Practice, Elseiver Yayınları, 
USA, s.203. 

CMMI, bir örgütte bulunan pek çok süreç disiplini karşısında etkili ve ölçülü ilerleme 
konusunda yol göstermektedir. Örgütün tüm bileşenleri için ortak, bütünleşik bir ilerleme 
vizyonu sağlamaktadır. Bu model, kendisinden önce oluşturulan tüm modelleri de kapsayacak 
şekilde tasarlanmış en iyi uygulama olarak görülmektedir. Dünya çapında faaliyet gösteren 
pek çok işletme, CMMI tabanlı süreç iyileştirme yöntemine yatırım yapmıştır. Aşağıda dünya 
çapında değişik alanlarda faaliyet gösteren irili ufaklı örgütsel birimler içeren 35 büyük 
organizasyon üzerinde yapılan araştırmaların sonuçları yer almaktadır (Bkz. Tablo 4). 
Performans sonuçları; maliyet, takvimlendirme, üretkenlik, kalite, müşteri memnuniyeti, 
yatırım getirisi parametrelerine göre kategorize edilebilir. Başka bir ifadeyle, Tablo 4, zamana 
göre kategoriler bazında performansa ait ortalama ilerlemeyi göstermektedir (TBD, 2008). 
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Tablo 4: Kategoriler Bazında Zaman Boyunca Performans İlerlemesi 

Performans kategorisi Ortalama ilerleme 

Maliyet 34% 
Takvimlendirme 50% 
Üretkenlik 61% 
Kalite 48% 

Müşteri memnuniyeti 14% 

Yatırım getirisi 4% 

Kaynak: TBD (Türkiye Bilişim Derneği) (2008). Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli (CMMI-
Capability Maturity Model Integration ). TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu X, Hazırlayan Deniz Peker, 
1.Çalışma Grubu s. 14. 

 

5.  BİLGİ YÖNETİMİ OLGUNLUK MODELLERİ 
Örgütlerin yönetsel olgunluklarını gösteren 6 adet bilgi yönetimi olgunluk modeli 

bulunmaktadır. Bu modellerden ilki olan Infosys Bilgi Yönetimi Olgunluk Modeli, örgütün 
bir çeşitlilikle buluşma zamanı olarak görülmektedir. Bu model CMM yaklaşımına dayandığı 
için diğer yaklaşımları da kapsamaktadır. Gerçekte, Infosys modeli dayandığı temel olan 
CMM içerisinde “bilgi yönetimi olgunluk modeli” olarak ifade edilmektedir (Metha vd., 
2007). 

Infosys kapsamında bilgi yönetiminin amacı, örgütsel öğrenmeyi müşterilere 
yapılacak dağıtım hizmetinde bir avantaj olarak kullanmaktır. Bunun anlamı, müşterilere 
yönelik web siteleri kurmak, dünyanın her yerine yayılmış müşteri öncelikli çalışmalarla 
stratejik yönetim sağlamak ya da iç müşteri hizmetleri aracılığıyla örgütsel öğrenmeyi 
desteklemektir. Örgütün amacı “bir defa öğren,  her yerde uygula” düşüncesi üzerine 
odaklanmalıdır (Kochikar, 2000). 

Bilgi, karar vermek için bütünleştirici bir rol oynamaktadır. Çünkü verilen kararın 
kalitesi bilgininin kalitesi ve bilgi yönetimine bağlıdır. Kaner ve Karni (2004)’ ye göre karar 
verme yeteneği ile ilgili olarak olgunluk modelleri; karar verme yeteneği ile ilgili olan 
olgunluk düzeyleri ve bilgi yönetimi ile ilgili olan iç düzey olgunluk adımları şeklinde iki 
açıdan ele alınabilir. Bu çalışma kapsamında bilgi adımları, “bireysel bilgiyi ele geçirme”, 
“takım tabanlı bilgiyi yeniden gözden geçirme ve yönetme”, “takım tabanlı bilgiyi formüle 
etme ve değerlendirme” ve son olarak “başlıca etkili kararları uygulama” dır. Her düzey 4 
davranış şekli üzerinden sınıflandırılır: resmiyet (yapı), mantık kurma, değerlendirmeleri 
desteklemek ve performans geri beslemedir. Her adım gelişmiş bilgiyi elde etme, bilgiye 
ulaşma ve düzenleme, bilgi dönüşümünü değerlendirme ve bilgiyi yeniden kullanarak 
uygulama şeklinde 4 faaliyet sınıfına bölünmüştür. 
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Tablo 5: Bilgi Yönetimi Olgunluk Düzeyleri 

Olgunluk 
düzeyleri 

Düzey 1 Düzey 2 Düzey 3 Düzey 4 Düzey 5 
Farkında 
olmamak Buluş (keşfetme) Yaratıcılık  Yönetim Yenilikçilik 

İlgi odağı İlgi yok Var olan iç ve dış 
bilgiyi tarama 

Yeni bilgi 
yaratımı 

Kaynakları uygun 
paylaştırma Örgüt içi işbirliği 

Anahtar 
bilgi 
yönetimi 
süreçleri 

Örgüt hiçbir 
bilgi yönetimi 
faaliyetinden 
haberdar 
değildir  

-Tarama İş süreçlerini 
yenileme 
sorumluluğu 
artışı 

Kurumsallaşmış 
belge değerlendirme Paylaşma 

-Değerlendirme 
-Ele geçirme 
-Transfer etme 

Mücadele 
Mücadele 
düşüncesi 
yoktur 

Transfer 
düzenlemesi 

Çevre ve 
değişimleri 
anlama 

Birleşme inancı Başarmak 

Gizli tehlike 
Örgütsel bilgi 
kullanımı 
yoktur 

Yanlış değerleme 
bağımlılığı Kaynak israfı Kendi içerisinde bir 

sona ulaşma Savunmasızlık 

Kaynak: Maya Kaner ve Reuven Karni (2004). A Capability Maturity Model for Knowledge-Based 
Decisionmaking. Information Knowledge Systems Management, 4, s. 235. 

Tablo 5, beş tane bilgi yönetimi olgunluk düzeyi ve bu düzeylerin karakteristik 
özelliklerini göstermektedir. İlk düzeyin bilgi yönetim faaliyetleri üzerinde toplu bir etkisi 
yoktur. Son düzey ise örgütte bilgiyi paylaşma ve yeniden yapılanma için bir isteklilik ortaya 
çıkarmaktadır. Model birçok bilgi yönetimi olgunluk modelini temel almaktadır. Bu model, 
“farkında olmama” dan başlayıp “liderlik” e kadar uzanan sekiz düzeyi ile “bilgi yönetimi 
manzarası”, “bilgi düzensizliği” nden “bilgi merkezi” ne kadar beş düzeyli “bilgi yolculuğu” 
ve “farkındalık” tan “optimizasyon” a kadar dört düzeyli “bilgi yönetimi olgunluğu” olmak 
üzere birçok modeli birleştiren yeni bir modeldir (Kaner ve Karni, 2004). 

Bilgi yönetiminin vizyonu, her faaliyetin bilginin gücüyle desteklendiği bir örgüt 
olabilmektir. Böyle bir örgütte yenilik için bilginin kullanıldığı düşüncesi doğrudur, her 
çalışan diğer her bir çalışanın sahip olduğu bilgiyle güçlendirilmiştir ve küresel olarak bilgi 
liderleri olma saygınlığını kazanmıştır (Kochikar, 2000). 

Infosys Bilgi Yönetimi Olgunluk Modelinde “varsayılan, etkileşimli, farkındalık, 
kanaat getirilen ve paylaşılan” olmak üzere 5 düzey bulunmaktadır. Infosys Bilgi Yönetimi 
Olgunluk Modeli, örgütsel, grupsal ve örgütsel düzeyde algılanan özel bilgi yönetimi 
davranışları ile yakından ilgilidir. Bu model sayesinde örgüt daha gelişmiş hale getirilebilir 
(Dalkir, 2005). Her bir adım başarılı bir şekilde uygulanırsa bilgi yönetiminde amaçlara 
kolaylıkla ulaşılabilir ve örgütte bilgi paylaşımı gerçekleşebilir. Örgütsel yetenek düzeyi 
reaktif özellik gösteriyorsa bilgi yönetimi amaçlarına ulaşılabilir. Bilgi yönetimi farkındalığı 
ve gruplar arasındaki bilgi akışı yüksek olduğunda örgütsel yetenek düzeylerindeki 
paylaşımda artmaya başlayacaktır (Chari ve Gill, 2015). 

Paulzen ve Perc modelinde ise, süreç mühendisliği ve kaliteli yönetim ilkelerine 
dayanan Bilgi Süreç Kalitesi Modeli önerilmiştir. Bu modelde altı çizilen nokta, yönetim 
yapılarının geliştirilerek bilgi süreçlerinin hızlandırılabileceğidir. Olgunluk modeli bunu 
sistematik ve artan bilgi yönetimi uygulamalarıyla gerçekleştirmektedir. Yazarlar bilgi tabanlı 
bir faaliyet olarak yazılım geliştirene kadar bilgi yönetimi için bu modellere uyum sağlamanın 
hayati öneminin varlığını değerlendirmiştir. Paulzen ve Perc modeli, bilgi yönetimi sistemleri 
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ve bilgi süreçlerinin özel karakteristiklerini inceleyen Yetenek Olgunluk Modelinin temel bir 
modifikasyonudur. Bu model başlangıç, farkındalık, kurulmuş, kaliteli bir şekilde yönetilmiş 
ve optimize edilmiş (en iyileştirilmiş) süreçler olmak üzere 5 adımdan oluşmaktadır (Paulzen 
vd.,2002). 

İdeal bir bilgi yönetimi olgunluk modelinde, gerçekleştirilmesi gereken pek çok 
gereksinim bulunmaktadır. İlk gereksinim, modelin analizin farklı amaçlarına örneğin tüm 
örgüte ya da tüm bilgi yönetimi sistemine uygulanabilmesine imkan tanımasıdır (Paulk vd., 
1993). Paulzen ve Perc modeli, bunun için analizin özel amaçlarından ziyade süreçler üzerine 
odaklanma yolunu önermiştir  (Paulzen vd., 2002). İkinci olarak, model farklı özel görüşleri 
de değerlendirmelidir. Paulzen ve Perc modelinde, çalışanların bilgi yönetimi olgunluk 
değerlendirmesi içerisine dahil edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Üçüncüsü; model, sistematik 
ve yapısalcı bir yaklaşım sağlamalıdır.  Paulzen ve Perc aynı zamanda standardizasyon ve 
ölçümlemenin üzerinde de durmuştur. Dördüncü gereksinime göre, model kalitatif ve 
kantitatif sonuçlar sağlamalıdır. Beşincisi, modelin yapısı karşılaştırılabilmeli ve sağlanan 
yönetim türleri ve modelleri geliştirmek için referansları kıyaslamaya izin vermelidir. 
Sonuncu gereksinim ise modelin sürekli öğrenme ve gelişmeyi desteklemesi gerektiğidir 
(Teah ve diğerleri, 2006). 

Forrester Group Bilgi Yönetim Olgunluk Modeli, bir örgütte ihtiyaç duyulan etkili 
bilgi yönetiminin kurulmasında oldukça önemlidir. Örneğin, bir örgüt yardımcı olma 
adımında iken, bir bilgi destek ofisinden ve yerel uzman sistemlerden büyük destek alabilir. 
Bir ödemeli telefon numarası ya da bir e-mail adresine sahip olan çalışanlar bilgi destek 
ofisiyle irtibat kurabilir ve yerel, yardımcı olacak, değerli bilgiyi kullanma yardımı alabilirler 
(Dalkir, 2005). Bu model, bilgi yönetimi döngüsü içerisinde insanların nasıl destekleneceğini 
farklı yollarla tarif etmektedir. İlk adım, yardımcı olma (asissted) başka bir ifadeyle diğer 
insanların önemli konuları konunun uzmanı olan bilgi çalışanlarıyla çözmeye ihtiyacının 
olduğudur. İkinci adım, kendine hizmet (self service)’ dir. Kendine hizmet, çalışanların bilgi 
sistemini kapsamlı bularak ve uzmanlara bağlanarak kendilerinin kullanmasını ifade 
etmektedir. Son aşama, organik (organic)’ dir. Bilgi yönetimi fazladan verilmiş bir 
sorumluluk olarak görülebilir fakat bilgi işinin her gün nasıl yapılacağı alanının yerine 
geçebilir (Becerra-Fernandez vd., 2014).  

Bu modellerin en büyük yararı, etkili bilgi paylaşımı, transfer edilmesi, depolanması, 
deneyimlerin dağıtımı ve geçmiş deneyimlerden öğrenme sonuçları ve arzulanan hedeflere 
ulaşılmasında örgütleri büyük bir adım sıçraması olmaksızın düzenli bir tutum olarak 
ilerletmesidir (Dalkir, 2005). 

Wenger uygulama toplulukları yaşam döngüsü modeli, uygulama topluluklarının 
yaşam döngüsü içerisinde başvurulan olgunluk modellerindedir. Bir uygulama topluluğu 
olgunluk modeli, toplulukların bir sonraki basamağa geçerken hangi adımların kullanılacağını 
göstermek açısından iyi bir yol haritasıdır.  Bu model, örgüt içerisinde önemli şebekeler olup 
olmadığını ve onların örgüt tarafından desteklenip desteklenmediğini değerlendirmek 
açısından iyi bir tanısal kavramdır. Yaşam döngüsü modeli, örgütün bütününde ve üyeleri için 
değer yaratmaya başlamak amacıyla bilgi düzeylerinin yönetimi ve olgunluğunu elde etme 
ihtiyacını göstermektedir. Yaşam döngüsü modeli, yaşam döngüsü boyunca ihtiyaç duyulan 
optimum bilgi yönetimi çabaları olarak yeni bilgi yönetimi rollerini ve sorumluluklarını 
düzenli bir sıraya koymak için oldukça yararlı bir modeldir (Wenger vd., 2002). 
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Bir uygulama topluluğunun yaşam döngüsü içerisinde 5 adımı bulunmaktadır. Bu 
adımlar, potansiyel enerji, bütünleşme, aktiflik, dağılma-yayılma ve akılda kalıcılıktır 
(Wenger vd., 2002; Hafeez ve Alghatas, 2007). 

Şekil 3. Uygulama Toplulukları Yaşam Döngüsü 

 
Kaynak: Khalid Hafeez ve Fathalla Alghatas (2007). Knowledge Management in a Virtual Community 

of Practiceusing Discourse Analysis. Electronic Journal of Knowledge Management, 5 (1), 29-42, s.30. 

Şekil 3’e göre, ilk adım olan “potansiyel enerji” resmi olmayan ilişkilerin kurulması, 
bağlantıların yapılması ve benzer ilgi alanlarına sahip kişileri bulmakla ilgilidir. İkinci adım 
“bütünleşme” tartışılan değerlerle kimlik oluşumunun sağlanmasıdır. Bireyler serbest bir 
şebekeden genel bir amaca doğru hareket ederler. Bu durum tartışmaların bilgi paylaşımına 
giden bir yol olması sebebiyle bir girişim basamağıdır. Üçüncü basamak olan “aktiflik” te, 
uygulama topluluğu çok dinamiktir ve kendi girişimiyle yüksek bir faaliyet düzeyine ulaşır. 
Bu düzeyde yeni bilgilerin yer aldığı sürekli bir gelişim vardır. “Dağılma” adımında çevre 
üyeler ve temel üyeler ilgi alanları bakımından serbesiyetlik kazanır. Bu adımda yeni bilgi 
azalmıştır ve faaliyet düşüktür. Dolayısı ile uygulama topluluğu daha az etkindir. Beşinci 
adım olan “akılda kalıcılık” adımında yetenek ve anekdotlar süreç olarak devam etmesine 
rağmen topluluk dağılmıştır. Kişiler aktif olmasa da topluluk kimliğinin önemli bir parçası 
olarak halen topluluğa üyedir. Yaşam döngüsünün bu adımlarının her birinde uygulama 
topluluğu özel sorunlarla karşı karşıyadır. Bu nedenle uygulama topluluğunu destekleyen 
farklı yollar bulunmalıdır (Wenger vd., 2002; Dalkir, 2005; Hafeez ve Alghatas, 2007). 

Tablo 5’te altı tane olgunluk modelinin özetlenmiş şekli bulunmaktadır. Her bir 
model, bilgi tabanlı örgütlerde nasıl bir değişimin tanımlandığı ve uyum sağlandığını anlamak 
için iyi birer çalışma alanı hizmeti sunmaktadır. Bir örgütün mevcut durumu, örgütün tümü ve 
bireysel olarak bilgi çalışanlarının bilgi yönetimi girişimlerinden nasıl etkilendiğini daha iyi 
anlamak amacıyla tanımlanabilir. Örgütün olgunluk düzeyi ya da adımını daha iyi anlamak, 
bilgi yönetiminde başarılı olmak için gerekli örgütsel kültürel değişimlere engel olan 
faktörleri ya da potansiyel kullanıcıları belirlemede büyük yararlar sağlamaktadır (Dalkir, 
2005). 

 

 

 

 

 

Akılda kalıcılık Dağılma-yayılma Aktiflik 

zaman 

Bütünleşme Potansiyel enerji 
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Tablo 5.  Olgunluk Modellerinin Anahtar Özellikleri 

Olgunluk Modelleri Anahtar Özellikler 

Paulk Örgütsel Olgunluk 
Bir örgütte yeni bir teknoloji ya da süreç uyumunu temsil eder.  
Bu durum yeni bir bilgi yönetimi işlevi için çok iyi bir 
karşılamadır. 

Fujitsu Örgütsel Olgunluk 
Örgütte birleşmiş ve yayılmış bir kültür sağlar. Bu durum 
seçilen pilot bilgi yönetimi alanlarına değerli bir rehberlik 
hizmeti sunar. 

Infosys Bilgi Yönetimi 

Çok özel bir modeldir. Bilgi paylaşımı ve bilgi yönetimi 
ölçümleri gibi özel bilgi yönetimi davranışlarına izin verir. En 
büyük özelliği başlıca bilgi yönetimi önceliklerinin 
amaçlanmasına imkan tanımasıdır.  

Paulzen ve Perc Bilgi Süreç Kalitesi 
Modeli 

Bu model Infosys bilgi yönetimine oldukça benzerdir. Model, 
bilgi yönetimi olgunluk adımına dayanan bir örgüt içerisinde 
bilgi yönetimi önceliklerinin tanıtımına imkan tanır. 

Forrester Grubu Bilgi Yönetimi 
Olgunluk Modeli 

Çalışanların bir örgütte artan en iyi bilgi tanıtımına nasıl 
ulaşacaklarını araştıran bir modeldir.   

Wenger Uygulama Toplulukları 
Yaşam Döngüsü Modeli 

Model, bir örgütteki kültür dönüşümüne ilişkin iyi bir gösterge 
sağlayabilir. Üyeler arasında informel şekilde bilgi paylaşımına 
imkan verir. Uygulama toplulukları yaşam döngüsü modeli her 
adımı tanımlayabilecek anahtar bilgi yönetimi rol ve 
sorumluluklarının belirlenmesini sağlar. 

Kaynak: Kimiz Dalkir (2005), Knowledge Management in Theory and Practice, Elseiver Yayınları, 
USA, s.208. 

Örgütsel bilgi yönetimi olgunluk modelleri, mevcut bilgi paylaşım düzeyini ve 
örgütteki bilgi faaliyetlerini değerlendirmeye yardımcı olmaktadır. Bir örgütteki olgunluk 
modeli, bir sonraki düzeye geçebilmek için gereken şartların neler olduğunu görebilmek için 
örgütsel değişimi kolaylaştırıcı bir nitelik taşımaktadır. Örgüte iyi bir ilerleme şansı sunan 
bilgi yönetimi için bu modelin önemi büyüktür (Dalkir, 2005). 

SONUÇ 
Sosyo-ekonomik açıdan toplumların gelişim sıralaması, ilkel toplum, tarım toplumu, 

sanayi toplumu, son ve mevcut aşama olarak ise bilgi toplumudur. Bilgi toplumu, bilgiyle 
yarışan toplumdur. Yaratıcılık, yenilik, teknoloji, enformasyon kavramları bilgi toplumlarını 
simgeleyecek olan kelimelerdir. Bu kavramlar ancak iyi bir bilgi yönetimi aracılığıyla 
desteklenirse anlam olarak da doğru karşılanmış olacaktır. Bilgi toplumunun işletmeleri de 
gerek ulusal ve gerekse uluslararası düzeyde rekabet edebilmek için yenilikleri takip edebilen, 
çalışanlarının yaratıcılıklarını geliştirebilen ve doğru bir bilgi birikimi sağlayarak bu bilgileri 
doğru yerlerde kullanabilen örgüt yapılarını oluşturmalıdır. 

Günümüz yoğun rekabet ortamında bilgi, işletmelerin gelişimi için stratejik bir unsur 
olarak kabul edilmiştir. Son dönemde, gerek bilim insanları ve gerekse yöneticiler yeni 
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bilgilerin üretilmesi ve tüm iş süreçlerinde kullanılması ya da paylaşılması konusunda arayış 
içerisine girmiştir. Rekabet düzeyini artıran unsurun örgüt için bilgi paylaşımı olduğu 
hakkında ortak bir görüş oluşmuştur. Bu sebeple yöneticiler, örgüt içi bilgi paylaşımını engel 
olan unsurları saptama ve bu engelleri azaltma çabasında bulunmuştur (Yeniçeri ve Demirel, 
2007).  

Örgütte bilgi yönetimi adına yapılacak işlerden ilki örgüt içi bilgi paylaşımını 
benimsemektir. Bunun için ise personele “bilgi” ve “bilmek” in ne kadar önemli ve değerli 
olduğunun öğretilmesi gerekmektedir. Bilgilerin paylaşıldıkça çoğalacağı ve işletmenin 
gelişimine ışık tutacağı unutulmamalıdır. Örgütte bilgi paylaşım kültürünün oluşturulması için 
işletmelerin yeni fikirlere açık olması ve tüm çıkar gruplarıyla birlikte özellikle çalışanları ve 
müşterileri ile fikir alışverişinde bulunması çok önemlidir.  

Örgüt içerisinde iyi bir bilgi sisteminin kurulması ve modeller aracılığıyla bilgi 
sisteminin işlerliğinin kontrol edilmesi işlerin daha kısa sürede yapılmasına, verimliliğe, 
performans artışına, kalite artışına, personel ilişkilerinin iyi olmasına ve her şeyden önemlisi 
ihtiyaç duyulan bilgiye en kısa sürede, nereden, kimden, nasıl ulaşılacağına ilişkin bilgileri 
edinmeye yardımcı olacaktır. İyi bir bilgi sisteminin kurulmasıyla örgütte kararlar doğru 
şekilde doğru zamanda ve doğru alanlarda alınabilir böylece kararlar doğru, hızlı bir şekilde 
ve gerektiği zamanda alınacak ve bu durumda zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacaktır.  

İşletme örgütsel olgunluk modellerini uygulayarak örgüt içi bilgi paylaşım düzeyi ve 
bilgi yönetimindeki ilerleme düzeyini belirleyebilmektedir. Örgütsel olgunluk modelleri, bilgi 
düzeyinin iletilmesinde örgütlere kademeli bir ilerleme sağlamaktadır. Dolayısı ile eksik 
yanları bulunan süreçlerin tamamlanarak bir sonraki olgunluk aşamasına geçilmesiyle birlikte 
temeli sağlam ve başarılı olan bir değişim gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Dünyanın en başarılı şirketleri kıvrak, yeniliklere ayak uydurabilen, gelişimler 
karşısında olması gerektiğinden çok daha hızlı biçimde karar verebilen küçük işletmelerdir. 
Gerek küçük boyutlu ve gerekse büyük boyutlu şirketlerde, globalleşen dünyaya ayak 
uydurabilmenin yolu bilgi teknolojilerinden ve bunun iyi yönetilmesinden geçmektedir. 
Bunun sağlayacağı avantajlarla da, yöneticiler şirketleriyle ilgili verecekleri stratejik 
kararlarda, daha yüksek düzeyde başarı göstereceklerdir (Gültekin, 2003). 

Bilgi yönetimi büyük işletmeler açısından olduğu gibi küçük ölçekli işletmeler 
açısından da önem arz etmektedir. Küçük işletmelerin zayıf olan noktalarını güçlendirerek 
rekabet etmesi için bilgi yönetimine büyük önem vermesi gerekmektedir. Türkiye’de yapılan 
bir araştırma sonuçlarına göre (İpçioğlu ve Erdoğan, 2005), işletmeler bilgi yönetiminin 
anlamını ve kendilerine olan faydalarını bilmektedir. Ancak, çok az sayıdaki işletme, bilgi 
yönetimi ile ilgili uygulamaları olduğu halde bu uygulamaların bilgi yönetimi faaliyetleri 
olduğunu bilmemektedir. Baş döndürücü bir değişimin yaşandığı günümüzde bilgi ve 
enformasyon her geçen gün kendini yenilemektedir. Bu nedenle işletmelerin tümü bilgiyi 
takip etmeli, bilgiyi işlemeyi bilmeli ve bilgi yönetiminde ilerlemeyi amaç edinmelidir. Büyük 
ölçekli işletmelerin yanı sıra özellikle küçük ölçekli işletmeler, kendileri için iyi bir ilerleme 
fırsatı sunan bilgi yönetimi olgunluk modellerini izleyerek kendilerini değerlendirmelidir.   

Bu makalede işletmeler için bilgi sisteminin gelişimini takip etmede önemli bir araç 
olarak bilgi yönetimi olgunluk modellerinin kullanılabilirliğine ilişkin teorik bir çalışma 
yapılmıştır. Bundan sora yapılacak çalışmalarda bu modellerin işletmelerde uygulanması ve 
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uygulama sonuçlarına ilişkin teoriyi destekleyen ampirik çalışmalar yapılması önerilmektedir. 
Böylece işletme yöneticilerinin bilgi yönetiminin önemi ve bir model desteği ile bilgi 
yönetiminin geliştirilmesinin işletmeye sağlayacağı katkılara ilişkin farkındalıklarının 
sağlanması amaçlanmaktadır.  
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OTANTİK LİDERLİK, PSİKOLOJİK SERMAYE, İŞTEN AYRILMA NİYETİ VE 
ÇALIŞAN PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: HEMŞİRELER ÜZERİNDE BİR 
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Öz 
Bu araştırmada TRC1 bölgesinde yer alan Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde faaliyette bulunan 
hastanelerdeki otantik liderlik uygulamaları, çalışanların psikolojik sermaye düzeyleri, işten ayrılma niyetleri ve 
performansları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis 
illerinde faaliyette bulunan hastanelerde çalışan 403 hemşireye anket uygulanmıştır. Anket sonucu elde edilen 
veriler kullanılarak t testi, ANOVA ve korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi sonucuna göre; otantik 
liderlik, psikolojik sermaye boyutları ve çalışan performansı anlamlı pozitif yönde bir ilişki olduğu, otantik 
liderlik, psikolojik sermaye boyutları ve işten ayrılma niyeti arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu,  
işten ayrılma niyeti ile çalışan performansı arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca 
otantik liderlik boyutlarının tamamının ve psikolojik sermaye boyutlarının (özyeterlilik, iyimserlik ve psikolojik 
dayanıklılık) görev yapılan hastane ve kadro durumu değişkenine göre; performans düzeylerinin görev yapılan 
hastane değişkenine göre; otantik liderlik boyutlarının tamamının hastanenin bulunduğu il ve çalışma şekli 
değişkenine göre; psikolojik sermaye boyutlarının (özyeterlilik ve umut) çalışma şekli değişkenine göre anlamlı 
farklılık gösterdiği de tespit edilmiştir. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN AUTHENTIC LEADERSHIP, PSYCHOLOGICAL CAPITAL, 
INTENTION TO LEAVE AND EMPLOYEE PERFORMANCE: A RESEARCH ON NURSES* 

 
Abstract 
In this study, it was aimed to determine the relationship between authentic leadership, psychological capital, 
intention to leave and employee performance in working at hospitals in TRC1 area Gaziantep, Adıyaman and 
Kilis provinces. For this purpose, the questionnaire was applied to 403 nurses working at hospitals in Gaziantep, 
Adıyaman and Kilis provinces. T-test, ANOVA and correlation analysis was performed by using the data 
obtained from the questionnaire. According to correlation analysis, a significant positive relationship was found 
between all dimensions of authentic leadership, psychological capital and employee performance, a significant 
negative relationship was found between all dimensions of authentic leadership, psychological capital and 
intention to leave, a significant relationship was not found between intention to leave and employee 
performance. It was also determined that all dimensions of the authentic leadership and dimensions of 
psychological capital (self-efficacy, optimism and resilience) vary significantly among work in hospitals and 
staff situation variable, employee performance levels vary significantly among work in hospitals variable, all 
dimensions of the authentic leadership vary significantly among the hospital where's province and type of work 
variable, dimensions of psychological capital (self-efficacy and hope) vary significantly among type of work 
variable. 
 
Key Words: Authentic Leadership, Psychological Capital, Intention to Leave, Employee Performance, Nurses 
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1.GİRİŞ 
Günümüzde insan sermayesi, sosyal sermaye ve “psikolojik sermaye” kavramı teori ve 
uygulamalarda önem kazanmaya başlamıştır (Luthans ve diğerleri, 2010). Ancak, Luthans ve 
Youssef’un (2004) ifadesi ile maalesef bugünkü örgütlerin çok azı insan kaynaklarını bir 
sermaye olarak görmekte, yönetmekte ve geliştirmektedir (Akt: Topçu ve Ocak, 2012: 685). 
Tüm bu gelişmelerle birlikte günümüzde insan kaynaklarının liderlere ilişkin beklentilerinde 
de önemli değişimler yaşanmaktadır. Çalışanların liderlere ilişkin beklentilerinde yaşanan 
değişimler (liderlerinden kendilerine karşı dürüst olmaları, ahlaki ve etik değerlere uygun 
davranışlar sergilemeleri), mevcut liderlik yaklaşımları ile karşılanamamakta 
organizasyonların değişimini zorunlu hale gelmektedir. Bu da organizasyonların mekanik 
organizasyonlardan, organik organizasyonlara ve son olarak otantik organizasyonlara geçişini 
hızlandırmaktadır.  
Özellikle son yıllarda yapılan pozitif örgütsel davranış alanındaki çalışmalarda, klasik liderlik 
yaklaşımlarından ziyade pozitif liderlik tarzlarına odaklanılması, iş görenlerin pozitif 
yönlerine önem verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Ilies ve diğerleri, 2005; Akt: Yeşiltaş 
ve diğerleri, 2013: 334). Bu liderlik tarzı; global rekabet şartlarında organizasyonların 
gereksinimlerine cevap verebilecek olan, iş dünyasında güven oluşturabilecek, liderin samimi, 
olumlu, şeffaf ve etik davranışlar sergilediği, kökeni pozitif örgütsel davranışlara dayanan 
“otantik liderlik” olarak bilinmektedir (Wang ve diğerleri, 2014: 5). 
Güncel liderlik yaklaşımlarından bir tanesi olan otantik liderlik tarzının önem kazanma 
sebebinin; örgütlerin olumlu çıktılar elde etme ve insan kaynaklarına yapılan yatırımları 
arttırma amacı içerisinde olmalarından kaynaklandığı söylenebilinir (Walumbwa ve diğerleri, 
2008: 121). Özellikle son on yıldır, örgütler; hem çalışanlarının hem de kendi değerlerinin 
farkında olan, vizyoner, ahlaki ve etik bakış açısına sahip olan ve bu bakış açısı ile 
çalışanlarına rehberlik eden liderleri istihdam etmek istemektedirler (Clapp-Smith ve 
diğerleri, 2009: 227). 
Bu sebeplerden dolayı yöneticilerin ve liderlerin; çalışanlarının psikolojik sermayelerini, 
performanslarını arttırmaya, işten ayrılma niyetlerini azaltmaya dayalı otantik liderlik 
davranışları sergilemeleri durumda; onların organizasyonlara katılımlarının, bağlılıklarının, 
duydukları güvenlerinin, iş tatminlerinin artacağının, daha çok örgütsel vatandaşlık 
davranışları sergileyeceklerinin ve daha iyi bir performans göstereceklerinin bilincinde 
olmaları ve bu uygulamalara günümüz değişim çağında daha fazla önem vermeleri 
gerekmektedir.  
 
1.1. Otantik Liderlik 
Araştırmanın birinci kavramı olan otantik liderlik, son yıllarda etik bakış açısına göre ele 
alınan araştırmacıların yoğun ilgisini çeken güncel liderlik yaklaşımlarından birisidir (Bakan 
ve Doğan, 2013: 256). Kavram yeni tartışılmaya başlandığından dolayı, otantik liderlik 
konusunda oldukça az araştırma bulunmaktadır.  
Otantik liderlik kavramı özellikle, karizmatik, dönüştürücü, etik, ruhani liderlik tarzlarının 
(Bryman, 1992) pozitif yönlerinin temelinde yer alan “kök bir kavram” şeklinde dikkate 
alınmıştır (Akt: Avolio ve Gardner, 2005: 328). 
Walumbwa ve arkadaşları (2008) otantik liderleri, kendilerini bilen, düşünceleri, duyguları, 
ihtiyaçları, tercihleri, inançları olan ve bunlara uygun olarak doğru davranışlar gösteren kişiler 
olarak tanımlamışlardır (Darvish ve Rezaei, 2011: 425; Akt: Bakan ve Doğan, 2013: 256). 
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Araştırmacıların ve akademisyenlerin çoğu, otantik liderliğin aşağıdaki gibi dört bileşenden 
oluştuğunu ifade etmektedirler (Walumbwa ve diğerleri, 2008; Darvish ve Rezaei, 2011: 426-
427; Mazutis, 2011: 286). 
 Öz farkındalık: Bir bireyin yaşamdan nasıl mana çıkardığı ve bu çıkardığı mananın o 
bireyin zaman içerisinde kendisini değerlendirme biçimini nasıl etkilediğini kavraması olarak 
ifade edilmektedir. Aynı zamanda bu kavram, bireyin güçlü ve zayıf yönlerinin bilmesini, 
diğerlerine bakarak kendini anlayabilme becerisini kazanmasını ve bireyin diğerleri 
üzerindeki etkisinin farkında olmasını da içermektedir (Kernis, 2003; Akt: Walumbwa ve 
diğerleri, 2008: 95). 
 İlişkisel şeffaflık: Kendi kendini açıkça ifade edebilmek, uygun olmayan etkileri en aza 
indirmeyi amaçlayan gerçek duyguların anlatımı anlamına gelmektedir (Tabak ve diğerleri, 
2012: 96). 
 Karar almada bilginin dengeli değerlendirilmesi: Karar vermeden önce objektif bir 
biçimde tüm ilişkili verileri analiz etmek anlamına gelmektedir (Gardner ve diğerleri, 2005; 
Akt: Walumbwa ve diğerleri, 2008: 95). 
 İçselleştirilmiş ahlak anlayışı: İçselleştirilmiş ahlak standartları, kişinin davranışlarını ve 
kendini düzenlemesi için bir rehber niteliği taşımaktadır (Avolio ve diğerleri, 2009: 424). 
 
1.2. Psikolojik Sermaye 
Son zamanlarda birçok kuram ve çalışma, psikolojik sermayenin gelişmekte olan bir konu 
olması, kişisel ve örgütsel seviyede pozitif sonuçlarla olan ilişkisinin olması nedeniyle, bu 
kavrama odaklanmaktadır (Luthans ve diğerleri, 2010: 41). 
Araştırmanın ikinci kavramı olan psikolojik sermaye, “bireyin pozitif psikolojik gelişme hali” 
olarak tanımlanabilmektedir (Luthans ve diğerleri, 2007b: 3; Akt: Akçay, 2011: 125). 
Psikolojik sermaye, bireylerin pozitif yönde psikolojik gelişmelerini ifade etmekle birlikte, şu 
şekilde tanımlanmaktadır (Zhao ve Hou, 2009: 36; Luthans ve diğerleri, 2006: 388):   
 Özyeterlilik: Zorlu görevleri başarıyla yerine getirebilmek adına gereken çabayı 
sarfetmeyi sağlayacak güvene veya bir başka deyişle özyeterliliğe sahip olmak, 
 Umut: Azimle hedeflere ulaşmak ve başarılı olmak için hedeflere yönelme veya başka bir 
deyişle umut etmek, 
 İyimserlik: Gelecekte ve şu anda başarılı olma olasılığına dair pozitif yönde beklenti 
içerisinde olmak veya bir başka deyişle iyimser olmak, 
 Psikolojik Dayanıklılık: Problemlerle ya da zorluklarla karşı karşıya kalındığında 
başarıya ulaşabilmek için kendini toparlama doğrultusunda bir tavır sergileyebilmek veya bir 
başka deyişle dayanıklı olabilmektir. 
 
1.3. İşten Ayrılma Niyeti 
Organizasyonların yüzleşmek zorunda kaldıkları önemli problemlerden bir tanesi, çalışanların 
işten ayrılma kararı ile sonuçlanan bilgi birikimi kaybıdır (Droege ve Hoobler, 2003; Akt: 
Reychav ve Weisberg, 2009: 189). Araştırmanın üçüncü kavramı olan işten ayrılma niyeti, bir 
çalışanın işten ayrılmasına neden olan davranışsal niyetini ifade etmektedir (Brown ve 
Peterson, 1993: 64). 
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1.4. Çalışan Performansı 
Günümüzde oldukça önemli olan kavramlardan bir tanesi de, çalışanların performanslarıdır. 
Çalışanlar ve çalışanların performansları; örgütsel etkinliğin ana unsuru olarak görülmektedir 
(Tutar ve Altınöz, 2007: 204-205).  
Araştırmanın dördüncü kavramı olan çalışan performansı, organizasyonun gerçekleştirmeyi 
arzuladığı hedef doğrultusunda, kişinin veya grubun kendisi için tespit edilen hedefleri ve 
kriterleri ne derece gerçekleştirebildiğinin göstergesidir. Organizasyonlar için öncelikli olarak 
önem arz eden performans; çalışan performansı veya bireylerin performansları olmaktadır. 
Çünkü bir organizasyonun ancak çalışanlarının ortaya koyduğu performans kadar iyi 
olabileceği söylenebilmektedir (Geylan, 2004: 141; Akt: Akyol, 2015: 71). 
 
 
2. YÖNTEM 

 
2.1. Araştırmanın Amacı  
Bu araştırmanın ana amacı; otantik liderlik uygulamaları, çalışanların psikolojik sermaye 
düzeyleri, işten ayrılma niyetleri ve performansları arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Ayrıca 
bu araştırma ile hemşirelerin çeşitli sosyo-demografik özellikleri (görev yapılan hastane, 
kadro durumu, hastanenin bulunduğu il, çalışma şekli) göz önünde bulundurularak; otantik 
liderlik uygulamalarına, psikolojik sermaye düzeylerine, işten ayrılma niyetlerine ve 
performanslarına ilişkin görüşlerinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek 
de amaçlanmaktadır. 
Araştırma sonucunda hemşirelerin psikolojik sermayelerini, performanslarını arttırıcı, işten 
ayrılma niyetlerini azaltıcı uygulamaları ortaya koyarak çeşitli önerilerde bulunulacaktır. 
 
2.2.  Araştırmanın Kapsamı (Evren ve Örneklem) 
Araştırma evreni, Sağlık Bakanlığının 2013 Sağlık İstatistikleri Yıllığı verilerine göre; TRC1 
bölgesinde yer alan Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde görev yapan 3724 hemşireden 
oluşturmaktadır (http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/, 31.12.2014). 
Araştırmanın evreninin geniş bir alanı kapsaması, evrenin tümüne ulaşmada enerji, maliyet ve 
zaman güçlüğünü ortaya çıkarmaktadır (Karasar, 2005: 127). Bu nedenle araştırmada 
belirlenen bu evren üzerinden örneklem alınması yoluna gidilmiştir. Araştırmada örneklem 
sayısının tespit edilmesinde olasılıklı örnekleme yöntemlerinden biri olan tabakalı örnekleme 
yönteminden yararlanılmıştır (Ural ve Kılıç, 2013: 35). Her bir tabakadan ya da şehirden  
alınması gereken örneklem sayısı (hemşire sayısı) için aşağıdaki formül kullanılmıştır 
(Özdamar, 2001; Ural ve Kılıç, 2013: 44-45):   
Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinin her biri için; 

𝑛 =
N. 𝑧2. 𝜎2

(N − 1). 𝐻2 + 𝑧2. 𝜎2
 

Formülde verilen parametrelerin anlamları ise şunlardır: 
n: Örneklem büyüklüğü (örnekleme dâhil edilecek birey sayısı) 
N: Evren büyüklüğü 
σ: Standart sapma değeri 
H: Standart hata değeri (örnekleme hatası/örneklem hata değeri/evren ve örneklem ortalaması 
arasında izin verilebilecek maksimum fark) 
Z: Belirli bir α anlamlılık düzeyine (yanılma olasılık değerine) karşılık gelen teorik değer 
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Tablo 2.1’de Sağlık Bakanlığının 2013 Sağlık İstatistikleri Yıllığı verilerine göre; TRC1 
bölgesinde yer alan Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerindeki (bu illerin ilçeleri de dâhil 
olmak üzere) hastane sayıları ve bu hastanelerde çalışan toplam hemşire sayıları, örnekleme 
alınması gereken hemşire sayıları (yukarıda yer verilen formül kullanılarak hesaplanmıştır) ve 
değerlendirmeye alınan hemşire anket sayıları hakkında bilgi edinilebilmektedir.   

 
Tablo 2.1. Araştırma Kapsamına Alınan İllerdeki Hastane ve Hemşire Sayıları  

*Şehir *Hastane Sayısı *Hemşire Sayısı Örneklem Sayısı 
(Hemşireler) 

Değerlendirmeye 
alınan hemşire anket 

sayısı 
Gaziantep 25 2654 160 160 
Adıyaman 9 899 143 143 
Kilis 1 171 85 100 
Toplam 35 3724 388 403 

*Kaynak:http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/sa%C4%9Fl%C4%B1k%20istatistik%20y%C4%B1ll%C
4%B1%C4%9F%C4%B1%202013.pdf  
 
2.3. Veri Toplama Araçları ve Yöntem 
Bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Anketler profesyonel 
anketörler aracılığıyla toplanmıştır.  
Araştırmada uygulanan anketler beş bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümde; 
katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine, ikinci bölümde; otantik liderlik uygulamalarını 
ölçen ifadelere, üçüncü bölümde; psikolojik sermayeyi ölçen ifadelere, dördüncü bölümde; 
işten ayrılma niyetini ölçen ifadelere, beşinci bölümde ise çalışan performansını ölçen 
ifadelere yer verilmiştir. 
Araştırmada kullanılan birinci ölçek, Walumbwa ve diğerleri (2008) tarafından geliştirilen 
otantik liderlik ölçeğidir. Otantik liderlik; öz-farkındalık, ilişkisel şeffaflık, karar almada 
bilginin dengeli değerlendirilmesi ve içselleştirilmiş ahlaki anlayış boyutları ile toplam 4 
boyut olarak ele alınmıştır. Ankette otantik liderlik değişkenini ölçmek için kullanılan bu 
ölçekte (Walumbwa, Avolıo, Gardner, Wernsıng ve Peterson, 2008); otantik liderlik 
boyutlarından olan öz farkındalık ile ilgili 4, ilişkisel şeffaflık ile ilgili 5, karar almada 
bilginin dengeli değerlendirilmesi ile ilgili 3, içselleştirilmiş ahlak anlayışı ile ilgili 4 ifade 
olmak üzere toplam 16 ifadeye yer vermiştir.  
Kullanılan ikinci ölçek, Luthans, Avolio, Avey ve Norman (2007a) tarafından geliştirilen 
psikolojik sermaye ölçeğidir. Psikolojik sermaye; özyeterlilik, umut, iyimserlik, psikolojik 
dayanıklılık boyutları olmak üzere toplam 4 boyut ile ele alınmıştır. Ankette psikolojik 
sermaye değişkenini ölçmek için kullanılan bu ölçekte (Luthans, Avolio, Avey ve Norman 
2007a); psikolojik sermaye boyutlarının her biri ile ilgili 6 ifade olmak üzere toplam 24 
ifadeye yer verilmiştir. Ölçekten alınacak yüksek puanlar her bir boyuta ilişkin özyeterliliğin, 
umudun, iyimserliğin ve psikolojik dayanıklılığın yüksek olduğuna işaret edecektir. 
Kullanılan üçüncü ölçek, Reychav ve Weisberg (2009) tarafından geliştirilen işten ayrılma 
niyeti ölçeğidir. Ankette işten ayrılma niyeti ölçeği toplam 5 ifadeden oluşmaktadır. 
Kullanılan dördüncü ölçek Kirkman ve Rosen (1999), daha sonra ise Sigler ve Pearson (2000) 
tarafından yapılan araştırmada da kullanılan, Çöl (2008)’den alınmış olan çalışan performansı 
ölçeğidir. Ankette çalışan performansı ölçeği toplam 4 ifadeden oluşmaktadır. 
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Anketler ile toplanan verilerin istatistiki analizleri için; örneklem grubunun özelliklerinin 
tespit edilmesine ilişkin frekans ve yüzde hesaplamaları, araştırma değişkenleri arasındaki 
ilişkiyi belirlemek amacıyla korelasyon analizi, demografik değişkenler açısından araştırma 
değişkenlerine ilişkin görüşlerin farklılaşması için, t-testi ve ANOVA analizi yapılmıştır. 
 
3. BULGULAR 

 
3.1. Araştırmanın Güvenilirliği 
Araştırmada kullanılan anket formunda yer alan ölçeklerin her biri için güvenilirlik analizi 
yapılmıştır. Araştırma kapsamına alınan değişkenlerin boyutları ile birlikte yapılan 
güvenilirlik analizine ilişkin sonuçlar tablo 3.1’de yer almaktadır.  

 
Tablo 3.1.  Araştırmada Yer Alan Ölçeklere İlişkin Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Kullanılan Ölçekler (Scales) İfade Sayısı 
(N of İtems) 

Cronbach's 
Alpha 

Katsayıları (α) 
Öz farkındalık (Otantik Liderlik Boyutu) 4 0,899 
İlişkisel Şeffaflık (Otantik Liderlik Boyutu) 5 0,890 
Karar Almada Bilginin Dengeli Değerlendirilmesi (Otantik Liderlik 
Boyutu) 3 0,860 

İçselleştirilmiş Ahlak Anlayışı (Otantik Liderlik Boyutu) 4 0,885 
Özyeterlilik (Psikolojik Sermaye Boyutu) 6 0,906 
Umut (Psikolojik Sermaye Boyutu) 6 0,896 

Tablo 3.1.  (Devamı) Araştırmada Yer Alan Ölçeklere İlişkin Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Kullanılan Ölçekler (Scales) İfade Sayısı 
(N of İtems) 

Cronbach's 
Alpha 

Katsayıları (α) 
İyimserlik (Psikolojik Sermaye Boyutu) 6 0,850 
Psikolojik Dayanıklılık (Psikolojik Sermaye Boyutu) 6 0,868 
İşten Ayrılma Niyeti 5 0,895 
Çalışan Performansı  4 0,878 

 
Literatüre göre alfa değeri 0,70 veya üzerinde bir değere sahip ise, ölçek güvenilir olarak 
kabul edilmektedir (Nunally, 1978). Araştırmada kullanılan tüm ölçekler kabul edilebilir alfa 
değeri düzeyi olarak tanımlanan 0,70 üzerinde bir değere sahip olup, araştırma kapsamına 
alınan söz konusu bu değişkenlerin güvenilir bir şekilde ölçümlendiği söylenilebilir.  
 
3.2. Örneklem Profili 
 Araştırmaya katılan 403 hemşirenin sosyo demografik özelliklerine (cinsiyet, medeni durum, 
yaş, eğitim durumu, görev yapılan hastane, hastanenin bulunduğu il, kadro durumu, çalışılan 
birim, kurumda ve sektörde çalışma süresi, çalışma şekli) ilişkin, frekans ve yüzde dağılımları 
tablo 3.2.’de verilmiştir. 
 

 
 
 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 56          Temmuz - Ağustos 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 
 
 

 98 

Tablo 3.2. Hastane Çalışanlarının Sosyo-Demografik Özellikleriyle İlgili Tanımlayıcı 
İstatistikler 

Demografik 
Özellikler 

Katılımcı 
Sayısı (N) 

Yüzde 
(%) Demografik Özellikler Katılımcı 

Sayısı (N) 
Yüzde 

(%) 
Cinsiyet 
Erkek 
Kadın 

 
78 

325 

 
19,4 
80,6 

Medeni Durum 
Evli 
Bekâr 

 
188 
215 

 
46,7 
53,3 

Toplam 403 100 Toplam 403 100 
Yaş 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45+ 

 
181 
110 
57 
34 
18 
3 

 
44,9 
27,3 
14,1 
8,4 
4,5 
0,7 

Eğitim Durumu 
Lise 
Önlisans 
Lisans 
Yüksek Lisans 

 
99 
97 

199 
8 

 
 

24,6 
24,1 
49,4 
2,0 

 
Toplam 403 100 Toplam 403 100 
Görev Yaptığınız 
Hastane 
Kamu 
Özel 

 
 

281 
122 

 
 

69,7 
30,3 

Kadro Durumu 
Kadrolu 
Sözleşmeli 

 
 

254 
149 

 
 

63,0 
37,0 

Toplam 403 100 Toplam 403 100 
Kurumda Çalışma 
Süresi 
1 yıldan az 
1-3 yıl 
4-6 yıl 
7-9 yıl 
10 yıl ve üstü 

 
 

155 
127 
50 
28 
43 

 
 

38,5 
31,5 
12,4 
6,9 

10,7 

Sektördeki Toplam 
Çalışma Süresi 
1 yıldan az 
1-3 yıl 
4-6 yıl 
7-9 yıl 
10 yıl ve üstü 

 
 

89 
133 
61 
50 
70 

 
 

22,1 
33,0 
15,1 
12,4 
17,4 

Toplam 403 100 Toplam 403 100 
Sürekli ya da Çoğunlukla Çalışma Şekli  
Gündüz 
Gece 
Vardiya 

 
159 
99 

145 

 
39,5 
24,6 
35,9 

Toplam 403 100 
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Tablo 3.2. (Devamı) Hastane Çalışanlarının Sosyo-Demografik Özellikleriyle İlgili 
Tanımlayıcı İstatistikler 

Demografik 
Özellikler 

Katılımcı 
Sayısı (N) 

Yüzde 
(%) Demografik Özellikler Katılımcı 

Sayısı (N) 
Yüzde 

(%) 
Hemşirelerin 
Çalıştıkları Birimler 
Dâhiliye 
Cerrahi Birim 
Ameliyathane 
Yoğun Bakım 
Acil 
Kadın Doğ. Ser. 
Çocuk Servisi 
Suriyeli Hasta Ted. 
Ser. 
Psikiyatri 
Göğüs 
Ortopedi 
Diyaliz 
Nöroloji 
Kardiyoloji 

 
 

76 
82 
5 
69 
50 
39 
29 
7 
 

9 
18 
6 
2 
2 
9 

 
 

18,9 
20,3 
1,2 

17,1 
12,4 
9,7 
7,2 
1,7 

 
2,2 
4,5 
1,5 
0,5 
0,5 
2,3 

Hastanenin Bulunduğu 
İl 
Gaziantep 
Adıyaman 
Kilis 

 
 

160 
143 
100 

 
 

39,7 
35,5 
24,8 

Toplam 403 100 Toplam 403 100 
 
Araştırmaya katılan hastane çalışanlarının; % 19,4’ü (78 kişi) erkek, % 80,6’sı (325) ise kadın 
oldukları belirlenmiştir. Araştırmaya katılan çalışanların çoğunluğunun kadınlardan 
oluşmasının sebebinin, katılımcıların hemşirelerden oluşması ve hemşirelik mesleğinin 
çoğunlukla kadınlar tarafından tercih edilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir (Tablo 
3.2). 
Araştırmaya katılan hemşirelerin; % 46,7’si (188 kişi) evli, % 53,3’ü (215 kişi) ise bekar; % 
44,9’u (181 kişi) 20-24 yaş aralığında, % 27,3’ü (110 kişi) 25-29 yaş aralığında, % 14,1’i (57 
kişi) 30-34 yaş aralığında, % 8,4’ü (34 kişi) 35-39 yaş aralığında, % 4,5’i (18 kişi) 40-44 yaş 
aralığında, % 0,7’si (3 kişi) 45+ yaş aralığında olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan 
hemşirelerin çoğunluğunun bekar ve 29 yaş altında genç bir nüfus oldukları söylenebilir. Yine 
araştırmaya katılan hemşirelerin; % 24,6’sı (99 kişi) lise, % 24,1’i (97 kişi) önlisans, % 49,4’ü 
(199 kişi) lisans, % 2’si (8 kişi) yüksek lisans düzeyinde bir eğitime sahip oldukları 
belirlenmiştir (Tablo 3.2). 
Araştırmaya katılan hemşirelerin; % 69,7’sinin (281 kişi) kamu hastanelerinde % 30,3’ünün 
(122 kişi) ise özel hastanelerde görev yaptığı; hemşirelerin % 63’ünün (254 kişi) kadrolu 
olarak, % 37’sinin (149 kişi) ise sözleşmeli olarak çalıştığı belirlenmiştir. Araştırmaya 
katılanların çoğunluğunun kamu hastanelerinde kadrolu hemşire olarak çalıştığı belirlenmiştir 
(Tablo 3.2). 
Araştırmaya katılan hemşirelerin % 18,9’unun (76 kişi) dahiliyede, % 20,3’ünün (82 kişi) 
cerrahi birimde,  % 1,2’sinin (5 kişi) ameliyathanede, % 17,1’inin (69 kişi) yoğun bakımda, % 
12,4’ünün (50 kişi) acilde,  % 9,7’sinin (39 kişi) kadın doğum servisi/doğum salonunda, % 
7,2’sinin (29 kişi) çocuk servisinde, % 1,7’sinin (7 kişi) suriyeli hasta tedavi servisinde, % 
2,2’sinin (9 kişi) psikiyatride, % 4,5’inin (18 kişi) göğüs birimde, % 1,5’inin (6 kişi) 
ortopedide, % 0,5’inin (2 kişi) diyalizde, % 0,5’inin (2 kişi) nörolojide, % 2,3’ünün (9 kişi) 
kardiyolojide çalıştığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılan hemşirelerin çoğunluğunun cerrahi 
birimde, dahiliyede, yoğun bakımda ve acilde çalıştıkları belirlenmiştir (Tablo 3.2).  
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Araştırmaya katılan hemşirelerin; % 39,7’sinin (160 kişi) Gaziantep’te, % 35,5’inin (143 kişi) 
Adıyaman’da, % 24,8’inin (100 kişi) ise Kilis’te çalıştığı belirlenmiştir (Tablo 3.2). 
Araştırmaya katılan hemşirelerin; % 38,5’inin (155 kişi) kurumda çalışma süresinin 1 yıldan 
az, % 31,5’inin (127 kişi) 1-3 yıl arası, % 12,4’ünün (50 kişi) 4-6 yıl arası, % 6,9’unun (28 
kişi) 7-9 yıl arası, % 10,7’sinin (43 kişi) 10 yıl ve üzerinde olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya 
katılan çalışanların çoğunluğunun 1 yıldan az ve 1-3 yıl aralığında kurumda çalışma süresinin 
olduğu, yani hemşirelerin çoğunluğunun görev yaptıkları hastanede yeni istihdam edildikleri 
belirlenmiştir (Tablo 3.2). 
Araştırmaya katılan hastane çalışanlarının; % 22,1’inin (89 kişi) sektörde çalışma süresinin 1 
yıldan az, % 33’ünün (133 kişi) 1-3 yıl arası, % 15,1’inin (61 kişi) 4-6 yıl arası, % 12,4’ünün 
(50 kişi) 7-9 yıl arası, % 17,4’ünün (70 kişi) 10 yıl ve üzerinde olduğu belirlenmiştir. 
Araştırmaya katılan hemşirelerin çoğunluğunun 1-3 yıl ve 1 yıldan az sektörde çalışma 
süresinin olduğu, yani katılımcıların çoğunluğunun çalışma hayatına yeni katıldıkları 
belirlenmiştir (Tablo 3.2). 
Araştırmaya katılan hemşirelerin % 39,5’inin (159 kişi) gündüz, % 24,6’sının (99 kişi) gece, 
% 35,9’unun (145 kişi) vardiya olarak çalıştıkları belirlenmiştir. Araştırmaya katılan 
hemşirelerin çoğunluğunun gündüz ve vardiyalı olarak çalıştıkları belirlenmiştir (Tablo 3.2). 

 
3.3. Araştırma Kapsamında Ele Alınan Değişkenler Arasındaki İlişkiler (Korelasyon 
Analizi) 

Araştırma kapsamında ele alınan değişkenler arasındaki ilişkileri test etmek amacıyla 
yapılan korelasyon analizi sonuçları tablo 3.3.’de verilmiştir. 

 
Tablo 3.3. Korelasyon Analizi Sonuçları 
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Öz farkındalık           

İlişkisel Şeffaflık 0,786*          
Karar Almada 
Bilginin Dengeli 
Değerlendirilmesi 

0,855* 0,850*         

İçselleştirilmiş 
Ahlak Anlayışı 0,744* 0,781* 0,760*        

Özyeterlilik 0,234* 0,269* 0,218* 0,298*       

Umut 0,193* 0,271* 0,211* 0,277* 0,774*      

İyimserlik 0,310* 0,270* 0,304* 0,294* 0,535* 0,561*     
Psikolojik 
Dayanıklılık 0,226* 0,261* 0,217* 0,296* 0,670* 0,721* 0,662*    

İşten Ayrılma 
Niyeti -0,183* -0,231* -0,223* -0,206* -0,124* -0,141* -0,148* -0,139*   

Çalışan 
Performansı 0,136* 0,167* 0,124* 0,143* 0,525* 0,511* 0,336* 0,493* -0,046  

*r (korelasyon katsayısı)  p<0,01 düzeyinde anlamlı korelasyon 
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Tablo 3.3.’de otantik liderlik boyutlarının tamamı ile çalışanların psikolojik sermaye 
boyutlarının tamamı arasında pozitif yönde zayıf ve çok zayıf düzeyde (0,00<r<0,25; 
0,26<r<0,49; p<0,01) anlamlı ilişkilerin olduğu; otantik liderlik boyutlarının tamamı ile 
çalışanların işten ayrılma niyetleri arasında negatif yönde çok zayıf düzeyde  (0,00<r<0,25; 
p<0,01) anlamlı ilişkilerin olduğu; otantik liderlik boyutlarının tamamı ile çalışanların 
performansları arasında pozitif yönde çok zayıf düzeyde (0,00<r<0,25; p<0,01) anlamlı 
ilişkilerin olduğu; çalışanların psikolojik sermaye boyutlarının tamamı ile çalışanların işten 
ayrılma niyetleri arasında negatif yönde çok zayıf düzeyde (0,00<r<0,25; p<0,01) anlamlı 
ilişkilerin olduğu; çalışanların psikolojik sermaye boyutlarının tamamı ile çalışanların 
performansları arasında pozitif yönde orta ve  zayıf düzeyde (0,26<r<0,49; 0,50<r<0,69 
p<0,01) anlamlı ilişkilerin olduğu; işten ayrılma niyeti ile çalışan performansı arasında ise 
(p>0,01) anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Bu araştırmada hemşirelerin işten 
ayrılma niyetleri ile performans düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin olmamasının 
sebebinin, ankete katılan hemşirelerin büyük bir çoğunluğunun, işten ayrılma niyetlerini ölçen 
ifadelere katılmamalarından, yani büyük bir çoğunluğunun işten ayrılma niyetlerinin 
olmamasından kaynaklandığı söylenebilir. 
Ayrıca bu araştırma ile elde edilen sonuçların literatür ile bağdaştığı söylenebilir. Yapılan 
birçok araştırma otantik liderlik ile psikolojik sermaye arasında pozitif yönde ilişkilerin 
olduğunu ve otantik liderliğin psikolojik sermaye üzerinde etkisinin olduğunu ortaya 
koymaktadır (Jensen ve Luthans, 2006; Caza ve diğerleri, 2010; Walumbwa ve diğerleri, 
2011). Bu araştırmada da literatürdeki bulgularla uyumlu sonuçlar elde edilmiştir. Yani bu 
araştırma ile otantik liderlik boyutları ve psikolojik sermaye boyutları arasında pozitif yönde 
anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 
Yerli ve yabancı literatürde psikolojik sermaye ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönde 
ilişki olduğunu ortaya koyan birçok araştırma yer almaktadır (Avey ve diğerleri, 2009; Erkuş 
ve Fındıklı, Afacan 2013). Örneğin; Avey ve arkadaşları (2009) tarafından yapılan 
araştırmada; çalışanların psikolojik sermaye düzeyleri ile çalışanların iş streslerinin belirtileri 
ve işten ayrılma niyetleri  arasında anlamlı negatif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir 
(Avey ve diğerleri, 2009: 688). Benzer şekilde bu araştırmada da, psikolojik sermaye 
boyutları ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucu elde 
edilmiştir. 
Yerli ve yabancı literatürde psikolojik sermaye ile çalışan performansı arasında pozitif yönde 
ilişki olduğunu ortaya koyan birçok araştırma yer almaktadır (Sun ve diğerleri, 2011; Erkuş 
ve Fındıklı, Afacan 2013). Örneğin; Sun vd. (2011) tarafından 1000 hemşire üzerinde yapılan 
araştırmada; psikolojik sermaye ile performans arasında güçlü bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir. Yani araştırmanın bulguları, hemşirelerin psikolojik durumlarının 
iyileştirilmesinin, onları işte tutmada ve sergiledikleri performans üzerinde olumlu bir etki 
yaratacağını göstermektedir (Sun ve diğerleri, 2011: 69). Bu araştırma ile psikolojik sermaye 
boyutları ile çalışan performansı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucu elde 
edilmiştir. 
Yerli ve yabancı literatürde otantik liderlik ile işten ayrılma niyeti ilişkisini konu alan bir 
araştırmaya rastlanılmamıştır. Ancak liderlik, liderlik algılamaları ile işten ayrılma niyeti 
arasında negatif yönde bir ilişki olduğunun ve liderlik stillerinin işten ayrılma niyetleri 
üzerinde etkisinin olduğunun ortaya koyulduğu araştırmalar bulunmaktadır (Mancheno, 2008; 
Gülertekin, 2013). Örneğin; Mancheno (2008) yaptığı araştırmada; dönüştürücü liderlerin 
çalışanların beklentileriyle ve ihtiyaçlarıyla daha fazla ilgilendiklerini ve bunun sonucunda da 
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çalışanların işten ayrılma niyetlerinin azaldığını tespit etmiştir (Mancheno, 2008: 47; Akt: 
Gülertekin, 2013: 70). Benzer şekilde bu araştırmada da, otantik liderlik boyutları ile 
çalışanların işten ayrılma niyetleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucu 
elde edilmiştir. 
Literatürde işten ayrılma niyeti ile çalışan performansı arasındaki ilişkileri inceleyen az sayıda 
çalışma bulunmaktadır. Literatürde daha çok işten ayrılma ile çalışan performansı ilişkisini 
konu alan araştırmalar bulunmaktadır. (Jackofsky, 1984; Hui ve diğerleri, 2007). Yapılan bu 
araştırmalarda işten ayrılma niyetleri ile çalışan performansı arasında negatif yönde bir 
ilişkinin olduğu ve işten ayrılma niyetlerinin çalışan performansını negatif yönde etkilediği 
tespit edilmiştir. Ancak literatürde yer alan araştırma bulgularının aksine, bu araştırmada işten 
ayrılma niyeti ile çalışan performansı arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. 
Bu bağlamda olumlu otantik liderlik uygulamaları arttıkça, çalışanların psikolojik sermaye ve 
performans düzeylerinin artacağı, işten ayrılma niyetlerinin azalacağı söylenebilmektedir.  
 
3.4. Araştırma Değişkenlerinin Demografik Özelliklere Göre Farklılaşması (T-Testi ve 
ANOVA Analizi) 
Araştırmaya katılan hemşirelerin çeşitli sosyo-demografik özelliklerine (görev yapılan 
hastane ve kadro durumu) göre otantik liderlik uygulamalarına, psikolojik sermaye, işten 
ayrılma niyeti, çalışan performansı düzeylerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık 
olup olmadığını belirlemek amacıyla Bağımsız İki Örnek T-Testi (iki grup) analizi, yine 
araştırmaya katılan hemşirelerin çeşitli sosyo-demografik özelliklerine (hastanenin bulunduğu 
il ve çalışma şekli) göre araştırma değişkenlerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir 
farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla da Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 
(ikiden fazla grup) analizi yapılmıştır. 
Yapılan bu T-Testi ve ANOVA analizleri sonucunda bazı farklılıklar tespit edilmiştir. Bu 
farklılıklar değerlendirilerek aşağıdaki tablolarda yer alan bazı bulgular elde edilmiştir. 
 

Tablo 3.4. Görev Yapılan Hastane Açısından Otantik Liderlik, Psikolojik Sermaye, İşten 
Ayrılma Niyeti ve Çalışan Performansı Farklılaşması (Bağımsız İki Örnek T-Testi Analizi) 

Değişkenler 
Görev 
Yapılan 
Hastane  

N Ortalama s.s. S.D. t p 

Özfarkındalık 
Kamu 281 2,7367 1,00247 

401 -7,691 0,000 
Özel 122 3,5656 0,97426 

İlişkisel Şeffaflık 
Kamu 281 2,8925 1,01192 

401 -6,102 0,000 
Özel 122 3,5459 0,92853 

Karar Almada 
Bilginin Dengeli 
Değerlendirilmesi 

Kamu 281 2,8292 1,00598 
401 -6,795 0,000 

Özel 122 3,5656 0,98463 

İçselleştirilmiş Ahlak 
Anlayışı 

Kamu 281 2,9466 0,99162 
401 -6,011 0,000 

Özel 122 3,5881 0,96740 

Özyeterlilik 
Kamu 281 3,7070 0,80472 

401 -3,237 0,001 
Özel 122 3,9836 0,74856 

Umut 
Kamu 281 3,8072 0,82250 

267,900 -1,808 0,072 
Özel 122 3,9522 0,70009 

İyimserlik Kamu 281 3,3642 0,81152 401 -3,977 0,000 
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Özel 122 3,7145 0,81438 

Psikolojik 
Dayanıklılık 

Kamu 281 3,6157 0,78929 
401 -2,774 0,006 

Özel 122 3,8511 0,76775 

İşten Ayrılma Niyeti 
Kamu 281 2,5288 1,20466 

401 -0,392 0,695 
Özel 122 2,5787 1,09750 

Çalışan Performansı 
Kamu 281 3,9270 0,83024 

401 -2,553 0,011 
Özel 122 4,1516 0,76572 

 
Tablo 3.4’de hemşirelerin otantik liderlik uygulamalarına, psikolojik sermayelerine, işten 
ayrılma niyetlerine ve performanslarına ilişkin görüşlerinin görev yapılan hastaneye göre 
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin T-Testi analizi bulgularına yer verilmiştir.   
Elde edilen bulgulara göre; kamu ve özel hastanelerde görev yapan hemşirelerin, otantik 
liderlik boyutlarına (özfarkındalık, ilişkisel şeffaflık, karar almada bilginin dengeli 
değerlendirilmesi ve içselleştirilmiş ahlak anlayışı) ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmaktadır (t (401)= -7,691; p<0,05; t (401)= -6,102; p<0,05; t (401)= -6,795; p<0,05; 
t(401)= -6,011; p<0,05). Özel hastanelerde çalışan hemşirelerin otantik liderlik boyutlarına 
ilişkin görüşlerinin ortalamaları (Ort= 3,56, s.s.= 0,97; Ort= 3,54, s.s.= 0,92; Ort= 3,56, s.s.= 
0,98; Ort= 3,58, s.s.= 0,96) kamu hastanelerinde çalışan hemşirelerin otantik liderlik 
boyutlarına ilişkin görüşlerinin ortalamalarından (Ort= 2,73, s.s.= 1,00; Ort= 2,89, s.s.= 1,01; 
Ort= 2,82, s.s.= 1,00; Ort= 2,94, s.s.= 0,99) daha yüksek çıkmıştır. Bu bulgular; özel 
hastanelerde çalışan hemşirelerin otantik liderlik boyutlarına ilişkin görüşlere kamu 
hastanelerinde çalışan hemşirelere göre daha fazla katıldıkları şeklinde yorumlanabilir (Tablo 
3.4).     
Elde edilen bulgulara göre; kamu ve özel hastanelerde görev yapan hemşirelerin, psikolojik 
sermaye boyutlarına (özyeterlilik, iyimserlik ve psikolojik dayanıklılık) ilişkin görüşleri 
arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (t (401)= -3,237; p<0,05; t (401)= -3,977; p<0,05; t 
(401)= -2,774; p<0,05). Özel hastanelerde çalışan hemşirelerin psikolojik sermaye boyutlarına 
ilişkin görüşlerinin ortalamaları (Ort= 3,98, s.s.= 0,74; Ort= 3,71, s.s.= 0,81; Ort= 3,85, s.s.= 
0,76) kamu hastanelerinde çalışan hemşirelerin psikolojik sermaye boyutlarına ilişkin 
görüşlerinin ortalamalarından (Ort= 3,70, s.s.= 0,80; Ort= 3,36, s.s.= 0,81; Ort= 3,61, s.s.= 
0,78) daha yüksek çıkmıştır. Bu bulgular; özel hastanelerde çalışan hemşirelerin psikolojik 
sermaye boyutlarına ilişkin görüşlere kamu hastanelerinde çalışan hemşirelere göre daha fazla 
katıldıkları şeklinde yorumlanabilir. Yine özel hastanelerde çalışan hemşirelerin psikolojik 
sermaye düzeylerinin daha yüksek olduğu ve daha olumlu algılara sahip oldukları söylenebilir 
(Tablo 3.4).      
Elde edilen bulgulara göre; kamu ve özel hastanelerde görev yapan hemşirelerin, 
performanslarına ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (t (401)= -2,553; 
p<0,05). Özel hastanelerde çalışan hemşirelerin performanslarına ilişkin görüşlerinin 
ortalamaları (Ort= 4,15, s.s.= 0,76) kamu hastanelerinde çalışan hemşirelerin 
performanslarına ilişkin görüşlerinin ortalamalarından (Ort= 3,92, s.s.= 0,83) daha yüksek 
çıkmıştır. Bu bulgular; özel hastanelerde çalışan hemşirelerin performanslarına ilişkin 
görüşlere kamu hastanelerinde çalışan hemşirelere göre daha fazla katıldıkları şeklinde 
yorumlanabilir. Yine özel hastanelerde çalışan hemşirelerin performans düzeylerinin kamu 
hastanelerinde çalışan hemşirelere göre daha yüksek olduğu söylenebilir (Tablo 3.4).   
Bu farklılıkların; özellikle kamu ve özel sektörde yer alan işletmelerin işleyiş açısından 
farklılık taşımalarından kaynaklandığı söylenebilir. Çünkü özel bir işletmede geçerli olan 
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ilkeler ve yöntemler, kamu işletmelerinde geçerli olamayabilmektedir. Kamu kurumlarının 
yerine getirdiği görevlerde temelde kamu yararı gözetilmektedir. Yani özel sektör için daha az 
zorunlu olan hizmetin devamlılığı ilkesi kamuda esas amaç olmaktadır. Bu görevler, özel 
sektöre göre daha zorunlu olmakta ve ivedi özellikler taşımaktadır. Bu zorunluluklar ve 
ivedilikler kamu kuruluşlarının hiyerarşisini, çalışanını, çalışanının liderle olan ilişkisini, 
performansını, çalışanların psikolojik sermaye düzeylerini etkileyebilmektedir (Stahl, 1962; 
Akt: Can ve diğerleri, 2012: 22-23).  
Ancak hemşirelerin görev yaptıkları hastanelere göre işten ayrılma niyetlerine ilişkin görüşleri 
arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır (t (401)= -0,392; p>0,05). Anlamlı bir farklılığın 
bulunmamasının sebebinin; kamu veya özel hastanelerdeki çalışan hemşirelerin; işten ayrılma 
niyeti düzeyleri ile ilgili benzer algılara sahip olmalarından kaynaklandığı şeklinde 
yorumlanabilir. Aynı zamanda işten ayrılma niyetinin; hemşirelerin kamu veya özel 
hastanelerde çalışmalarından bağımsız bir güç olduğu da ifade edilebilir (Tablo 3.4).   
 

Tablo 3.5. Kadro Durumu Açısından Otantik Liderlik, Psikolojik Sermaye, İşten Ayrılma 
Niyeti ve Çalışan Performansı Farklılaşması (Bağımsız İki Örnek T-Testi Analizi) 

Değişkenler 
Kadro 
Durumu  

N Ortalama s.s. S.D. t p 

Özfarkındalık 
Kadrolu 254 2,7303 1,00719 

401 -6,675 
0,00

0 Sözleşmeli 149 3,4262 1,01530 

İlişkisel Şeffaflık 
Kadrolu 254 2,8906 1,02791 

401 -5,243 
0,00

0 Sözleşmeli 149 3,4309 0,94661 

Karar Almada 
Bilginin Dengeli 
Değerlendirilmesi 

Kadrolu 254 2,8176 1,01697 
401 -6,087 

0,00
0 Sözleşmeli 149 3,4519 0,99780 

İçselleştirilmiş 
Ahlak Anlayışı 

Kadrolu 254 2,9203 1,00777 
401 -5,860 

0,00
0 Sözleşmeli 149 3,5168 0,94871 

Tablo 3.5. (Devamı) Kadro Durumu Açısından Otantik Liderlik, Psikolojik Sermaye, İşten 
Ayrılma Niyeti ve Çalışan Performansı Farklılaşması (Bağımsız İki Örnek T-Testi Analizi) 

Değişkenler 
Kadro 
Durumu  

N Ortalama s.s. S.D. t p 

Özyeterlilik 
Kadrolu 254 3,7218 0,82414 

401 -2,278 
0,02

3 Sözleşmeli 149 3,9083 0,73762 

Umut 
Kadrolu 254 3,8084 0,83487 353,25

8 
-1,485 

0,13
8 Sözleşmeli 149 3,9239 0,70191 

İyimserlik 
Kadrolu 254 3,3543 0,82105 

401 -3,731 
0,00

0 Sözleşmeli 149 3,6678 0,80247 

Psikolojik 
Dayanıklılık 

Kadrolu 254 3,6175 0,79957 
401 -2,320 

0,02
1 Sözleşmeli 149 3,8054 0,75967 

İşten Ayrılma 
Niyeti 

Kadrolu 254 2,5094 1,22935 345,18
8 

-0,799 
0,42

5 Sözleşmeli 149 2,6027 1,06897 

Çalışan 
Performansı 

Kadrolu 254 3,9429 0,85117 
401 -1,676 

0,09
4 Sözleşmeli 149 4,0839 0,74922 
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Tablo 3.5.’de hemşirelerin; otantik liderlik uygulamalarına, psikolojik sermayelerine, işten 
ayrılma niyetlerine ve performanslarına ilişkin görüşlerinin kadro durumlarına göre anlamlı 
bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin T-Testi analizi bulgularına yer verilmiştir.   
Elde edilen bulgulara göre; kadrolu ve sözleşmeli olarak görev yapan hemşirelerin, otantik 
liderlik boyutlarına (özfarkındalık, ilişkisel şeffaflık, karar almada bilginin dengeli 
değerlendirilmesi ve içselleştirilmiş ahlak anlayışı) ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmaktadır (t (401)= -6,675; p<0,05; t (401)= -5,243; p<0,05; t (401)= -6,087; p<0,05; 
t(401)= -5,860; p<0,05). Sözleşmeli olarak çalışan hemşirelerin otantik liderlik boyutlarına 
ilişkin görüşlerinin ortalamaları (Ort= 3,42, s.s.= 1,01; Ort= 3,43, s.s.= 0,94; Ort= 3,45, s.s.= 
0,99; Ort= 3,51, s.s.= 0,94) kadrolu olarak çalışan hemşirelerin otantik liderlik boyutlarına 
ilişkin görüşlerinin ortalamalarından (Ort= 2,73, s.s.= 1,00; Ort= 2,89, s.s.= 1,02; Ort= 2,81, 
s.s.= 1,01; Ort= 2,92, s.s.= 1,00) daha yüksek çıkmıştır. Bu bulgular; sözleşmeli olarak çalışan 
hemşirelerin otantik liderlik boyutlarına ilişkin görüşlere kadrolu olarak çalışan hemşirelere 
göre daha fazla katıldıkları şeklinde yorumlanabilir (Tablo 3.5).   
Elde edilen bulgulara göre; kadrolu ve sözleşmeli olarak görev yapan hemşirelerin, psikolojik 
sermaye boyutlarına (özyeterlilik, iyimserlik ve psikolojik dayanıklılık) ilişkin görüşleri 
arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (t (401)= -2,278; p<0,05; t (401)= -3,731; p<0,05; t 
(401)= -2,320; p<0,05). Sözleşmeli olarak çalışan hemşirelerin, psikolojik sermaye boyutlarına 
ilişkin görüşlerinin ortalamaları (Ort= 3,90, s.s.= 0,73; Ort= 3,66, s.s.= 0,80; Ort= 3,80, s.s.= 
0,75) kadrolu olarak çalışan hemşirelerin psikolojik sermaye boyutlarına ilişkin görüşlerinin 
ortalamalarından (Ort= 3,72, s.s.= 0,82; Ort= 3,35, s.s.= 0,82; Ort= 3,61, s.s.= 0,79) daha 
yüksek çıkmıştır. Bu bulgular; sözleşmeli olarak çalışan hemşirelerin, psikolojik sermaye 
boyutlarına ilişkin görüşlere kadrolu olarak çalışan hemşirelere göre daha fazla katıldıkları 
şeklinde yorumlanabilir. Yine sözleşmeli olarak çalışan hemşirelerin, psikolojik sermaye 
düzeylerinin daha yüksek olduğu ve daha olumlu algılara sahip oldukları söylenebilir (Tablo 
3.5).   
Bu farklılıkların sebebinin; araştırmamızda sözleşmeli olarak çalışan hemşirelerin büyük 
birçoğunluğunun genç nüfustan (20-24 yaş aralığı) oluşmasından kaynaklandığı söylenebilir. 
Genç yaşta sözleşmeli olarak çalışan hemşirelerin kadrolu olarak çalışan hemşirelere göre; 
problemlerle veya zorluklarla karşı karşıya geldiklerinde bu problemlerin veya zorlukların 
üstesinden gelebilme konusunda daha fazla pozitif tutum içerisinde olabilecekleri, kendilerini 
toparlayabilecekleri, daha dayanıklı olabilecekleri, amaçlarına başarılı bir şekilde ulaşabilmek 
adına gereken çabayı sarfetmeyi sağlayacak güvene, özyeterliliğe sahip olabilecekleri, 
liderleri ile daha çok iletişim ve etkileşim içerisinde olabilecekleri söylenebilir. Bundan 
kaynaklı olarak da daha olumlu otantik liderlik algılamalarına sahip olabilecekleri ve daha 
yüksek psikolojik sermaye düzeylerinin oluşabileceği söylenebilir. 
Ancak hastane çalışanlarının görev yaptıkları hastanelere göre işten ayrılma niyetlerine ve 
performans düzeylerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır (t (345,188)= 
-0,799; p>0,05; t (401)= -1,676; p>0,05). Anlamlı bir farklılığın bulunmamasının sebebinin; 
kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışan hemşirelerin; işten ayrılma niyeti ve performans 
düzeyleri ile ilgili benzer algılara sahip olmalarından kaynaklandığı şeklinde yorumlanabilir. 
Aynı zamanda işten ayrılma niyetinin ve performans düzeylerinin; hemşirelerin kadrolu ve 
sözleşmeli olarak çalışmalarından bağımsız bir güç olduğu da ifade edilebilir (Tablo 3.5).   
 

Tablo 3.6. Hastanenin Bulunduğu İl Açısından Otantik Liderlik, Psikolojik Sermaye, İşten 
Ayrılma Niyeti ve Çalışan Performansı Farklılaşması (ANOVA Analizi) 
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Değişkenler  
Kareler 
Toplamı 

S.D. 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

Özfarkındalık 

Gruplar 
arası 

10,161 2 5,080 
4,571 

 
0,011 

 Gruplar içi 444,527 400 1,111 

Genel 454,688 402  

İlişkisel Şeffaflık 

Gruplar 
arası 

12,035 2 6,018 
5,796 

 
0,003 

 Gruplar içi 415,317 400 1,038 

Genel 427,352 402  

Karar Almada 
Bilginin Dengeli 
Değerlendirilmesi 

Gruplar 
arası 

14,443 2 7,221 
6,681 

 
0,001 

 Gruplar içi 432,352 400 1,081 

Genel 446,795 402  

İçselleştirilmiş 
Ahlak Anlayışı 

Gruplar 
arası 

12,442 2 6,221 
6,053 

 
0,003 

 Gruplar içi 411,129 400 1,028 

Genel 423,571 402  

Özyeterlilik 

Gruplar 
arası 

0,841 2 0,421 
0,660 

 
0,517 

 Gruplar içi 254,789 400 0,637 

Genel 255,630 402  

Umut 

Gruplar 
arası 

2,246 2 1,123 
1,809 

 
0,165 

 Gruplar içi 248,266 400 0,621 

Genel 250,511 402  

İyimserlik 

Gruplar 
arası 

1,895 2 0,948 
1,388 

 
0,251 

 Gruplar içi 273,192 400 0,683 

Genel 275,087 402  

Psikolojik 
Dayanıklılık 

Gruplar 
arası 

0,996 2 0,498 
0,798 

 
0,451 

 Gruplar içi 249,478 400 0,624 

Genel 250,473 402  

İşten Ayrılma Niyeti 

Gruplar 
arası 

0,395 2 0,197 
0,143 

 
0,867 

 Gruplar içi 551,898 400 1,380 

Genel 552,293 402  

Çalışan Performansı 

Gruplar 
arası 

1,463 2 0,731 

1,097 0,335 
Gruplar içi 266,777 400 0,667 

Genel 268,240 402  

 
Tablo 3.6.’da hemşirelerin; otantik liderlik uygulamalarına, psikolojik sermayelerine, işten 
ayrılma niyetlerine ve performanslarına ilişkin görüşlerinin hastanenin bulunduğu ile göre 
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anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin ANOVA analizi bulgularına yer 
verilmiştir. 
Elde edilen bulgulara göre; farklı illerde bulunan hastanelerde görev yapan hemşirelerin 
otantik liderlik boyutlarına (özfarkındalık, ilişkisel şeffaflık, karar almada bilginin dengeli 
değerlendirilmesi ve içselleştirilmiş ahlak anlayışı) ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmaktadır (F= 4,571; p<0,05; F= 5,796; p<0,05; F= 6,681; p<0,05, F= 6,053; 
p<0,05) (Tablo 3.6). 
Her bir araştırma değişkeni için anlamlı farklılıkların hangi ikili gruplardan kaynaklandığını 
tespit etmek için Tukey-HSD testi yapılmıştır (Tablo 3.7).  
 

Tablo 3.7. Tukey-HSD testi- Hastanenin Bulunduğu İl Açısından Araştırma 
Değişkenlerinin Ortalamaları 

 
Tukey-HSD testi sonucunda elde edilen bulgulara göre (Tablo 3.7); 
 Hemşirelerin görev yaptıkları hastanelerin bulundukları illere göre otantik liderlik 
boyutlarına ilişkin görüşleri arasındaki farklılıkların hangi ikili gruplardan kaynaklandığına 
bakacak olur isek;  
Hemşirelerin özfarkındalığa, ilişkisel şeffaflığa, karar almada bilginin dengeli 
değerlendirilmesine, içselleştirilmiş ahlak anlayışına ilişkin görüşlerinde; Gaziantep 
(Ort=3,16; Ort=3,26; Ort=3,25; Ort=3,33) ile Kilis (Ort=2,76; Ort=2,82; Ort=2,77; Ort=2,89) 
illerinde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Genel olarak ortalama değerlere bakıldığında ise; 
Gaziantep’teki ve Adıyaman’daki hastanelerde görev yapan hemşirelerin Kilis’teki 
hastanelerde görev yapan çalışanlara göre, otantik liderlik boyutlarına ilişkin görüşlere daha 
fazla katıldıkları görülmektedir. Araştırma kapsamına alınan bu üç il coğrafi ve kültürel 
alanda birbirlerine yakınlık ve benzerlik taşıyan illerdir. Aynı zamanda bu üç il Türkiye’de 
sağlık sektöründe gelişim sürecinde olan illerdir. Ortalamalar arasındaki bu farklılığın ortaya 
çıkma sebebinin ise, il bazında sağlık sektöründeki gelişmişlik derecesinin farklılığından 
kaynaklandığı söylenebilir (Tablo 3.7). 
Ancak hemşirelerin görev yaptıkları hastanelerin bulunduğu illere göre psikolojik sermaye 
boyutlarına (özyeterlilik, umut, iyimserlik, psikolojik dayanıklılık), işten ayrılma niyetlerine 
ve performanslarına ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır (F= 0,660; 
p>0,05; F= 1,809; p>0,05; F= 1,388; p>0,05; F= 0,798; p>0,05; F= 0,143; p>0,05; F= 1,097; 
p>0,05). Anlamlı bir farklılığın bulunmamasının sebebinin; farklı illerde bulunan hastanelerde 
görev yapan hemşirelerin; psikolojik sermaye boyutları, işten ayrılma niyetleri ve performans 
düzeyleri ile ilgili benzer algılara sahip olmalarından kaynaklandığı şeklinde yorumlanabilir. 

Değişkenler 
Hastanenin Bulunduğu İl 

Gaziantep Adıyaman Kilis 

 
N 160 143 100 

Özfarkındalık 
Ortalam

a 
3,1609 2,9528 2,7600 

İlişkisel Şeffaflık 
Ortalam

a 
3,2675 3,0769 2,8260 

Karar Almada Bilginin Dengeli 
Değerlendirilmesi 

Ortalam
a 

3,2542 3,0210 2,7733 

İçselleştirilmiş Ahlak Anlayışı 
Ortalam

a 
3,3359 3,0944 2,8950 
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Aynı zamanda psikolojik sermayenin boyutlarının, işten ayrılma niyetinin ve performansın; 
hemşirelerin görev yaptıkları hastanelerin bulundukları illerden bağımsız bir güç oldukları da 
ifade edilebilir (Tablo 3.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 3.8. Çalışma Şekilleri Açısından Otantik Liderlik, Psikolojik Sermaye, İşten Ayrılma 
Niyeti ve Çalışan Performansı Farklılaşması (ANOVA Analizi) 

Değişkenler  
Kareler 
Toplamı 

S.D. 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

Özfarkındalık 

Gruplar 
arası 

25,209 2 12,604 

11,739 0,000 
Gruplar içi 429,479 400 1,074 

Genel 454,688 402  

İlişkisel Şeffaflık  

Gruplar 
arası 

16,745 2 8,372 

8,156 0,000 
Gruplar içi 410,607 400 1,027 

Genel 427,352 402  

Karar Almada Bilginin 
Dengeli 
Değerlendirilmesi 

Gruplar 
arası 

24,011 2 12,005 

11,358 0,000 
Gruplar içi 422,784 400 1,057 

Genel 446,795 402  

İçselleştirilmiş Ahlak 
Anlayışı 

Gruplar 
arası 

9,843 2 4,922 

4,758 0,009 
Gruplar içi 413,728 400 1,034 

Genel 423,571 402  

Özyeterlilik 

Gruplar 
arası 

4,102 2 2,051 

3,262 0,039 
Gruplar içi 251,528 400 0,629 

Genel 255,630 402  

Umut 

Gruplar 
arası 

4,548 2 2,274 

3,698 0,026 
Gruplar içi 245,963 400 0,615 

Genel 250,511 402  

İyimserlik 

Gruplar 
arası 

3,253 2 1,626 

2,393 0,093 
Gruplar içi 271,834 400 0,680 

Genel 275,087 402  
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Psikolojik Dayanıklılık 

Gruplar 
arası 

1,623 2 0,812 

1,305 
0,272 

 Gruplar içi 248,850 400 0,622 

Genel 250,473 402  

İşten Ayrılma Niyeti 

Gruplar 
arası 

5,749 2 2,874 

2,104 
0,123 

 Gruplar içi 546,544 400 1,366 

Genel 552,293 402  

Çalışan Performansı 

Gruplar 
arası 

0,927 2 0,464 

0,694 0,500 
Gruplar içi 267,313 400 0,668 

Genel 268,240 402  

 
Tablo 3.8.’de hemşirelerin; otantik liderlik uygulamalarına, psikolojik sermayelerine, işten 
ayrılma niyetlerine ve performanslarına ilişkin görüşlerinin çalışma şekillerine göre anlamlı 
bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin ANOVA analizi bulgularına yer verilmiştir. 
Elde edilen bulgulara göre; gündüz, gece ve vardiyalı olarak görev yapan hemşirelerin otantik 
liderlik boyutlarına (özfarkındalık, ilişkisel şeffaflık, karar almada bilginin dengeli 
değerlendirilmesi ve içselleştirilmiş ahlak anlayışı), psikolojik sermaye boyutlarına 
(özyeterlilik ve umut) ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (F= 
11,739; p<0,05; F= 8,156; p<0,05; F= 11,358; p<0,05, F= 4,758; p<0,05, F= 3,262; p<0,05; 
F= 3,698; p<0,05) (Tablo 3.8). 

 
 

Her bir araştırma değişkeni için anlamlı farklılıkların hangi ikili gruplardan kaynaklandığını 
tespit etmek için Tukey-HSD testi yapılmıştır (Tablo 3.9).  
 

Tablo 3.9. Tukey-HSD testi- Çalışma Şekilleri Açısından Araştırma Değişkenlerinin 
Ortalamaları  

 

Değişkenler 
Çalışma Şekli 

Gündüz Gece Vardiya 

 
N 159 99 145 

Özfarkındalık 
Ortalam

a 
3,2972 2,7702 2,7966 

İlişkisel Şeffaflık 
Ortalam

a 
3,3233 2,8162 3,0221 

Karar Almada Bilginin Dengeli 
Değerlendirilmesi 

Ortalam
a 

3,3480 2,7811 2,9126 

İçselleştirilmiş Ahlak Anlayışı 
Ortalam

a 
3,2956 2,8939 3,1397 

Özyeterlilik 
Ortalam

a 
3,8889 3,6296 3,7931 

Umut 
Ortalam

a 
3,9138 3,6650 3,9099 
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Tukey-HSD testi sonucunda elde edilen bulgulara göre (Tablo 3.9); 
 Hemşirelerin gündüz, gece ve vardiyalı çalışmalarına göre otantik liderlik boyutlarına 
ilişkin görüşleri arasındaki farklılıkların hangi ikili gruplardan kaynaklandığına bakacak olur 
isek;  
Hemşirelerin özfarkındalığa, ilişkisel şeffaflığa, karar almada bilginin dengeli 
değerlendirilmesine, içselleştirilmiş ahlak anlayışına ilişkin görüşlerinde; gündüz (Ort=3,29; 
Ort=3,32; Ort=3,34; Ort=3,29) ile gece (Ort=2,77; Ort2,81; Ort=2,78; Ort=2,89); gündüz 
(Ort=3,29; Ort=3,32; Ort=3,34; Ort=3,29) ile vardiya (Ort=2,79; Ort=3,02; Ort=2,91; 
Ort=3,13) çalışmada anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Genel olarak ortalama değerlere 
bakıldığında ise; gündüz ve vardiyalı çalışan hemşirelerin gece çalışan hemşirelere göre, 
otantik liderlik boyutlarına ilişkin görüşlere daha fazla katıldıkları görülmektedir. Özellikle 
gece çalışan hemşirelerin uykusuzluk, dikkat eksikliği, sosyal etkililiklere katılım sağlamada 
yaşanan güçlükler vs. konularında yaşadıkları problemlerin, liderleri ile iletişimleri ve 
etkileşimlerine de yansıyabileceği düşünülmektedir (Tablo 3.9). 
 Hemşirelerin gündüz, gece ve vardiyalı çalışmalarına göre psikolojik sermaye boyutlarına 
ilişkin görüşleri arasındaki farklılıkların hangi ikili gruplardan kaynaklandığına bakacak olur 
isek;  
Hemşirelerin özyeterliliğe ilişkin görüşlerinde; gündüz (Ort=3,88) ile gece (Ort=3,62) 
çalışamada anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Hemşirelerin umuda ilişkin görüşlerinde; 
gündüz (Ort=3,91) ile gece (Ort=3,66); gece (Ort=3,66) ile vardiya (Ort=3,90) çalışmada 
anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Genel olarak ortalama değerlere bakıldığında ise; gündüz 
ve vardiyalı çalışan hemşirelerin gece çalışan hemşirelere göre, psikolojik sermaye 
boyutlarına (özyeterlilik ve umut) ilişkin görüşlere daha fazla katıldıkları görülmektedir. 
Özellikle gece çalışan hemşirelerin uykusuzluk, dikkat eksikliği, sosyal etkililiklere katılım 
sağlamada yaşanan güçlükler vs. konularında yaşadıkları problemlerin, psikolojik sermaye 
düzeylerine de yansıyabileceği düşünülmektedir (Tablo 3.9). 
Ancak hemşirelerin gündüz, gece ve vardiyalı çalışmalarına göre işten ayrılma niyetlerine ve 
performanslarına ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır (F= 2,104; 
p>0,05; F= 0,694; p>0,05). Anlamlı bir farklılığın bulunmamasının sebebinin; gündüz, gece 
ve vardiyalı olarak çalışan hemşirelerin; işten ayrılma niyetleri ve performans düzeyleri ile 
ilgili benzer algılara sahip olmalarından kaynaklandığı şeklinde yorumlanabilir. Aynı 
zamanda işten ayrılma niyetinin ve performansın; hemşirelerin gündüz, gece ve vardiyalı 
çalışmalarından bağımsız bir güç oldukları da ifade edilebilir (Tablo 3.9). 
 
 
4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu araştırmada otantik liderlik uygulamaları, çalışanların psikolojik sermaye düzeyleri, işten 
ayrılma niyetleri ve performansları arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve konuyla ilgili çözüm 
önerilerinin getirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu araştırma ile hemşirelerin çeşitli sosyo-
demografik özellikleri (görev yapılan hastane, kadro durumu, hastanenin bulunduğu il ve 
çalışma şekli) göz önünde bulundurularak; otantik liderlik uygulamalarına ve psikolojik 
sermaye düzeylerine, işten ayrılma niyetlerine ve performanslarına ilişkin görüşlerinin 
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği de tespit edilmiştir. 
Yapılan korelasyon analizinin sonucuna göre; otantik liderlik boyutlarının tamamı ile 
çalışanların psikolojik sermaye boyutlarının tamamı arasında pozitif yönde zayıf ve çok zayıf 
düzeyde anlamlı ilişkilerin olduğu; otantik liderlik boyutlarının tamamı ile çalışanların işten 
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ayrılma niyetleri arasında negatif yönde çok zayıf düzeyde anlamlı ilişkilerin olduğu; otantik 
liderlik boyutlarının tamamı ile çalışanların performansları arasında pozitif yönde çok zayıf 
düzeyde anlamlı ilişkilerin olduğu; çalışanların psikolojik sermaye boyutlarının tamamı ile 
çalışanların işten ayrılma niyetleri arasında negatif yönde çok zayıf düzeyde anlamlı ilişkilerin 
olduğu; çalışanların psikolojik sermaye boyutlarının tamamı ile çalışanların performansları 
arasında pozitif yönde orta ve zayıf düzeyde anlamlı ilişkilerin olduğu; işten ayrılma niyeti ile 
çalışan performansı arasında ise anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Bu 
araştırmada hemşirelerin işten ayrılma niyetleri ile performans düzeyleri arasında anlamlı bir 
ilişkinin olmamasının sebebinin, ankete katılan hemşirelerin büyük bir çoğunluğunun, işten 
ayrılma niyetlerini ölçen ifadelere katılmamalarından, yani büyük bir çoğunluğunun işten 
ayrılma niyetlerinin olmamasından kaynaklandığı düşünülebilir. Korelasyon analizi ile elde 
edilen sonuçların literatür ile bağdaştığı söylenebilir. 
Ayrıca araştırmaya katılan hemşirelerin çeşitli sosyo-demografik özelliklerine (görev yapılan 
hastane, kadro durumu, hastanenin bulunduğu il ve çalışma şekli) göre; otantik liderlik 
uygulamalarına ve psikolojik sermaye düzeylerine, işten ayrılma niyetlerine ve 
performanslarına ilişkin görüşlerinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. 
Bu doğrultuda yapılan ANOVA ve T-Testi sonuçlarına göre; 
 Araştırmaya katılan hemşirelerin otantik liderlik uygulamalarına, psikolojik sermayelerine, 
performanslarına ilişkin görüşlerinin görev yapılan hastaneye (kamu ve özel) göre anlamlı bir 
farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Özel hastanelerde çalışan hemşirelerin otantik liderlik 
boyutlarına (özfarkındalık, ilişkisel şeffaflık, karar almada bilginin dengeli değerlendirilmesi 
ve içselleştirilmiş ahlak anlayışı), psikolojik sermaye boyutlarına (özyeterlilik, iyimserlik ve 
psikolojik dayanıklılık) ve performans düzeylerine ilişkin görüşlere kamu hastanelerinde 
çalışan hemşirelere göre daha fazla katıldıkları tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar 
doğrultusunda; özel hastanelerde çalışan hemşirelerin otantik liderlik boyutları ile ilgili daha 
olumlu algılara sahip oldukları, psikolojik sermaye ve performans düzeylerinin daha yüksek 
olduğu söylenebilir. Ancak hemşirelerin görev yaptıkları hastanelere göre işten ayrılma 
niyetlerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmadığı tespit edilmiştir. 
 Araştırmaya katılan hemşirelerin; otantik liderlik boyutlarına (özfarkındalık, ilişkisel 
şeffaflık, karar almada bilginin dengeli değerlendirilmesi ve içselleştirilmiş ahlak anlayışı), 
psikolojik sermaye boyutlarına (özyeterlilik, iyimserlik ve psikolojik dayanıklılık) ilişkin 
görüşlerinin kadro durumlarına (kadrolu ve sözleşmeli) göre anlamlı bir farklılık gösterdiği 
tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda; sözleşmeli olarak çalışan 
hemşirelerin kadrolu olarak çalışan hemşirelere göre otantik liderlik boyutları ile ilgili daha 
olumlu algılara sahip oldukları, psikolojik sermaye düzeylerinin (özyeterlilik, iyimserlik ve 
psikolojik dayanıklılık) daha yüksek olduğu söylenebilir. Ancak hastane çalışanlarının görev 
yaptıkları hastanelere göre işten ayrılma niyetlerine ve performans düzeylerine ilişkin 
görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmadığı tespit edilmiştir. 
 Araştırmaya katılan hemşirelerin; otantik liderlik boyutlarına (özfarkındalık, ilişkisel 
şeffaflık, karar almada bilginin dengeli değerlendirilmesi ve içselleştirilmiş ahlak anlayışı) 
ilişkin görüşlerinin hastanenin bulunduğu ile (Gaziantep, Adıyaman ve Kilis) göre anlamlı bir 
farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda; Gaziantep’teki ve 
Adıyaman’daki hastanelerde görev yapan hemşirelerin Kilis’teki hastanelerde görev yapan 
hemşirelere göre, otantik liderlik boyutlarına ilişkin görüşlere daha fazla katıldıkları 
söylenebilir. Ancak hemşirelerin görev yaptıkları hastanelerin bulunduğu illere göre 
psikolojik sermaye boyutlarına (özyeterlilik, umut, iyimserlik, psikolojik dayanıklılık), işten 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 56          Temmuz - Ağustos 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 
 
 

 112 

ayrılma niyetlerine ve performanslarına ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmadığı 
tespit edilmiştir. 
 Araştırmaya katılan hemşirelerin; otantik liderlik boyutlarına (özfarkındalık, ilişkisel 
şeffaflık, karar almada bilginin dengeli değerlendirilmesi ve içselleştirilmiş ahlak anlayışı), 
psikolojik sermaye boyutlarına (özyeterlilik ve umut) ilişkin görüşleri çalışma şekillerine göre 
(gündüz, gece ve vardiyalı) anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Elde edilen bu 
sonuçlar doğrultusunda; gündüz ve vardiyalı çalışan hemşirelerin gece çalışan hemşirelere 
göre, otantik liderlik boyutlarına (özfarkındalık, ilişkisel şeffaflık, karar almada bilginin 
dengeli değerlendirilmesi ve içselleştirilmiş ahlak anlayışı) ve psikolojik sermaye boyutlarına 
(özyeterlilik ve umut) ilişkin görüşlere daha fazla katıldıkları söylenebilir. Ancak hemşirelerin 
gündüz, gece ve vardiyalı çalışmalarına göre işten ayrılma niyetlerine ve performanslarına 
görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmadığı tespit edilmiştir. 
Özellikle sağlık kuruluşları, insanlar için önemli ve hayati bir değer anlamına gelen sağlıkla 
uğraştıklarından dolayı, toplum için oldukça büyük bir öneme sahip olan emek yoğun 
kuruluşlarıdır. Bu kuruluşların başarıya ulaşabilmesi için, önce hasta memnuniyetinin 
sağlanması gerekmektedir. Bunu sağlayacak olan kişiler de hastane çalışanlarıdır. Bu nedenle 
sağlık sektöründeki yöneticilerin, liderlerin çalışanlarının psikolojik sermayelerini 
(özyeterliliğini, umudunu, iyimserliğini, psikolojik dayanıklılığını) ve performanslarını 
arttırması, işten ayrılma niyetlerini azaltması ve bunları etkileyen faktörlerin farkında olması 
gerekmektedir. 
Liderlerin hem kendisinin hem de çalışanlarının yeteneklerinin farkında olması, kararlarının, 
eylemlerinin ve görüşlerinin diğerlerini nasıl etkileyeceğini bilmesi, geri bildirim arayışı 
içerisinde olması ve bunun için herkesi teşvik etmesi, gerçekleri söylemesi, hata yaptığında 
kabul etmesi, söyledikleri ile yaptıklarının tutarlı olması, karar vermeden önce farklı bakış 
açılarını ve bilgileri de analiz etmesi, ahlaki ve özdeğerlerine dayalı kararlar alması 
gerekmektedir. 
Özellikle sağlık sektöründe hastanelerde var olacak iyi bir lider, iyi bir sağlık hizmeti ortamı 
yaratarak çalışma arkadaşlarına enerji katabilir, ekip ruhu içerisinde çalışma ve mesleklerine 
olan tutkularını arttırabilir, heyecan yaratabilir, örgütsel bağlılıklarını arttırarak işten ayrılma 
niyetlerini ortadan kaldırabilir, sonuç olarak performanslarını arttırabilir. Böylece hasta 
memnuniyeti de daha kolay sağlanabilecektir. Hastane ve bireysel başarının yükselebilmesi, 
kaliteli bir sağlık hizmetinin sunulabilmesi ve hasta memnuniyetinin sağlanabilmesi için 
amaçları bilen, iyi anlayan, özyeterliliği, umudu, iyimserliği ve psikolojik dayanıklılığı 
yüksek bir ekiple çalışmak hizmet işletmelerinde başarıyı ve beraberinde sürdürülebilir 
rekabet edilebilirliği getirecektir. 
İlerde yapılacak olan araştırmalarda; bu araştırma değişkenlerinin farklı illerde, farklı 
sektörlerde ve farklı büyüklükteki işletmelerde değişik bulgulara yol açıp açmayacağı test 
edilebilir. Bu durumun; araştırma bulgularının ve sonuçlarının genellemesinin yapılabilmesi 
açısından yarar sağlayacağı düşünülmektedir. 
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KEMAL TAHİR’İN YOL AYRIMI ROMANINDA DÖNEMİN TOPLUMSAL 
YAPISINA SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ 

 
Mustafa KILIÇ* 

 
Özet 
Toplumsal yapı toplumda organize olmuş kişiler ve kurumlar arasındaki ilişkiler bütünüdür. Bir toplumun 
toplumsal yapısı o toplum hakkında bize önemli bilgiler verebilmektedir. Bir ülkenin toplumsal yapısı 
irdelenerek o toplumun var olan sorunları ve gelecekte olması muhtemel sorunları hakkında fikirler ortaya atılıp 
çözüm yolları bulunabilir. Toplumsal yapının analizi objektif bir biçimde yapılırsa o toplumun kimliği 
anlaşılabilir. Bu çalışmada Kemal Tahir’in eserlerinden Yol Ayrımı” romanında geçen toplumsal ve siyasal 
olaylar çerçevesinde dönemin toplumsal yapısının analizi yapılmaya çalışılacaktır. Bu analiz çerçevesinde çok 
partili dönem denemelerinin ikincisi olan Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması, dolayısıyla toplumsal ve 
kültürel hayatta meydana gelen değişimlerin ve bu değişimlerin topluma nasıl yansıdığının incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyoloji, Toplumsal Yapı, Kültürel Yapı, Çok Partili Dönem, Serbest Cumhuriyet Fırkası 

 
A SOCIOLOGICAL OUTLOOK TO THE SOCIAL STRUCTURE OF THE PERIOD IN KEMAL 

TAHİR’S PARTING WAYS  

 

Abstract 

Social structure is the set of relations embedded and organized in societies, which is the source of significant 
clues about the people in a given community. It is always possible to analyze the social structure of a community 
to have an understanding of the present and potential problems for corrective purposes. The analysis of the social 
structure, if conducted objectively, functions as the identity of that society. In this study, the social structure of 
the depicted period in Kemal Tahir’s Parting Ways will be analyzed within the framework of the social and 
political environment of the time. In the light of this analysis, it is aimed to examine the circumstances under 
which the Republican Party was founded as a second attempt at multi-party system and how these social, cultural 
and political changes reflect on the society. 

Key words: Sociology, Social Structure, Multiparty Period, Cultural Structure, Liberal Republican Party 

 
Giriş 
Demokratikleşme sürecinde çok partili dönem öncesine bakıldığında tek partili bir 

yapının ve monolitik bir sistemin olduğu görülür. Nihayetinde Cumhuriyetin kurulmasından 
önce ikinci dönemde TBMM seçimleriyle ülkede partileşme süreci başlatılmaya çalışılmıştır. 
İlk olarak 9 Eylül 1923’te Halk Fırkası, kısa bir süre sonra çok partili siyasi hayata geçiş 
denemesi başlangıcı olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. Nitekim İzmir 
Suikasti’nin yaşanması, dini duyguların propaganda olarak kullanıldığı düşünülen Şeyh Said 
isyanı ile parti kapatılmıştır. Bir süre sonra demokrasinin gereği olan çok partili hayata 
geçebilmek amacıyla yapılan girişimlerin sonucunda 1930 yılında Fethi Okyar başkanlığında 
Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. Ne var ki ülkenin içinde bulunduğu durum, dış 
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etkiler, toplum yapısının özellikle siyasi hayatın çok partili hayata daha hazır olmadığının 
anlaşılması ve muhalefet partisiyle olan çekişmeler nihayetinde parti kendini fesh etmiştir 
(Ahmad, 1992:7-10). Çok partili döneme bu iki girişimle geçilememiş ve uzun süre ülke tek 
partili hükümetlerce yönetilmiştir. Atatürk Dönemi Tek Partili bir yönetimle geçmesine karşın 
demokratikleşme açısından hem çok partili dönemden, hem de birçok Batılı ülkeden daha 
fazla yenileşme gerçekleştirilmiştir. 

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın 1930 Ağustosu’nda kurulmasında, dönem itibariyle 
yaşanan sorunların etkili olduğu görülmektedir. 13 Şubat 1925 tarihindeki Şeyh Sait isyanı 
hükümete ve onun politikalarına karşı bir mücadeleyi teşkil etmektedir.  Bu duruma karşın 
İsmet İnönü hükümeti tarafından çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunu basın özgürlüğünü 
kısıtlamış ve hükümete olağan üstü yetkiler sunmuştur (Ekinci, 1997:74-75). Sonrasında 
Ankara’da ve isyan bölgesinde olmak üzere İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. 13 Şubat 1925 
günü başlayan Şeyh Sait ayaklanmasının, ordunun 26 Mart’ta başlattığı başarılı karşı harekât 
sonucu 15 Nisan günü bastırılması, Şeyh Sait’in şark İstiklâl Mahkemesi’nde yargılanarak 
idam edilmesi ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası‘nın aynı yıl kapatılmış olmasında etkili 
olmuştur. 1929 tarihine kadar etkili olan Takrir-i Sükûn Kanunu’nun baskıları, toplumsal 
yapıdaki huzursuzluklar, Halk Fırkası’nın yerel ve bölgesel yöneticilerinin davranışları, 
hükümetin reform politikaları ve gittikçe artan ekonomik sıkıntılar dönem itibariyle toplumda 
görülen belli başlı olumsuzlukların başında gelmektedir (Zürcher, 1995:303). 1920’li yıllarda 
ekonomik ve sosyal sıkıntılarla uğraşan toplumsal yapıda hükümete olan hoşnutsuzluklar 
çoğalmaya başlamıştır. 1922-1930 yıllarında gerçekleşen devrimler de, hükümete karşı bir 
direnmeye neden olmuştur. Sanayileşme siyaseti, sigara, şeker, tuz ve deniz nakliyatının 
devlet tekeline alınması bu hoşnutsuzluğu daha da arttırmıştır. Hükümetin uyguladığı devletçi 
ekonomi politikaları, ekonomik durgunluğu beraberinde getirmiştir. Dahası, 1928-1929 
yıllarında ekonomik sıkıntıların etkisi ile de tarım mahsüllerinin yetersiz üretimi toplumsal 
yapıda olumsuzluklara neden olan olaylar arasındadır. Bu durumlara ek olarak Cumhuriyet 
Halk Fırkası üyelerinden bazılarının pozisyonlarından yararlanarak kişisel kazanç ve çıkar 
sağlamaları da, halkın tepkisini arttırmıştır (Karpat, 2013:223). 

Bu dönem ve savaşın da etkileri göz önüne alınarak bakıldığı zaman devlet masrafları 
artmış ve bunların karşılanması için yeni vergi düzenlemelerine gidilmiştir. Bu koşullarda 
sosyal adaletsizlikten yoksun, toplum içerisinde huzur ve güvenin bozulduğu ve aynı zamanda 
da gelir eşitsizliklerinin ortaya çıktığı bir toplum yapısı söz konusudur. Bu dönem itibariyle 
de devam eden süreçte vergilerin uygulanışlarındaki eşitsizlik sonucunda vergileri ödemekte 
zorlanan köylüler, tefecilerden borç almak zorunda kalmış ve genellikle borçlarını 
ödeyemedikleri için tefeciler tarafından arazilerine el konulmuştur (Yetkin, 1983:205). 
Ülkede devam eden demiryolu inşasına yapılan harcamalar nedeniyle tarıma verilen hükümet 
desteği yetersiz kalmıştır. Tüm bunlara, 1929 Ekonomik Buhranı’nın etkileri de eklenince, 
hükümete karşı tepkiler sürekli büyümüştür. İktidardaki İsmet Paşa Hükümeti’nin tek parti 
sistemi içerisindeki denetimsizliğinin, ekonomi politikasındaki yanlış kararların 
düzeltilmesini imkânsız kıldığı, bunun için de hükümetin denetlenmesi gerektiği yönündeki 
görüşlere katılan Mustafa Kemal Paşa, çözümü kendi kontrolü altında bir muhalefet partisinin 
kurulmasında görmüştür. Buna göre, devletçi bir ekonomik görüşe sahip İsmet Paşa 
Hükümeti’ne karşı, muhalefet partisi liberal bir görüşte olacaktır. Bu doğrultuda yeni partinin, 
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halkın mevcut gerginliğinin azalmasına yardımcı olabilecek bir görünüme sahip olması 
düşünülmüştür (Tökin, 1990:146-147; Lewis, 1991:279). 

Tarihin ve yaşanan olayların ve geçmiş dönemlerle ilgili çalışmaların analizleri, içinde 
bulunduğumuz toplumun nabzını ölçmede bize önemli bilgiler sunmaktadır. Bu bağlamda bu 
makalede, romanda ele alınan konu neticesinde çok partili hayata geçiş denemesinin yapıldığı 
ikinci parti olan Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu ve gelişimi aşamasında siyasilerde 
ve toplumda meydana gelen durum ve olayların incelenmesi amaçlanmıştır. Partinin kuruluş 
aşaması ve sonrasında toplumsal hayatta meydana gelen olayların anlatıldığı Yol Ayrımı 
romanı, tarafsız bir şekilde okunmuş ve incelenmiştir. Araştırmamızda Cumhuriyet’in kuruluş 
yıllarında toplumda ortaya çıkan değişmelerle ilgili görüş ve değerlendirmeler Kemal Tahir’in 
Yol Ayrımı romanı üzerinden okunmuş ve değerlendirilmiştir. 

1. Romanın Özeti ve Genel Değerlendirme 

Kemal Tahir’in romanlarından esir şehir üçlemesinin son kitabı “Yol Ayrımı” 
romanıdır. Diğer iki kitaba nazaran karakter yelpazesi artmış bir şekilde devam eden serinin 
bu son kitabı Türkiye’nin çok partili hayata geçiş denemelerinin ikincisi olan Serbest Fırkanın 
kuruluşunu kurgusal bir ortamda okuyucuya sunmaktadır. Önceki serilerde toplumda 
meydana gelen tabakalaşmayı oluşturan kesim Milli Mücadele karşıtları ve yanlıları iken, 
“Yol Ayrımı” nda Milli Direniş karşıtlarının kısmen Serbest Fırka içinde yer aldığını 
görüyoruz. Olaylar Varlık Gazetesi’ne Serbest Fırka’nın kuruluş haberinin gelmesiyle başlar. 
Yazar Madrabazlık adını verdiği ilk bölümde partinin kuruluş aşamasını, parti üyelerinin 
profillerini, devrin siyasal düşüncesini ve Halk Fırkası’nın muhalefete bakışını anlatır. Fethi 
Bey, Gazi’nin önerisiyle Serbest Fırka’yı kurar. Daha sonra eski İttihatçılar ve birtakım Halk 
Partisi karşıtları partiye üye olurlar. Fakat Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın 
kapanmasından da kaynaklanan birtakım endişeler ve çekingenlikler partinin ön plana 
çıkmasını engeller.  

İkinci bölüm yani Kuvay-ı Milliyetçiler bölümü ise iki parti arasında kesin bir siyasal 
ve toplumsal çatışmanın başladığı bölümdür. Özellikle yerel seçimlerde vuku bulan kavgalar 
toplum içinde bazı huzursuzluklara neden olmuştur. Milli Mücadele’ye katılmış olanların 
ekseriyetle Halk Fırkası’nı tutmaları Serbest Fırka’nın halk nezdinde görünümünü olumsuz 
yönde etkilemektedir. Kitaba ismini veren “Yol Ayrımı” ise son bölümdür. Yazar daha çok 
toplumsal saptamalar yapmakla beraber, Serbest Fırka’nın nasıl kapandığını da ele 
almaktadır. Serbest Fırka’nın gelişimini de bu arka plandan hareketle ele alabiliriz. Serbest 
Fırka’nın kurulması Mustafa Kemal’in Cumhuriyet Halk Fırkası’nın güçlenen iktidarı ve nispi 
durgunluğunu bir muhalefet partisi aracılığıyla dengeleme ve aynı zamanda kendi kendini 
yönetme yönünde bir adım atma arzusundan kaynaklanmaktadır.  

 
1.1. Madrabazlık 
Romanın başında tanıtılan Vakit gazetesinin idarehanesi, Gazi Paşa ve çevresinin 

fikirlerinin gazeteci kimliğiyle yorumlandığı bir ortamdır. Romanda özellikle Serbest 
Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu ve faaliyetleri, halktaki yansımaları merkeze oturtularak 
yönetimin zaafları söz konusu ediliyor. Karakterlerimizden ilki Vakit Gazetesi röportaj yazarı 
Murat Bey’dir. Gece vakti gelen telefon ile gazete baskısı durdurulur. Çorum Mebusu ve 
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Vakit Gazetesi sahibi Âsım Bey'in 7 Ağustos 1930 günü gece yarısına az kala Yalova'daki 
balosundan Sirkeci Postahanesine çektiği yıldırım telgrafın içerdiği heyecan boş yere değildir. 
Zira uzun süreden beri gücünü arttıran tek parti  hükümetinin kontrol edilemezliğinin 
ağırlığını hisseden Reis-i Cumhur Hazretleri, yakın arkadaşı Fethi Okyar'dan, İsmet Paşa'nın 
karşısına bir muhalefet partisi ile çıkmasını istemiştir. Günün havadisi; Serbest Parti 
kuruluyor. Tabi Murat Bey bu havadisten habersizdir. Hademe Hızır Onbaşı ile acaba gecenin 
bu saatinde önemli olan bu haber ne diye düşünüyorlar. Selim (gazete çalışanı) Bey’e göre ise 
Ağrı dağındaki birliklerimiz pusuya düşmüş çok sayıda şehidimiz vardır diyor. Murat ise 
bunlardan daha önemli bir şey olduğunu düşünüyor ve düşündüğü gibi de çıkıyor. Haber 
Vakit gazetesinde 9 Ağustos 1930’da duyurulunca gündeme bomba gibi düşmüştür. 
İstanbul’da gazetede gece nöbete kalan Murat, Yalova’dan ve Asım Bey’den gelecek büyük 
haberi bekliyorlar. Asım Bey’le birlikte gelen Serbest Fırka haberi herkesi şok etmiştir. Baskı 
normalin 10 kat fazlasına çıkartılır. Vakit Gazetesi ilk kez 80 bin adet basılmıştır. O günün 
sabahında çocuklar gazeteleri satmaya başladığında artık herkes Serbest Fırka’nın 
kurulacağını öğrenir. Türkiye, bambaşka bir güne uyanır. Bu arada herkes İsmet Paşa’nın 
muhalefet partisine olan tepkilerini merak etmektedir (Tahir, 2013:7-50). 

Kurulan parti, Gazi Paşa’nın önderliğinde olunca acaba Gazi Paşa ile İsmet Paşa’nın 
arası açıldı da bu partiyi ondan mı kurdurdu diye düşünülmüştür. Asım Bey’e göre Gazi Paşa 
ile İsmet Paşa’nın arası Osmanlıdan kalan borçların ödenme çeşidi sebebiyle açılmıştır. Gazi 
Paşa ile Fethi Bey altınla ödensin derken İsmet Paşa kâğıt para ile ödenmesini istemektedir. 
İkinci taksit ekonomik krizden dolayı kâğıt para ile ödenince Gazi Paşa İsmet Paşa’ya karşı 
bir muhalefetin zamanı geldiğini düşünmüştür ve bu görevi de Fethi Bey’e vermiştir. 
Bazılarına göre de bunun Gazi Paşa’nın bir oyunu olduğunu ve Halk Partisi içindeki çürükleri 
ayıklamak amacıyla yaptığını düşünmektedir. Parti kurucuları arasında Fethi Bey’in yanında 
diğer kurucu üyelerden biri de Profesör Ağaoğlu Ahmet Bey’dir. Bunların dışında Gazi 
Paşa’nın bacısı, sarayın baş mebusanı Nuri bey, saray profesörü de vardır. Fethi Bey Avukat 
Celadet Bey’i de aralarında görmek istemiştir ama o bunu kabul etmemiştir. Daha sonra bu 
görevi kabul edecek ve ofisi partinin üssü olacaktır. Fethi Bey’e göre onun partisi Halk 
Partisi’nin bir kanadı olacak ve birlikte ülkedeki kargaşa ortamını ortadan kaldıracaklardır. 
Fethi Bey parti kurulumu işine başlarken halk arasında bunun doğru olduğunu düşünenler 
olduğu gibi yanlış olduğunu düşünenler de vardır. Kimine göre Halk Partisi içerisinde 
Terakkiperver ilericiler, muhafazakârlar ve gericiler vardır. Aynı parti içinde iken sorun değil 
de şimdi karşı partinin varlığı ile Gazi’nin düşündüğünün tersine kargaşa ortamı daha da 
ateşlenecektir diye düşünülmektedir. Fethi Bey parti çalışmaları için İzmir’e Ağaoğlu ile 
gitmiştir. Daha yola çıkmadan Ankara’ya gelen haber; ‘sizi orada istemiyorlar gitmeyin’ 
olmuştur. Fethi Bey bunu Gazi Paşa ile konuşmuş ve Gazi Paşa gitmesini, bir şey olursa da 
kendisine telgraf çekmesini söylemiştir. Yola çıkılmasına rağmen akıllarda olay çıkma 
ihtimali vardır. İzmir’e varılınca söylenildiği gibi olmadığı görülmüştür. Doktor Münir Bey’e 
göre; bu millet yeni çıkan partiyi tutar, bu partiyi iktidara getirir ve haftasında da yeni partinin 
eskisinden bir farkı olmadığını anlar. Halk Partisi’nden memnun olmayanlar için ise yeni parti 
bir kurtuluş olarak görülmektedir. Böyle bir siyasi ortam ve düşünceler içinde parti kurulmuş 
çalışmalarını tamamlamış ve seçime girmiştir. (Tahir, 2013:100-140). 
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1.2. Kuvay-ı Milliyetçiler 
Yol Ayrımı romanının “Kuvay-ı Milliyetçiler” bölümü, Ramiz Efendi çevresinde 

gelişir. Öğretmen Ramiz Efendi, bütün hayatını Cumhuriyet ve Mustafa Kemal’e adamıştır. 
Yeni bir partinin kurulması onu tedirgin eder ve Serbest Fırka yanlıları ile çatışmaya girer. 
Özel hayatında ise karısı Fatma Hanım’ın ölümüyle zaten iyice sarsılmış hâldedir. Artık bu tip 
insanların geri planda kaldıkları onun Samatya’da bulunan evi tasvir edilerek yansıtılır. 
Dolayısıyla bu bölümde seçim dönemi süreci anlatılmıştır. Çıkan olaylardan, oyların 
çalınması saklanılması durumları, Kurtuluş Savaşına katılan Kuvay-ı Milliyetçilerin 
yaşamından kesitler ile anlatılmıştır. Kuvay-ı Milliyetçiler Halk Partisi’ni tutarken; 
Madrabazlar, çıkar peşinde koşanlar, işimi bu yolla hallederim düşüncesi içinde olanlar, Halk 
Partisi’ne karşı olanlar, devletin içinde bulunduğu ekonomiden rahatsız olanlar yani temelde 
İsmet Paşa’ya ve onun düşüncesine karşı olanların hepsi Serbest Parti’yi savunmaktadırlar 
(Tahir, 2013:151-190). 

Romanda devam eden bölümlerde, Murat’ın annesi ölünce Kadir’in annesi Fatma 
Hanım onu yanına almış ve büyütmüştür. Fatma Hanım daha sonra kanser olmuştur ve uzun 
bir süre geçmeden ölmüştür. Fatma Hanım’ın eşi Ramiz Efendi lise öğretmenidir. Eşinin 
ölümünden sonra büyük üzüntü duyan Ramiz Efendi kendisini içkiye vermiştir. Orduda savaş 
zamanı çok görev almıştır. İçki yüzünden kendini saldığı için üstü başı kılık kıyafeti eski 
yırtık olduğu halde bundan rahatsız olmamaktadır. Zamanla öğrencileri ve öğretmen 
arkadaşları da bu duruma alışmıştır. Kadir Murat’ı aramıştır ve babasının yeni kıyafetler 
alması ve kendine düzen vermesi konusunda konuşmasını istemiştir. Ramiz Efendi’nin bunun 
için Fatma Hanım’dan kalma yatak takımını satması gerekmektedir. Çünkü Fatma Hanım’ın 
hastalığı sırasında çok para gerekli olmuş ve o dönemde çok borç yapmıştır. Şimdi bile kalan 
borçları ödemektedir. Borçları bitirip yeni kıyafeti sonra alırım diye düşünüyordur Ramiz 
Efendi. Murat Bey gelişmeler için Samatya’nın havuzlu meyhanesine akşam gitmiş ve Ramiz 
Efendi’yi aramıştır. Orada göremeyince kesin hasta oldu diye düşünmüştür ve eve doğru 
yönelir. Fener direğinin dibinde Ramiz amcasını görür ve yanındaki biri ile tartıştığını anlar. 
Yanındaki Tango Ömer’dir. Faytoncu Osman, Ramiz Efendi’nin seçimde sandık başlarında 
görünmemesi için Tango Ömer aracılığı ile tehdit etmektedir. Murat Ömer’e haddini bildirir. 
Ömer Murat’tan çekinmektedir. Akşam içki sofrasında birlikte olan Murat ile Ramiz Efendi 
sohbet ederek geceyi geçirirler. Murat birkaç gündür Kadir’in eve gelmediğini öğrenir, çünkü 
babasına kırılmıştır. Murat yeni elbise konusunu açınca Ramiz Efendi Kadir’in aradığını anlar 
ve konuyu tam açtırmadan kapattırır. Tüm gece Ramiz Efendi savaş zamanı yaşadıklarını 
anlatır. Murat’ın bildiği ama dinlemekten sıkılmadığı hadiselerdir bunlar. Ramiz Efendi 22 
gün 22 gece süren Kütahya-Sakarya savaşını da anlatır. Anlatırken o anları yeniden yaşıyor 
gibidir. Bu anılardan biri de Kamil Bey’dir. Kamil Bey hapse düşünce karısı onu boşamıştır. 
Zengin olan Kamil Bey’in tüm malına el konulunca bir arkadaşının çiftliğine gitmiştir. Orada 
uzun yıllar kalmıştır. Malını da daha sonra geri alabilmiştir. Kamil Bey’in kızı babasının 
öldüğünü biliyordu ve annesi de tekrar evlenmiştir.  (Tahir, 2013: 207-264). 

Ramiz Efendi’nin oğlu avukat Celadet Bey’in ofisinde çalışmaktadır. Celadet’in 
baldızı Şükran Hanım Ofisi arayıp eniştesinin orada olup olmadığını sorar. Kadir de Ankara’ 
da olduğunu bildiği halde ki Şükran Hanım da biliyordu, gelecek demiştir. Birçok mülkü olan 
Şükran Hanım Kadir’e %5 karla kiracılarından kirayı toplamasını teklif etmiştir. Parayı seven 
Kadir bunu kabul eder. Şükran hanım ofisten çıkarken Murat Bey ile karşılaşır ve Kadir 
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Şükran Hanım’ın ona ilgi duyduğunu anlar ve kıskanır. Olayları çarpıtarak anlatır. Tabi Murat 
Kadir’i tanıdığı için ses etmez. Babasının yatak takımını satmayacağını Kadir’e söyler. Daha 
sonra iki parti üzerine konuşurlar. Kadir bulunduğu ortamdan dolayı ve de çıkarı 
doğrultusunda Serbest Partiyi savunurken Murat çok da üstelemez. Bu arada hapisten çıkan 
Kamil Bey kızını görme zamanı geldiğini düşünür ve tanışmak için Kemal ismi ile eski karısı 
ile kızının yaşadığı eve gider. Kocası doktor olan Neriman Hanım’ın eşi evinin bir bölümünü 
muayenehane olarak kullanır. Kapıyı çalıp içeri giren Kamil Bey önce hasta olarak içeri girer 
ve evin hanımı ile görüşmek ister. Kadın evde yoktur. Kamil Bey doktor ile konuşur ve 
aslında kim olduğunu söyler, doktor da hemen tanır ve bir şeyler ikram etmek ister. Onlar 
konuşurken Kamil Bey’in kızı kapıyı çalıp içeri girer ve annesini sorar. Kamil Bey yıllardır 
görmediği kızını ilk defa görmüştür. Daha sonra Neriman ile konuşur ve yarın bir arkadaşının, 
kızı ile görüşeceğini söyler. Bu kişi Doktor Münir Bey’dir. Bu olaylar gelişirken Kadir, 
Murat, Doktor Münir, Arif Bey, Cemil Bey, Nuh Bey Kamil Bey’in evinde onu beklerler ve 
siyaset üzerine konuşurlar. Daha sonra Kamil Bey gelir ve yarın Münir Bey’in, kendi kızı ile 
görüşeceğini söyler. Münir Bey önce kabul etmez ama sonra kız ile görüşmeye gider (Tahir, 
2013: 275-302).   

Doktor Münir Bey ile Kamil Bey’in kızı Ayşe evden çıkarlar ve Mecidiyeköy’e doğru 
yürümeye başlarlar. Yol boyu Ayşe ile konuşan Münir Bey Ayşe’nin Kuvay-ı milliyetçi 
olduğunu öğrenir. Ayşe için babası Kuvay-ı Milliye’ye katılmadığı için yaşasa bile ölü 
sayılırdı. Ayşe’yi en çok üzen babasının milli mücadele seferberlik zamanı savunmada 
olmamasıydı. Ayşe’nin annesi Neriman Hanım Doktor Lütfü Bey Serbest Parti’den yana olup 
Kuvay-ı Milliye yanlısı değildir. Münir Bey ile Ayşe Hanım çay içmek ve biraz da dinlenmek 
için bir yerde mola verirler. Ayşe Hanım ile Münir Bey sohbet ederken masaya gelen mekân 
sahibi söze karışınca Ayşe Hanım babasının yaşadığını öğrenir ve şok olur. Masaya kapanır 
ve sevinçten ağlar. Özellikle de babasının milliyetçi olarak arkadaş çevresinde tanınması çok 
hoşuna gitmiştir (Tahir, 2013:304-330). 

1.3. Yol Ayrımı 
Bu bölümün başlığı “Yol Ayrımı” dır.  Bu bölümde partinin kapanışı anlatılıyor. Selim 

Nuri ve arkadaşları Cambaz Kadı Medresesi’ni tamir edip yaşanılır bir yer haline 
getirmişlerdir. Önceleri mahalleli onları kabul etmese de emniyete Gazi Paşa’nın şoförü 
Dadal Efendi girip forsunu kullanır ve polis de onlara ilişemez olur. Zamanla mahalleli ile 
kaynaştılar. Selim Nuri fakülteden iki arkadaşı ile dergi çıkartmaktadır ve basım aşamasındaki 
tüm işleri Selim Nuri yapmaktadır. Bu derginin adı “Kurtuluş” dergisidir. Bu arada seçim 
olup bitmiştir ama sonrasındaki havadisler ve olayların etkisi devam etmektedir. Büyükada’da 
defterlerin çalındığı söylenmiştir. Çatalca’da oy çuvalları kayıp olmuş ve sayım işlemi 
yapılamamıştır. Kasımpaşa’da kalabalığı dağıtmak için gelen itfaiyenin hortumları halk 
tarafından kesilmiş ve olaylarda polisler de yaralanmıştır. Bu arada Gazi Paşa bütün malını 
Halk Partisi’ne bağışlamıştır. İstanbul’da seçimler bir hafta uzatılmıştır. Halk arasında Serbest 
Parti’yi tutanlar olmasına rağmen sandıktan ezici çoğunlukla Halk Partisi çıkmıştır. Bu 
seçime çoğunluğun aklı ermemiştir ve seçim süresindeki görevliler çıkan olayları 
yatıştıramadığı için bu sınavdan kalmışlardır. (Tahir, 2013:335-380). 
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Aradan iki gün geçmiştir ve Selim medresenin avlusunda çamaşır yıkarken bir polis 
kendisinin polis müdüriyetinden istendiğini söylemiştir ve birlikte oraya gitmişlerdir. Selim 
yolda giderken kesin Behram beni şikâyet etti diye düşünür. Çünkü olası başka bir durum 
yoktur. Müdüriyette biraz bekledikten sonra üç kişi ile bir otomobile bindirilip bilmedikleri 
bir yere giderler. Oraya gidince yediği dayak ve çektiği eziyetler arasında Behram’ın 
ispiyoncu olduğunu iyice anlamıştır. Üç gün üç gece sonra Selim ortaya çıkmış ve Murat 
onunla ilgilenmiştir. Sonra Doktor Münir de verem olduğunu anlamıştır ve sanatoryum 
hastanesine yatması için saray şoförü Dadal Efendi’yi devreye sokarlar Ankara’ya mektup 
yazarlar ve beklemeye başlarlar. Dadal Efendi ile Murat, Münir Bey’i beklerken medreseden 
gelen haber ile ikisi yola çıkar ve Selim’in yatağı ile avluya çıkarıldığını ve tahliye işine 
girişildiğini anlarlar. Dadal Efendi bulunduğu mertebeyi kullanıp kendine güvenen bir tavır 
ile polislere bağırmaya ve de azarlamaya devam ederken polislerden biri kulağına eğilip bu 
Selim’in anarşist olduğunu ve emirin Gazi Paşa’dan bile büyük bir yerden geldiğini söyler. 
Dadal Efendi sesini kestiği gibi oradan ayrılır ve Selim ile bir ilişiği olmadığını söyler. Murat 
Selim’i kaldığı otele götürür. Bakımını orada kendi yapar. Murat Ankara’ya meclis 
oturumunu izlemek için gidince Selim’in bakımı için otel sahibi kadına biraz para bırakır. 
Murat Ankara’da iken Şükran Hanım Selim’i özel bir hastaneye kaldırır (Tahir, 2013:382-
408). 

Kadir Ayşe Hanım ile gezintiye çıkar. Aslında bu gezide Murat da olacaktı ama 
Ankara’ya gidince plan değişmiştir. Ayşe’nin Murat’tan hoşlanır gibi olduğunu Kadir anlamış 
ve Murat’ı kötülemeye başlamıştır. Selim’in verem olduğunu ve otelde kendi baktığını 
söyleyince Ayşe Şükran Hanım’ı telefon ile arar ve bu durumun onun için de sorun 
oluşturacağını söyler. Bunun üzerine Şükran Hanım onu hastaneye kaldırır. Aslında Ayşe 
Kadir’in anlatımlarıyla Murat ile Şükran Hanım’ın özel bir ilişkisi olduğuna inanır ve 
kıskandığı için Şükran Hanım’ı arar. Selim klinikte bir hafta yatar ve ölür. Murat Ankara 
dönüşü durumu öğrenir ve kliniğe gider orada Şükran Hanım vardır ve ona olanları anlatır. 
Murat Bey hasta olan Doktor Münir Bey’i Cadde bostanda iskeleye bakan harap köşkünde 
ziyarete gider. Bu ziyaretin asıl amacı, Kadir Bey ile Ayşe Hanım’ın evlilik kararının doğru 
olup olmadığını öğrenmektir. Evleneceklerini öğrenmiştir. Neriman Hanım kızının Kadir ile 
evlenmesinden yana değildir. Kadir’in gerçek karakterini fark ettiği için istemiyordur. Şükran 
Hanım Murat Bey ve Nermin Hanım ile aralarında geçen bir konuşmayı Münir Bey’e aktarır. 
Nermin Hanım kendilerinden Kamil Bey ile konuşmalarını ve bu evliliğe rıza göstermemesini 
istediğini söylemiştir (Tahir, 2013:410-450). 

Romanın son kısımlarına doğru, Münir Bey Ankara’daki son oturumu sormuştur 
Murat Bey’e. Partinin kapanışı üzerine konuşurlar. Murat Bey Halk Partisi içindeki 
“Kırklardan” bahseder. Yönetimde onların söz sahibi olduklarından ve onlar bir şey 
istemezlerse yapılamadığından konuşurlar. İsimleri tam olarak bilinmemekle birlikte istenilse 
kişilerin isimlerini bulabileceğini söylemiştir. Ağaoğlu Ahmet Bey’in anlattığına göre; Fethi 
Bey partiyi kapatma kararı alınca durum Gazi Paşa’ya iletilmiş ama Gazi Paşa hayır demiştir. 
Halk sizi tutuyor, diğer parti ile eşit değiliz sözünü kabul etmediğini söylemiştir. Fethi Bey 
kapatma kararında kararlı olduğu için son oturuma bu fikirle çıkmış ve ilanı yapmıştır. Son 
oturumda Murat‘ın anladığı; Halk Partisi iktidarda olduğu hatta uzun yıllar iktidarda kalacağı 
halde o günkü oturumda yenik düşmüştür. Kürsüdeki Fethi Bey’e karşı oturumdaki tüm Halk 
Partililerin hücuma geçmeleri ve bu durum karşısında Fethi Bey’in Gazi Paşa’dan yardım 
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arayışı bekleyip de görememesine üzülmüştür. Sonuç itibariyle partinin kendini fesh 
etmesiyle roman sonlanmıştır (Tahir, 2013:467-492). 

 

1.4. Romanın Ana Tezi ve Savunduğu Görüş 
Kitabın temel tezi olarak, daha Osmanlı toplum özelliği taşıyan bir toplumun devam 

etmesi ve akabinde dönem itibariyle ortaya çıkan Meşrutiyetle birlikte karşımıza çıkan 
muhalefet kavramını Cumhuriyet’in kurulma evresi ve sonrasında ortaya çıkan çok partili 
rejim yapısı içinde ele alır. Bu toplum yapısının siyaset üzerindeki etkilerini inceleyen Yol 
Ayrımı’nda, Türk toplum yapısına geçişi ve bunun ardındaki tarihsel gerçekliği incelemiştir. 
Kitaptaki bazı karakterlerle de bu sav desteklenmiş ve bu kişiler vasıtasıyla toplumsal 
yapıdaki genel durum anlatılmıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarını tarihsel gerçeklikten kopmadan 
akıcı şekilde ele alan Kemal Tahir Yol Ayrımı eserinde toplumda ve siyasette yolların 
ayrıldığı noktayı tespit etmiş ve ustaca okura sunmuştur. 

 

2. Romanın Geçtiği Dönem Türkiye’sinde Gelişmeler 

Cumhuriyet’in ilanından sonra bilindiği gibi Türkiye tek partili bir rejimle 
yönetilmeye başlanmıştır. Kazım Karabekir tarafından 1924’te kurulan ve ilk muhalefet 
partisi olma özelliği taşıyan parti, çok geçmeden ve siyasi ve toplumsal yapının henüz buna 
hazır olmadığından Şeyh Said Hadisesi’nin ardından kapatılmıştır. Yol Ayrımı romanında 
üzerinde durulan ikinci parti Serbest Cumhuriyet Fırkası ise Mustafa Kemal’in emri ve ricası 
ile Fethi Okyar tarafından kurulan ikinci muhalefet partisi özelliğini taşımaktadır. Serbest 
Fırka; tek parti yönetiminin denetimsizlik dolayısıyla ortaya çıkan sakıncaları, iktisadi sahada 
ortaya çıkan sorunlar karşısında yeni fikirlerin ortaya çıkmasını temin etmek ve diktatörlük 
suçlamalarından duyulan rahatsızlığı gidermek için kurulur (Karpat, 2007:225-226). Halkın 
siyasi yaşama katılımının gayet sınırlı olduğu görülmektedir; zira yapılan belediye 
seçimlerine çok az bir katılım oluyor ve katılanlar da can güvenliklerinden endişe 
ediyorlar. Çizilen bu tablo halkın çok partili yaşama alışkın olmadığını gözler önüne 
sermektedir. Zira bir hafta süren seçimlerde sandık başlarında çıkan kavgalar ve halka yapılan 
baskılar seçimlerin savaşa dönüşmesine sebebiyet vermektedir. Ayrıca tarafsız bir basın 
anlayışının bulunmaması da halkın doğru bilgilendirilmesine engel olmaktadır. Dönemin 
önemli bir gelişmesi de Üçüncü Ağrı Ayaklanması olarak bildiğimiz isyandır. Romanın 
özellikle ilk kısımlarında geçen isyan Serbest Parti kurulana kadar dönemin en önemli olayı 
görünümünü vermektedir. Haziran ayında başlayan isyan Eylül ayında bastırılır. Özellikle 
gazetelerin isyanın İran destekli olduğunu iddia etmeleri ve kısa sürede bastırılacağını 
yazmaları bize günümüz Türkiye’sini hatırlatmaktadır (Karpat, 2007:61). 

1930’lu yıllarda ortaya çıkan 1929 Dünya Buhranının etkileri,  tüm dünyada ve 
dolayısıyla Türkiye’de de etkisini göstermiştir. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti’nin de bu 
olumsuz etkilerden kurtulmak için gerekli ekonomik politikaları hazırlaması gerekmiştir. 
1920’lerde uygulanan liberal politikalar 1930’lu yıllarda yerini devletçi politika 
uygulamalarına bırakmıştır. Bu durumu hazırlayan ana etken ise, 1929 Dünya ekonomik 
buhranıdır. Bu sıkıntılı ortamda Atatürk eski başbakanlardan Fethi Okyar’a “Serbest 
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Cumhuriyet Fırka (SCF)”sını kurdurtmuştur. Yeni kurulan bu muhalefet partisi toplumun 
büyük kesiminden destek görmüştür. Bu dikkat çekici gelişme sonucu 1930’lu yılların 
sonunda Halk Fırkası basının yoğun muhalefeti ve olaylı İzmir nümayişi ertesinde Fethi Bey 
tarafından kendi kendini feshetmek suretiyle kapanmıştır (Ağaoğlu, 1994:25-51). Bu durum 
sonucunda halkın fakirlikten kurtarılması için 3 veya 5 yıllık programların yapılması 
öngörülmüştür. Ancak Türk işadamları bu kararlara anlamlı bir tepki göstermemiştir. Bunun 
sonucu olarak da yabancı sermaye desteği aranmasına karar verilmiştir. Fakat buhranın 
etkilediği yabancı sermaye de bu duruma sıcak bakmamıştır. Bu sebeple, hükümet, hızlı 
sanayileşme programı çerçevesinde elinde bulunan fabrikalar ve madencilik tesislerini 
devletin kurup işletmesinden başka seçenek olmadığına karar vermiştir. Bu dönemde, devlet 
eliyle sanayileşmenin ilk adımı, “Devletçilik İlkesi ’nin” dönemin tek partisi olan Cumhuriyet 
Halk Fırkası’nın parti programına ilave edilmesi olmuştur. (Tezel, 2002:6-7). 

Değerlendirmek gerekirse, kitapta ele alınan dönemdeki toplumsal yapıda, yeni 
kurulan siyasi partinin toplum kesimlerinde bir kutuplaşmanın oluşmasına, süre gelen eski 
gelenek ve fikirlerin bir mücadelesinin başlamasını konu aldığı görülmektedir. Kitapta 
Osmanlı’nın yıkılışından yaklaşık yedi yıl sonrasında meydana gelen gelişmeler anlatıldığı 
için irdelenen toplum hala Osmanlı toplum özelliklerini göstermektedir. Tarihe ve Osmanlı 
toplum yapısına duyduğu ilgi Kemal Tahir’i bir romancı olarak tarihi dönemleri incelemeye 
yöneltmiş, toplumu da bu tarihsel süreç içinde ele almasına yol açmıştır. Romanda yer yer 
tarihi olaylara, anılara yer verilmesi bu görüşü doğrulamaktadır. Romanda değinilen bir konu 
da toplumsal tabakalaşmanın pek belli olmamasıdır. Bunun yanı sıra da hem maddi hem de 
siyasi alanda gücü elinde bulunduran insanların halktan kopmamış olduklarını romanda 
rahatlıkla görülebilmektedir.  

Toplumsal yapıda bireylerin düşünce yapılarına baktığımızda, bireylerde ve toplumda 
düşünce özgürlüğünün olmadığı görülmektedir. Abdülhamid’den yeni devlete miras kalan 
aykırı fikirlere karşı durma politikası Cumhuriyet’in ilk yıllarında da varlığını sürdürmüştür 
(Karpat, 2007) Kitabın son bölümlerine doğru Şair Selim Nuri karakterinin yaşadığı olaylar 
ve Komünist suçlamasıyla kendisinin darp edilmesi bu görüşü desteklemektedir. Bu bağlamda 
ilerleyen yıllarda da çeşitli hükümetler düşünce hürriyeti hususunda kısıtlamalar uygulamaya 
koyacaklardır. Sosyolojik sorunları inceleme açısından, Kemal Tahir tümevarımcı bir sistemle 
yola çıkmış bireysel sorunları ele alarak toplumun sorunlarını açıklama yoluna gitmiştir. Şu 
kesindir ki Ramiz Bey’in çektiği sıkıntılar ve Selim Nuri’nin kalacak yer bulamaması gibi 
bireysel gözüken sorunlar o devirde birçok insanın yüz yüze kaldığı problemlerdir. 
Dolayısıyla yazar romanda kullandığı karakterlerin bu dönemde yaşadıklarından kıyasla 
dönemin toplumsal yapısı hakkında okuyucuya fikirler sunmaktadır. 

 

3. Dönemin Toplumsal Yapısındaki Gelişmeler  

Toplum kendisine özgü örgütlenmiş bir sosyal yapısı ve düzeni, belli bir kültürel 
geçmişi ve düzeni olan, belli bir coğrafi alanda belli bir sürekliliği olan insan ilişkilerinin bir 
bütününü teşkil etmektedir (Giddens, 2013:16-17). Burada değinmemiz geren olgu ise 
toplumsal yapıdır. Toplumsal yapı, bu yapıları bir araya getiren karşılıklı ilişki içerisinde olan 
toplumsal kurum ve kuruluşların, insan ilişkilerinin ve bunların karşılıklı etkileşimlerinden 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 56          Temmuz - Ağustos 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 
 
 

 125 

doğan değerlerin oluşturduğu bir bütünü ifade etmektedir (Kongar, 2010:173). Bu yapı 
durağan olmayıp toplumların içinde bulunduğu şartlara göre bazen hızlı bazen yavaş ama 
sürekli bir değişim içerisindedir. Burada bahsedilen siyaset kurumu ve/veya olayları da 
toplumsal yapının bir parçası olup toplumu zaman içerisinde etkileme, değiştirme ve 
toplumsal yapıya şekil veren bir görünüme sahip olabilmektedir.  

Dönemin toplumsal yapısındaki gelişmelere baktığımızda bu romanda, ilk iki kitaptaki 
karakterlere yeni karakterlerin eklendiği ve 1930’daki Serbest Fırka denemesi sırasında 
gelişen olaylar anlatılmaktadır. Kemal Tahir “devrimden” sonra süratle yorulmaya ve 
yozlaşmaya başlayan bir ülkeyi, Mustafa Kemal’in ve halkın arayışını ve genel olarak ülkenin 
yolunu bulmaya çalışmasını anlatırken yine hayli zengin bir dil kullanımı ile onlarca farklı 
karakter ve onların yan hikâyelerini karşımıza getiriyor. Kemal Tahir Serbest Fırka denemesi 
ve genel olarak ülkenin içinde bulunduğu koşulları geçmiş ve gelecekle de bağlantısını 
kurarak anlatırken kendi görüşlerini de özellikle finalde Doktor Münir karakteri üzerinden 
dile getirmekte ve kitaptaki Cumhuriyet uygulamaları eleştirisini özellikle bu bölümde hayli 
açık biçimde dile getirmektedir. Kuva-yi Milliye’ye katılmayanların Serbest Fırka’ya 
yamanmak için gösterdikleri telaş ve üçlemenin diğer kitaplarında olduğu gibi ahlâksızlık 
vurgusunun yine kadınlar üzerinden yapılması kitapta dikkat çeken unsurlardan bazılarıdır. 

Bu dönemde Cumhuriyet yeni kurulmuş, azımsanmayacak sorunlarla mücadele 
etmektedir. Çok partili hayata geçişte ve Cumhuriyet döneminde Türk toplumunun yapısına 
bakıldığında daha henüz Osmanlı toplum yapısından kopmamış bir toplum yapısıyla karşı 
karşıyayız. Türk siyasal sistemine bakıldığında, tek partili ve monolitik bir yapının mevcut 
olduğu görülmektedir. (Ahmad, 1992:6-17). Gerek örf, adet ve geleneklere dayalı, gerekse 
geleneksel yönetim arzusunu duyan inançlara yönelik tutum ve davranışların kontrolü oldukça 
zordur. Henüz günümüzde dahi tahammül edilemeyen demokratik arzu ve isteklerin, o günkü 
koşullarda eylemsel bir boyut kazanması, ulus devlet olgusuna gölge düşürebilirdi. Kaldı ki, 
17 Kasım 1924’de kurulan TCF, aslında İsmet Paşa başbakanlığına duyulan bir tepki ve 
hükümete yöneltilen eleştirilerin sonucunda doğmuş; CHF’den istifa eden eski 
başbakanlardan Rauf Orbay ve Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy ile Adnan Adıvar gibi güçlü 
arkadaşları partileşme sürecinde etkin rol oynamışlardır (Zürcher, 2003:265-270). 

Çok partili rejime ait ikinci deneme bizzat Atatürk’ün isteğiyle 12 Ağustos 1930 
yılında kurdurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF) ile yapılmıştır (Yetkin, 1983:48). Ancak 
şartların yerine gelmediği sonradan görülmüştür. Kuruluş aşamasında etkili olacağı pek 
düşünülmeyen SCF’de, gelişmeler beklenildiği gibi olmamış, Eylül 1930 İzmir Olayları ve 
Ekim 1930’da yapılan belediye seçimlerinde beklenenden fazla gösterilen sempati, halkın 
yükselen muhalefetiyle birleşince Serbest Fırka; kuruluşuna ruhsat verilen yöneticileri bu 
denemeden vazgeçirmiş, parti kurucuları Cumhurbaşkanı ile aralarında doğabilecek bir 
çatışmayı göze alamadığından, ayrıca halkın nabzını ölçme fonksiyonu da yerine gelmiştir. 
Fethi Okyar partisini kapatma gerekçesi olarak, SCF’nin “siyasi sahada Gazi Paşa ile karşı 
karşıya gelmek vaziyetinde kalabileceği” bir siyasi ortamın doğmasını göstermiştir (Soyak, 
2005; Akt; Özgişi, 2014). 
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Sonuç Yerine 

Genel olarak bakıldığında Gerth ve Mills (Giddens, 2000) gibi kuramcılar, kişinin 
çevresini kültürel ve toplumsal olmak üzere iki farklı yapının oluşturduğunu ileri sürmektedir. 
Kültürel yapı, belli bir toplum ya da grup üyelerinin ortak davranışlarını yöneten örgütlenmiş 
bir dizi normatif değerlerdir. Toplumsal yapı ise bir toplumun ya da grubun üyelerinin çeşitli 
şekillerde içinde bulundukları örgütlenmiş bir dizi toplumsal ilişkilerden oluşur. Bunların 
yanında toplumsal yapı analizlerinde birçok etmenin de değerlendirmeye alınması 
gerekmektedir. Toplumsal yapı kavramı onu oluşturan parçalar ve bunların arasındaki 
ilişkilerin basit ve somut tanımlamalarıyla açıklanır. Parçaları oluşturan unsurlar insan 
grupları veya sınıflarıdır, kadınlar ve erkekler, etnik gruplar veya sosyoekonomik tabaka gibi; 
onlar insanların değişik grup ve tabakalarındaki konumlarıdır. Parçaların kendi içinde olduğu 
kadar parçalar arası bağlantılar da insanların değişik gruplar ve tabakalar içindeki toplumsal 
ilişkileridir. Kendi içinde olduğu kadar, birbirleri arasında olan bu bağlantılar, insanların 
toplumsal etkileşimlerinde ve iletişimlerinde anlam bulan ilişkilerdir. Bazı bilim insanlarına 
göre, insan toplumları düzenli ve sistemli bir biçimde var olan, paylaşılan değer inanç ve 
çıkarlardan oluşmuş düzenli bir yapıya sahip değildir. Aksine üye oldukları çeşitli grupların 
bir mücadele içinde yer aldığı, her grubun kendi gücü doğrultusunda bu mücadeleye katıldığı 
ve toplum içerisinde bir çatışmanın var olduğu bir yapı biçimidir. 

Çok partili hayata geçiş denemelerinde Türk toplumsal yapısının içinde bulunduğu 
sosyo-ekonomik durumlar ve toplumsal yapının siyasal hayata etkileri demokrasiye geçiş 
sürecini doğrudan etkilemiştir. Türkiye’de çok partili hayata geçiş sürecinde sosyal yapı ve 
toplumsal kesimlerin bu süreç içindeki yeri, siyasal muhalefetin oluşmasında önemli bir role 
sahiptir. Bunun yanında, ekonomik durumun bozulması ve bu bozulmaya bağlı olarak halkta 
beliren hoşnutsuzluk, iktidara karşı güçlü bir toplumsal muhalefetin oluşmasına neden 
olmuştur. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılma gerekçesi olan Doğu isyanları 
neticesi olarak yürürlüğe konulan Takrir-i Sükûn uygulaması 1929 yılına kadar devam eden 
bir süreci kapsamıştır. Bu süreçte baskılardan ve ekonomik buhranlardan sıkılan toplumsal 
kesim hükümete karşı bir hoşnutsuzluk içerisine girmiştir (Ertem, 2010: 72-73). Bunların da 
etkisi ve bir sonucu olarak Ali Fethi Okyar’ın, Gazi Paşa’nın kontrolü altında muhalif bir parti 
kurması görevini kabul etmesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci kez denenecek olan 
muhalefet partisi Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur.  

Romanın birinci bölümü olan Madrabazlık bölümünde, Murat Bey’in yönetimini 
yaptığı gazeteye Asım Bey vasıtasıyla gelen yeni partinin kurulacağı haberi, toplumsal 
kesimde büyük bir hareketlenme meydana getirmiştir. Bunu Vakit Gazetesi’nin 80 bin baskı 
yaptığından (Tahir, 2013:7-10) hareketle ve bu sayede halkın bu gündemi merakla takip 
ettiğini söylemek olasıdır. Buradan hareketle kurulduğu ilk andan itibaren toplumda bir 
hareketlenmeye neden olması ve toplumsal kesimler tarafından yoğun ilgi görmesi böyle bir 
siyasi hareketlenmenin toplumda ihtiyaç olduğu konusunda bizleri hemfikir kılmaktadır. Tabi 
ki böyle bir muhalefetin ortaya çıkması toplumsal yapıda da yol ayrımlarına neden olmuştur. 
Romanda bunu Kuvay-i Milliyetçiler kısmında görmekteyiz (Tahir, 2013:151-155). Burada 
olaylar bir Kuvay-i Milliyetçi olan ve birçok da savaşa katılmış olan Ramiz Efendi 
çerçevesinde gelişmiştir. Burada Kuvay-ı Milliyetçiler Halk Partisi’ni tutarken; Madrabazlar, 
çıkar peşinde koşanlar, işimi bu yolla hallederim düşüncesi içinde olanlar, Halk Partisine karşı 
olanlar, devletin içinde bulunduğu ekonomik durumdan rahatsız olanlar, yani temelde İsmet 
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Paşa’ya ve onun düşüncesine karşı olanların hepsinin Serbest Cumhuriyet Fırkası etrafında 
toplandıkları görülmektedir.   

Romanın son bölümü olan ‘Yol Ayrımı’ bölümünde ise Serbest Cumhuriyet 
Fırkası’nın toplum tarafından beklenenden daha fazla ilgi duyması muhalefet partisini 
endişelendirmekte ve bunun bir neticesi olarak oyların çalınması, seçimlerin ertelenmesi, 
toplumsal yapıda olayların baş göstermesi gibi durumlar, Murat karakteri üzerinden 
anlatılmıştır. Bütün bunların da etkisi göz önüne alındığında partinin fesh edilmesine götüren 
durum, Fethi Bey’in seçimlere ilişkin hazırladığı yolsuzluklarla ilgili önergesinin mecliste 
tartışılmasıyla son bulacaktır (Çavdar, 1995). Bunun üzerine 16 Kasım 1930’da Gazi Paşa’yla 
son kez görüşen Fethi Bey parti kapatma kararının olduğunu söylemiştir. Kendi 
milletvekilleriyle de görüştükten sonra, ertesi gün Dâhiliye Vekâletine verilmek üzere fesih 
beyannamesi hazırlanmıştır.  

Sonuç itibariyle, geçmişten günümüze bireylerde, toplumlarda, gruplarda insanlar veya 
insan gruplarının bazı dönemlerde bir yol ayrımına geldikleri aşikâr olmuştur. Bu 
çalışmamızda dönemin toplumsal yapısı hakkındaki bilgiler Yol Ayrımı romanı çerçevesinde 
incelenmeye çalışılmıştır. Bu kitapta demokrasi adına yeni bir adım atılarak yeni bir parti 
kuruluyor ve olaylar öyle bir noktaya geliyor ki tekrar yeni bir yol ayrımına geliniyor. Aslında 
işin içinde çıkar çatışmasının olduğu ve yönetimde ve toplumda söz sahibi olma durumlarının 
etkileri romanda görülmektedir. Romanda bunun yanında, kişilerin çıkarlarına ters düşen 
durumlarda yeni bir yol ayrımına kendilerini sürüklemektense karşı tarafı zorlayarak onları 
başka yol ayrımlarını tercih etmek zorunda bıraktıkları görülmektedir. 
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YAPAY SİNİR AĞI YÖNTEMİ İLE DAMACANA SU SATIŞ MİKTARLARININ 
TAHMİNİ 

 
Selim TÜZÜNTÜRK    Fatma SERT ETEMAN           H. Kemal SEZEN 

 

Öz 

Bu çalışmanın konusu damacana su satış miktarlarının tahmin edilmesidir. Bu çalışmanın amacı Bursa’da 
damacana su satışı yapan bir şirketin bayisinin aylık satış miktarlarının Yapay Sinir Ağı (YSA) Yöntemi 
kullanılarak tahmin edilmesidir. Bu amaçla, Korusu Su Şirketi’nin Özlüce semtinde bulunan bayiden Aralık 
2010 ve Şubat 2015 arasında aylık veriler elde edilmiştir ve YSA tahminleri yapılmıştır. Sonuçlar eğitilmiş 
ağdan tahmin edilen değerlerin gerçek satış değerlerinin mevsimselliğinin yakalandığını göstermektedir. Tahmin 
edilen değerler ile gerçek değerler tutarlı bulunmuştur. Eğitilmiş ağ ile tutarlı öngörülerin elde edilebileceği 
anlamına gelen ağın genelleme yeteneğine sahip olduğu bulunmuştur. Son olarak, kayan pencere yöntemi 
kullanılarak on beş ay için satış değerlerinin öngörüleri elde edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yapay Sinir Ağı, Çok Katmanlı Algılayıcı, Satış Tahmini, Damacana Su. 

 

 

 

ESTIMATION OF THE SALES AMOUNTS OF THE DISPENSER SIZE WATER WITH ARTIFICIAL 
NEURAL NETWORK METHOD  

 

Abstract 

The subject of this study is the estimation of the sales amount of the dispenser size water. The aim of this study 
is the estimation of the monthly sales amounts of the company’s seller in Bursa that sales dispenser size water by 
using Artificial Neural Network (ANN) Method. With this aim, the monthly data between December 2010 and 
February 2015 were gathered from the seller of the Korusu Water Company that is located in Özlüce district and 
ANN estimations were performed. Results show that the estimated values of the trained network were captured 
the seasonality of the real sales values. The estimated values were found to be consistent with the real values. 
The network was found to have the generalization feature which means that consistent predictions can be 
obtained with the trained network. At last, the predictions of the sales values for fifteen months were obtained by 
using the sliding window method.    
Keywords: Artificial Neural Network, Multilayered Perceptron, Sales Estimation, Dispenser Size Water. 
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1.Giriş 
Yapay Sinir Ağı-YSA (Artificial Neural Network-ANN) insan beyninin bilişsel 

öğrenme sürecinin benzetimi ile geliştirilmiş bir yöntemdir(Karahan, 2015b: 199). YSA insan 
beynine iki şekilde benzerlik göstermektedir (Ataseven, 2013: 102; Gülpınar, 2013: 335): (i) 
YSA’da bilgi, öğrenme süreci yoluyla ağ tarafından elde edilir, (ii) YSA sinaptik ağırlıklar1 
olarak bilinen nöronlar2 arası bağlantı kuvvetlerini bilgiyi depolamak için kullanır. YSA’nın 
temel özelliği öğrenme sürecidir. YSA insan beyni gibi eğitim ve deneyim ile öğrenir 
(Karymshakov ve Abdykaparov, 2012: 235). YSA; öğrenme, hafızaya alma ve veriler 
arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarma kapasitesine sahiptir (Özkan, 2012: 31). İnsan beyninin 
çalışma prensibini taklit eden YSA; örneklerden öğrenebilme (öğrenme), genelleme 
yapabilme, eksik bilgi ile çalışabilme, örüntü tamamlama, ilişki kurma (ilişkilendirme), 
sınıflandırma ve optimizasyon işlemlerinden birini veya birkaçını yapabilme gibi birçok 
önemli özelliğe sahiptir (Öztemel, 2006: 29; Aydemir ve diğerleri, 2014: 146).  

YSA’nın insan beyninin sinir ağlarını taklit eden bilgisayar programları olduğu 
söylenebilir (Aygören ve diğerleri, 2012: 77). Bu yöntemde MATLAB, NeuroIntelligence ve 
NeuroSolutions gibi paket programlarının yanında R ve FannTool gibi açık kaynak kodlu 
ücretsiz bilgisayar programları üzerinden öğrenme yolu ile araştırmacılara yeni bilgilerin 
üretilmesi, keşfedilmesi ve kararlar alınması gibi olanaklar sağlanmaktadır. YSA yöntemi 
doğrusal değildir (Akcan ve Kartal, 2011: 32; Hotunluoğlu ve Karakaya, 2011: 89; Karahan, 
2015a: 165; Söyler ve Kızılkaya, 2015: 48) ve doğrusal yöntemlerle karşılaştırıldığında daha 
iyi sonuçlar elde edilmektedir (Hotunluoğlu ve Karakaya 2011: 89). Bu yöntemde herhangi 
bir varsayım gerektirmeden doğrusal olmayan modelleme gerçekleştirilir (Hotunluoğlu ve 
Karakaya 2011: 89). 

Farklı bilim dallarından birçok araştırmacı örüntü tanıma, kümeleme/sınıflandırma, 
fonksiyonel yaklaştırma, tahmin/öngörü, optimizasyon, ilişkisel bellek ve kontrol gibi 
problemleri çözmek için YSA tasarlamaktadırlar (Jain ve diğerleri, 1996: 31). Son yıllarda 
YSA yönteminin tahmin amaçlı kullanıldığı çalışmalardan bazıları şöyledir: Altan (2008) 
döviz kuru tahmini, Karaali ve Ülengin (2008) işsizlik oranı tahmini, Asilkan ve Irmak (2009) 
otomobil fiyat tahmini Çuhadar ve diğerleri (2009) turizm talep tahmini, Erilli ve diğerleri 
(2010) enflasyon tahmini, Ulusoy (2010) borsa endeksi tahmini, Bilgili ve diğerleri (2010) 
toprak sıcaklığının tahmini, Hotunluoğlu ve Karakaya (2011) enerji talebi tahmini, Akcan ve 
Kartal (2011) hisse senedi fiyatlarının tahmini, Okkan ve Dalkılıç (2012) elektrik akım 
tahmini, Karymshakov ve Abdykaparov (2012) borsa endeksi tahmini, Aygören ve diğerleri 
(2012) borsa endeksi tahmini, Özkan (2012) döviz kuru tahmini, İlbaş ve Türkmen (2012) 
egzoz gazı sıcaklığının tahmini, Terzi ve Köse (2012) elektrik akım tahmini, Tosunoğlu ve 
Benli (2012) Morgan Stanley Türkiye Endeksi Tahmini, Karaatlı ve diğerleri (2012) otomobil 
satış tahmini, Terzi ve Çevik (2012) yağış tahmini, Polat ve Ersungur (2012) dış ticaret 
tahmini, Atik ve diğerleri (2013) motor performans ve emisyon değerleri tahmini, Gülpınar 
(2013) müşteri kaybı tahmini, Turhan ve diğerleri (2013) öğrenci başarı tahmini, Ataseven 
(2013) satış rakamlarının tahmini, Aydemir ve diğerleri (2014) 112 Acil Çağrı sayılarının 
                                                           
1 YSA’da sinaptik ağırlıklar (synaptic weights) veya sinaps (synapses) bağlantı ağırlıklarını veya kuvvetlerini 
gösterir (Turhan ve diğerleri, 2013: 113). 
2 Nöron, bir yapay sinir ağının temel işlem elemanıdır. Nöronların birbirleriyle bağlantılar aracılığıyla bir araya 
gelmeleri yapay sinir ağını oluşturmaktadır (Çuhadar ve diğerleri, 2009: 102). YSA işlem birimi olarak “nöron” 
insan beynindeki doğal nöronlara(beyin hücrelerine) benzerlik gösterir (Akın, 2001: 9). 
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tahmini, Benli ve Yıldız (2014) altın fiyatları tahmini, Yakut ve diğerleri (2014) borsa endeks 
tahmini, Es ve diğerleri (2014) Türkiye enerji talebi tahmini, Utkun (2014) giyim konforu 
tahmini, Ata (2014) rüzgar esme süreleri tahmini, Akçalı (2015) finansal endeks tahmini, 
Karahan (2015a) ihracat tahmini, Karahan (2015b) turizm talebi tahmini, Söyler ve Kızılkaya 
(2015) Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasıla tahmini üzerinde ampirik çalışmalar yapmıştır. 

Bu çalışmanın amacı Bursa’da damacana su satışı yapan bir şirketin bayisinin aylık 
satış miktarlarının YSA yöntemi kullanılarak tahmin edilmesidir. Bu amaçla, Korusu su 
şirketinin Bursa Özlüce Şubesi’nden satış miktarlarına ilişkin Aralık 2010 ile Şubat 2015 
dönemi aylık verileri elde edilmiştir ve bu veriler kullanılarak YSA yöntemi ile tahminler 
yapılmıştır. Bu çalışmanın takip eden ikinci bölümünde YSA yöntemi irdelenmiştir. Üçüncü 
bölümde uygulama ve son bölümde sonuçlar yer almaktadır. 
 

2.Yapay Sinir Ağı Yöntemi 
YSA matematiksel bir modeldir. YSA modeli birbirleriyle bağlantılı nöronların 

bulunduğu katmanlardan oluşmaktadır (Tosunoğlu ve Benli, 2012: 542; Benli ve Yıldız, 
2014: 216). YSA’nın istatistiksel modelleme ve kestirim uygulamalarındaki amacı bir eğitim 
veri kümesine bağlı olarak bu verileri üreten istatistiksel süreci modellemek ve yeni verilerle 
en iyi kestirimi yapabilmektir (Akın, 2001: 7). Yapay Sinir Hücresi (YSH) veya yapay nöron 
YSA’nın temel işlem elemanı veya temel birimidir (Aygören ve diğerleri, 2012: 78; Aydemir, 
2014: 146). 
 

2.1.Yapay Sinir Hücresi (YSH) 
Bir YSH girdiler, ağırlıklar3, toplam fonksiyonu, aktivasyon fonksiyonu ve çıktı olmak 

üzere beş ana kısımdan oluşur (Bilgili ve diğerleri, 2010: 124; Terzi ve Köse, 2012: 2; 
Ataseven, 2013: 102). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Yapay Sinir Hücresi/Yapay Nöron 
 
Şekilde girdiler X1, X2,..,XN ile, ağırlıklar W1, W2,..,WN, toplam fonksiyonu  ile, aktivasyon 
fonksiyonu f ile ve çıktı ise O ile gösterilmektedir. YSH’de çıktının elde edilme süreci 
ağırlıkların girdiler ile çarpılması ve bu çarpımların toplanması (net= W1X1+ W2X2+..+ 
WNXN) sonucu elde edilen net değişkeni ile başlar. Daha sonra net değişkeni aktivasyon 

                                                           
3 Ağırlıklar işlem elemanları arasındaki bağlantıların kuvvetini gösterir ve gizli katmandaki ve çıktı 
katmanındaki işlem elemanlarının net girdisinin hesaplanmasında kullanılır (Akcan ve Kartal, 2011: 34). 
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fonksiyonundan geçirilerek çıktı elde edilir (O=f(net)). En çok kullanılan çeşitli biçimdeki 
aktivasyon fonksiyonlarına ilişkin grafikler aşağıdaki şekildeki biçimde görülmektedir: 
  

 
Şekil 2. Çeşitli Türde Aktivasyon Fonksiyonları (Jain ve diğerleri, 1996: 35). 

 
Şekilde (a) eşik aktivasyon fonksiyon, (b) parçalı doğrusal aktivasyon fonksiyon, (c) sigmoid 
aktivasyon fonksiyon (d) Gauss aktivasyon fonksiyonu grafikleri görülmektedir. Tanjant 
sigmoid, logistic sigmoid ve purelin fonksiyonları MATLAB paket programında kullanılan 
bazı aktivasyon fonksiyonlarıdır. 

 
2.2.Yapay Sinir Ağı 
Bu çalışmada kullanılan Çok Katmanlı Algılayıcı (ÇKA) Modelinde, bir giriş katmanı, 

bir gizli katman ve bir de çıkış katmanı bulunmaktadır (Çuhadar ve diğerleri, 2009: 103; 
Bilgili ve diğerleri, 2010: 124; Hotunluoğlu ve Karakaya, 2011: 89; Terzi ve Çevik, 2012: 
12).  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Yapay Sinir Ağı 
 
 
Şekil’de YSH’nin veya yapay nöronların birbirine bağlanması ile meydana gelen örnek bir 
YSA görülmektedir. YSA’nın yapısı nöronlar, bağlantılar ve öğrenme algoritması olmak 
üzere üç bileşenden oluşur (Karahan, 2015: 199). Öğrenme süreci eğitim iterasyonları 
boyunca ağdaki bağlantıların ağırlıklarında depolanan bilginin istenen işlevi yerine getirecek 
biçimde bir öğrenme kuralına göre ayarlanmasıdır (Tosunoğlu ve Benli, 2012: 543). YSA için 
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başlıca üç tane öğrenme4 paradigması vardır (Krenker ve diğerleri, 2015: 4): (i) eğitmenli 
öğrenme5,  (ii) eğitmensiz öğrenme ve (iii) destekleyici öğrenmedir. Öğrenmeyi 
gerçekleştirilecek sistem aradaki ilişkiyi kendi algoritmasını kullanarak keşfetmektedir 
(Ataseven, 2013: 104). Eğitmenli öğrenmede eğitim verisi, hata değeri ve eğitime ne kadar 
devam edileceği belirlenerek öğrenmeye müdahale edilir.  
 

2.3.Yapay Sinir Ağı Topolojileri/Mimarileri 
YSH’lerin birbiri ile bağlanma şekline bir yapay sinir ağının topolojisi, mimarisi veya 

grafiği denir (Krenker ve diğerleri, 2015: 6). YSA ağda bilgi akış yönüne bağlı olarak 
(Hotunluoğlu ve Karakaya, 2011: 89) veya bağlanma desenine (mimarisi) bağlı olarak ileri 
beslemeli ağlar ve geri beslemeli ağlar olarak iki kategoride sınıflanabilir (Jain ve diğerleri, 
1996: 34; Akın, 2001: 10; Çuhadar ve diğerleri, 2009: 103; Ataseven, 2013: 103; Benli ve 
Yıldız, 2014: 216; Krenker ve diğerleri, 2015: 6).  
 

                            
    (i)ileri beslemeli ağ       (ii)geri beslemeli ağ  

Şekil 4. İleri ve Geri Beslemeli Ağlar’ın Görünümü (Krenker ve diğerleri, 2015: 6) 
 
İleri beslemeli ağlarda döngüler yoktur. Katmanlar arasında tek yönlü bağlantılar bulunur. Bu 
ağlarda girdilerden çıktılara doğru sadece tek yönde bilgi akışı gerçekleşir. Geri beslemeli 
ağlarda ise geri besleme bağlantıları nedeniyle döngüler görülür. Bu ağlarda bilgi akışı sadece 
girdiden çıktıya doğru tek yönde geçekleşmez, aynı zamanda ters yönde de bilgi akışı olur.  

Jain ve diğerleri (1996: 35) ileri ve geri beslemeli ağları aşağıdaki biçimde 
sınıflandırmıştır: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 YSA’da öğrenme istenen bir işlevi yerine getirecek şekilde ağırlıkların ayarlanması sürecidir (Çuhadar ve 
diğerleri, 2009: 103). 
5 Bu paradigmadaki öğrenme kuralları şunlardır (Ataseven, 2013: 104): (i) algılayıcı öğrenme kuralı, (ii) delta 
öğrenme kuralı, (iii) genişletilmiş delta öğrenme kuralı ve (iv) geri yayılım öğrenme kuralıdır. Zaman serilerinde 
genellikle eğitmenli öğrenim algoritmalarından geri yayılım algoritması tercih edilmektedir (Tosunoğlu ve Benli, 
2012: 543; Benli ve Yıldız, 2014: 217).  
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Şekil 5. Ağ Mimarilerinin Sınıflandırılması (Jain ve diğerleri, 1996: 35) 

 
Çok Katmanlı Algılayıcı (ÇKA) modeli YSA modelleri içinde en çok kullanılan ağ tipidir 
(Akcan ve Kartal, 2011: 33; Gülpınar, 2013: 336). ÇKA ileri beslemeli ağlar için en yaygın 
kullanılan eğitim algoritması, geri yayılma algoritmasıdır (Özkan, 2012: 31). ÇKA için 
eğitimde kullanılabilecek optimizasyon yöntemleri şunlardır (Akın, 2001: 13): (i) Gradyan 
Azalması Yöntemi, (ii) Eşlenik Granyanlar Yöntemi, (iii) Newtonumsu Yöntemler ve (iv) 
Levenberg-Marquardt Yöntemi’dir.  
 

3.Uygulama 
Bu çalışmanın amacı Bursa’da damacana su satışı yapan bir şirketin bayisinin aylık 

satış miktarlarının YSA yöntemi kullanılarak tahmin edilmesidir. Bu amaçla, Korusu su 
şirketinin Bursa Özlüce Şubesi’nden satış miktarlarına ilişkin Aralık 2010 ile Şubat 2015 
dönemi aylık verileri (51 adet gözlem) elde edilmiştir. Bu verilerin ilk 45 adeti ağın eğitimi ve 
eğitimin doğrulanması için kullanılırken, son 6 adeti ise ağın genelleme yeteneğini ölçmek 
için öngörülerin tutarlılığının test edilmesinde kullanılmış, eğitim esnasında ağa 
tanıtılmamıştır. Gecikme sayısı bir olarak belirlendiğinden eğitimde kullanılan 45 adet verinin 
ilk 44’ü ağa girdi olarak, son 44’ü ise ağa hedef olarak verilmiştir.  

Veriler aylık zaman serisi verisidir. Bu nedenle, tasarlanan ağda zaman penceresi 
yaklaşımı kullanılarak verilerin ilk 32 adeti (%70) ağın eğitiminde, son 12 adeti (%30) ise 
ağın doğrulanmasında kullanılmıştır. YSA’na iki girdi (i) gözlem değerlerinin birer gecikmeli 
değerleri (t-1) ile tahmin edilmesi istenen ay indisi ve hedef olarak tahmin edilmesi istenen 
gözlem değerleri (t) gösterilmiştir. Bu bağlamda yakınsanmaya çalışılan fonksiyon aşağıdaki 
gibidir: 
 

𝑌𝑡 = 𝑓(𝑌𝑡−1, 𝑋𝑖)                    𝑡 = 2,3, … ,45    𝑖 = 1,2,3, … ,12   
 
Burada Y aylık su satıl miktarını (adet) ve X ise ay indisini göstermektedir. 
 

3.1. Ağ Tasarımı 
Uygulamada bir ara katmandan oluşan ÇKA Modeli kullanılmıştır. Tasarlanan ağda 

yer alan bütün yapay sinir hücreleri için birleştirme fonksiyonu olarak toplama fonksiyonu 
kullanılmıştır. Transfer fonksiyonu olarak ara katmanda yer alan YSH’ler için Hiperbolik 
Tanjant Sigmoid (tansig) fonksiyonu, çıktı katmanında yer alan YSH’ler için ise doğrusal 
(purelin) fonksiyon kullanılmıştır6. Ağın eğitiminde eğitmenli öğrenme paradigması ile hatayı 

                                                           
6 Genelde ilgili literatürde gizli katmanlarda tansig veya logsig fonksiyonlar ile çıktı katmanında doğrusal 
(pürelin) fonksiyon kullanılmaktadır. Ayrıca, uygulamada genellikle bir adet gizli katman kullanımı birçok 
karmaşık problemin çözümü için yeterli kabul edilmektedir. Birden çok gizli katman kullanımı aşırı uyum (over 
fitting) riski doğurmakta ve ağın genelleştirme kabiliyetini azaltabilmektedir. 
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geriye doğru yayan Levenberg-Marquardt Geri Yayılım Algoritması kullanılmıştır. 
Tasarlanan ağın yapısı aşağıdaki şekilde gösterildiği gibidir: 
 

 
Şekil 6. Tasarlanan Ağ Yapısı 

 
Ara katmanda kullanılan transfer fonksiyonunun yapısı gereği veriler -1 ve +1 değerleri 
arasında normalleştirilmiştir. Performans kriteri olarak MSE belirlenmiş ve hedef olarak sıfıra 
yakın (örneğin 0,001) olması amaçlanmıştır. Maksimum yineleme sayısı 100, kontrol sayısı 6 
olarak sınırlandırılmıştır. 

Girdi katmanında ağa tanıtılan değişken sayısı kadar YSH bulunacağından 2 adet 
YSH, çıktı katmanında ise yakınsanan değişken sayısı kadar YSH bulunacağından 1 adet 
YSH bulunmaktadır. Ara katmanda yer alan optimal YSH sayısını belirlemek için 
geliştirilmiş sistematik bir yöntem olmadığından deneme yanılma yöntemiyle aşağıdaki 
tabloda görüldüğü üzere 4 olarak belirlenmiştir.  

 
 
 

 
Tablo 1. YSH Sayısının Belirlenmesinde Çeşitli YSH Sayıları için MSE ve R Değerleri7  

 MSE  R 
YSH 
sayısı Eğitim Doğrulama Tümü 

 
Eğitim Doğrulama Tümü 

1 106350 131150 108360  0.88254 0.82924 0.8699 
2 69920 81440 73324  0.9426 0.88285 0.93177 
3 47344 63460 40586  0.95203 0.93814 0.946 
4 33665 44806 36956  0.95521 0.90133 0.95808 
5 34650 65637 43806  0.96405 0.9204 0.95063 
6 30823 61060 39757  0.95943 0.94384 0.95598 
7 52606 53830 52967  0.93747 0.95759 0.94 
8 34681 73867 46259  0.96396 0.90097 0.94716 
9 105310 55603 90624  0.8708 0.91195 0.89222 
10 34899 67332 44482  0.95757 0.94703 0.95172 

 
Her ağ 10 kez çalıştırılarak elde edilen en iyi performanslar yukarıdaki tabloda verilmiştir. 
Eğitim aşamasında en küçük MSE değeri 6 YSH ile elde edilmiş ancak doğrulama 
aşamasında bu değerin iki katına ulaştığı görülmektedir. Bu da eğitilen ağın genelleme 
yeteneğinin olmadığını gösterdiğinden uygulamada 4 YSH ile oluşturulan ağ kullanılmıştır. 
Nitekim doğrulama aşamasında en küçük MSE değeri 4 YSH ile elde edilmiştir.  

                                                           
7 MSE hata kareleri ortalamasını (Mean Squared Error-MSE), R ise korelasyon katsayısını göstermektedir. 
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3.2. Ağın Eğitimi 
Ağa yakınsanması istenen aylık satış değerlerinin ay indisi ile birlikte bir gecikmeli 

satış değerleri verilerek en az ortalama hata karelerini veren ağırlık ve eşik değerlerinin 
bulunması istenmiştir. Belirlenen gecikme sayısından dolayı 44 adet değer girdi ve 44 adet 
değer çıktı olarak ağa tanıtılarak eğitim gerçekleştirilmiştir. En küçük MSE değeri 49. 
yinelemede elde edilmiştir. Her yinelemede elde edilen MSE değerleri aşağıdaki şekilde 
gösterildiği gibidir. 
 

 
Şekil 7. Eğitim ve Doğrulama Kümelerine İlişkin Hata Performansları 

 
Yukarıdaki şekilde eğitim iterasyonları boyunca eğitim ve doğrulama hata vektörlerinin 
benzer seyir izlemekte olduğu görülmektedir. Böylece, aşırı uyum (overfitting) olmadığı 
sonucuna varılabilir. Doğrulama seti için MSE’yi minimum kılan ağırlık ve eşik değerleri 
şekilde de görüldüğü üzere 49. yinelemede elde edilerek ağırlık ve eşik değerleri sabitlenmiş 
ve eğitim tamamlanmıştır. Eğitim sonunda elde edilen ağırlık ve eşik değerleri aşağıdaki takip 
eden iki tabloda verildiği gibidir: 
 

Tablo 2. Ara Katman ve Çıktı Katmanında Yer Alan YSH’lerin Eşik Değerleri 
 Ara Katman Çıktı Katmanı 
1. YSH  0.6001 2.0438 
2. YSH -4.5515 - 
3. YSH -3.0240 - 
4. YSH -1.9112 - 
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Tablo 3. Ara Katman ve Çıktı Katmanında Yer Alan YSH’lere Gelen Giriş Değerlerinin 
Ağırlıkları 

Ara Katman Çıktı Katmanı 
 1. 

YSH 
2. 
YSH 

3. YSH 4. YSH Ara 
Katmandaki 

Tek YSH 

Yt-1 0.2855 0.6195 0.4541 -0.3208 1. YSH Çıkışı 5.0931 
Xi 0.2828 -

2.2618 
10.7812 -1.1523 2. YSH Çıkışı 2.7584 

     3. YSH Çıkışı -0.5713 
     4. YSH Çıkışı 2.2834 

 
Eğitilen ağ tarafından elde edilen tahmin değerleri ile gerçek gözlem değerleri aşağıdaki 
şekilde verilmiştir.  
 

 
Şekil 8. Ağ Tarafından Tahmin Edilen Değerler ile Gerçek Değerlerin Grafik Üzerinde 
Gösterimi 
 
Şekilde görüldüğü üzere eğitimi tamamlanan ağ tarafından elde edilen tahmin değerleri 
gerçek değerlerin gösterdiği mevsimselliği yakalayabilmiştir. Ancak küçük dalgalanmalara ağ 
tarafından gecikmeli olarak tepki verilmektedir. Bunun nedeni ağa tanıtılmayan su satışlarını 
etkileyen hava sıcaklığı gibi diğer etkenlerden kaynaklı eksik bilgi olduğu düşünülmektedir. 
Bu eksik bilgilerden kaynaklı tahminlerde meydana gelen hata miktarları aşağıdaki şekilde 
histogram grafiği olarak verilmiştir. 
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Şekil 9. Elde Edilen Tahminlerde Gerçekleşen Hataların Histogram Grafiği 

 
Yapılan tahminlerin tutarlılığını test etmek amacıyla regresyon sonuçları incelenmiş ve 
aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi elde edilen tahminler ile gerçek değerler arasında %95,8 
oranında doğrusal bir ilişki olduğu görülmüştür. 
 

 
Şekil 10. YSA Tarafından Elde Edilen Tahmin Değerleri (Output) ile Gerçek Gözlem 

Değerleri (Target) Arasındaki İlişki 
 

3.4. Ağın Test Edilmesi 
Uygulamanın bu kısmında eğitimi tamamlanan ağa, eğitimin hiçbir aşamasında 

gösterilmeyen son altı aylık değerler ile kayan pencere yaklaşımı kullanılarak birer aylık 
ilerisi öngörülmüştür. Böylece ağın genelleme özelliği test edilerek yakınsanan fonksiyonun 
ileriki aylarda da geçerliliği analiz edilmiştir. Kestirim sonucunda elde edilen öngörü 
değerleri ve gerçek değerler aşağıdaki şekilde verildiği gibidir. 
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Şekil 11. Damacana Su Satışı Tahminleri Grafiği (Adet Damacana) 

 
Grafikte de görüldüğü üzere ağın genelleme özelliğine sahip olduğu, sabitlenen ağırlık ve eşik 
değerleri ile ileriki aylarda da tutarlı tahminlerin elde edilebildiği görülmüştür.   
 

Tablo 4. Damacana Su Satışı Tahminleri (Adet Damacana) 
Tarih Gerçek Tahmin Sapma Tarih Gerçek 

 
Tahmin 

 
Sapma Tarih Gerçek 

 
Tahmin 

 
Sapma 

Aralık.2010 2.516 - - Mayıs.2012 3.322 3.389 67 Ekim.2013 3.387 3.617 230 

Ocak.2011 2.471 2.607 136 Haziran.2012 3.986 3.757 -229 Kasım.2013 3.450 3.312 -138 

Şubat.2011 2.308 2.445 137 Temmuz.2012 4.571 4.542 -29 Aralık.2013 3.655 3.538 -117 

Mart.2011 2.489 2.253 -236 Ağustos.2012 4.229 4.248 19 Ocak.2014 3.685 3.669 -16 

Nisan.2011 2.246 2.514 268 Eylül.2012 3.803 3.632 -171 Şubat.2014 3.356 3.644 288 

Mayıs.2011 2.280 2.366 86 Ekim.2012 3.542 3.461 -81 Mart.2014 3.781 3.355 -426 

Haziran.2011 2.573 2.585 12 Kasım.2012 3.049 3.434 385 Nisan.2014 3.700 3.891 191 

Temmuz.2011 3.064 3.132 68 Aralık.2012 3.291 3.222 -69 Mayıs.2014 3.852 3.961 109 

Ağustos.2011 3.321 3.340 19 Ocak.2013 3.391 3.323 -68 Haziran.2014 4.242 4.278 36 

Eylül.2011 3.035 2.907 -128 Şubat.2013 3.056 3.355 299 Temmuz.2014 4.863 4.749 -114 

Ekim.2011 2.588 2.808 220 Mart.2013 3.386 3.044 -342 Ağustos.2014 4.630 4.372 -258 

Kasım.2011 2.563 2.591 28 Nisan.2013 3.285 3.491 206 Eylül.2014 4.184 3.897 -287 

Aralık.2011 2.999 2.789 -210 Mayıs.2013 3.771 3.537 -234 Ekim.2014 3.811 3.736 -75 

Ocak.2012 3.109 3.049 -60 Haziran.2013 3.874 4.202 328 Kasım.2014 3.774 3.634 -140 

Şubat.2012 3.061 3.076 15 Temmuz.2013 4.624 4.447 -177 Aralık.2014 4.053 3.767 -286 

Mart.2012 3.221 3.049 -172 Ağustos.2013 4.543 4.272 -271 Ocak.2015 4.084 4.051 -33 
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Nisan.2012 3.146 3.318 172 Eylül.2013 4.014 3.843 -171 Şubat.2015 3.532 4.027 495 

        Mart.2015 - 3.534 - 

 
Tablodaki koyu renkli tahmin değerleri (Eylül 2014-Mart 2015 dönemi) eğitim esnasında ağa 
gösterilmeyen gerçek değerler kullanılarak elde edilen tahmin değerleridir. Böylece ağın 
genelleme yeteneği ölçülmüştür.  
 
 

3.5. Öngörü 
Şu ana kadar elde edilen tahmin değerleri ancak bir ay ilerisini öngörebilmektedir. 

Bazı durumlarda ise uzun süreli tahminlerin gerekliliği geleceğin planlanması açısından 
önemli olabilmektedir. Bu bağlamda bir birimden fazla ilerisinin öngörülebilmesi için tahmin 
edilen değerler, gerçekleşmiş gibi tekrar girdi olarak kullanılarak öngörülen süre arttırılabilir. 
Her birim ilerisi için yapılan tahminde girdi olarak kullanılan bir gerçek birim çıkarılarak 
yerine tahmin edilmiş değer konur. Böylece kestirilmek istenen süre istenildiği kadar 
arttırılabilir. Ancak bir yerden sonra ağa girdi olarak verilen değerler tamamen tahmin 
değerlerinden oluşacağından yapılan kestirimlerin tutarlılığı öngörülen süre arttıkça azalacak, 
sapma oranı artacaktır. Yine kayan pencere yöntemi ile gerçekleşmemiş 15 ay için elde edilen 
öngörü değerleri aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

 

 
Şekil 12. Damacana Su Satışı Öngörü Değerleri Grafiği (Adet Damacana) 

 
Elde edilen tahminler kullanılarak yapılan öngörü değerleri aşağıdaki tablodaki biçimde elde 
edilmiştir: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 56          Temmuz - Ağustos 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 
 
 

 141 

Tablo 5. Damacana Su Satışı Öngörü Değerleri (Adet Damacana) 
Tarih Öngörü 

Nisan.2015 3.644 

Mayıs.2015 3.906 

Haziran.2015 4.327 

Temmuz.2015 4.814 

Ağustos.2015 4.352 

Eylül.2015 3.717 

Ekim.2015 3.395 

Kasım.2015 3.318 

Aralık.2015 3.438 

Ocak.2016 3.462 

Şubat.2016 3.425 

Mart.2016 3.426 

Nisan.2016 3.533 

Mayıs.2016 3.794 

Haziran.2016 4.224 

 
 
 

4.Sonuç 
Tahmin geleceğe ilişkin bugünden yapılan bir kestirimdir. Satış miktarlarının tahmin 

edilmesi her şirket için önemli bir konudur. Bir şirketin satış miktarları tahmin edildiğinde, 
şirketin satışını yaptığı ürünlerin tüketiciler tarafından gelecekte talep edilecek miktarları veya 
talep tahmini yapılmış olur. Bu bilgiye sahip olan şirket yöneticileri geleceğe ilişkin 
hammadde, araç-gereç, makine-teçhizat ve insan gibi kaynaklarını önceden planlama ve bu 
konularda stratejik kararlar verme imkânına sahip olacaktır.  

Ülkemizde son yıllarda özellikle büyük şehirlerde damacana su satışı yaygınlaşmıştır. 
Evlerde ve işyerlerinde damacana su talebi her geçen gün artmaktadır. Serbest piyasada çeşitli 
su şirketleri bayilikler üzerinden artan talebi karşılamak üzere çalışmaktadır. Bu sektörde 
çalışan şirketlerin geleceğe yönelik satış tahminlerini bugünden bilmeleri yukarıda belirtilen 
nedenlerden önem arz etmektedir. Bu çerçevede, çalışmada Bursa’da damacana su satışı 
yapan Korusu Su Şirketinin Özlüce semti bayisinin aylık satış miktarlarının Yapay Sinir 
Ağları Yöntemi kullanılarak tahmin edilmesi amaçlanmıştır.  

Çalışma sonuçları eğitilmiş ağdan tahmin edilen değerlerin gerçek satış değerlerinin 
mevsimselliğinin yakalandığını göstermektedir. Tahmin edilen değerler ile gerçek değerler 
tutarlı bulunmuştur. Eğitilmiş ağ ile tutarlı öngörülerin elde edilebileceği anlamına gelen ağın 
genelleme yeteneğine sahip olduğu bulunmuştur. Kayan pencere yöntemi kullanılarak on beş 
ay için damacana su satış öngörüleri elde edilmiştir.  

Bu çalışmada elde edilen tahminler Korusu Su Şirketinin Özlüce bayisi, Korusu Su 
Şirketi ve bu sektördeki diğer şirketler için değerli bilgiler içermektedir. Özlüce bayisi 
yöneticilerinin gelecekteki on beş aydaki damacana su talebini bugünden bilmeleri onların 
bayide çalışan su dağıtımı yapan eleman sayısı, su dağıtımında kullanılan araç sayısı ve bayi 
deposuna su getirecek kamyonun ayda kaç defa şirketin dolum tesisine gideceği ve depo 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 56          Temmuz - Ağustos 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 
 
 

 142 

stoklarında bulunacak damacana su sayısı gibi kaynakların planlanmasında ve stratejik 
kararlar verilmesinde önem arz etmektedir. Yine, Korusu Su Şirketinin Özlüce bayisinden 
gelecek olan damacana su talebini karşılayabilmesi bakımından Özlüce’deki satış miktarlarını 
bilmesi önemlidir. Şirket Özlüce bayisinin yanında diğer bayilerin satış miktarlarının 
tahminlerini elde etmesi halinde gelecekteki üretimini bu tahminlere göre planlayabilir. Bu 
çalışmanın damacana su sektöründeki diğer şirketlerin de benzer bilimsel tahmin çalışmaları 
ile üretim planlamalarına ve stratejik kararlarına bilimsel açıdan değer katacağı da ayrıca 
belirtilebilir.    
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LİDERLİK DAVRANIŞI VE DUYGUSAL ZEKA İLİŞKİSİ:  
BİR ALAN ÇALIŞMASI 

 

Semih KOÇMAR*  Sinan ÜNSAR**   Adil OĞUZHAN*** 

Öz 

Liderlik kavramı insan topluluğunun olduğu her alanda karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca liderliğin tarihsel bir 
boyutu vardır. Tarihsel süreç içinde her toplumun ve şirketin önemli liderleri öne çıkmıştır. Bu liderler 
izleyenleriyle birlikte hedeflerine varmışlardır. Liderliğin önemi grup üyelerini doğru hedefe yönlendirmesidir.  
Bu çalışmada önce liderlik ve duygusal zeka kavramları açıklamıştır. Araştırma bir alan çalışması olarak 
tasarlanmıştır. Daha sonra Edirne’de küçük ve orta ölçekli işletmelerde görev yapan yöneticilerin liderlik 
davranışları ile duygusal zeka arasındaki etkileşimi belirlemeye yönelik olarak bir araştırma yapılmıştır. Küçük 
ve orta büyüklükteki işletmelerde duygusal zekanın liderlik davranışına etkisini belirlemeye yönelik bu çalışma, 
Trakya bölgesinde yapılmış ve literatüre olumlu katkı sağlayacağı söylenebilir. Bu bölgede daha önce bu tür bir 
çalışma yapılmamış olması, araştırmacılara motivasyon kaynağı olmuştur. Literatürdeki diğer çalışmalarda 
araştırmanın çalışanlar üzerinde yapılmış, fakat bu çalışmada yöneticiler üzerinde yapılmış olması araştırmanın 
farkını ortaya koymaktadır. Bu farkın da literatüre bir katkısı olduğu söylenebilir. Araştırma sonucunda; liderlik 
alt boyutları ile duygusal zeka alt boyutları arasında anlamlı bir etkileşim tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Duygusal Zeka, Vizyon, Empati, İletişim. 

 

Leadership Behavior And The Relationship Between Emotional Intelligence: 

A Field Study 

ABSTRACT 

The concept of leadership in all areas of human society appears to be. In addition, the historical leadership has a 
size of. İmportant leaders in every society in the historical process, and the company came to the fore. These 
leaders have reached their goals with viewers at. Before this study, the concepts of leadership and emotional 
intelligence explained. It is designed as a field research study. Later in Edirne, small and medium-sized 
enterprises with leadership behaviors of managers working in a research conducted to determine the interaction 
between emotional intelligence. This study aimed to determine the effects of emotional intelligence leadership 
behavior in Small and medium-sized enterprises, conducted in the Thrace region and is likely to make a positive 
contribution to literature. Earlier in this region there has been no such work has been a source of motivation for 
researchers. Research has been done on workers in other studies in the literature, but this study reveals the 
difference in the research to be conducted on managers. This difference that it is a contribution to the literature. 
As a result of the research, leadership sub-dimensions have been identified a significant interaction stacks 
between sub-dimensions of emotional intelligence.  

Anahtar Kelimeler: Leadership, Emotional Intelligence, Vision, Empathy, Communication. 
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GİRİŞ 

 
Liderlik kavramının insan topluluğunun mevcut olduğu her yerde karşımıza çıktığı 

söylenebilir. Dolayısıyla liderlik kavramının tarihsel bir yönünün olduğu dile getirilebilir. 
Toplumun veya grupların olduğu yerlerde kitleleri belli amaçlara veya hedeflere 
yönlendirecek kişiler ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu kişiler toplumun veya grubun oluşturduğu 
enerjiyi yönlendirmektedirler. Bu çalışmada önce lider ve liderlik ile duygusal zeka 
kavramları açıklanmıştır. Daha sonra kobilerde yöneticilik görevini gerçekleştiren kişiler 
üzerinde sergiledikleri liderlik davranışları ile duygusal zeka arasındaki etkileşim ve ilişki  
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla yöneticiler üzerinde uygulanan anketin istatistiksel 
olarak değerlendirilmesi sonucunda elde edilen veriler tablolar yardımıyla yorum yapılarak 
açıklanmıştır. 

 

1. LİDER VE LİDERLİK KAVRAMI  
Lider kavramı, 1800’lü yılların başlarında ilk defa İngiliz parlamentosunun politik 

etkileşimini ve kontrolünü içeren yazılarda yer almaya başlamıştır. İnsanoğlunun insanları 
yönteme ve liderlik niteliklerinin insanın yapısından kaynaklandığı söylenebilir. (Zel, 
2001:14). “Dünya tarihi, liderler tarihinden ibarettir” ifadesi  liderliğin ne kadar etkili ve 
önemli bir olay olduğunu göstermektedir. Liderliğin  özel bir güç tipi olduğu söylenebilir. 
Liderlerin kullanılmaya hazır gerçek güçleri mevcuttur. Öte yandan güce sahip olan herkesin 
liderlik özelliklerini sergileyemeyeceği kabul edilir. (Vural, 1997: 1)  

 Schein, yönetici ile lider arasındaki farkı şu ifadelerle açıklamıştır. Lider mevcut 
ortamda bir kültür yaratarak değişim yaratmaktadır, oysa yönetici mevcut ortamda 
yaşamaktadır (Kuşaklı, 2008: 51). Liderlik, üzerinde çok sayıda tanım yapılmasına rağmen, 
içeriği konusunda çok az uzlaşma sağlanan ya da hiç sağlanamayan bir kavramdır. (Avcı ve 
Topaloğlu, 2009: 3). Alan yazında değişik liderlik tanımları aşağıda belirtilmiştir. 

Liderlik, belli bir grubun amaçlarını tespit etmeye ve geliştirmeye yönelik olarak, 
grubun eylem ve davranışlarını etkileme sürecidir. Bu süreç; liderin şahsi özelliklerinin, 
mevcut durumun içeriğinin ve grup üyelerinin bir işlevidir (Tengilimoğlu ve Yiğit, 2005: 4). 
Liderlik, hedeflerin belirlenmesi ve hedeflere ulaşılabilmesi için grubu etkileme olayıdır 
(Erçetin, 2000: 6). Liderlik, izleyicilere ilham kaynağı olmak ve onları hedeflere doğru 
yönlendirmektir. Değişimi yönetmede bir katalizör görevi oynayarak;  anlaşmalıklara ve 
çatışmalara çözüm üretmektir (Açıkalın, 2000: 17). 

Lider, izleyicilerin taleplerinden etkilenen ve yeri geldiği zaman onların ilgisini belli bir 
merkeze toplayarak, güçlerini istenilen yöne kanalize eden kişidir. (Bass, 1981: 8). Liderlik, 
belirli bir görevi başarmada izleyicileri ikna edebilmede yeterli özelliklere sahip olma 
yeteneğidir (Uzun, 2005: 5). Liderlik, teorik amaçlarla kişisel amaçları birleştirip, bir 
güdüleme atmosferi yaratarak izleyenlerini önceden belirlenen amaçlara ulaştırmaktadırlar 
(Erçetin, 2000: 7). Lider, izleyicilerin hissettiği düşünceleri ortaya çıkaran ve grubun gücünü  
belli amaçlar doğrultusunda harekete geçiren kişidir. (Eren, 1984: 365). Liderlik, “Liderlik 
kullanılmaya hazır gücü veya yeteneği, gerçek hayata uygulama sürecidir. Nasıl ki, bir tırtıl 
kelebeğe dönüşüyorsa, lider de organizasyonun gücünü eyleme dönüştürerek başarıya ulaşır. 
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(Kuşaklı, 2008: 51) Liderler oluşturdukları stratejiyi hayata geçirerek gerekli kültürün ve 
iklimin gelişmesine yardımcı olur. (İpçioğlu, 2004: 83).  

 

2. DUYGUSAL ZEKA KAVRAMI 
Duygusal zekâ,  gerek sosyal bilimlerin diğer alanlarında gerekse psikoloji biliminde  

son dönemlerde üzerinde çalışmalar yapılan kavramlardan birisidir. Duygusal zeka; kişinin 
önce kendi sonra  diğer insanların duygularının farkına varabilmesi, problemlere çözüm 
üretmede davranışlarını denetleyebilmesi, başarılı olmada, diğer insanlarla olumlu etkileşim 
kurmada ve bu süreçte kazandığı bilgiyi eylemlerinde verimli kullanabilmesi olarak 
tanımlanabilir. (Demir, 2010: 202). Duygusal zeka; duyguları kavrama, duyguları düşünceye 
katkı sağlayacak biçimde üretme, duygusal bilgiyi üretme, zihinsel ve duygusal büyümeyi 
gerçekleştirecek şekilde düzenleyebilme becerisidir (Mayer ve Salovey 1997: 5). Duygusal 
zeka; duyguların genel fonksiyonunu, kişinin topluma ve doğaya uyum sağlamak olarak 
değerlendirilebilir. (Ural, 2001: 210). Duygusal zeka; kişinin önce kendini fark etmesi ve 
yönetmesi, toplumsal beceri ve farkındalıkları içeren yeterliliği müsait zamanlarda  
göstermesi  olarak tanımlanabilir. (Matthews and others, 2004: 14). Duygusal zeka; duyguları, 
bireyin öğrenme gücünü harekete geçirerek öğrenmesini gerçekleştiren, soru kapasitesini 
geliştiren ve öğrendiği bilgiyi uygulamaya geçirerek tavır almasını mümkün kılan özellikler 
olarak tanımlanabilir. (Ural, 2001: 210). Diğer bir tanımda duygusal zeka; “kendimizin ve 
başkalarının duygularını belirleyip, kişinin kendisini motive etmesi ve ilişkilerimizde 
duygularımızı etkin ve olumlu bir biçimde yönetme becerisidir. (Higgs ve McGuire 2001: 4). 
Bir başka tanımda ise, kişinin içinde bulunduğu çevreye adapte olmasını ve mevcut çevreyle 
başa çıkabilmesini mümkün kılan beceriler olarak tanımlanmıştır. (Izard 2001: 250). 
Duygusal zeka duyguları etkin kullanarak diğer kişilerle sağlıklı empati kurabilme becerisidir. 
Bir başka deyişle; duygusal zeka kişinin duygularından aklı koruyabilme durumu olarak ifade 
edilebilir. (Cherniss 2000: 29). 

 

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 
Bu bölümde araştırmanın amacı ve önemi, amacı, kapsam ve sınırlılıkları, yöntem ile 

araştırmanın bulguları ele alınmıştır. 

 

3.1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Küçük ve orta büyüklüklerdeki işletmelerde görev yapan yöneticilerin liderlik 
davranışları ve duygusal zeka arasındaki etkileşimi belirlemek araştırmanın amacını 
oluşturmaktadır. Bu çerçevede, Edirne’de bulunan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin 
yönetici kadrolarında görev yapan personelin, sosyo-ekonomik yapılarından işletme içindeki 
statülerine, eğitim düzeylerine, yaşlarına ve kurumdaki hizmet süreleri gibi çeşitli demografik 
özelliklerini inceleyerek bunların doğrultusunda liderlik davranışları ve duygusal zeka 
düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmıştır. İşletme yönetiminde yöneticilerin 
liderlik davranışları ve duygusal zekâ yeterlilikleri çok büyük öneme sahiptir. İşletme 
yöneticileri duyguları uygun ve etkili biçimde ifade edecek şekilde liderlik yaparak 
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personelini ortak amaçları doğrultusunda birlik ve uyum içinde çalışmalarını sağlayıp en üst 
seviyede verim ve etkinlik yaratması göz önünde bulundurulduğunda konunun önemi ortaya 
çıkmaktadır.  

 

3.2 Araştırmanın Kapsamı ve Sınırları 

Araştırmanın zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle ana kütleyi oluşturan tüm işletmeler 
bu araştırma kapsamına alınamamıştır. Araştırmanın kapsamını, Edirne’de kayıtlı olan 3.500 
kadar küçük ve orta büyüklükteki işletmeden en az 15 personel çalıştıran 800 kadar özel 
sektör işletmesi arasından kolayda örnekleme ile seçilen 150 özel sektör şirketinde görev 
yapan yönetici oluşturmaktadır.  

 

3.3 Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışmada, liderlik davranışlarını ölçebilmek için Robert I. Kabacoff başkanlığındaki 
Yönetim Araştırma Grubu (MRG) tarafından geliştirilmiş olan Lider Etkililiği Analizi ölçeği 
kullanılmıştır. Bu ölçek Gizem Uzun’un (Uzun,2005:90) yüksek lisans tez çalışmasından elde 
edilmiştir. Yöneticilerin duygusal zekâ düzeylerinin değerlendirilebilmesi için Goleman’ın 
duygusal zekâ modelinden geliştirilen duygusal zekâ ölçeği kullanılmıştır. Söz konusu ölçek 
Ergül Acar’ın (Acar, 2007:156-157) yüksek lisans tez çalışmasından elde edilmiştir. 
Hazırlanan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Anket formunun ikinci ve üçüncü 
bölümünde 5’li Likert Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler de SPSS 21.0 
programında değerlendirilmiştir 

 

3.4 Araştırmanın Hipotezi 

Araştırmanın amacı doğrultusunda 1 adet hipotez geliştirilmiş olup, söz konusu hipotez 
aşağıda açıklanmıştır. 

H0 : Yöneticilerin liderlik davranışı alt boyutları ile duygusal zeka alt boyutları arasında 
anlamlı bir ilişki yoktur. 

H1 : Yöneticilerin liderlik davranışı alt boyutları ile duygusal zeka alt boyutları arasında 
anlamlı bir ilişki vardır. 

 

3.5 Araştırmaya Katılan Yöneticilerin Sosyo-Demografik Özellikleri 

Yöneticilerin sosyo-ekonomik yapılarına ilişkin betimsel istatistiklerden frekans 
dağılımı tabloları aşağıdaki gibi elde edilmiştir. 
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Tablo 1. Yöneticilerin Yaşlarına Göre Frekans Dağılımları 
  Frekans % Frekans 
 25-30 13 12,3 

31-35 15 14,2 
36-40 15 14,2 
41-45 20 18,9 
46-50 18 17,0 
51 ve Üstü 25 23,6 
Toplam 106 100,0 

 

Araştırmaya katılan 106 kişiden %12,3’ü 25 ile 30 yaş arasında, %14,2’si 31 ile 35 yaş 
arasında, yine %14,2’si 36 ile 40 yaş arasında, %18,9’u 41 ile 45 yaş arasında, %17’si 46 ile 
50 yaş arasında, %23,6’sı ise 51 ile üstü yaş grubunda yer almaktadır. Bu sonuca göre 
katılımcıların büyük çoğunluğunu 41 ve üstü yaşa sahip yöneticiler oluşturmaktadır. 

 
Tablo 2. Yöneticilerin Cinsiyetlerine Göre Frekans Dağılımları 
  Frekans % Frekans 
 Kadın 29 27,4 

Erkek 77 72,6 
Toplam 106 100,0 

 

Ankete katılan 106 yöneticiden, % 72,6’sı erkek, % 27,4’ü bayan yöneticidir. 
İşletmelerde genel olarak bayan yönetici sayısının, erkek yöneticilere göre daha az sayıda 
olduğu görülmektedir. İşletme yönetiminde yönetici profilinin erkeklerden oluştuğu 
söylenebilir. 

 Tablo 3. Yöneticilerin Öğrenim Düzeylerine Göre Frekans Dağılımları 
  Frekans % Frekans 
 Ortaokul 10 9,4 

Lise 44 41,5 
Yüksekokul 3 2,8 
4 Yıllık Üniversite 48 45,3 
Yüksek Lisans 1 0,9 
Toplam 106 100,0 

 

Eğitim düzeyleri bakımından incelenen katılımcıları %9,4’ü ortaokul mezunu, %41,5’i 
lise mezunu, % 2,8’i yüksekokul mezunu, %45,3’ü 4 yıllık üniversite mezunu ve 1%0,9’u da 
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yüksek lisans programlarından mezun oldukları anlaşılmıştır. Bu açıdan katılımcıların 
yarısına yakınının üniversite mezunlarından oluştuğu görülmektedir. Dolayısıyla yöneticilerin 
lisans düzeyinde eğitim almış kişilerden oluştuğu söylenebilir. 

Tablo 4. Yöneticilerin Şu Anki Görevlerine Göre Frekans Dağılımları 
  Frekans % Frekans 
 Genel Müdür 58 54,7 

Müdür Yardımcısı 15 14,2 
Birim Yöneticisi 15 14,2 
Şef 18 17,0 
Toplam 106 100,0 

 

Yapılan analizlerden katılımcıların işletmedeki görevleri açısından incelendiğinde 
%54,7’si Genel Müdür, % 14,2’si müdür yardımcısı, % 14,2’si birim yöneticisi, % 17’si şef 
olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

Tablo 5. Yöneticilerin Yetişme Çağlarında (7-19 yaşlarında) En Uzun Süre  
Bulundukları Yere Göre Frekans Dağılımları 
  Frekans % Frekans 
 Köy 29 27,4 

İlçe 11 10,4 
İl 64 60,4 
Büyük Şehir 2 1,9 
Toplam  106 100,0 

 

Katılımcılar yetişme çağlarında (7-19 yaşlarında) en uzun süre bulundukları yer 
açısından incelendiğinde % 27,4’ünün köyde, % 10,4’ünün ilçede, % 60,4’ünün  İlde, 
%1,9’unun büyük şehirde bulundukları anlaşılmaktadır. Böylece yöneticilerin büyük 
çoğunluğunun il merkezinde yetiştikleri söylenebilir. 

 

3.6. Liderlik Davranışı Anketinin Bulguları 

Liderlik davranışı ölçeğine yönelik olarak elde edilen bulgular aşağıda açıklanmıştır. 
Çalışmanın bu aşamasında ilk olarak, Liderlik davranışı ölçeğinin güvenilirliği test edilmiştir. 
Analiz konusu olan liderlik davranışı bileşenleri açısından genel durumu görebilmek amacıyla 
liderlik davranışını oluşturan ifadelerin toplam değerleri bulunarak 5 liderlik davranışı boyutu 
oluşturulmuştur. 
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Tablo 6. Toplam Varyans Açıklaması 

 

Bileşenl
er 

İlk Özdeğerler Karelerinin Yüklerinin 
Çıkarımları 

Karelerinin Yüklerinin 
Rotasyonları 

Toplam 
Varyan
s 
% 

Yığılmal
ı 
% 

Topla
m 

Varyan
s 
% 

Yığılmal
ı 
% 

Topla
m 

Varyan
s 
% 

Yığılm
alı 
% 

Organiz
asyon ve 
Süreç 
İzleme 

6.111 26.570 26.570 6.111 26.570 26.570 4.735 20.585 20.585 

Değişim 
ve Bilgi 
Yönetim
i 

3.407 14.812 41.382 3.407 14.812 41.382 4.049 17.604 38.189 

Gelenek
sel 
Yönetim 
Anlayışı 

1.994 8.668 50.051 1.994 8.668 50.051 2.302 10.009 48.198 

Katılımc
ı 
Yönetim 
Anlayışı 

1.915 8.326 58.377 1.915 8.326 58.377 2.185 9.500 57.698 

İletişim 1.569 6.823 65.199 1.569 6.823 65.199 1.725 7.501 65.199 

 
 

Faktör analizi sonucunda ortaya çıkan beş faktör “Organizasyon ve Süreç İzleme, 
Değişim ve Bilgi Yönetimi, Geleneksel Yönetim Anlayışı, Katılımcı Yönetim Anlayışı, 
İletişim” olarak adlandırılmıştır. Bu beş faktörün toplam varyansı açıklama oranı 
%65.199’tür. Ayrıca, ölçeğin KMO değeri 0.727 ve Barlett’s testi değeri 0.000 olarak 
hesaplanmıştır ve bu değerler faktör testi yapmak için yeterli düzeydedir. 

Ölçeğin faktörlerinin varyanslarının değerleri incelenecek olursa. İlk faktör olan 
“Organizasyon ve Süreç İzleme” toplam varyansı açıklama oranı %20.585’dir. İkinci faktörün 
“Değişim ve Bilgi Yönetimi” toplam varyansı açıklama düzeyi %17.604 olduğu 
görülmektedir. Geleneksel Yönetim Anlayışı olan üçüncü faktörün toplam varyasnı açıklama 
oranı %10.009’dir. Ölçeğin dördüncü faktörü olan “Katılımcı Yönetim Anlayışı” varyansı 
açıklama oranı %9.500’dır. Son faktör olan “İletişim” varyansı açıklama oranı ise, 
%7.501’tür. 

 

 

 

Tablo 7. Medeni Durum Değişkeni ile Liderlik Alt Boyutları Arasındaki T-testi 
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Boyutlar Medeni Durum Ortalama F Sig. (p) 

İletişim 
Evli 0,0749160 

0,459 0,030* 
Bekar 0,5868417 

p<0,05’e göre belirlenmiştir. 

Medeni durum değişkeni ile liderlik boyutları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla t-
testi yapılmıştır. Yapılan test sonucunda yalnızca sonuca ulaşma boyutunda p<0.05 olduğu 
görülmüştür. Yani yöneticilerin Medeni durumları ile iletişim alt boyutu arasında anlamlı bir 
fark vardır..  Bu farkında bekar yöneticilerden kaynaklandığı görülmektedir. Bekar 
yöneticilerin evli yöneticilere göre iletişim boyutunda daha farklı davrandıkları veya 
düşündükleri söylenebilir. Bekar yöneticilerin boş vakitlerinin fazlalığından dolayı iş hayatına 
daha fazla vakit ayırıp odaklanabildiklerini ve bu doğrultuda iletişim özelliklerinin daha 
yüksek olduklarını söylenebilir.  

 

3.7. Duygusal Zeka Anketinin Bulguları 

Duygusal zeka ölçeğine yönelik olarak elde edilen bulgular aşağıda açıklanmıştır. 
Çalışmanın bu aşamasında ilk olarak, Duygusal Zeka ölçeğinin güvenilirliği test edilmiştir. 
Analiz konusu olan duygusal zeka bileşenleri açısından genel durumu görebilmek amacıyla 
duygusal zekayı oluşturan ifadelerin toplam değerleri bulunarak 7 duygusal zeka boyutu 
oluşturulmuştur. 

 

Tablo 8. Toplam Varyans Açıklaması 

Bileşenle
r 

İlk Özdeğerler Karelerinin Yüklerinin  
Çıkarımları 

Karelerinin Yüklerinin  
Rotasyonları 

Topla
m 

Varyan
s 
% 

Yığılmalı  
% 

Topla
m 

Varyan
s 
% 

Yığılma
lı 
% 

Topla
m 

Varyan
s 
% 

Yığlm
alı  
% 

Sosyal 
İlişki 9.578 22.275 22.275 9.578 22.275 22.275 6.423 14.937 14.93

7 
Sorumlul
uk ve 
Motivasy
on 

5.991 13.933 36.209 5.991 13.933 36.209 5.503 12.797 27.73
4 

Özbilinç 
ve 
İşbirliği 

4.034 9.382 45.590 4.034 9.382 45.590 3.787 8.808 36.54
2 

Empati 3.255 7.569 53.160 3.255 7.569 53.160 3.709 8.626 45.16
8 

İkna 
Kabiliyeti 2.294 5.335 58.495 2.294 5.335 58.495 3.571 8.304 53.47

2 
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Değişim 
ve 
Gelişim 

2.030 4.720 63.215 2.030 4.720 63.215 3.314 7.707 61.17
9 

Çatışma 
Boyutu 1.788 4.157 67.373 1.788 4.157 67.373 2.663 6.193 67.37

3 
 
 

Faktör analizi sonucunda ortaya çıkan yedi faktör “Sosyal İlişki, Sorumluluk ve 
Motivasyon, Özbilinç ve İşbirliği, Empati, İkna Kabiliyeti, Değişim ve Gelişim, Çatışma 
Boyutu” olarak adlandırılmıştır. Bu yedi faktörün toplam varyansı açıklama oranı 
%67.373’tür. Ayrıca, ölçeğin KMO değeri 0.71 ve Barlett’s testi değeri 0.000 olarak 
hesaplanmıştır ve bu değerler faktör testi yapmak için yeterli düzeydedir. 

Ölçeğin faktörlerinin varyanslarının değerleri incelenecek olursa. İlk faktör olan “Sosyal 
İlişki” toplam varyansı açıklama oranı %14.937’dir. İkinci faktör olan “Sorumluluk ve 
Motivasyon” toplam varyansı açıklama düzeyi %12.797 olduğu görülmektedir. Özbilinç ve 
İşbirliği olan üçüncü faktörün toplam varyasnı açıklama oranı %8.808’dir. Ölçeğin dördüncü 
faktör olan “Empati” varyansı açıklama oranı %8.626’dır. Beşinci faktörün “İkna Kabiliyeti” 
toplam varyansı açıklama oranı %8.304’tür. Değişim ve Gelişim olan altıncı faktörün toplam 
varyasnı açıklama oranı %7.707’dir.  Son faktör olan “Çatışma Boyutu” varyansı açıklama 
oranı ise, %6.193’tür. 

Tablo 9. Medeni Durum Değişkeni ile Duygusal Zeka Alt Boyutları Arasındaki T-testi 

Boyutlar Medeni Durum Ortalama F Sig. (p) 
Öz Bilinç ve 
İş Birliği 

Evli 0,0854938 2,217 0,013* Bekar 0,6697015 
Değişim ve 
Gelişim 

Evli 0,0755504 0,511 0,029* Bekar 0,5918114 
p<0,05’e göre belirlenmiştir. 

 

Medeni durum değişkeni ile duygusal zeka boyutları arasındaki ilişkiyi belirlemek 
amacıyla t-testi yapılmıştır. Yapılan test sonucunda öz bilinç ve değişim boyutu ile değişim ve 
gelişim boyutlarında p<0.05 olduğu görülmüştür. Yani yöneticilerin Medeni durumları ile öz 
bilinç ve değişim boyutu ile değişim ve gelişim alt boyutları arasında anlamlı bir fark vardır.  
Bu farkında bekar her iki boyutta da bekar yöneticilerden kaynaklandığı görülmektedir. Bekar 
yöneticilerin evli yöneticilere göre öz bilinç ve değişim boyutu ile değişim ve gelişim 
boyutlarında daha farklı davrandıkları veya düşündükleri söylenebilir. 

 

 

 

Tablo 10. Toplam Evlilik Yılı ile Duygusal Zeka Alt Boyutları Arasındaki Kruskal-
Wallis Testi 
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Boyutlar Toplam Evlilik Yılı Ortalama Asymp. Sig. (p) 

Empati 

1 ve 10 60,98 

0,048* 
11 ve 20 39,78 
21 ve 30 46,20 
31 ve 40 41,35 
41 ve üzeri 57,67 

p<0,05’e göre belirlenmiştir. 

 

Toplam evlilik yılı değişkeni ile duygusal zeka boyutları arasındaki ilişkiyi belirlemek 
amacıyla Kruskal-Wallis testi yapılmıştır. Yapılan test sonucunda yalnızca empati boyutunda 
p<0.05 olduğu görülmüştür. Yani yöneticilerin Toplam evlilik yılları ile empati boyutu 
arasında anlamlı bir fark vardır. Anlamlı farklılığın nereden kaynaklandığını belirlemek 
amacıyla ortalamalar incelendiğinde. Anlamlı farklılığın 1 ve 10 yıl arası evli olanlardan 
kaynaklandığı belirlenmiştir. 1 ve 10 yıl arası evli olan yöneticilerin diğer yöneticilere göre 
empati boyutunda daha farklı davrandıkları veya düşündükleri söylenebilir. Evliliklerin il 
yılında olan yöneticilerin daha iyi empati kurdukları söylenebilir.  

 

Tablo 11. Toplam Gelir Demografik Değişkeni ile Duygusal Zeka Alt Boyutları 
Arasındaki Oneway Anova Testi 

 

Sosyal İlişki Sorumluluk ve 
Motivasyon 

Öz Bilinç ve 
İşbirliği Empati İkna  

Kabiliyeti 
Değişim ve 
Gelişim 

Çatışma 
Boyutu 

To
pl

am
 G

el
ir 

F Sig.(p) F Sig.(p) F Sig.(p) F Sig.(p) F Sig.(p) F Sig.(p) F Sig.(p) 

0,811 0,564 1,497 0,187 0,296 0,938 0,211 0,973 3,749 0,002* 0,749 0,612 2,487 0,028* 

p<0,05’e göre belirlenmiştir. 

 

Yöneticilerin toplam gelir demografik değişkeni ile duygusal zeka boyutları arasındaki 
ilişkiyi belirlemek amacıyla Oneway Anova testi yapılmıştır. Yapılan test sonucunda 
yöneticilerin toplam gelirleri ile ikna kabiliyeti ve çatışma boyutunda p<0.05 olduğu 
görülmüştür. Bulunan bu sonuçların daha ayrıntılı incelemek amacıyla Tukey testi 
uygulanmıştır. Yapılan test sonucunda İkna kabiliyeti boyutunda anlamlı farklılığın 1 ve 1000 
TL arası gelir gurubu ile 3001 ve 3500 TL arası (Sig. 0.002) geliri olan gruplardan 
kaynaklandığı p<0.05, Çatışma boyutunda anlamlı farklılığın 3001 ve 3500 TL arası gelir 
gurubu ile 3500 TL ve üzeri (Sig. 0.015) geliri olan gruplardan kaynaklandığı p<0.05 
belirlenmiştir. Ayrıca şunları söyleyebiliriz gelir gurubu düşük olanlar ile yüksek olanların 
ikna kabiliyetleri farklılık göstermektedir. Gelir durumu yüksek olanlarında çatışma düzeyleri 
anlamlı düzeyde farklıdır diyebiliriz. 
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Tablo 12. Yetişme Çağında En Uzun Bulundukları Yer Demografik Değişkeni ile 
Duygusal Zeka Alt Boyutları Arasındaki Oneway Anova Testi 

 

Sosyal İlişki Sorumluluk ve 
Motivasyon 

Öz Bilinç ve 
İşbirliği Empati İkna  

Kabiliyeti 
Değişim ve 
Gelişim 

Çatışma 
Boyutu 

Y
et

iş
m

e 
Ç

ağ
ı 

F Sig.(p) F Sig.(p) F Sig.(p
) F Sig.(p

) F Sig.(p
) F Sig.(p) F 

Si
g.(
p) 

1,326 0,270 0,457 0,713 1,88
0 0,138 6,52

4 
0,000
* 

0,47
7 0,699 1,58

4 0,198 0,22
2 

0,
88
1 

p<0,05’e göre belirlenmiştir. 

Yöneticilerin yetişme çağında en uzun bulundukları yer demografik değişkeni ile 
duygusal zeka boyutları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Oneway Anova testi 
yapılmıştır. Yapılan test sonucunda yöneticilerin yetişme çağında en uzun bulundukları yer ile 
empati boyutunda p<0.05 olduğu görülmüştür. Bulunan bu sonuçların daha ayrıntılı 
incelemek amacıyla Tukey testi uygulanmıştır. Yapılan test sonucunda empati boyutunda 
anlamlı farklılığın köyde yetişenler ile il de yetişen (Sig. 0.004) gruplardan kaynaklandığı 
p<0.05 belirlenmiştir. Bu bağlamda şunu söyleyebiliriz köyde yetişenler ile ilde yetişenlerin 
empati düzeyleri birbirinde farklıdır.  

 

3.8. Liderlik Davranışı Boyutları ile Duygusal Zeka Boyutlarının İlişkisine Yönelik 
Analizler 

Bu aşamada, Liderlik Davranışı Anketine ilişkin 5 boyut ile Duygusal Zeka Anketine 
ilişkin 7 boyut arasındaki ilişkiyi tespit etmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. Analiz konusu 
olan liderlik davranışı boyutları ve duygusal zeka boyutları açısından genel durumu 
görebilmek amacıyla Regresyon analizi yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 13: Bağımlı Değişken Olan Liderlik Davranışı Alt Boyutları ile Bağımsız Değişken 
Olan Duygusal Zeka Alt Boyutlarına İlişkin Regresyon Analiz Tahmin Uygun Model 
Sonuçları 
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 Bağımlı Değişken 

Bağımsız 
Değişken 

Organizasyon 
ve Süreç 
İzleme 

Değişim ve 
Bilgi 
Yönetimi 

Geleneksel 
Yönetim 
Anlayışı 

Katılımcı 
Yönetim 
Anlayışı 

İletişim 

Sabit -1.6016 -1.22-017 -4.8-017 8.86-017 -4.8-016 

Sosyal İlişki 0.149 
(0.069)* ----------- 0.322 

(0.001)* 
0.351 
(0.000)* 

0.207 
(0.022)* 

Sorumluluk ve 
Motivasyon 

0.145 
(0.076)* 

0.177 
(0.050)* ---------- ------------ ------------ 

Özbilinç ve 
İşbirliği 

0.162 
(0.048)* 

0.285 
(0.002)* ----------- ------------ ------------ 

Empati 0.330 
(0.000)* 

0.214 
(0.019)* ----------- ------------ ------------ 

İkna 
Kabiliyeti ------------ ------------ ----------- 0.165 

(0.072)* 
0.346 
(0.000)* 

Değişim ve 
Gelişim 

0.381 
(0.000)* 

0.177 
(0.050)* ------------ ------------- ------------ 

Çatışma 
Boyutu 

0.169 
(0.039)* ----------- ------------ ------------- 0.184 

(0.040)* 

R 0.593 0.436 0.322 0.388 0.443 

F 8.96 
(0.000) 

5.917 
(0.000) 

12.052 
(0.001) 

9.114 
(0.000) 

8.315 
(0.000) 

*=p<0.10 olarak belirlenmiştir. 

 

Bağımlı değişken olan liderlik davranışı ölçeğinin alt boyutları ile bağımsız değişken 
olarak ele aldığımız duygusal zeka alt boyutları arasındaki ilişkinin kat sayıları ve yönünü 
elde etmek amacı ile kullandığımız doğrusal regresyon modeli en iyi tahmin sonuçları 
yukarıdaki tablo 13 de verilmiştir. Tablo incelendiğinde liderlik ölçeğinin alt boyutlarından 
organizasyon ve süreç izleme boyutunu etkileyen açıklayıcı değişkenler olan duygusal zeka 
alt boyutlarından istatistiki olarak en önemli olanlar sosyal ilişki, sorumluluk ve motivasyon, 
özbilinç ve işbirliği, empati, değişim ve gelişim, ile çatışma boyutları olumlu yönde 
etkilemektedir. Bu faktörler içerisinde ne önemli pay değişim ve gelişim alt boyutu en 
açıklayıcı faktör olarak liderlik davranışını etkilemektedir. Liderlik ölçeğinin diğer alt 
boyutlarından değişim ve bilgi yönetimi boyutunu etkileyen duygusal zeka alt boyutlarından 
istatistiki olarak en önemlileri sorumluluk ve motivasyon, özbilinç ve işbirliği, empati, 
değişim ve gelişim alt boyutlarının olumlu etkilediği görülmektedir. Bu boyutlar içerisinde en 
önemlisi özbilinç ve işbirliği alt boyutu en açıklayıcı faktör olarak liderlik davranışına yönelik 
olumlu bir etkisinin olduğu görülmektedir. Geleneksel yönetim anlayışı olan liderlik alt 
boyutunun duygusal zeka alt boyutları ile ilişkisine bakılacak olduğunda, istatistiki olarak tek 
ve en önemli etkiyi sosyal ilişki alt boyutunun gösterdiği görülmektedir. Liderlik davranışı 
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ölçeğinin alt boyutu olan katılımcı yönetim anlayışının duygusal zeka alt boyutları ile olan 
ilişkiye bakıldığında en önemli istatistiki etkiyi sosyal ilişki ve ikna kabiliyeti boyutlarının 
yaptığı görülmekte ve en önemli etkinin de olumlu yönde sosyal ilişki boyutundan 
kaynaklandığı görülmektedir. Son olarak da liderlik davranışı alt boyutlarından iletişim 
boyutunun duygusal zeka alt boyutları ile olan etkileşim düzeyine bakıldığında, iletişim alt 
boyutunun sosyal ilişki, ikna kabiliyeti ve çatışma duygusal zeka alt boyutları ile istatistiki 
açıdan anlamlı etkilerin olduğu görülmektedir. Bu etkilerden en önemlisinin ikna kabiliyeti 
boyutunda olduğu görülmektedir. Böylece önceden geliştirmiş olduğumuz H0 hipotezi 
reddedilmiş olup H1 hipotezi kabul edilmiştir. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Kuşaklı’ nın yapmış olduğu araştırmada yönetici duygusal zekâ yetenekleri ile liderlik 
davranışları arasında kuvvetli derecede anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Duygusal zekâ 
yetenekleri ve liderlik davranışları puan türü arasındaki ilişki pozitif yönlüdür (Kuşaklı 2008: 
228) 

Tıkır’ ın araştırma bulgularında yöneticilerin liderlik davranışı sergileme durumları ile 
duygusal zekâ arasında pozitif yönde yüksek oranda bir ilişki olduğu görülmüştür. Araştırma 
sonucunda, sınıf öğretmenlerinin algılarına dayalı olarak İlköğretim Okul müdürlerinin 
liderlik davranışları ile özbilinç becerilerini kullanma düzeyleri arasında doğrusal yönde, 
“yüksek oranda” ilişki bulunmuştur (Tıkır 2005: 76) 

Yan’ın araştırmasının bulgularına göre hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 
yöneticilerinin duygusal zekalarının genel itibariyle yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, 
görüşmelerden elde edilen sonuca göre, çoğunun duygu – zeka ilişkisi ve duygusal zeka 
konularına ilgi gösterdikleri ve duygusal zekadan haberdar oldukları anlaşılmaktadır. 
Duygusal zekadan haberdar olanların, kendilerini sürekli yenileyen ve değişime uyum 
sağlayabilen kişiler oldukları, dolayısıyla duygusal zeka yeteneklerinin de gelişmiş olduğu 
söylenebilir (Yan 2008: 78) 

Özer’in araştırmasının bulgularında liderler yaşlarına göre 40 yaş üzerindekiler ve 40 
yaş ve altındakiler olmak üzere iki gruba ayrılmış ve bu iki grubun duygusal zekâ düzeyleri 
karşılaştırılmıştır. Bu iki grup arasındaki farklılığı test etmek üzere Mann Whitney U testi 
uygulanmış iki grup arasındaki fark anlamlı değildir sonucuna ulaşılmıştır. Başka bir ifade ile 
40 yaş üzerindeki liderler ile 40 ve aşağısı yaşa sahip liderlerin duygusal zekâ düzeyleri 
arasında fark olmadığı söylenebilir (Özer 2010: 135) 

Sönmez’in çalışmasında duygusal zeka ve dönüşümsel liderlik ile bunların boyutlarının, 
yöneticilerin kişisel bilgilerinden cinsiyet değişkeni ile ilişkisi göz önüne alındığında grup 
ortalamaları arasında oluşan farkın, istatistiksel olarak anlamlı bulunmadığından buna göre; 
karizma, zihinsel teşvik ve telkin, genel dönüşümsel liderlik ile özbilinç, kendine çekidüzen 
verme, motivasyon, empati, sosyal beceriler ve genel duygusal zeka alt boyutu, yöneticilerin 
bayan ya da bay olmasından etkilenmediği sonucuna ulaşılmıştır (Sönmez 2010: 98-99) 
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Bu makalenin konusuyla ilgili olarak yapılan çalışmamamızda yöneticilerin liderlik 
davranışı alt boyutları ile duygusal zeka alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Yapılan araştırmanın bulguları genel olarak değerlendirildiğinde; yöneticilerin, 
duygularının farkında olan ve onları yönetebilen, çalışanlarını dinleyen ve onların başarılarını 
öven, gerektiğinde astlarından yardım isteyebilen, kendine güveni yüksek ve iletişimi iyi olan, 
yenilikçi ve lider vasıflı kişiler olmaları gerektiği söylenebilir. 

 Liderin duygusal zekâsının eğitilerek geliştirilmesi incelenmesi gereken başka bir 
konudur. İleride yapılacak çalışmalarda organizasyonların liderlere duygusal zekâ eğitimi 
sağlamaktan yararlanmaları gerekliliğini ele almaları önerilir. Diğer bir öneri ileride yapılacak 
çalışmalarda uygulanan ölçekle birlikte açık uçlu sorular sorularak mülakat şeklinde bir 
uygulamada yapılabilir. 
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SANATSAL SÖYLEMDE NEDENSEL YÜKLEMELER VE KELLEY'İN 
KOVARYASYON TEORİSİ 

Tuba GÜLTEKİN* 

Öz 
Bu çalışma da Olivier de Sagazan, Hema Upadhyay ve Haegue Yang’ın sanatsal ifadelerinde, Kelley’in 

kovaryasyon teorisi yaklaşımı ile sanatsal söylemleri analiz edilmiştir. Sanatçıların performans ve enstalasyon 
çalışmaları kovaryasyon teorisi bağlamında, nedensel yükleme yaklaşımları araştırma konusunun temel 
problemidir. Her iki yönlü çözümlemede hem kendisinin sanatçı olarak nedensel yüklemeleri hem de kendi bakış 
acısıyla öznel tavrını çözümleme aşamalarında değerlendirerek sanat yönelimi örnekleme alınmıştır.  
Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak yazılı kaynaklardan bilgi 
toplama kullanılarak literatür analizi yapılmıştır. Araştırmaya konu olan sanatçı ve eserleri Kelley’in 
kovaryasyon teorisi kapsamında incelenip genel tarama modelinde ilişkisel tarama modeli ile ortak özellikleri 
çözümlemeye gidilmiştir.   
 

Anahtar Kelimeler: Atfetme Teoremi, kovaryasyon teorisi, sanatsal söylem, sanatsal ifade,  sanatta nedensel 
yüklemeler. 

CAUSAL ATTRIBUTIONS IN ARTISTIC DISCOURSE AND KELLEY’S COVARIATION THEORY 

Abstract  
In this study, Kelley’s covariation theory approach along with his artistic discourse was analyzed in thelight of 
artistic expressions of Oliver de Sagazan, Hema Upadhyay and Haegue Yang. The main problem of causal 
attribution approach research subject is, in the context of covariation theory, the artists’ performances and 
installation studies. In each of the bidirectional analysis artistic orientation was sampled by evaluating in the 
stages of both her query of causal attribution as an artist and her analysis of her subjective attitude through her 
point of view.  A literature analysis was performed using written sources as the data gathering method. 
Examined in the scope of Kelley’s covariation theory, artists and works included in the study were analyzed on 
the basis of their common treats with relational screening model in general screening model. 
 

Key Words: Attribution Theory, covariation theory, artistic discourse, artistic expressions, causal attributions in 
the art. 

 

Atfetme Teoremi 

Sosyal psikolojide atfetme-atıf iki temel anlama sahiptir. İlk anlamda davranışın 
açıklanmasını ifade eder. İkinci anlamda, yükleme veya sonuç çıkarmayı ifade eder. Heider 
atıf teoreminde algıda,  nesnenin algısı ve kişinin algı modelini geliştirdi.  Bu model daha 
sonra kişi algı teoreminin temelini oluşturdu. İlk olarak Heider'in felsefede fenomolojinin 
problemi özünden birini sorgulama girişimidir. Duyulara rağmen dünyadaki objelerin 
özellikleri insanların algısında nasıl mümkün olabileceğini ilk aşamada sorguladı. Duyuların 
bilgisi ile algılama yüzleşti. Böylece dışarıdaki nesnelerin algısı denetimlendi. Çünkü onlar, 
dış dünyada onların temel nedeni duyusal verilerin özelliğidir. Heider'in diğer yaklaşımının 

                                                           
* *Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi 
Anabilim Dalı, tgultekin@hotmail.com 
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belirttiği bireysel algı ise objelerin algısından daha kompleks olduğunu belirtmiştir. Bireysel 
algının iki belirgin özelliği vardır. İlki, sosyal cevre; devam eden davranışın faktörlerin 
çeşitliliğidir. Duygu, kişisel özellik, amaç, güdü, algı anlamında değişmeyeni ifade eder. 
Duygu, kişisel özellik, amaç, güdü, algı ve açık davranıştır. Sosyal algı, eğilim ve 
değişmeyeni öncelikli zihinsel ifadesi ile ilgilidir. Bireysel algıda ikinci belirgin özellik, insan 
davranışının analizi nedensel uyguladığı zaman, iki kavramsal modelden biri nedenselin 
yargısıdır. İlk model, kişisel olmayan nedenselliktir. İkinci model kişisel nedenselliktir. 
Örneğin; kişisel nedensellik, x bilerek p'ye neden olur (Malle,2011:76-80). Bu süreç iki 
özellikte ifade edilirse, 

1- Sonucun atfına neden olan faktörler 

2- Katılımcının dürtüsünde bilinci hareketin atfı 

Jones ve Devis'in terketme teorisinde ise; (Heider'den ayrı olarak) amaçları, dürtü ve 
sebeplerin aracılığı ile bilinçli hareketleri insanlar nasıl açıklar inceleme konularıdır. Sosyal 
algılayıcının hareketinin sebep faktörünü bulmak için denemelerden ayrıldılar. 

Nedensel yükleme olara Kelley'in atıf teorisinde; temel aldığı iki önemli nokta vardır.  

1- Atıf sureci; Seçim dışsal atıf ve içsel atıf arasındadır. 

2- Dış veya iç atıflarla sonuçlanan yöntem deneysel metodolojinin analojisidir. 

İki önerme problematiktir. İlk olarak, dış ve iç ölçütler bilinçdışı olayları açıklayan ayrım 
konu ile ilgili olabilir. İkinci olarak kovansiyel değerlendirme çoğunluklu değerlendirmelerde 
daha az kullanılır Niçin sorusunun cevabı olarak açıklamaları tanımlayan konvansiyonel 
açıklamayı ortaya çıkartan atıf teorisi en önemli katkısıdır (Malle,2011). 

Kelley, atıf surecinde ortak davranışlarda meydana gelen davranış hakkında bilgi edinmeyi 
araştırır. Durumsal ve kişisel acıdan süreci değerlendirir. Bireydeki iç ve dış etki. 

Davranışı açıklayan temel psikolojik süreçte etkin olan üç temel faktör, 

1- Davranış özeliklerinin yargısı (bilinçli davranış şekli). 

2- Pragmatik (faydacı) amaçlar; İki amaca ayrılır. İlk olarak dinleyici tasarımı; Bu süreç, 
bilmek istediği şeyi öğrenebilir ve açıklamayı adapte etmeyi içerir. İkinci olarak etki 
yönetimi; Bu amaçsal yaklaşımda birey açıklamasında birkaç analiz seçenekleri bulur. Sosyal 
etkinin hareketini uygun iletimsini dener. 

3- Bilgi kaynakları ( Malle, 2011:88). Sebep ve nedenleri açıklar. 

Kelley teorisinde, bireylerdeki süreci, nedensel karar verme ve amaçlı bilgi’yi birleştirdi. 
Bilişsel süreci 2 x 2 x 2 analizi ile önerdi. Sekiz bilgi kombinasyonlarının her biri ile ilişkili 
atıf türleri sezgisel tahminleri oluşturur. Kovaryasyon sadece bir kişinin farklı zamanlarda ve 
durumlarda birden fazla gözlemlerden, bilgiyi alır ve gözlemlenen etkinin nedenleri 
Kovaryasyon algıladıkları anlamına gelir (http://www.dsmgt310.faculty.ku.edu/ 
SuppMaterial/ KelleyAttributionTheory.htm, 09.09.2015).  

http://www.akademikbakis.org/
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Kelley’in Küp Modeli: 2 (yüksekten düşüğe ve farklılığını) X 2(yüksek ve düşük tutarlılık) X 
2 (yüksek ve düşük uzlaşma). Bu süreçte hipotezde üç set geliştirildi, yüksek (a) ile ilgili 
olarak dağılım, geleceğine ilişkin küp, (b) beklentiler ve performans  (c) etkili reaksiyonlar, 
geribildirim. Kelley modeli, bilişsel süreçler yoluyla hangi nedensel atıflar oluşur belirler. 
Geçmiş reaksiyonlar ve sosyal karşılaştırma işlemleri ile nedensel bilgiye ulaşır (Forsyth & 
McMillan 1981:633).  

Sanatsal Söylemde Nedensel Yüklemeler ve Atfetme 

Kovaryasyon teorisinin ana temel noktaları, uzlaşma, ayırt edicilik ve tutarlılıktır. Kelley’in 
kovaryason teorisine göre, kişinin durumunun ya da kişinin kendi karakteristiğinin ana 
nedenleri olarak kişinin davranışlarının açıklanmasında uzlaşma, ayırt edicilik ve tutarlılık 
seviyesini kullanırız. Uzlaşma; kişinin amacı olarak diğer insanların aynı yolla aynı uyaran 
davranışının olup olmadığı hakkında bilgidir. Davranışın veya tutumun uzlaşmasıdır. Diğer 
kişilere katılıp katılmadığının tutumudur. Ayırt edicilik, bir kişinin davranışı aynı yolla farklı 
uyaran olup olmadığı hakkındaki bilgidir. Kişinin davranışlarının tek ya da aynı olup 
olmadığının ayır ediciliğidir. Tutarlılık, bir kişinin davranışına verilen uyaran aynı zamanda 
karşı tarafta olup olmadığı hakkında ki bilgidir. Kişinin davranışın aynı zamanda benzer 
tutumda olup olmadığının bilgisidir (Sanderson, 2009:114-115). 

Sanatsal ifadesinde sanatçı karşılaştığı kültür ve içinde yaşadığı kültürün bir parçası olarak 
kendine niçin sorusunu sorması ile yüklediği yeni anlamlar davranış şeklini oluşturur. 
Duruma göre yaptığı yüklemeler ile sanatçının ifadesinde kendini fikirle birleştirir. Aynı 
zamanda durum ve davranışa yaptığı yüklemeler, çıkarımsal, kültürel, inanç ya da fikri iz 
belirginlik bilgisidir. Çalışmanın kendi içindeki çıkışı, birey - oluş- gerçeklik - ifade - mekân 
gibi farklı birlikteliklerde kendini gösterebilir. Fikirsel yaklaşımların kendi içindeki oluşum 
süreçlerinde varlık yokluk ikililiği diğer temel kavramlarla ile birbirini tamamlar. Sanatsal 
oluşum kendine yüklediği nedensellikle sosyal etkileşim sonucu meydana gelebilir. Atfetme 
teoreminde belirttiği gibi, kişisel nedensellik, x bilerek p'ye neden olur. Bu süreç Olivier de 
Sagazan’ın ifade yönteminde fikrin oluşumunda bulunduğu kendi zihinsel süreçlerinden 
uzaklık yakınlık ilişkisi kurulabilir. Olmak ta oluş yansıtması ile kendi içinde fikri bir iz taşır. 
Kendini geniş mekânlar içerisinde sorguladığı hareket biçimleri bireyler üzerinde bıraktığı 
etki temel fikrin özsel oluşumudur. Sanatçının başkalaşım performanslarında, karakter 
analizinde yaşamak istediği değişim ya da karakterinde ki göstermek istediğinin altındaki 
farklı gerçeklikleri yansıtmak istemesinde ki kurgu ve gerçeklik ikilemi, sonucun atfına neden 
olan faktörleridir. 

Toplumsal oluşum sürecinde kültüre etki eden süreçlerin yansımasını ile birlikte güncel 
konuların kültür imgeleri ile anlatılması anlam ve kavram ilişkilerinin kültürel izlerini 
oluştururlar. Anlam karşıtlıkları fikri bütenleştirir. Kovaryasyon teorisinin ana temel 
noktaları, uzlaşma, ayırt edicilik ve tutarlılıktır. Bu süreçte sanatçı kendisinde veya 
diğerindeki davranış özelliklerini anlamaya çalışması ve nedenlerin sorgulanması ile kendi 
ifade dilini oluşturur.  Ayrıca, Kelley’in ifade ettiği gibi, etkinin - nedenle farklı durumlarda 
da bir arada olup olmadığını yani sürecin duruma etkisini sorgular. Olivier de Sagazan’nın 
başkalaşım performanslarında, sorgulamalar yapının kendisine de bir oluş başlatarak sürecin 
etkisindeki olasılıkların tutumunu oluşturur. 

http://www.akademikbakis.org/
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Resim:1 Olivier de Sagazan, Kendi Yaşamından 24 saatinin Performansı  

Olivier de Sagazan’ın Başkalaşım performansı çözümlemesinde diğer bir anlam yükleme de, 
atfetme teoremindeki, içsel ve dışsal yükleme ikililiği performansın değerlendirmesinde 
oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bireylerin deneyimlerini, davranış ve anlayışlarını 
açıklamak için onları nasıl ilişkilendirildiği atıfların (nedensel yüklemelerin) etkisi olabilir. 
Ana fikir başkalarının davranışlarının anlamlandırma yaparken, insanlar dış atıflar için kendi 
davranışlarını anlama eğiliminde sonuca bağlamada iç faktörler etkilidir (Gesa,2015). 

 

Resim:2 Olivier de Sagazan, Başkalaşım, 
Performans 

 

Resim:3 Olivier de Sagazan, Başkalaşım, 
Performans
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Sagazan’ın hareketi içsel anlamlar yüklemek ya da durumun etkisini yüklendiği dışsal 
yüklemeler, sanatçının ifadesinde kendini, özle mesajına ulaşmayı sağlar. Bu süreçte, sanatçı 
yapıt eser ve izleyici bağını oluşturur. 

Anlam oluşumlarında davranışı farklı okuma, başka bir sosyal davranışın ifade edilebilmesi 
fikrin oluşumundaki yeni bakış açısını oluşturur. Aynı zamanda çoklu okuma ile süreç eserin 
kendini, özle mesajına ulaşmayı sağlarken sanatçı yapıt eser ve izleyici bağını oluşturur. 

Atfetme algılara neden olan sonuç ve olaylar ile ilgilenir. Kendi atfetme teorisinde önce birey 
kendi hareketleri üzerinde nasıl sorusunu açıklar. Aynı zamanda davranış ve anlamayı 
geliştirir. Nedensel yükleme hem nedensel analiz hem de ifade yönetimi olarak iki önemli 
amacı vurgular (Martinko, 1995). Bireylerin davranışını genel olarak tanımlamak 
istediğimizde dış etkilerin nedenleri yerine onların tutumlarına göre yorumlanır. Atfetme 
amacı, karşıdaki durumun dengeli içsel niteliğini belirlemektir. Tutumlara göre yorumlama 
da, denge ve uygunluk kuramlarına göre birey nesnelere karşı duygu tanımlamasını nasıl 
yaptığını açıklar. Tutumsal yaklaşımla bilgideki tutarlılığı bilişsel ve duygusal yaklaşımla 
belirler (Torun&Kılınç 2011:4). Tutumsal atfetmede geçmiş bilgi ve ipuçlarını kullanarak 
duruma nedensel yüklemeler yaparız (Gökdağ,2004). Sanatçının tavrı tanımlanan bu atfetme 
yaklaşımlarına göre analiz edildiğinde karşısında gerçekleşen durum analizinde yaptığı 
nedensel yüklemeler sonucu kavram kendini, bilişsel ve duygusal aktarımı olarak malzeme, 
hareket ya da düşünce aktarımı ile dönüşüme uğratır.  

Hema Upadhyay, kişisel kimlik, nostalji ve cinsiyet kavramları üzerinde yabancılaşma ve 
kayıp duygusu üzerinde çalışmaktadır. Upadhyay malzemelerinde kentsel varoşlarda kendini 
canlandıran, kendi kişisel ve aile öyküsünü anlatır. Ayrıntılı avizeler içine monteler ile yaptığı 
inşa çalışmaları yıkım, şiddet güzelliği ile birlikte Hindu ritüeli sanatsal çözümlemelerinde 
önemli yer tutmaktadır. Hema Upadhyay son çalışmalarında, kentleşmiş bağlamda kimlikle 
ilgili fikirlerini karışık medya, fotoğraf, 3D tesisat ve dijital araçların yaratıcı kullanımı ile 
büyük ölçekli tesislerde kentin kentsel gelişimi sonucu olarak ortaya çıkan yankıları ve sosyo-
ekonomik eşitsizlikleri referans ederek (Hint ruhani ikonografi ve geleneksel tekstil tasarımı)  
çözümlemelerinde kullanır (Ting, 2015). 
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Resim:4 Hema Upadhyay, Rüya bir dilek- Dilek bir rüya,  Enstalasyon, 2006.   

Hema Upadhyay, enstalasyon çalışmaların da, yükleme veya sonuç çıkarmayı ifade eden 
bireyin algısında, duyuların bilgisi ile algılama sonucu çoklu malzemenin birbiri ile meydana 
getirdiği form ve devamında enstalasyonun görsel hareketi, duyuşsal ve bilişsel anlamdaki 
nedensel çıkarımda bulunmayı vurgular.  

 

Resim: 5 Hema Upadhyay, Çeken Arılar nerde, Çeken burada I (Where the bees suck, there 
suck I),  2009, MACRO Müzesi, Roma- İtalya. 
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Kovaryasyon teorisi, atfın (yüklemenin) anahtarı olarak, olası nedenlerin ve hareketlerin 
karşılıklı ilişkisine odaklanır (Fiske, 2009:103). Sonucun atfına neden olan bu çıkarımsal 
sonuç, çalışma da sanatçının yükleme sonucuna ulaşarak, ifade biçimlerini ve kavram 
sorgulamalarının nedensel yüklemelerini görmemiz mümkündür. Bu süreç mekânsal 
kullanımlarda kendini gösterirken mekânın ve formun duyusal algısı, kavramsal modelin 
kişisel nedenselin yargısıdır.   

 

Resim:6 Hema Upadhyay, İkiz Ruhlar, Enstalasyon, 2010 

Hema Upadhyay, İkiz Ruhlar (resim:6) enstalasyon çalışmasında, nedensel yüklemeler 
sonucu, malzeme ile düşünce birleşimde yer yer sadeleştirmeye giderken yer yer de mekânın 
farklı etkileşimlerinde ki yüklemeleri bağlamında duygusal anlamlılığın belirleyicisidir. Loco 
foco sloganı (resim:7) enstalasyon çalışmasında ise, sanatçının deneyimi, nedensel yüklemeler 
sonucunda algı, mekânı ya da malzemeyi kullanması ile alt mesajları zihin ve malzemesini 
birleştirerek algılamaları sonucu anlam yüklemeleri mekana dönüşür. Burada aynı zaman da 
alt okumada sanatçının deneyimlediği nedensel analizleri ve ifade yöntemlerinin birçok 
izlerini görebiliriz. 
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Resim:7 Hema Upadhyay, Loco foco sloganı, 2007, Milano - İtalya   

Güney Koreli sanatçı, Haegue Yang sosyal, tarihsel ve siyasal anlatıların soyut heykel ve 
tesisler oluşturmak için sıradan ev eşyaları ile birlikte geniş alanlar üzerinde çalışır. 
Sanatçının sanatsal dili soyutlamadır. Yang'ın ifadesi ile soyutlama; düşünme ve farklı 
geçmişleri, kuşaklar ve konumları arasında kolektif ve bireysel anlatılar aracılığıyla ifade 
yoludur. Onlar dilsel açıklanamaz yollarla kişisel düzeyde anlaşılır ve fikirle örtüşür. 
Sanatçılar olarak, deneyimi farklı bir ifade ile temin etmek için araçlar, kendine özgü bir 
dildir. Yang çalışmalarında; güneşlikler, ışık, gölge, koku ve hatta nemli ortamları farkındalık 
yaratmak adına kullanır. Aynı zaman da göç ile ilgili önemli gördüğü rakamlar ve olayları 
inceler. Bireylerin ve grupların sosyal çevreden nasıl etkilendiklerini içeren Epic Dispersion 
Accomodating (destansı dağılım) çalışmasında, kinetik heykel, çalışma, mekanik bir ses, 
hareket, modernleşme ve sanayileşmenin farklı kıtalar üzerindeki etkisinin fikirlerini ifade 
eder. Yang'ın çalışmasında Epic Dağılım accomodating kör takımyıldızları,  kör ya da sessiz 
iletişim, edinilen bilginin reddi, belirsizliği farklı bakış açısının deneyimsel sorgulamasıdır. 
Enstalâsyon çalışmasında kinetik elemanı ile işitsel ve görsel yönlerini izleyicilerin kendini 
sorgulaması amaçlanmıştır. Documenta çalışmasında ise, yüksek tavandan alüminyum panjur 
otomatik yukarı ve aşağı, açma-kapama hareketleri ile iki saat süren koreografi, modernleşme 
ve sanayileşme fikirlerini ifade etmektedir (Dickie,2014). Kelley’in kovaryasyon teoriminde 
belirttiği gibi nedensel yüklemeler ile birey gelecek davranışlarını belirler. Bu doğrultu da 
yüklemedeki davranışların gözlemlendiği deneyimin Haegue Yang’ın çalışmalarında, 
disiplinlerarası etkileşimle birlikte hareket ve hızın durağanlığının kullanıldığı yeni 
oluşumlarla birlikte, yapıt fiziksel, duygusal ve zihinsel gönderimleri ile birlikte duyu 
etkileşimlerini izleyicide oluşturmaya başlar. Kovaryasyon yargısı, çevresel olaylar arasında 
olasılığı araştırmanın yeteneğidir  (Anderson, 2014:206). Bu doğrultuda etki ve tepkinin 
getirdiği süreçteki olasılıklar farklı süreli okumalara neden olur. 

http://www.akademikbakis.org/
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Resim:8 Haegue Yang, Karşılaşmanın Dağları (Mountains of Encounter), 2008 
 (Hamburg, Almanya montajı görünümü 2008) 

Fotoğraf: Fred Dott 

 

Resim:9 Haegue Yang, Katlanamayan - Olmayan Geometrik katlanmanın Senaryoları 
http://ocula.com/art-galleries/singapore-tyler-print-institute/artworks/haegueyang/non-

folding-%E2%80%93-scenarios-of-n-(1)/ #4, 176 x 121 cm, 2012 
 

Kavram çoklu iletişim biçimini oluşturmaktadır. İletişim aynı zamanda dış ses, dış algı gibi 
sanatçıdan ayrı izleyicideki algının oluşumudur. Buda izleyicide oluşan algı malzemenin 

http://www.akademikbakis.org/
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izleyicide bıraktığı etki ve yeni bir düşünceye dönüşür. Her zihinle de yeni bir algı, yeni bir 
nedensel yükleme ile sonuca ulaşma sürecidir. Zihnin kendinden uzaklaşması yeni 
kavramlarda hareket etmesi Kelley’in bilişsel süreci 2 x 2 x 2 analizi önermesindeki, kendisi 
ile verdiği değişimin bir nesneye bakıldığında oluşan yeni anlamın yeni yorumlarla 
müdahaleye uğrayıp yeni bir aktarımın ortaya çıkması kavramın yeniden oluşmasına etki 
eder. Bu süreç eyleme atfedilen nedenlerin ilişkiler bütünü sonucunda izlenimlerin 
oluşmasıdır.  

 

 

Resim:10 Haegue Yang, Destansı dağılım yerleşim (Accommodating the Epic 
Dispersion )- Katarisisi olmayan dağılımın hacmi, 2012, Boyutlar değişken, Fotoğraf: 
Nozomi Tomoeda Galeri Chantal Crousel sayesinde, Paris ve Kukje Galeri'de   
  
 

Atfetme sonucu oluşan izlenimlerin ilişkisel sonucu Haegue Yang’ın geniş mekânlarda 
oluşturdu enstalasyonlarında süreç sürekli olarak yenilenir ve sonu olmayan bir performans ve 
sonu olmayan yeni bir metin başlar. Nedensel yüklemeler ile çıkarımsal yaklaşım deneyimin 
yeniden anlamlanması sürecini farklılaştırır. Gerçekleşen olayları tahmin etmek adına yapılan 
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yüklemeler sanatsal söylemin yeniden anlamlanması izleyici birey sanatçı üçleminde zihnin 
deneyimini başlatır. Hangi nedenler ile ulaşılan sonuç sosyal biliş için farklı duyuların 
etkileşimi ile oluşturulan etkileşim izleyicin zihinsel süreçlerinde bağ oluşturur. 

 

Sonuç 

Kovaryasyon teoreminde nedensel yüklemeler sonucu davranışın uyarıcıları hakkında bilgi, 
sanatçı söylemi ve izleyicide (sosyal algılayıcı) algıya geçmesi bilginin nasıl kullanıldığını 
yorumlar. Algı yeni bir düşünce üretimine geçmeden önce beyin alınan bilgi ya da gönderilen 
mesajı öncelikli olarak edinilmiş önceki bilgilerle bilgiyi eşleştirir. Daha sonra bu eşleştirme 
ile anlamsal ikilikler kurar. Sürecin sonunda bilgiyi tanımlar. Bu süreçte nedensel yüklemeler 
ile anlam aktarımları kendini yeni anlam ifadelerinde bulur. Düşünce bireyin algılama 
tiplerine göre değişiklik göstererek yükleme sonucu oluşan algı sanatsal söylemin yaptığı 
yükleme ile kendi içinde farklı oluşumları yeniden okunmasını sağlar. Yapıttaki oluşan bu çok 
anlamlılık sürekliliği sağlarken ifade biçimleri kendisine yeni farkındalıklar sağlar. Bu ifade 
aktarımı mekân içinde kendini gösterirken yapıtta da anlam değişimlerin izlerini görebiliriz.  

Olivier de Sagazan, Hema Upadhyay ve Haegue Yang’ın mekânı ya da hareketi irdeleyerek iç 
– dış mekânın oluşumunu bir araya getiren bağların nedensel yükleme sonucu yeni anlamlar 
katması sürece büyük etkendir. Örneğin Olivier de Sagazan’nın başkalaşım performanslarında 
sosyal algılayıcı olarak doğal malzemeler ile kendi bedenini birleştirmesi bağımsız bir nesne 
görünümünden ziyade doğanın bir parçası olduğunu hissettirmesi yükleme sonucunda 
bireydeki dönüşümü irdeler. Bu çözümleme sürecinde Olivier de Sagazan’ın sanatsal 
oluşumda ki nedensel yüklemeleri, kendine ait parçaları çevresel sorgulamaların sonucunda 
serbest deneyimleri ile çıkarımsal sonuca ulaşır. Süreç bağımsız bileşkelerin bir araya gelmesi 
ile yeni bir bağ oluşturur. Parçalar kendine yeni bir bütün oluştururken toplumsal birleşimle 
hem anlam okuması hem de mekânın irdelenmesi ile kavramsal süreçlerini oluşturur.  

Hema Upadhyay, kişisel kimlik, nostalji ve cinsiyet kavramları üzerinde yabancılaşma 
kavramını irdeleyerek, sanatsal söyleminde nedensel yükleme ile ulaştığı çıkarımsal sonucu 
toplumun yapısı ile oluşan birliktelikleri, kendine ait parçaların birleşimiyle yeni okumalara 
neden olur. Haegue Yang sanatsal söyleminde ise, enstalasyon çalışmalarında benliğin 
yüklemelerini toplumsal ve bireysel yönden incelemiş olması kişiliğin biçimlenmesi ile 
birlikte üzerinde oluşturduğu değişkenlerin nedenlerini görmekteyiz. Sanatsal söylemde 
nedensel yüklemeler sonucunda, kendi benliğini sorgulamaya başlayıp toplumsal 
çözümlemelerinde çevresinde gördüğü olayları gözlemler ve gözlemleri sonucunda dış 
etkenler ile zihinsel süreçlere eleştirel gönderimler başlar. Bireysel - toplumsal sorgulamada 
aynı zamanda oluşturmak istediği tavrı, eserin izleyicide oluşturmak istediği tavırla çevresel 
değişkenlerin içsel atıf ve dışsal atfın sonucudur. Bu sonuç, sanatsal söylemin performans ve 
mekân içerisinde enstalasyon çalışmaları ile yükleme süreçlerinin ifadesidir. 
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WEAKNESS and LIMITATIONS OF LEWIS MODEL 

 
Coskun SEREFOGLU1 

 
 

ABSTRACT 
The distinction of Lewis from other economists is that he regards surplus labour as marginal productivity of 
labour is negligible, zero, or even negative with respect to human beings rather man-hours. Lewis model has 
challenged theoretical and empirical evidences from South eastern Asia and Latin America by many economists. 
In particular, Ted Schultz heavily criticized Lewis model by providing empirical results from India in which 
Lewis based his model on the over-populated in Indian rural areas.  Surplus labour is the central element in 
Lewis model which is based on a “capitalist” and a “subsistence” sector which are called later as “a modern” and 
“a traditional” sector in his revisited work of dual economy in 1979. This study is based on a critical literature 
review in order to explain the limitation of the Lewis model.  
 
Key words: Lewis model, dual economy, surplus labour, marginal productivity, agriculture 
 

LEWIS MODELİNİN ZAYIF YÖNLERİ VE SINIRLAYICILARI 
 

ÖZ 
Lewis’i diğer ekonomistlerden ayıran şey onun artık emeği, marjinal verimliliği çalışma saatlerinden ziyade 
işgücü bakımından sıfır ve hatta negatif olarak kabul etmesidir. Lewis modeli Asya ve Latin Amerika’da ki 
birçok iktisatçı tarafından teorik ve ampirik olarak desteklenmemiştir. Bilhassa, Lewis`in modelini dayandırdığı 
Hindistan kırsal alanında aşırı nüfusun olduğu Hindistan’dan gözlemsel sonuçlar sağlayarak Lewis`i cok ağır bir 
şekilde eleştirmiştir.  İşgücü fazlası ilk olarak “kapitalist” ve “geçimlik” daha sonra 1979 yılında açıklık getirdiği 
yeni çalışmasında ise “modern” ve “geleneksel” sektöre dayalı olan Lewis modelindeki merkezi noktayı 
oluşturmaktadır. Bu çalışma Lewis modelinin zayıf yönleri ve sınırlayıcı hususlarını açıklayan detaylı kritik bir 
literatür çalışmasına dayanmaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: Lewis model, dual ekonomi, artık işçi, marjinal verimlilik, tarım 
 
INTRODUCTION 
Lewis based his model in dual economy divided into a capitalist and traditional sector. The 
distinction of Lewis from other economists is that he regards surplus labour as marginal 
productivity of labour is negligible, zero, or even negative with respect to human beings 
rather man-hours (Lewis, 1954). Lewis in his model of “Development with Unlimited 
Supplies of Labour“ represented a growth model of early industrialization in developing 
countries over the long run, which is now regarded as canonical to development economics 
(Fitzgerald, 2004). After Lewis set up his model, it has been criticised theoretically and 
empirically by many economists. Ted Schultz (1964) is one of those who empirically 
vigorously attacked Lewis model by introducing evidence from India to show that there was 
no increase in acreage sown crops observed during 1918-1919 even though there were high 
death rates because of epidemics. Harris and Todaro (1970) theoretically were object to 
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Lewis`s model. They suggested that rural migrants might flow to cities in excess of a 
“warranted rate” due to high expected unevenness in living standards between rural and urban 
areas. Labour surplus was thought by Lewis with respect to human beings rather man-hours.  
In this essay, I will focus on the weaknesses and limits of Lewis model by grouping his 
proposition under three main headings. These are labour supply, capital accumulation and 
integration to the world economy. The first section gives a basic background of the model; the 
weaknesses of the model will be given in a way of critical viewpoint in the second section, the 
third section focus on current theoretical and policy relevance in his model and the last section 
summarises main findings with concluding remarks.  
 
DUAL ECONOMY IN LEWIS MODEL  
Lewis (1954) made 15 propositions in his paper. The first proposal is related with the classical 
model. The rest of the 14 propositions may be grouped into three categories as follow: 
Labour supply. The main sources or surplus labour are “subsistence agriculture, casual 
labour, petty trade, domestic service, wives and daughters” where “the marginal productivity 
of labour is negligible, zero or even negative” [2]. The subsistence wage “may be determined 
by the conventional view” or by “the average product in subsistence agriculture” [3]. In 
consequence, “in such an economy employment expands in the capitalist sector as capital 
formation occurs” [4] but “capital formation and technical progress result not in rising wages 
but in a raising share of profits in the national income.” [5] 
Surplus labour is the central element in Lewis model which is based on a “capitalist and a 
“subsistence” sector which are called later as a modern and a traditional sector in his revisited 
work of dual economy in 1979 (Lewis, 1954; 1979). The capitalist sector uses reproducible 
capital and pays capitalists for the use of thereof. The assumption in the model is that the 
capital sector expands by absorbing unlimited labour supply in the subsistence sector (Hirota, 
2002). In this model labour moves from the traditional to the modern sector with an infinite 
elasticity of supply (Lewis, 1979).  The main focus in Lewis`s model was on the reallocation 
of labour until the turning point is reached, i.e., the time when labour reallocation has 
outstripped population growth long enough for dualism to atrophy and the economy to 
become fully commercialized (Ranis, 2004). The level of wages in the capitalist sector is 
determined by that in the subsistence sector. Because if the wage in the capitalist sector is less 
than the consumption in the subsistence sector, no peasant leaves the land to seek a job in the 
capitalist sector. According to Lewis, the capitalist wage is approximately 30% more than 
subsistence earnings (Lewis, 1954). Also output per head in subsistence sector is lower than 
capital sector since it is not fructified by capital (Lewis, 1954). Expansion of the modern 
sector may benefit the traditional in four ways, each of which has its loss counterpert: through 
provision of employment, through sharing physical facilities, through modernisation of ideas 
and institutions, and through trade (Lewis, 1979). 
 
Capital accumulation 
The dynamics of the model are such that “as the capitalist sector expands, profits grow 
relatively, and an increasing proportion of national income is reinvested” [6] Although 
“capital is formed not only out of profits but also out of credit creation” [7], “inflation for the 
purpose of creating productive capital is self-destructive” [8]. Finally, the capitalist sector 
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cannot continue with ‘extensive model’ because accumulation is faster than population 
growth:“when the surplus is exhausted, wages begin to rise above the subsistence level” [9]. 
Lewis implicitly showed that the traditional sector do not produce any capital accumulation as 
they are very small and poor. The increase in capitalist surplus is linked to the use of more 
and more labor which is assumed to be in surplus in case of this model. This process of capital 
accumulation does come to an end at some point (Lewis, 1954).  This can take place in the 
following ways; 
1. If the capital accumulation is proceeding faster than population growth which causes a 
decline in the number of people in the agricultural or subsistence sector. 
2. The increase in the size of the capitalist or industrial sector in comparison to the subsistence 
sector may turn the terms of trade against the capitalist sector and therefore force the 
capitalists to pay the workers/laborers a higher percentage of their product in order to keep 
their real income constant. 
3. The subsistence sector may adopt new and improved methods and techniques of 
production; this will raise the level of subsistence wages in turn forcing an increase in the 
capitalist wages. Thus both the surplus of the capitalists and the rate of capital accumulation 
will then decline. 
4. Even though the productivity of capitalist sector remains unchanged, the workers in the 
capitalist sector may begin to imitate the capitalist style and way of life and therefore may 
need more to live on, this will raise the subsistence wage and also the capitalist wage and in 
turn the capitalist surplus and the rate of capital accumulation will decline.  
 
Integration to the world economy. Logically, if neighbouring countries also have surplus 
labour, then labour import and capital export will take place, checking the wage rise [10]. 
Mass immigration might raise per capita output but would “keep wages in all countries near 
the subsistence level of the poorest countries” [11]. Similarly, “the export of capital reduces 
capital formation at home and so keeps wages down” (12) and capital imports do not improve 
real wages unless they raise productivity in the wage goods sector [14]. Finally, because “the 
main reason why tropical commercial produce is so cheap is the inefficiency of tropical food 
production per man.” [14], so that “the Law of Comparative Costs is just as valid in countries 
with surplus labour as it is in others. But whereas in the latter it is a valid foundation of 
arguments for free trade, in the former it is an equally valid foundation of argument for 
protection.” [15] (Fitzgerald, 2004). 
 
In Lewis model. the terms of trade between the two regions are therefore determined purely 
by relative labour productivities in Food, independently of demand conditions, because of the 
assumption of linearity. Knight (2007) pointed out the possible improvement with regard to 
trade between agriculture and industry as the supply or marketed food falls or the demand for 
it rises, or both causing the value of marginal product of labour in agriculture to rise. 
In Lewis model, Model A, stressing the relative expansion of the capitalist sector as the path 
of development, and the present one, Model B, which emphasizes the importance of raising 
the level of productivity in the traditional sector. Thus on the basis of Model B he argues that 
in exporting manufactures instead of primary products to the rich countries the LDC`s merely 
exchange one dependence for another whereas if they concentrate on raising productivity in 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 56          Temmuz - Ağustos 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	  

Food they would be able to raise the wage level and improve the terms of trade (Findlay, 
1980). 
 
 
WEAKNESSES AND LIMITATIONS IN LEWIS MODEL 
Labour force 
Lewis model has challenged theoretical and empirical evidences from South eastern Asia and 
Latin America by many economists. In particular, Ted Schultz heavily criticized Lewis model 
by providing empirical results from India in which Lewis based his model on the over-
populated in Indian rural areas.  What Schultz (1964) questions if marginal productivity of 
labour in agricultural sector is negligible, zero. His proofs dates back to 1918-1919 when 
there were a serious deathly epidemics caused many people`s life in rural areas. Should the 
doctrine of marginal product is zero that is true; the acreage sown crops should have been 
increased due to the declining population. But this did not happen and agricultural 
productivity declined in those years. As far as the distinction between hired and non-hired 
labour is concerned, the marginal product of family labour can hardly be zero if workers are 
hired, nor can the marginal product of the hired workers themselves be zero if they are paid 
(Thirlwall, 1994).  
Theoretical basis of the Lewis model was challenged by Harris and Todaro (1970) who 
suggested that rural migrants might flow to cities in excess of a “warranted rate” due to high 
expected inequalities in living standards between rural and urban areas.  
There is a clear distinction between the classical and the neo-classical stages for two reasons 
(Knight, 2007); spatial heterogeneity which mean some regions experience about scarcity 
before others and imperfect labour mobility that the supply price of rural labour is more likely 
to rise gently than to jump sharply, so that the supply curve to urban sector will curve 
upwards gradually. The voluntary of workers between geographical areas is the primary 
equilibrating force in the labor markets of LDCs (Fields, 1975). 
The formal sector real wage may be determined by non-market forces at a level that is above 
the market-clearing wage. The efficiency wage, labour turnover, and profit-sharing theories of 
wages, as well as institutional or bargained wage determination, are all contenders. But 
additional migration, by increasing unemployment, reduces the earnings of all migrants 
already in the urban labour force by a factor (1 -R), where R is the fraction of the total urban 
labour force supplied by the rural sector.(Harris and Todaro, 1970). Fields (1975) underlined 
educated workers who might preferred by industry. If highly educated workers are hired 
preferentially for modern sector jobs, the urban unemployment rate will be lower than if 
workers were hired randomly without regard to educational attainment. This is because 
preferential hiring reduces the number of jobs available to the uneducated, thereby lowering 
the probability of finding an urban job and inducing large numbers of them to remain in or 
move back to agriculture. 
It is not possible to equate the agricultural sector with the rural sector or the informal sector 
nor industry with urban or formal. Rural industry can be an important source of employment 
and the urban informal sector can be an important store of surplus labour. 
 
 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 56          Temmuz - Ağustos 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	  
	  
	  

	   179	  

Capital accumulation 
There can be capital accumulation and technical progress in the rural sector which raises the 
average product and the supply price of rural labour before the labour outflow itself has its 
effect on the supply curve. Savings and investment rates, which are expected to rise under the 
Lewis model, clearly do not exhibit the upward trend expected as the modern capitalist sector 
expands (Fitzgerald, 2004). Capital accumulation can raise productivity directly and also be 
the vehicle for technical progress (Thirlwall, 1994). 
 
Integration to the world economy 
Fifth, the development of the urban, or industrial, or formal sector can itself lead to the 
creation of pressure groups and swing the balance of power towards those in that sector, to the 
detriment of those remaining outside it.  The wage in the industrial sector in reality 
outstandingly rises long before the labour surplus is absorbed. For example, real wages may 
be forced up directly by labour unions, or indirectly through rising real wages in the 
subsistence sector due to increased agricultural productivity. Lewis himself states “anything 
which raises the productivity of the subsistence sector (average product per person) will raise 
real wages in the capitalist sector, and will therefore reduce the capitalist surplus and the rate 
of capital accumulation, unless it at the same time more than correspondingly moves the terms 
of trade against the subsistence sector” (Thirlwall, 1994). Also, capitalists employ more 
labour−saving equipment to maximise their profit (Hirota, 2002). If profits are reinvested in 
labour-saving technology, however, this will not be so, and the rate of growth of employment 
in the industrial sector, and the rate of absorption from agricultural sector, may be very low 
(Thirlwall, 1994). 
The Lewis model would imply that aggregate (or median) living standards should not rise as 
rapidly as productivity until surplus labour is eliminated. However, the evidence on living 
standards in Latin America during the twentieth century indicates that these have risen in line 
with productivity, and that the ‘indirect’ components of the real wage (health and education) 
have actually risen more rapidly that average incomes (Fitzgerald, 2004). 
Another important critical point given by economists is the intersectoral trade. Lewis focused 
mainly on organizational dualism, on intersectoral labor markets explicitly and on 
intersectoral financial markets implicitly; he had relatively little to say about intersectoral 
commodity markets and the intersectoral terms of trade (Ranis, 2004). 
 
RELEVANCE TO CURRENT POLICIES IN DEVELOPMENT 
The most serious critics made for Lewis model were provided by some evidences empirically 
from Latin America and African countries. In the last three decades, there has been a rapid 
urbanization and industrialization all over the world. In particular, Latin American countries 
are challenging rapid urbanization which shows there is a large gap between urban and rural 
areas and intra urban areas with respect to income inequalities. According to the Lewis model, 
the more the rate of labour transfer to urban employment, the more the economic grows, and 
more jobs are created. In the study of economic development in Japan before 1920, it is 
pointed out that when capitalists enjoy the surplus of labour, technological innovation tends to 
be labour intensive to get profits by using a cheap labour force (Fei et al., 1964). However, 
nowadays, the economy in LDCs has been getting deeply involved in the global economy. 
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More sophisticated, cheaper and labour−saving technology is easily obtainable through brisk 
international trade or transnational corporations.  
The countries instead of attracting cheap labour into their own countries, they would ideally 
prefer to invest to the countries where there is available cheap labour, and a better investment 
environment. Also some countries like China implement strict regulation in order to prevent 
rapid migration from rural areas. The rural labours are only allowed to work temporarily in 
the urban areas. This policy has successfully been carried out by the Chinese Government.  
 
CONCLUSIONS 
Surplus labour is the central element in Lewis model which is based on a “capitalist and a 
“subsistence” sector which are called later as a modern and a traditional sector in his revisited 
work of dual economy in 1979 (Lewis, 1954; 1979). Lewis model can be grouped under three 
instruments; labour force, capital accumulation and integration to the world economy. The 
main focus in Lewis`s model was on the reallocation of labour until the turning point is 
reached, i.e., the time when labour reallocation has outstripped population growth long 
enough for dualism to atrophy and the economy to become fully commercialized. Lewis 
implicitly showed that the traditional sector do not produce any capital accumulation as they 
are very small and poor. Trade between agriculture and industry as the supply or marketed 
food falls or the demand for it rises, or both causing the value of marginal product of labour in 
agriculture to rise. 
In sum up, there are several weaknesses of Lewis model that are underlined by many 
economists. The first and most important is that if marginal productivity of labour in 
agricultural sector is negligible, zero. Schultz (1964), Sen (1967), Harris and Todaro (1970) 
and Fields (1975) proved with their empirical results that this cannot happen in agriculture 
sector. It is obvious that there is a disguised unemployment in agriculture. Particularly, 
agricultural sector should be considered in two ways: during harvest time and post harvest. If 
the agricultural surplus is solely considered for the regions where there can be seen harsh 
winter conditions, it could be accepted of the doctrine of Lewis, otherwise it is irrelevant to 
say there is a zero marginal productivity for agriculture labours. Also, there are positive 
opportunity costs, e.g. loss of crops in times of peak harvesting season, labour transfer will 
reduce agricultural output. 
Second, he employed his model mostly for the closed economies and gave relatively less 
information on open economies. Lewis was criticized as it neglects international trade. His 
model was to a certain extent supply-oriented, which does not foresee any trade between 
capital and other sectors. Also it was criticized advocating industrialization and ignores 
agriculture. If a section of the profit made by the capitalists is not devoted to agricultural 
development, the process of industrialization would be jeopardized. 
Third, Lewis believed that the more the rate of labour transfer to urban employment, the more 
the economic grows and more jobs are created. But this is not a common applicable in 
practice if industrial development involves more intensive use of capital than labour, then the 
flow of labour from agriculture to industry will simply create more unemployment. 
Fourth, the Lewis model would imply that aggregate living standards should not rise as 
rapidly as productivity until surplus labour is eliminated. However, the evidence on living 
standards in Latin America during the twentieth century indicates that these have risen in line 
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with productivity, and that the ‘indirect’ components of the real wage (health and education) 
have actually risen more rapidly that average incomes. 
Fifth, He stated the wage in industrial sector does not increase before labour surplus is 
absorbed. But this does not happen in any way in reality as the development of the urban, or 
industrial, or formal sector can itself lead to the creation of pressure groups and swing the 
balance of power towards those in that sector, to the detriment of those remaining outside it.  
The wage in the industrial sector in reality outstandingly rises long before the labour surplus 
is absorbed. 
Sixth, The Lewis model underestimates the full impact on the poor economy of a rapidly 
growing population, i.e. its effects on agriculture surplus, the capitalist profit share, wage 
rates and overall employment opportunities.  
Seventh, the transfer of unskilled workers from agriculture to industry is regarded as almost 
smooth and costless, but this does not occur in practice because industry requires different 
types of skilled labours.  
Eighth, he assumes boldly that a capitalist's marginal propensity to save is close to one and 
subsistence`s sector is close to 0. But a certain increase in consumption always accompanies 
an increase in profits, so the total increment of savings will be somewhat less than increments 
in profit. But capitalists alone are not the only productive agents of society. Small farmers 
producing cash crops in Egypt have shown themselves to be quite capable of saving the 
required capital. The world's largest cocoa industry in Ghana is entirely the creation of small 
enterprise capital formation. 
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İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI 
GÖSTERME DÜZEYLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ1 

 

Tamer BAYAR  Emine ÖNDER 

 

ÖZET 

Araştırmada, ilkokul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarını sergileme düzeylerine ilişkin öğretmen 
görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel bir çalışma olan araştırmada olgubilim deseni kullanılmıştır.  
Araştırmanın çalışma grubu 10 sınıf öğretmeninden oluşmuştur. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 
toplanmış ve betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Analiz sonucunda, çoğu okul müdürünün, okuluyla 
ilgili amaç ve hedefler belirlediği, ancak bunları çalışanlarına açıkça ifade etmediği ve belirlenen amaç ve 
hedefleri gerçekleştirmeye yönelik stratejilerinin olmadığı anlaşılmıştır. Öğretim programının uygulanması için 
gerekli ortam ve imkânı sağlamak adına fiziki şartları iyileştirme ve araç gereç ihtiyacını karşılamaya çalıştığı 
belirlenmiştir.  Olumlu okul iklimi oluşturmak ve sürdürmek için; çoğunlukla mesleki gelişimi sağlamaya, 
görünen kişi olmaya ve öğretim zamanının etkin kullanılmasına çalıştığı, çalışmaları ödüllendirme ve ekip 
çalışmasını özendirme davranışlarının yetersiz olduğu görülmüştür. Bazı okul müdürlerinin öğretim sürecini 
denetleme ve değerlendirmek için sınıfların başarı durumunu takip ettiği, başarılı ve sorunlu öğrenciler ile 
ilgilendiği, sınıf ziyareti yaptığı, geri bildirimde bulunduğu, ancak yaklaşık yarısının bu amaç doğrultusunda her 
hangi bir çabasının olmadığı anlaşılmıştır.   

Anahtar sözcükler: Öğretimsel liderlik, okul, okul müdürü,  öğretmen görüşleri, nitel çalışma  

 

TEACHER OPINIONS ON SCHOOL PRINCIPALS LEVELS OF DEMONSTRATION OF 
INSTRUCTIONAL LEADERSHIP BEHAVIOURS 

 

ABSTRACT 

In study, it was aimed to determine the views of teachers related to the level of primary school principals 
demonstrating instructional leadership behaviors. The study group composed of 10 teachers. In the research 
which was a qualitative study, phenomenology design was used. The data were obtained through semi-structured 
interview technique. The data of research were analyzed by using descriptive analysis method. In the result of 
research was understood that the most of principals have set goals and objectives related to school, but they 
didn’t express clearly these employees and it was apparent that the principals didn’t have the strategy for 
achieving the goals and objectives. In addition, it was determined that in order to provide the necessary 
opportunities and environment for the implementation of educational programs, principals generally tried to 
meet the needs of school and to improve physical conditions. It was seen that creating a positive school climate 
and maintaining this atmosphere; principals mostly was in action for providing professional development, using 
instructional time effectively, and being appearing person. Beside it has shown that principals were insufficient 
in rewarding studies and encouraging teamwork behavior. It was understood that in order to evaluate the 
teaching process, some of principals followed the success of the classes, recognized the successful and 
problematic students, visited classes and gave feedback, but it was also found that for this purpose,  
approximately half of them didn’t show any effort. 

Keywords: Instructional leadership, school, school principal, teacher views, qualitative study. 
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1. GİRİŞ 
Her örgüt için yönetici büyük önem taşır. Ancak temel girdisi ve çıktısı insan olan 

eğitim örgütlerinde, hataları telafi etmek çoğu zaman mümkün olamadığından ya da yüksek 
maliyete neden olduğundan daha da önemlidir. Bu bakımdan eğitim örgütü yöneticilerinin 
çok yönlü olması, bir taraftan öğrencilerin en iyi şekilde yetiştirilmesini sağlaması, diğer 
taraftan öğretmenin etkili bir şekilde çalıştırılması ve hizmet içinde yetiştirilmesi için uygun 
örgütsel iklimi sağlaması beklenir (Çelik, 2015: 41). Bunları yaparken aynı zamanda da 
okulda günübirlik karşılaşılan birçok sorunun çözümü üzerinde odaklanması gerekmektedir. 
Bu önemli görevlerin etkili olarak gerçekleştirilmesi, hem de eğitim sisteminin yapı ve 
isleyişindeki yetersizliklerin aşılabilmesi, okul müdürlerinin başarılı yönetimsel davranışlarda 
bulunmasına ve öğretimsel liderlik becerilerini göstermesine bağlıdır.  

Öğretimsel liderlik, doğrudan öğrenciler, öğretmenler, öğretim programı ve öğretme 
öğrenme süreçleri ile ilgili bir liderlik yaklaşımıdır (Murphy, 1998: 12). Okul müdürünün 
öğretim kadrosunu etkileyerek onlar aracılığıyla okulun eğitsel amaçlarının yerine getirmesini 
sağlamada sergilediği davranışlar bütünüdür (Şişman, 2014: 55). Bu bağlamda öğretimsel 
liderliğin adeta bir yapıştırıcı gibi okulun amaçlarını, öğretmen ihtiyaçlarını ve öğrencinin 
öğrenmesini bir araya getirdiği söylenebilir (Bays ve Crockett, 2007: 144).  Bu liderlik, iyi 
öğrenciler yetiştirmek ve öğretmenler için arzu edilebilir öğrenme ortamları oluşturmak 
amacıyla okul müdürlerinin okulla ilgili bireylerin gizil gücünü ortaya çıkarabilme ve bunu 
okul süreçleri içinde sürdürme gücü ve davranışları olarak da tanımlanabilir. Okulun çalışma 
çevresinin tatmin edici ve üretken bir hale getirilmesi amacıyla, müdürün kendisinin 
gösterdiği ya da başkaları tarafından gösterilmesini sağladığı davranışlardır (Çelik, 2015: 44).  

Alan yazında öğretim liderinin göstermesi gereken davranışlar bazı kaynaklarda üç 
bazılarında ise, dört, beş veya altı temel boyutta toplanmıştır (Blasé ve Blasé, 2000:130; 
Çelik, 2015: 46; Hallinger, 1982 den akt. İnandı ve Özkan, 2006: 127; Marks ve Printy, 2003: 
373; Şişman, 2014: 59; Tanrıöğen, 2000: 68). Bu boyutlar misyon ve amaç tanımlama, okulun 
öğrenme iklimi geliştirme, öğrenme için kaynak sağlama, okul kadrosunu geliştirme, program 
ve öğretimi yönetme ile öğretmenleri denetleme-değerlendirme gibi başlıklar altında 
toplanmıştır. Bu temel boyutların dışında öğretim liderleri, öğretim sürecinde görünen kişi ve 
öncü olma, zamanı ve kaynakları iyi kullanma, etkili iletişimi sağlama, yansıtıcı olma, 
işbirliğine yönelik bir kültürün oluşumunda temel görevleri yerine getirirler (Lambert, 2002: 
38).  

Bu ifadelerden yola çıkıldığında, öğretim lideri olarak okul müdürünün; eğitim 
çalışanları arasındaki ilişkileri güçlendiren, eğitim ve okulun amaçlarını geliştiren, öğrenme 
için gerekli olan kaynakları sağlayan ve öğretmenleri denetleyip değerlendiren bir kişi olması 
beklenir (Çelik, 2015: 39-50). Kısacası, okulun akademik performansını geliştirmek amacıyla 
eğitim öğretimi destekleyen olumlu okul ortamını oluşturması istenir. Bu nedenle öğretimsel 
liderlik kavramı birçok araştırmacı tarafından ele alınarak incelenmiştir. Bu araştırmaların 
bazılarında; öğretimsel liderlik ile öğrenci başarısı (Krug, 1992: 359), kolektif öğretmen 
yeterliği (Çalık, Sezgin, Kavgacı ve Kılınç, 2012: 2488), örgütsel vatandaşlık (Ünal ve Çelik, 
2013: 239), öğretmenlerin motivasyonları (Ergen, 2009: 95), örgütsel bağlılıkları (Serin ve 
Buluç, 2012: 435), örgüt iklimi (Tahaoğlu ve Gedikoğlu, 2009: 274.), okulun etkililiği 
(Özdemir ve Sezgin, 2002: 266) ele alınmıştır. Bazılarında ise, öğretimsel liderliğin okullarda 
ne derece uygulanabildiği incelenmiştir (Aksoy ve Işık, 2008: 235; Can, 2007: 228; Cerit, 
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2007: 88; Çalık ve Şehitoğlu, 2006: 94; Dağlı, 2000: 431; Hallinger, 2005: 221; İnandı ve 
Özkan, 2006: Şişman, 2014: 165 ve Wildly ve Dimmoc, 1993: 43). Öğretimsel liderliğin 
okullarda ne derece uygulanabildiği üzerine yapılan araştırmaların bazıları nitel araştırma 
deseniyle gerçekleştirilmiştir (Aktepe ve Buluç, 2014: 227; Blasé ve Blasé, 2000: 130; 
Halverson, vd., 2007: 159; Msila, 2013: 81; Prytula, Noonan ve Hellsten, 2013: 1; Summak 
ve Şahin, 2013: 1; Timperley, 2005: 3). Ancak konuyla ilgili ulaşılabilen araştırmalardan yola 
çıkıldığında, ulusal alanyazında konuya ilişkin nitel araştırmaların azlığı dikkat çekmektedir. 
Oysa öğretmen görüşlerinin derinlemesine ve ayrıntılı incelenmesine dayalı bu tarz 
çalışmaların, okullarda görevli yöneticilerin öğretimsel liderlik yeterliliklerinin artırılmasında 
ve okul yöneticilerinin görev tanımlarının değerlendirilmesinde yol göstereceği olacağı 
düşünülmektedir.  Ayrıca, okullarda 4+4+4 olarak adlandırılan yeni bir yapılanmaya 
gidilmesi, okul müdürü atamalarında yeni bir sisteme ve anlayışa geçilmesi konunun detaylı 
olarak araştırılmasının önemli artırmaktadır. Tüm bu sebeplerden dolayı, araştırmada 
öğretmen görüşlerine dayalı olarak okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarını 
belirlemek amaçlanmıştır.  

 
2. YÖNTEM 
2.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemi esas alınmış ve olgubilimi deseni kullanılmıştır. 
Bu araştırma deseninin amacı, bireylerin bir olguya ilişkin deneyimlerini, algılarını ve ona 
yüklediği anlamları ortaya çıkarmaktır  (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 72).   

2.2. Çalışma Grubu 
Araştırmanın çalışma grubu, Burdur il merkezinde bulunan 11 devlet ilkokulundan basit 

seçkisiz örnekleme yönteminden tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Okullar 
öğrenci sayılarına göre 250’den az ve fazla olarak iki tabakaya ayrılmıştır. Tabakalardaki okul 
sayısı dikkate alınarak 250’den fazla öğrencisi olan iki okul, az öğrencisi olan üç okul rastgele 
çalışma kapsamına alınmıştır. Örnekleme dâhil edilen okullardan random yöntemi ile ikişer 
öğretmen çalışma grubuna alınmış ve araştırmanın çalışma grubu 10 sınıf öğretmeninden 
oluşmuştur.   

2.3. Veri Toplama Aracı 
Veri toplama aracını geliştirmek amacıyla, araştırma konusuyla ilgili alanyazın taraması 

yapılmış, benzer araştırmalarda kullanılan veri toplama araçları incelenmiş, uzman öğretim 
üyelerinin görüşlerine başvurularak soru havuzu oluşturulmuştur. Oluşturulan maddeler 
eğitim bilimleri ve ölçme değerlendirme uzmanlarının görüşlerine sunulmuştur. Görüşler 
doğrultusunda maddelerden bir kısmı elenmiş, bazılarında ise ifade ve anlatım bakımından 
gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Hazırlanan sorularla iki sınıf öğretmenine ön uygulama 
yapılmış ve benzer cevaplara götüren sorular birleştirilmiştir. Ardından dil ve anlatım 
bakımından bir Türkçe öğretmenine okutularak görüşme formunun son hali verilmiştir. 
Görüşme formu kişisel bilgilerin ve beş adet açık uçlu sorunun yer aldığı iki ana bölümden 
oluşmaktadır.   
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2.4. Verilerin Toplanması ve Analizi 
Görüşmeler öncesinde çalışma kapsamındaki öğretmenlere konuyla ilgili bilgi verilmiş 

ve görüşme günü ve saati belirlenmiştir. Her bir görüşme yaklaşık 30 dakika sürmüştür. 
Görüşmelerde katılımcıların izniyle ses kayıt cihazı kullanılmıştır.  Görüşme süreciyle elde 
edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle deşifre edilmiştir. Bu amaçla yazıya geçirilen 
görüşmeler araştırmacı tarafından okunarak temalar belirlenmiştir. Ardından alanda yetkin bir 
başka araştırmacıdan temaları belirlemesi istenmiştir. Araştırmacılar tarafından ayrı ayrı 
belirlenen temalar karşılaştırılmıştır. Görüş ayrılığına düşülen temalarda uzman görüşüne 
başvurulmuştur. Uzman görüşü sonrasında araştırmacılar tarafından ikinci bir okuma 
yapılarak temalara son hali verilmiştir. Katılımcıların görüşlerinden birebir alıntı yapılırken 
Ö1, Ö2, …Ö10 şeklinde kodlar kullanılmıştır. 

 

3. BULGULAR 
Araştırmanın bu bölümünde, okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarını 

gösterme düzeylerine ilişkin öğretmen görüşlerine yönelik bulgular yer almaktadır ve her bir 
araştırma sorusu bir alt başlık şeklinde ele alınmıştır. 

1) Araştırmanın ilk sorusu, “Okul müdürünüz, okulunuz için amaçlar ve hedefler belirler mi? 
Bu amaç ve hedeflere ulaşılması için ne tür stratejiler uygular? Lütfen örnek vererek 
açıklayınız.” şeklindedir. Elde edilen bulgular Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1.  Müdürlerin amaç ve hedef belirleme ve uygulama düzeyi Hata! Bağlantı 
geçersiz.Tablo 1 incelendiğinde, yedi öğretmenin müdürlerin okullarına dair amaç ve hedefler 
belirlediklerini düşündükleri anlaşılmaktadır. Ancak bu katılımcılar, okulun vizyonu-
misyonu/amaç ve hedefleri hakkında kendilerine herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu 
algıya, formal veya informal toplantılarda müdürlerinin konuşmalarından vardıklarını 
belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra çok az katılımcı, müdürlerinin belirledikleri amaç ve 
hedeflere ulaştıracak stratejiler uyguladığını bildirmiştir (n=3). Örnek katılımcı ifadeleri 
aşağıda verilmiştir. 

“Genellikle, misyon ve vizyon sözde kalıyor, buna ilişkin uygulamalar adet yerini bulsun diye yapılıyor.” 
(Ö6). 

“Müdürüm okulda ayın öğrencisi projesini başlattı. Bu uygulama ile öğrenci ve okulun başarısını artırmak 
ve eğitim boyutunda öğrencilerimizin gelişimini desteklemek hedeflenmiştir. Bu uygulamanın 
okulumuzun misyonu gerçekleştirmek için yapılan bir strateji olduğunu düşünüyorum.” (Ö 10). 

 “Müdürüm okulumuz için amaç ve hedefler belirler. Örneğin belirlediği hedeflerden biri okulumuzun 
tanıtımı idi. Bu amaçla da milli eğitim müdürlüğüne yapılacak olan sergiye ilkokulların da katılmasını 
teklif etti. Bu sergide okulun tanıtımı ile ilgili çalışmalar yapmayı planladı .”(Ö 7). 

2) Araştırmanın ikinci sorusu, “Müdürünüz, okul amaç/hedeflerini sizlerle ve paydaşlar ile 
paylaşır mı? Paylaşırsa hangi ortamlarda paylaşır? Lütfen örnek vererek açıklayınız.” 
şeklindedir. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak elde edilen sonuçlar Tablo 2’te 
verilmiştir. 
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Tablo 2. Müdürlerin okul amaç ve hedeflerini paylaşma düzeyi 
Temalar f 

Paylaşmaz 6 
İnformal toplantılarda paylaşır 2 
Formal toplantılarda paylaşır 2 

Tablo 2 incelendiğinde, okul müdürlerinin genellikle okulun misyon ve vizyonunu, 
amaç ve hedeflerini çalışanları ile paylaşmadığı anlaşılmaktadır (n=6). Bununla birlikte 2 
katılımcı informal, 2 katılımcı formal toplantılarda yeri geldiğinde bu konulara değinildiğini 
bildirmiştir. Örnekler katılımcı görüşleri aşağıda verilmiştir.  

“Müdürüm okulumuzun misyonu/vizyonu hakkında bizleri bilgilendirmek için bir toplantı yapmadı 
Ancak, bazen öğretmenler kurulu toplantılarında bazen gayri resmi olarak bir araya geldiğimizde konuyla 
ilgili hatırlatmalar yapar.” (Ö1). 

“Müdürüm, okulumuzun vizyonunu/misyonunu ya da hedef/amaçlarını öğretmenlerle paylaşmadı. 
Velilerle de paylaştığına şahit olmadım ve onlarla da paylaşmadığını düşünüyorum.” (Ö5). 

“Okulumuzda uygulanan ayın öğrencisi projesinin amacı hakkında okul müdürümüz tarafından 
öğretmenler kurulunda bilgi verildi. Neden dile getirildi ve tartışmaya açıldı. Öğretmenlerle yapılan 
istişare sonucunda uygulamaya konuldu.” (Ö10). 

3) Araştırmanın üçüncü sorusu, “Müdürünüz, olumlu okul iklimi ve öğrenme ortamı 
oluşturmak ve sürdürmek için neler yapar? Lütfen açıklayınız” şeklindedir. Elde edilen 
bulgular Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Olumlu öğrenme ortamı oluşturma ve sürdürme durumu 
Temalar f 

Çalışmaları ödüllendirme 1 
Ekip çalışmasını özendirme 2 
Öğretim zamanını etkin kullanma 9 
Mesleki gelişimi destekleme 10 
Görünen kişi olma 9 

Tablo 3 incelendiğinde, okul müdürleri olumlu öğrenme ortamı ve okul iklimi 
oluşturmak ve sürdürmek için genellikle çalışanların mesleki gelişimlerine destek olma 
(n=10), öğretim zamanının etkili kullanılması (n=9) ve görünen kişi olma (n=9) gayretinde 
oldukları görülmektedir. Katılımcıların çok azı ise bu amaç doğrultusunda müdürlerinin ekip 
çalışmasını özendirme ve ödüllendirme davranışı sergilediklerini bildirmiştir. Örnek katılımcı 
görüşleri aşağıdadır:  

“Müdürüm okulda öğretim zamanını iyi kullanılmasına dikkat eder. Dersten öğrenci ve öğretmen 
çağırmaz. Velileri de uyarır, öğretmenlerle görüşmelerini teneffüslerde yapmalarını ister.” (Ö4) 

“Müdürüm seminer ve konferanslara katılmamızı destekler, hatta zaman zaman bazı konularda okulda 
kendisi de seminer verir.” (Ö7) 

“Müdürüm okulun her yerindedir. Bazen öğretmenler odasında bazen de koridorlarda öğrenciler, 
öğretmenler ve velilerle bir aradadır.” (Ö3) 

4) Araştırmanın dördüncü sorusu, “Okul müdürünüz, öğretim programının uygulanmasında 
öğretmene gerekli ortam ve imkânı sağlamak amacıyla neler yapar? Açıklayınız.” 
şeklindedir. Analiz sonucunda ulaşılan bulgular Tablo 4’te verilmiştir. 
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Tablo 4. Programın uygulanması için uygun ortamı sağlama 
Temalar f 

Teknolojik araç gereç sağlama 10 
Öğretim araç gereci sağlama 10 
Temizlik-bakım-onarım işleri 9 

Tablo 4 incelendiğinde, okulda öğretim programının uygulanması amacıyla müdürlerin, 
genellikle, teknolojik ve öğretim araç gereci sağlama (n=10), sınıfların bakım onarım 
temizliği (n=9) için çabalar sarf ettiği anlaşılmaktadır. Örnek katılımcı görüşleri aşağıda 
verilmiştir.    

“Müdürüm öğretim programının iyi uygulanması için bilgisayarlarımızı yeniledi, yazıcı ayarladı, 
sınıfımızı boyattı, perdeleri yeniledi.” (Ö10) 

“Müdürüm bu amaçla sınıf kapılarını yeniledi. Bilgisayar, projeksiyon ile ilgili eksikleri tamamladı.”(Ö 
7). 

“Okul müdürüm bu amaçla daha çok fiziki şartların geliştirilmesine çalışır” (Ö 3). 

5) Araştırmanın beşinci sorusu, “Okul müdürünüz öğretim sürecini denetlemek ve 
değerlendirmek için neler yapar? Örnek vererek açıklayınız?” şeklindedir. Bulgular Tablo 
5’de verilmiştir. 

 

Tablo 5. Öğretim sürecini denetleme ve değerlendirme 
Temalar f 

Bir şey yapmaz 4 
Sınıfların başarı durumlarını takip eder 6 
Başarılı veya sorunlu öğrencileri izler 5 
Sınıf ziyaretlerinde bulunur 4 
Etkinliklere katılarak geri bildirim verir 6 

Tablo 5 incelendiğinde, okul müdürlerinin öğretim sürecini denetlemek ve 
değerlendirmek amacıyla sınıfların başarı durumlarını takip ettiği (n=6), başarılı ve sorunlu 
öğrencileri izlediği (n= 5), sınıf ziyaretlerinde bulunduğu (n= 4), etkinliklere katılarak geri 
bildirimler verdiği (n=6) anlaşılmaktadır. Katılımcıların diğer yarısı ise bu bağlamda 
müdürlerin görevlerini tam anlamıyla yerine getirmediklerini düşünmektedir. Okul 
müdürlerinin öğretim sürecini denetleme ve değerlendirme düzeyi ile ilgili bazı katılımcılara 
ait görüşler aşağıda verilmiştir.  

“Müdürüm sınıfımı tanımaz, başarı durumu hakkında da bilgi sahibi değildir. Yıl bitiyor sınıfıma bir kez 
bile gelmedi.” (Ö 5). 

 “Müdürüm dönem başında yapılan toplantılarda sınıfımızdaki sorunlu öğrencileri kendisine bildirmemizi 
istedi. Ayrıca öğrencilerin ailevi problemlerini bilir; rehberlik araştırma merkezine yönlendirilen 
öğrencileri takip eder. Ara sıra sınıfımıza gelip çalışmalarımız hakkında bilgi alır. Ama ders dinlemeye 
gelmedi. Sanırım zamanı olmadı.” (Ö10). 

“Müdürümüz bizzat sınıfa girerek ders dinler. Sorunlu öğrencilerin durumunu sınıf öğretmeni ve veli 
işbirliği ile çözmeye çalışır.”  (Ö1) 
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4. TARTIŞMA 
Araştırmada, öğretmenlerin çoğu, okul müdürlerinin okullarıyla ilgili amaç ve hedefler 

belirlediğini düşünmektedir. Ancak bu konuyla ilgili kendilerine bilgilendirme yapılmadığı, 
bu algıya formal veya informal toplantılardaki müdür konuşmalarından vardıklarını 
bildirmişlerdir. Çok az katılımcı, müdürlerinin belirlenen amaç ve hedeflere ulaştıracak 
stratejiler geliştirdiklerini ve bunları uygulamaya geçirdiklerini belirtmiştir. Bu bağlamda 
araştırmanın, müdürlerin okulları için amaçlar belirlediklerini (Aksoy ve Işık, 2008: 241; 
Sağır ve Memişoğlu, 2012: 5) ve amaçları çalışanlara açıklama görevini ara sıra yaptıklarını 
tespit eden araştırmalarla örtüştüğü söylenebilir. Bu görevi az düzeyde yerine getirdiklerini 
(Aktepe ve Buluç, 2014: 234 ve Sözüeroğlu, 2006: 46) ve belirlenen amaçları çalışanlarıyla 
çoğu zaman paylaştıklarını tespit eden araştırmalarla çeliştiği söylenebilir (Serin ve Buluç, 
2012: 452; Sözüeroğlu, 2006: 46). Bilindiği üzere, 5018 sayılı kanun gereği tüm kamu 
kurumlarının stratejik plan yapma ve bu plan dahilinde vizyon ve misyon ve bunlarla ilgili 
amaç ve hedefleri belirlemeleri kanuni zorunluluktur. Bu bakımdan her okul müdürünün en 
azından bu plan dâhilinde olsa da okulluyla ilgili vizyon ve misyonu tanımlama ve amaç ile 
hedefler belirlemesi gerekmektedir. Dolayısıyla araştırmada böyle bir sonuca ulaşılmasında, 
okul yöneticilerinin öğretmenlerin bu konuyla ilgili çok katkılarının olmayacağını 
düşünmeleri ve katılımcı yönetim anlayışını benimsememiş olmaları yol açmış olabilir. 
Bunun yanında araştırmada, az da olsa bazı katılımcılar, müdürlerinin belirlenen amaç ve 
hedeflere ulaştıracak stratejiler geliştirdiklerini ve bunları uygulamaya geçirdiklerini 
belirtmiştir. Bu durum, müdürlerin kanuni zorunluluktan dolayı stratejik plan kapsamında 
geliştirdikleri okula yönelik stratejilerin kâğıt üzerinde kaldığını, hayata geçirilemediğini 
düşündürmektedir.   

Araştırmada, müdürlerin okullarında olumlu öğrenme ortamı ve okul iklimi oluşturmak 
ve sürdürmek için genellikle çalışanlarının mesleki gelişimlerine destek olma çabasında 
oldukları saptanmıştır. Araştırmanın bu bulgusu,  Aktepe ve Buluç (2014: 236), İnandı ve 
Özkan (2006: 138) ile Sözüeroğlu’nun (2006: 48-49) bulgularıyla çelişirken Aksoy ve Işık’ın 
(2008: 244) bulgularıyla uyumludur. Ayrıca, bu amaç doğrultusunda müdürlerin çoğunlukla, 
öğretim zamanının korunması amacıyla öğretim zamanının kesintiye uğramamasını 
engelleyici davranışlarda bulundukları görülmüştür. Elde edilen bu sonuçlar Aktepe ve Buluç 
(2014: 236) ile İnandı ve Özkan’ın (2006: 135) sonuçlarına benzerdir. Bunların dışında 
araştırmada, okul müdürlerin görünen kişi olmaya gayret gösterdikleri belirlenmiştir. Ulaşılan 
sonuç Aktepe ve Buluç (2014: 236) ile İnandı ve Özkan’ın (2006: 135) bulgularıyla 
çelişmektedir. Aktepe ve Buluç, okul yöneticilerinin olumlu öğrenme ortamı ve okul iklimi 
oluşturmak ve sürdürmek için okul ortamında görünen kişi olması gerektiğini fakat idari 
işlerden dolayı odalarından çıkamadıklarını bildirmişlerdir. Gümüşeli’ye (1996: 204) göre de 
rutin idari işler müdürün zamanının büyük bir kısmını öğretimle ilgili olmayan işlerle 
harcanmasına yol açmaktadır. Bu durum öğretim liderliğine yönelik rollere kesintisiz zaman 
ayırmasını ve ulaşılabilir olmasını engellemektedir.  

Araştırmada az sayıda katılımcı müdürlerinin olumlu öğrenme ortamı ve okul iklimi 
oluşturma amacıyla ekip çalışmasını özendirmeye ve çalışanları ödüllendirmeye çalıştıklarını 
belirtilmiştir.  Benzer bulgulara Aksoy ve Işık (2006: 244) ile İnandı ve Özkan (2006: 137) da 
ulaşılmıştır. Araştırmada sonuçların bu doğrultuda olması, 2013 yılında yapılan mevzuat 
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değişikliğiyle2 okul müdürlerin ödül verme alanının iyice sınırlandırılmış olmasından 
kaynaklanmış olabilir. Gümüşeli (1996: 203) merkezi yönü ağır basan eğitim sistemlerinde bu 
benzeri yetkilerin merkezde toplanmış olmasının ödüllendirme gibi öğretim liderliği 
etkinliklerini önemli ölçüde sınırlandıran nedenler arasında göstermektedir.  

 Araştırmanın bir diğer bulgusuna göre, katılımcıların tamamı okul müdürlerinin 
öğretim programının uygulanması için gerekli ortamı sağlamak adına çoğunlukla, fiziki 
şartların iyileştirilmesi, araç gereç ihtiyacının karşılanması ve okulun temizlik bakım onarım 
işlerinin yapılması yönünde davranışlar sergilediklerini bildirmiştir. Bu sonuç, Saygınar 
(2006: 73) ve Şişman’ın (2014: 174) bulgularıyla benzerlik gösterirken, müdürlerin bu alanda 
yetersiz olduklarını tespit eden Aktepe ve Buluç’un (2014: 241) bulgularıyla çelişmektedir. 
İlgili literatür incelendiğinde, öğretim lideri olarak okul müdürlerinin öğretim programının 
uygulanması boyutunda yönetici, öğretmen, öğrenci ve diğer personel arasında takım ruhu 
yaratma, tüm öğrencilerin öğrenebileceği ve başarılı olabileceği inancını yerleştirme, 
öğretmenler ve öğrenciler arası kaynaşmayı sağlayacak sosyal faaliyetlere öncelik verme gibi 
davranışlarda bulunması beklenmektedir (Şişman, 2014: 187). Araştırmada bu yönlü 
bulgulara ulaşılamamıştır. Bu durum, müdürlerin daha çok yaptıklarını en kısa sürede somut 
olarak gösterebilme gayretinde oldukları anlamına gelebilir. Araştırmanın yapıldığı dönemde 
Türkiye’de birçok okulun yöneticisi ya görevden alınmış ya da başka okullara atanmıştır. 
Çalışma kapsamındaki okulların yöneticileri de bu değişiklikle göreve gelmiştir. Dolayısıyla, 
bu sebepten kaynaklı olarak müdürler, hem üst yönetime hem de okul ailesine kendilerini 
kabul ettirebilmek amacıyla kısa vadede elle tutulur çalışmalara yönelmiş olabilir.  

Ayrıca, araştırmada öğretmenlerin yaklaşık yarısı, okul müdürlerinin öğretimsel liderlik 
boyutlarından öğretim sürecini denetleme ve değerlendirme amacıyla sınıfların başarı 
durumlarını takip ettiklerini, başarılı ve sorunlu öğrencileri izlediklerini, sınıf içi ziyaretlerde 
bulunduklarını ve geri bildirimler verdiklerini belirtirken diğer yarısı bu bağlamda müdürlerin 
görevlerini tam anlamıyla yerine getirmediklerini düşünmektedir. Benzer şekilde, İnandı ve 
Özkan (2006: 233) müdürlerin ara sıra öğrenci gelişimi ile ilgilendiğine, Argon ve Mercan 
(2009: 7), öğretim zamanının etkili kullanılması ve değerlendirme aracı olarak sınıfları ziyaret 
etme davranışını en düşük düzeyde gerçekleştirdiklerine ulaşmışlardır. Ayrıca araştırmacılar 
sınıf içi gözlemler sonrasında öğretmenlere geribildirimde bulunmanın da yetersiz olduğu 
bulgusuna ulaşmışlardır.  Sağır ve Memişoğlu  (2012: 7) ve Sözüeroğlu (2006: 48) okul 
yöneticilerinin sınıfları ziyaret etme davranışlarını çok yapmadıklarına ulaşmışlardır. 
Dolayısıyla araştırmanın bu bulgusunun literatürle uyumlu olduğu söylenebilir. Ancak 
dersleri zamanında başlatılıp bitirilmesinin yanında olup bitenleri öğrenmek için yöneticilerin 
sınıfları ziyaret etmeleri beklenir. Daha önce belirtildiği gibi, çalışma kapsamındaki okul 
müdürleri yapılan son değişiklikle göreve geldiğinden ya da görev yapmakta oldukları okula 
yeni görevlendirildiğinde öğretmenler üzerinde “gelir gelmez bizi denetliyor” algısı 
oluşturmamak adına sınıf ziyaretlerinden uzak durmuş ve geri bildirimde bulunmamış olabilir.  

 
 
 

                                                           
2 MEB Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Öğretmen görüşleri doğrultusunda okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarının 

belirlendiği araştırmada 

1) Çoğu okul müdürünün okullarıyla ilgili amaç ve hedefler belirledi, ancak bu 
konuyla ilgili öğretmenlere bilgilendirme yapılmadığı, öğretmenlerin bu algıya 
formal veya informal toplantılardaki müdür konuşmalarından vardıkları 
saptanmıştır.  

2) Çok az okul müdürünün okula yönelik belirlenen amaç ve hedeflere ulaştıracak 
stratejiler geliştirdikleri ve bunları uygulamaya geçirdiklerine ulaşılmıştır.  

3) Okulda olumlu öğrenme ortamı ve okul iklimi oluşturmak ve sürdürmek için 
müdürlerin genellikle çalışanlarının mesleki gelişimlerine destek olma çabasında 
oldukları, ekip çalışmasını özendirmeye ve çalışanları ödüllendirmeye çok 
yanaşmadıkları anlaşılmıştır.  

4) Okulda öğretim programının uygulanması için gerekli ortamı sağlamak adına okul 
müdürlerinin çoğunlukla, fiziki şartların iyileştirilmesi, araç gereç ihtiyacının 
karşılanması ve okulun temizlik bakım onarım işlerinin yapılması yönünde 
davranışlar sergiledikleri saptanmıştır. 

Sonuç olarak, araştırma bulgularına dayanarak, okul müdürlerinin öğretimsel liderlik 
davranışlarını istenilen düzeyde göstermedikleri söylenebilir. Araştırmada ulaşılan sonuçlar 
doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir. Okul yöneticilerinin görev tanımları öğretimsel 
liderlik rolleri öne çıkarılacak şekilde yeniden yapılandırılabilir ve müdür değerlendirme 
ölçütleri öğretimsel liderlik davranışlarına göre belirlenebilir. Buna uygun performans-ödül 
veya terfi sistemi getirilebilir. Ayrıca mevcut okul yöneticilerine düzenlenen seminer ve 
eğitimlerde öğretimsel liderlik başta olmak üzere liderlik eğitimleri verilebilir. Benzer 
çalışmalar farklı eğitim kademelerinde ve özel okullardaki öğretmenler ile gerçekleştirilip 
elde edilen bulgular karşılaştırılabilir. 
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TURİZM PAYDAŞLARI AÇISINDAN DİYARBAKIR’IN MARKA ALGISI VE 
GELECEĞİ 

 

Sadık SERÇEK* 

Öz 

Bu araştırmanın amacı, Diyarbakır kentinin markalaşmasını ve sürdürülebilirliğini kentteki turizm paydaşlarının 
görüşleri temelinde değerlendirmektir. Genel tarama türünde betimsel olan bu araştırmanın evrenini 
Diyarbakır’daki turizm paydaşları oluşmaktadır. Turizm paydaşları evreninden örneklem alma yoluna gidilmeyip 
evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmış ve 151 turizm paydaşına ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Turizm 
Paydaşlarının Diyarbakır Markası Algılaması Veri Toplama Aracı” kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler 
SPSS (Statistical Package for the Social Science) ve AMOS (Analysis of Moment Structures) paket programları 
ile analizi yapılmıştır. Analiz yöntemi olarak; betimsel istatistikler yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular, 
Diyarbakır’ın marka kent olma potansiyeline sahip olduğunu, surların Diyarbakır’a özgü bir özelliğin olduğunu, 
Diyarbakır’ın sloganının Kültür Diyarı olabileceğini belirtmişlerdir. Diyarbakır’ın yemekleri ve tarihi 
zenginliğinin kentin markalaşması açısından avantaj sağlayacağı, kentin “çekici” olarak nitelendirildiği, halkın 
sıcak, geleneksel ve samimi olarak nitelendirildiği görülmüştür. Turizm paydaşları, Diyarbakır’ın 
markalaşmasını olumlu karşıladıkları, önemli olduğunu ve bunun için yurtdışında yaşayan Diyarbakırlıların 
markalaşma sürecine dâhil olmaları gerektiğini belirtmişlerdir. Turizm paydaşları ayrıca, gelecekte Diyarbakır’ın 
bölgenin ulaşım merkezi; sağlık merkezi ve kongre fuar merkezi olabileceğini belirtmişlerdir. Araştırmadan elde 
edilen sonuçlar, aslında Diyarbakır’ın bölgede önemli bir konuma sahip olduğunu ve bunun değerlendirilerek 
sürdürülebilir turizm kalkınması yaratarak marka kent olabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Markalaşma, Kent Markalaşması, Sürdürülebilir Turizm. 

THE OPINION OF TOURISM SHAREHOLDERS ABOUT BRAND PERCEPTION OF 
DİYARBAKIR AND THE FUTURE 

Abstract 

The purpose of this study is to evaluate branding and sustainability of Diyarbakır city based upon the opinion of 
the tourism shareholders. The universe of this universal screening and descriptive survey consists shareholders in 
the city. Instead of taking a sample group of tourism shareholders universe, total of 151 tourism shareholders 
were reached for the survey. “The questionnaire of shareholders perception of Diyarbakır”  was used as data 
collection tool. All data gained from the survey was analyzed by using SPSS and AMOS packaged softwares. 
Descriptive statistics were used as analysis method. Findings from the survey show that Diyarbakır –the city 
which is becoming a brand city- is a world city and a brand city. Besides, the shareholders who attended this 
research indicate that Diyarbakır has a potential to be a brand city and the motto of the city is “Destination of 
Culture”. It is indicated that Diyarbakır Cuisine and historical richness would provide an advantage on becoming 
a brand city, the city is “attractive”, and the local people are friendly, traditional and frank. Tourism shareholders 
agree with being a brand city is important for Diyarbakır, thus Diyarbakır natives who live abroad should be 
involved in this process. Furthermore, they indicate that Diyarbakır would become a centre of transportation, 
health and congress. The results of this research show that Diyarbakır has a significant position in the region and 
by taking advantage of this situation Diyarbakır can be a brand city in the context of sustainable tourism 
development. 

Keywords: Branding, City Branding, Sustainable Tourism. 
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1. GİRİŞ 
Turizm gelirlerinin ülke ekonomilerindeki payı her geçen gün artmakta, gelirler 

yükselirken bu gelirden daha fazla pay alma konusunda turizm bölgeleri arasındaki rekabet de 
giderek şiddetlenmektedir. Dünya ülkeleri arasında; ekonomik sınırlar ortadan kalkmakta 
küreselleşme süreci gün geçtikçe hız kazanmaktadır. Küreselleşmenin sonucunda ortaya çıkan 
yeni oluşumlar, özellikle de ulaşım araçlarındaki hız, konfor, kapasite ve fiyat faktörlerindeki 
gelişmeler sonucunda, küresel seyahatlerin gelişmesi hızlanmıştır. 

Beklenen büyüme ve gözlemlenen yeni eğilimler turizmi o derece stratejik bir konuma 
taşımıştır ki turizm, ziyaret edilen alanların korunması ve yöre halkı ile ziyaretçilerinin çevre 
bilincinin arttırılmasında kullanılabilecek önemli bir araç olabilir. Doğal, tarihi ve kültürel 
kaynakların korunması için gerekli olan mali kaynakların turizm sayesinde kazanılması, 
ziyaretçiler ile yöre halkının bilinçlendirilmesi ve eğitim programları sayesinde 
sağlanabilmektedir. Ancak tüm bu çalışmalardan başarılı sonuçlar elde edilebilmesi için, 
turizm faaliyetlerinin uzun vadede sürdürülebilir yaklaşımlar içinde ve dikkatli bir şekilde 
planlanması, yönetilmesi ve izlenmesi gerekmektedir. Çünkü özellikle ekonomik nedenlerle 
kitle turizmini destekleyen, ülkemizin de içinde bulunduğu ülkelerde yaşanan deneyimler 
göstermektedir ki turizm zaman içinde, yöredeki sosyal yapı, doğal kaynaklar ile kültürel 
değerler üzerinde olumsuz etkiler ortaya koyabilmektedir. Dolayısıyla, turizm ülkemiz için 
her ne kadar gün geçtikçe önemli hale gelse de turizmin sürdürülebilir gelişimine olan 
gereksinim halen güncelliğini korumaktadır.  

Uluslararası ekonomide yaşanan küreselleşme eğilimleri, turizm destinasyonlarının 
üzerinde de etkide bulunmakta ve dünya turizm gelirlerinden pay almak isteyen 
destinasyonlar arasındaki rekabet hızla artmaktadır. Destinasyonlar, kendilerini pazarlamak ve 
tüm dünyadaki diğer destinasyonlar ile rekabet edebilmek adına markalaşma sürecinin 
gerekliliklerini yerine getirmek durumunda kalmışlardır. Markalaşmanın olmazsa olmaz ilk 
kuralı, kaliteli ürün ilkesi başta olmak üzere; alt ve üst yapı çalışmalarındaki olumsuzluklar, 
tahrip edilen ve betonlaştırılan bir doğa gibi olumsuzluklar, kendi memleketlerini bırakıp 
başka topraklarda ziyarette bulunmak isteyenler için pek de iç açıcı bir görüntü 
sergilememektedir. Türkiye’nin dünya turizmi içindeki payını arttırabilmesi için marka haline 
gelmesi gerekmektedir. Marka oluşturma sürecinde kaliteli ürün bir gerekliliktir. Markalaşma 
süreci bu gereklilikler yerine getirildikten sonra uygulamaya geçilecek bir özelliktir. Türkiye 
destinasyonlarının dünya pazarında hak ettiği yere gelebilmesi için, üründe kaliteyi 
arttırdıktan sonra markalaşma sürecini iyi bir şekilde tamamlaması gerekmektedir. Dünya 
turizm pazarında artık ülkelerden öte bölgelerin ve kentlerin markalaştığı görülmektedir. 
Amaç, son yıllarda büyük bir talep gören Diyarbakır destinasyonuna olan bu talebi kalıcı 
kılabilmek ve müşteri bağımlılığı sağlayabilmesi adına markalaşma sürecinde nerede 
olduğunu belirleyebilmektir. 

 

2. LİTERATÜR TARAMASI  
Her geçen gün önemi artan turizm ve beraberinde turizm gelirleri ile beslenen çok 

sayıda alt sektörün ortaya çıkması ile birlikte, turizm tanıtım faaliyetleri, iletişim ve reklam 
çalışmaları markalaşma sürecinde etkin biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Uluslararası 
turizm pazarında Türkiye’nin en çok bilinen destinasyonları incelendiğinde kendilerine has 
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coğrafi, kültürel vb. potansiyelleri, fiziksel nitelikleri ve sundukları benzersiz değerler ile ön 
plana çıktıkları görülmektedir. 

Kentsel markalaşma kavramını ve sürecini sorgulayabilmek için öncelikle marka 
kavramına, özelliklerine ve markalaşma süreç ve stratejilerine değinmekte fayda vardır. Artık 
sadece ürünler ve hizmetler değil kentler, destinasyonlar ve hatta köyler markalaşmaktadır. 
Bu süreçte kent destinasyonunu bir marka olarak değerlendirmek gerekmektedir. Marka; mal 
ve hizmetleri tanımlayan ve onları rakiplerinden ayırt etmeyi amaçlayan bir isim, terim, işaret, 
sembol, şekil ya da bunların kombinasyonudur. Amerikan Pazarlama Derneğinin tanımına 
göre marka, bir satıcı veya satıcı grubunun ürün veya hizmetleri tanımlamaya, aralarındaki 
rekabette farklılaştırmaya yarayan isim, terim, tasarım veya bunların bileşimidir (Keller, 
1998: 2). 

Bir marka her şeyden önce ekonomik bir varlıktır. Çünkü maddi anlamda bir değeri 
vardır, yoksa kurumsal soyut bir varlık olarak kalır. Ticari olarak iflas etmesine karşın 
“marka” adı milyon dolarlarla ifade edilen marka örnekleri bu durumun somut göstergeleridir. 
Ekonomik bir varlık biçiminde tanımlamak kuşkusuz “marka” kavramı için yeterli değildir. 
Marka, “pek çok insan için pek çok şeyi ifade etmektedir” (Moon ve Millison, 2004: 30) ve 
ortaya konulan tanımlar markanın belirli bir yönünü ön plana çıkarmaktadır. Marka, aynı tür 
ürünler arasında fiyat değer karşılaştırması yapılmasını kolaylaştırır. Bu özellikle, tüketicilere 
kendileri için uygun ürünü tespit etme; üreticilere ya da aracılara da uygun fiyat politikası 
belirleme imkanı sağlar. 

Bu bağlamda marka tahmin edilebilir sonuçlar ile kullanım sağlayacak güvenilen ve 
inanılan ürün ve hizmetlerdir (Moon ve Millison, 2004: 30). Müşteri ve tüketicilerden gelen, 
onların imgeleminde algılanan duygusal ve işlevsel getirilere dayanan, ayrıcalıklı bir konum 
yaratan tüm izlenimlerin içselleştirilmiş bir özetidir (Knapp, 2003: 7). Bu bağlamda marka, 
müşterilerin kalplerinde ve zihinlerinde yaşayan bir varlıktır (Moon ve Millison, 2004: 31). 
Günümüz anlayışında bir marka, ürünün fonksiyon, değer ve imajının yansıması olarak 
sembolik bir değer taşımaktadır. Sürekli değişen pazarda markalar, kimliğin garantisi olarak, 
ürün değişse de ruhunun aynı kalmasını sağlar. Markalar sürekli yaşayan ve yaşatılan canlı bir 
yapıdır (Karahasan, 2000: 44). Bir ideali veya istenen tatmin düzeyini temsil eder (Moon ve 
Millison, 2004: 30). En önemli olan nokta ise bizim bir marka hakkındaki algılarımız, yani 
inançlarımız ve duygularımızdır (Morgan ve Pritchard, 2006: 300). 

Turizmde markalaşmanın ön koşulu turizm destinasyonun yeterli düzeyde gelişmesini 
sağlamak ve sürdürülebilir turizm düşüncesinin benimsenerek, kentin kendine özgü 
özelliklerini bozmayan faaliyetleri yerine getirmektir. Sürdürülebilirlikten bahsedebilmek için 
öncelikle belirli bir kalkınma düzeyine ulaşılmış olması gerekmektedir. 1970’li yıllarda 
geleneksel kalkınma anlayışından daha kapsamlı olarak doğal kaynakların ve çevrenin 
korunup sürdürülebilirliğin sağlanması yanında, sadece milli gelirin artması değil; aynı 
zamanda bu gelirin dağılımının da önemli olduğunun farkına varılması, çalışmaların bu yöne 
kaydırılmasına neden olmuştur. Birçok ülkede hızlı ekonomik büyüme nedeniyle milli gelirde 
sağlanan artışlara rağmen milli gelirin toplumun çeşitli kesimleri arasında adaletsiz bir şekilde 
dağılması ve adaletsiz olan gelir dağılımı nedeniyle bazı bölgeler zenginleşirken bazı 
bölgelerde aşırı yoksulluk yaşanması, aslında bu tür ülkelerde büyümenin toplumun büyük bir 
kısmına refah artışı sağlamadığı, aksine yoksulluk ve işsizlik artışına neden olduğu 
görülmüştür (Sarkım, 2007: 7). 
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Bu açıklamalarda, sürdürülebilirliği oluşturan üç bileşen öne çıkmaktadır; ekonomi, 
çevre ve toplum. Şekil 2’de bu üç bileşenin geçmişte, topluluklarda birbirinden bağımsız 
olarak ele alınmış olduğu görülmektedir. Bu oluşumda, toplumsal, ekonomik ve çevresel 
konular ayrı ayrı ele alındığında üretilecek sonuçların diğer bir bileşen için uzun vadede sorun 
teşkil ettiği bilinmektedir. Bu bağlamda, Şekil 2’de görülen, bileşenlerin birbirleri ile 
ilişkilendirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. 

 

 

 
Şekil 2: Toplulukları Oluşturan Ekonomi, Toplum Ve Çevre Bileşenleri 

 
 

 

Kaynak: Özmehmet, E. (2011). Dünya’da ve Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları, Yaşar 
Üniversitesi Dergisi, 3 (12), 1826-1852. 

Turizm faaliyetlerinin doğal ve kültürel kaynaklar üzerindeki olumsuz etkileri ve bu 
etkilerin turizmin kendi geleceğini tehlikeye attığının anlaşılmaya başlanması ile 
sürdürülebilirlik kavramı turizme de yansımıştır (Erdoğan ve Barış, 2007: 613). Sürdürülebilir 
turizm kavramı, “sürdürülebilir kalkınma”dan gelen ve bunu turizme uygulama anlamını 
içeren bir terimdir (Inskeep, 1991:461). Turizmin sürdürülebilir kalkınmada olumlu bir yer 
alabilmesi için çevre korumaya önem vermesi gerekir. 

Sürdürülebilir turizmde sadece ekonomik büyüme değil kalkınma hedefinin söz konusu 
olduğu görülmektedir. Bugüne dek süregelen turizm gelişimlerinde kısa vadeli ekonomik 
başarılar dikkate alınmaktadır. Kısa dönemde çevre kaygılarını geri plana bırakan ülkelerin, 
çevre konusunda kaygılı olan ülkelere göre daha hızlı büyüme gösterdikleri kabul 
edilmektedir. Ancak orta ve uzun dönemde bu, olası görülmemektedir. Gelişmiş ülkelerde 
bile kirlenmiş, bozulmaya uğramış çevre, ekonomik büyümeyi yavaşlatmaktadır (Çakılcıoğlu, 
2002). 

sürdürülebilirlik 

Ekonomi Toplum 

Çevre 

Ekonomi Toplum 

Çevre 
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Çağımız her alanda rekabetin hızla arttığı bir dönemi yaşatmaktadır. Artık rekabet 
sadece ürünler veya firmalar arasında gerçekleşmemektedir. Bütün alanlarda rekabet 
artmaktadır. Dünyanın hemen her önemli şehri yaşayanları için daha yüksek yaşam kalitesi 
sunmak ve diğer şehirler ile rekabet edebilmek amacıyla stratejiler geliştirmeye çalışmaktadır. 
Günümüzde küresel işletmelerin yanında küresel şehirlerde ortaya çıkmaktadır. Sadece kendi 
ülkesindeki diğer rakip şehirler ile rekabet etmemekte, dünyanın her tarafında rakipleri ile 
mücadele etmektedir (Özkul ve Demirer, 2012: 162). Yaşam şartlarının değişmesi ve seyahat 
alışkanlıklarının artması ile birlikte turizm ülkeler ve şehirler için büyük bir finans kaynağı 
oluşturmaktadır. Şehirler turizmden daha fazla pay kapmak için kendilerini en iyi şekilde 
konumlandırmakta ve hatta bir marka gibi stratejiler geliştirmektedir. 

Şehirlerin marka haline getirilmesi söz konusu olduğunda, kentin tarihi, coğrafi, 
kültürel, ekonomik özellikleri önemli birer marka oluşturma altyapısı olarak ortaya çıkar. 
Tarihi geçmişi olan şehirler, bu özelliklerini şehrin tanıtımında veya şehir 
markasıoluşturulmasında çok sık bir şekilde kullanmaktadırlar. Tarihi eserlerin bulunduğu 
bütün şehirler bu konuda bir potansiyel taşımaktadırlar. En güzel örnek İstanbul’dur. Mısır 
Piramitleri, Çin Seddi gibi dünyanın yedi harikasını sınırlarında bulunduran şehirler, 
çoğunlukla bu harika eserlerin isimleri ile markalaşmışlardır (Eroğlu, 2007: 67). 

Markalaşma çalışmalarının ülke değil, destinasyon bağlamında gerçekleştirilmesi 
gerekir. Böylelikle stratejiler daha detaylı planlanarak ülke üzerinden oluşabilecek, olumsuz 
imaj etkisinden de uzaklaşılmış olacaktır. Ancak, destinasyon bölgelerinin, markalaşma 
çalışmalarını hızla tamamlamaları ya da biran önce bu çalışmalara başlamaları gerekmektedir. 
Bu çalışmaların devlet, özel sektör ve yerel yönetimler ile turizmle ilgili kuruluşlar arasındaki 
koordineli bir çalışma ile gerçekleşmesi gerekmektedir. 

Pazarlama literatüründe marka ve ürünün eş anlamlı olmadığı kabul edilir. Farklılık, 
markanın ürüne eklediği katma değerlerdir. Tüm markalaşma çabaları ürüne özel ve daha 
ayırt edilebilir bir kimlik yaratmaya çalışmaktır. Kent markalaşmasında kentler için 
yapılmaya çalışan temel nokta budur. Bir yerin ilk olarak varlığını gösterebilmesi, ikinci 
olarak hedef kitlenin zihninde, rakiplerinden daha üstün özelliklere sahip olarak, yer 
edinmesi, üçüncü olarak yerin amaçları ile paralel biçimde tüketilmesi isteniyorsa, eşi 
olmayan bir marka ile kendini fark ettirmesi gerekmektedir (Kavaratzis ve Ashworth, 2005).  

Destinasyonu markalaştırırken, o bölge ile ilgili her şey tek bir marka çatısı altında 
toplanmalıdır. Bunlar; mal ve hizmetlerden tarıma, spordan sanata, yatırımdan teknolojiye, 
eğitimden turizme kadar yüzlerce özelliktir. Amaç, bölgenin varlığını bütünüyle ele geçirmek 
ve sembolik bir tarzda ziyaretçilere sunmaktır. Bunu yaparken de, her türlü özelliğin tek tek, 
ama bütünü temsil eder şekilde ele alınarak pazarlanması gerekir. Bu anlamda marka ticari 
olmaktan çıkıp “güvenilirlik markası” durumuna gelmektedir (Günlü ve İçöz, 2004: 298). 
Günümüzde, marka kent oluşturmak, markayı yönetmek ve pazarlama stratejilerini ve 
faaliyetlerini yürütmek oldukça profesyonel bir yaklaşım gerektirmektedir. Bunun için 
başarılı kentlerde kentin ilgili kamu ve özel sektör aktörlerinin tanımlanmış bir işbirliği 
modeli çerçevesinde çalışmaları sahiplendikleri görülmektedir. 

Diyarbakır’ın marka değerleri, yüksek düzeyde duygusal anlam taşımaktadır. Yukarı 
Mezopotamya’nın ilk sakinlerinin yaşadığı ve bunların yaşam biçimlerinin günümüze 
taşındığı yer olarak günümüz medeniyetlerinin başlangıcını; pek çok tarihi cami, kilise, türbe 
ve diğer kutsal mekanlarda İslamiyet ve Hristiyanlık başta olmak üzere 3 büyük dinin 
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köklerini keşfetmek, pek çok ziyaretçi için yoğun bir manevi yolculuk anlamına gelmektedir. 
Diyarbakır surlarının etkileyici uzunluğu, üzerlerindeki kitabeler ve surlara ait efsaneler, 
şehrin gizemini ve antik karakterini güçlendirmektedir. Dicle Nehri’nin gücü, güzelliği ve 
verimliliği, bölgenin kültürel zenginliğine ve tarımsal geleneğine tanıklık etmektedir 
(Diyarbakır Valiliği, 2011).  

Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu’nun orta bölgesinde yer alır. Toros Dağları’nın kolları 
ile çevrili, ortası hafif çukur, volkanik bir havza üzerindedir. Toprak yapısı siyah görünümlü 
bazalt lav akıntılarından oluşur. Dicle’nin yanı sıra dağ yamaçlarından beslenen pek çok 
küçük akarsu da bölgeye hayat verir. Kent, Asur kaynaklarına göre Amidi, Arap akınları 
sonunda Amid, Türklerin bölgeye yerleşmesiyle Kara Amid olarak isimlendirildi. Arap 
akınları sırasında bölgeye yerleşen “Bekir Aşireti” nedeniyle “Diyar-ı Bekir” adını aldı. İlk 
olarak. Atatürk 1937 yılında halka hitaben yaptığı bir konuşmada “Diyarbakır” sözcüğünü 
kullanınca şehrin adı bu şekilde değiştirildi. Kentin tarihi M.Ö. 7500 yıllarına kadar uzanır. 
Onlarca uygarlığın yaşadığı Diyarbakır pek çok tarihi eseri içinde barındırır. Diyarbakır 
Surları en önemli tarihi kalıntılardan biridir. Kentin geçim kaynağı temel olarak tarım ve 
hayvancılığa dayanır (Güneydoğu Anadolu Rehberi, 2014).  

Kültürel turizmin en önemli konusu olan somut ve somut olmayan kültürel miras 
varlıklarının korunması turizm sektörünün geliştirilmesi ve turist sayısının artırılması 
açısından kritik öneme sahiptir. Diyarbakır ilinde henüz tescil edilmemiş birçok kültürel miras 
varlığı bulunduğu ve kültür envanterinin de sistematik olarak güncellenmesi gerektiği 
bilinmektedir. Sınırlı sayıdaki kentsel sitlerde yapılmış koruma imar planlarıyla Diyarbakır 
ilindeki kültürel miras varlıklarının korunması mümkün değildir. Bu nedenle İldeki bütün 
doğal ve kültürel miras varlıklarının korunmasını amaçlayan bir üst plana acilen ihtiyaç 
vardır. Bu nedenle Diyarbakır kentinin markalaşmasının ön koşulu; turizm destinasyonun 
yeterli düzeyde gelişmesini sağlamak ve sürdürülebilir turizm düşüncesinin benimsenerek, 
kentin kendine özgü özelliklerini bozmayan faaliyetleri yerine getirmektir. Kentin özgünlüğü 
korunarak sadece turizmin gelişmesi sağlanmayacak dolayısıyla kentin kalkınması da 
sağlanabilecektir. Markalaşan kentler turizmin kalkınmaya etkileri dolayısıyla, sürdürülebilir 
turizm ile kent markası yaratılarak kentin kalkınması da sürdürülebilir hale gelebilir. Böylece 
sürdürülebilir turizm kalkınması benimsenerek kent marka haline gelebilecek ve bu felsefe ile 
kent turizm açısından daha önemli bir konuma sahip olabilecektir.  

 

3. İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Mercan (2010) araştırmasında Altınoluk’ta sürdürülebilir bir turizm planlamasının 
başarıya ulaşması için gerekli birtakım koşullardan bahsetmektedir. Bir plan dahilinde 
sürdürülebilir bir turizm gelişiminin başarılı olabilmesi her şeyden önce, iş birliği ve uyuma 
vurgu yapmaktadır. Bölgedeki yöneticilerin, otel ve seyahat acentesi temsilcilerinin, 
üniversitelerin, bölge halkının ve turistlerin, sivil toplum örgütlerinin planlama çalışmalarında 
fikir alışverişinde bulunması ve iş birliğine gitmesi gerektiğini belirtmektedir. 

Doğanlı (2006) tarafından Antalya’nın markalaşma çalışması üzerine yapılan 
araştırmada Antalya’yı ziyaret edenlerin, Antalya’nın marka olduğu fikrine katılmamakta, 
Antalya’nın alt yapı ve üst yapı problemi olduğu fikrine katılmakta, herhangi bir fiyat eşitliği 
halinde, Paris vb. destinasyonları tercih edeceklerini belirtmişlerdir. Antalya denilince akla 
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gelen belirgin bir farklılık olmadığı, akıllara sadece dünyadaki pek çok benzer destinasyonda 
bulunan deniz-güneş-kum üçlüsü geldiğini belirtmektedir. Ayrıca Antalya destinasyonunun 
marka değerinin oldukça düşük olduğuna ulaşılmıştır. Bundan dolayı, turizmde markalaşma 
çalışmalarının, markanın görünen yüzünden çok (slogan, logo sembol gibi), görünmeyen 
değerlerine yatırım yapılarak gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Zeren (2011) Karaman ilinin markalaşması üzerine yaptığı çalışmada, kent 
markalaşmasının, temelde kentsel gelişime vurgu yapan bir kavram olduğunu ve kentlerin 
ekonomik kalkınmışlığının artmasına odaklanıldığı sonucuna varmıştır. Ayrıca kent 
markalaşmasının, kentteki yöneticilerin sorumluluğunda olduğu ve markalaşmanın 
gerçekleştirilebilmesi için yaptırımlardan çok daha önemli ve etkili olan yolun, markalaşma 
isteği duyulması olduğu sonucuna varmıştır. Kentlere ait imaj unsurlarının, markalaşmada 
büyük öneme sahip olduğu ve dünyada markalaşmış kentlerin bu unsurları geliştirilmek için 
çaba ve para harcadıklarını belirtmiştir. 

Şahin (2010) turizmde marka kent olmanın önemini incelediği araştırmasında 
İstanbul’da bulunan gerek yerel yönetim, gerek merkezi yönetim, gerekse özel ve sivil toplum 
kuruluşlarının kentin cazibesini artırmak, marka değerini yükseltmek için kendi alanlarında 
“kendi kent markalaşma çalışmalarını” yürüttüğünü tespit etmiştir. Markalaşma sürecinin çok 
başlı ve profesyonellikten uzak biçimde yürütülmesinden kaynaklı “kaos” yaşandığı tespit 
edilmiş, görüşme yapılan kişiler tarafından da bu tespit doğrulanmıştır. İstanbul’un küresel 
marka kentler ile rekabet edebilirlikte üstün yanları olduğu, kent paydaşlarının bu konuda 
yeterli bilince ulaştığı ve bu doğrultuda çalışmalar yürüttüğü ancak ortak bir platform 
oluşturulamadığı, bunun sonucunda da kentin stratejik bilinçle kent markalaşma 
çalışmalarının yürütülmemesinden dolayı sürecin kesintiye uğradığını belirtmiştir. 

Beyhan ve Ünügür (2005), yaptıkları çalışma ile sürdürülebilir turizm ve kimlik modeli 
oluşturmuşlardır. Bu bağlamda yapılan modelde toplumsal ve kültürel kimlik ayrı bir konu 
olarak değil, çevresel kimlik ile birlikte kentsel kimlik çatısı altında ele alınmıştır. 
Sürdürülebilirliği, sürdürülebilir fiziksel çevre boyutuyla ele almışlardır. Yapılmış olan 
sürdürülebilir fiziksel çevre kimliği modelinde, neyin, ne kadar (ölçek boyutuyla), ne için, 
neden (içerik boyutu), nasıl, kimin tarafından (davranış boyutu) korunup, sürdürüleceği 
ve/veya değişip değişmeyeceği, ne açıdan gelişim sergileyeceği boyutlarını içermektedir. 
Gereksinme, veri toplama, veri isleme, analiz, alternatif geliştirme, sentez, yenileme, 
değerlendirme, model, karar, gerçekleşme, süreçlerinden oluşan bir model kurgusu 
oluşturulmuştur. 

Clarke (1997), yazındaki sürdürülebilirlik yaklaşımlarına dayanarak bir sürdürülebilir 
turizm ölçeği ve modeli oluşturmuştur. Model, yazındaki temel sürdürülebilir turizm algısına 
ve hedeflerine dayanarak kronolojik ve ardışık 4 asamadan oluşmuştur. Sürdürülebilir turizm 
düşüncesinin derinlemesine anlaşılması amacıyla oluşturulan ölçek kapsamında Clarke 
(1997), iskeletin 4 basamağıyla birlikte bir sürdürülebilir turizm ölçeği oluşturmuş ve bu 
ölçek çerçevesinde sürdürülebilir turizmi; kitle turizminin sürdürülebilir formlara 
dönüştürülmesi amacıyla, sürdürülebilirlik düşüncesinin kavranması olarak tanımlamıştır. 
Clarke, yaptığı sürdürülebilirlik tanımını, geliştirmiş olduğu ölçeğe dayanarak, diğer 
sürdürülebilir turizm düşüncelerinden üç kilit boyutuyla ayırmaktadır. 

Cros (2001), yapmış olduğu model çalışmasında, kültürel mirasın sürdürülebilirliğine 
yönelik yönetim planlamasının geliştirilmesini önermiştir. Sürdürülebilir kültürel miras için, 
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turizm planlamasında iki ana sorunun cevaplanması gerektiğine vurgu yapmıştır. Bunlar; 
“turizm gelişimini açısından en uygun kültürel miras alanları nerelerdir?” ve “kültürel miras 
alanlarını sürdürülebilirlik perspektifi ile yönetmek için en uygun yol hangisidir?”, sorularıdır. 
Cros, kültürel miras turizmi ile turizm gelişimi arasındaki ilişkiyi bir matris ile açıklamaya ve 
modellemeye çalışmıştır. Matriste kültürel miras alanlarına olan yoğun turist ilgisi ile kültürel 
miras alanının bu ilgiye olan direnme gücü arasında bir korelasyon kurulmuş, bu korelasyon 
sonucu direnme sınırı oranında turizm gelişiminin sekilenmesi gerektiği belirtilmiştir. 
Sürdürülebilir turizm gelişimi, turistik yörenin kültürel yapısını korumanın yanında 
kaybolmaya yüz tutmuş değerlerin yeniden ortaya çıkarılıp geliştirilmesini de kapsamaktadır. 
Dolayısıyla sağlıklı bir turizm gelişimi yörenin direnme gücünü ölçmenin yanında, mevcut 
değerlerinin geliştirilmesine de dayanmaktadır. 

Amiryan ve Silva (2013) Ermenistan’da turizm piyasasının güvenini kazanmak, turizm 
işletmelerine yardımcı olmak amacıyla sürdürülebilir turizm değerlendirme sürecini 
incelemişlerdir. Araştırma, Ermenistan’ın sürdürülebilir turizm kalkınmasını sağlamak 
uygulamaları belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, sürdürülebilirlik 
bağlamında turizm gelişimini değerlendirmek için veri tabanının gerekliliğini 
belirtilmektedirler. Ermenistan hükümeti tarafından turizm endüstrisinin gelişimi öncelik 
olarak belirtilmesine rağmen bu alanda veri toplamanın çok zayıf olduğu belirtilmektedir. Bu 
nedenle araştırmada sürdürülebilir turizm kalkınması amacıyla sekiz göstergenin olması 
gerektiği belirtilmektedir. Bu sekiz gösterge şunlardır; otel ve benzeri işyerlerindeki toplam 
yatak sayısı, turizm ile ilgili istihdam oranı, GSYİH içinde turizmin payı, konaklama 
işletmelerindeki turist sayısı, konaklama tesislerinin su kullanımı, özel eğlence aktiviteleri 
için kullanılan alanlar (marinalar, golf alanları, kayak alanları vb.), çevre düzenlemesi yapan 
turizm işletmelerinin yüzdesi, tarihi ve kültürel mirasın bakım ve restorasyon sıklığı ve 
harcamalarıdır. Bu göstergelerin yanı sıra daha fazla sürdürülebilirlik göstergesinin 
toplanabileceği ve çapraz karşılaştırma yapılabileceği belirtilmektedir.  

Philips ve Jang (2010) New York’u ziyaret eden ve etmeyenlerin New York ‘un 
destinasyon imajı hakkındaki görüşlerini incelemişlerdir. Araştırmada 749 kişiye ulaşılmıştır. 
Bunların yüzde 60’ı New York’u ilk defa ziyaret etmiş, yüzde kırkı ise kenti hiç ziyaret 
etmemişlerdir. Araştırmada New York’u gezdikten sonra kentin duyuşsal ve bilişsel imajında 
değişiklik olabileceği belirtilmektedir. Araştırmanın sonucunda, şehir imajının turistlerin 
ziyaretinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ancak New York’u daha 
sonraki ziyaretlerinin, destinasyon imajı ile ziyaret amacı arasında bir etkiye sahip olmadığı 
sonucuna varılmıştır. İmajın geliştirilmesi üç farklı kategoride incelenmiştir; çeşitlilik, 
ulaşılabilirlik ve güvenliktir. Ziyaretçiler, çeşitli tarihi yerlerin ve müzelerin, mimari 
yapıların, restoranların, mutfakların ve etkinliklerin olduğunu belirtmektedirler. Ziyaretçiler 
ayrıca, şehrin rahat havayolu programlarının olduğunu ve güvenilir toplu taşıma araçlarının 
bulunduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca kişisel güvenlik düşük düzeyde olsa da ziyaretlerinden 
sonra önemli oranda değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Temizlik konusunda da ziyaretçiler 
daha olumlu görüş bildirmişlerdir. Duyuşsal imaj konusunda da ziyaretçiler daha olumlu 
görüş bildirmişlerdir.  
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4. YÖNTEM 
Bu çalışma, Diyarbakır kentinin marka potansiyelini değerlendirmeye yönelik genel 

tarama türünde betimsel bir çalışmadır. Betimleme, olayları obje ve problemleri anlama ve 
anlatmada ilk aşamayı oluşturur. Bilimsel etkinlikler olayların betimlenmesiyle başlar. Bu 
sayede onları iyi anlayabilme, gruplayabilme olanağı sağlanır ve aralarındaki ilişkiler 
saptanmış olur (Kaptan, 1998: 59). Betimsel tarama modelinde bilimin gözleme, kaydetme, 
olaylar arasındaki ilişkileri tespit etme ve kontrol edilen değişmez ilkeler üzerinde 
genellemelere ulaşma söz konusudur (Yıldırım ve Şimşek, 2000: 75). 

4.1. Evren ve Örneklem 
 Araştırmalarda örneklem sayısının belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken temel 
unsur, esas alınan örneğin, hedef kitle olarak alınacak yığının (topluluğun) özelliklerini 
yansıtacak ve araştırmanın en düşük maliyetle yapılabilmesini sağlayacak nitelikte olmasıdır 
(Cannon, 1994: 137). Diğer taraftan, bilimsel araştırmalarda evreni temsil edecek örneklem 
büyüklüğünün (hacminin) saptanması, araştırma sonuçlarının evrene genellenebilmesini 
sağlayan temel unsurlardan biridir. Araştırmada örneklem büyüklüğü; kullanılacak örneklem 
yöntemi, evrenin büyüklüğü, araştırma değişkeni/değişkenleri açısından evrenin yapısının 
homojen ya da heterojen bir özellik göstermesi, değişkenlerin türünün nitel ya da nicel olması, 
değişken/değişkenlere ilişkin grup sayısı vb. gibi birçok faktörden etkilendiğinden, 
araştırmacı örneklem büyüklüğünü söz konusu bu unsurları dikkate alarak hesaplamalıdır 
(Ural ve Kılıç 2006: 36-46). 

Araştırmanın hedef kitlesini, Diyarbakır kentindeki turizm paydaşları oluşturmaktadır. 
Kentteki kamu ve özel sektörde çalışan, turizm ile ilgili doğrudan veya dolaylı ilişkisi olan 
bireyler turizm paydaşlarını oluşturmaktadır. Çalışmamızda, turizm paydaşları aşağıdaki 
tabloda belirtildiği sınıflandırılmıştır. Turizm paydaşlarında örneklem alma yoluna gidilmeyip 
evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmada 151 turizm paydaşına ulaşılmıştır 
(Tablo 1). 
 Tablo 1: Turizm Paydaşları Evreni, Örneklemi ve Dönen Anket Sayısı 

Örnekleme Alınan 
Kurumlar 

Örnekleme Alınan  
Yönetici Sayısı 

Dağıtılan  
Anket Sayısı 

Dönen Anket Sayısı 

Valilik 25 25 25 

Belediye 15 15 15 

Üniversite 16 16 16 

Otel 65 65 65 

Seyahat Acentesi 30 30 30 

Toplam 151 151 151 

4.2. Veri Toplama Aracı 
Çalışmada bilimsel araştırmalarda başvurulan ana metotlardan iki tanesine yer 

verilmektedir. Birincisi, temel araştırma tekniğidir. Burada; çalışmanın teorik yapısını 
oluşturmak için konu ile ilgili gerek yurt içi gerekse yurt dışında yayınlanan bilimsel 
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çalışmalardan yararlanılmıştır. İkinci yöntem ise, teorisi oluşturulan çalışma ile ilgili alan 
araştırması yapılmasıdır. Alan araştırması için kapalı uçlu sorulardan oluşan veri toplama 
aracı hazırlanmıştır. 

Bu araştırmada, “Turizm Paydaşlarının Diyarbakır Markası Algılaması Veri Toplama 
Aracı” oluşturulurken, Aaker (1996) tarafından ileri sürülen marka varlıkları (patent, ticari 
marka vb.), algılanan kalite, marka çağrışımı, marka farkındalığı ve marka bağlılığı gibi 
marka değerini oluşturan beş unsur dikkate alındığı gibi; Zeren’in (2011) marka kent 
oluşturma bağlamında stratejik kent yönetimine ilişkin anketi; Özdemir ve Karaca’nın (2009) 
kent markası ve marka imajının ölçümüne yönelik anketi, Doğanlı’nın (2006) turizmde 
destinasyon markalaşmasına yönelik hazırlamış olduğu anket ile Yavuz’un (2007) uluslararası 
destinasyon markası oluşturulmasında kimlik geliştirme sürecine ilişkin anketten 
yararlanılarak hazırlanmıştır. Veri Toplama Aracı 3 bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde 
katılımcı grubun kişisel özeliklerini ölçmeye yönelik ifadeler yer alırken, ikinci bölümde 
kentin marka potansiyelini değerlendirmeye yönelik ifadeler yer almış ve üçüncü bölümde ise 
kentin gelecekteki konumuna ilişkin ifadeler yer almıştır. 

Kişisel Bilgi Formunda, araştırma kapsamına alınan turizm paydaşlarının cinsiyet, yaş, 
medeni durum, eğitim durumu, kıdem süresi, Diyarbakırlı olup olmadığına ilişkin soru, kentin 
marka potansiyeli, kent imajına yönelik faaliyet türü, kentin özellikleri, kentin sloganı, kentin 
logosu ve kentin reklamları ile ilgili değişkenler olmak üzere toplam 12 soru yöneltilmiştir.  

Kentinin Marka Potansiyelini Değerlendirmeye Yönelik Bölüm; Kentin Marka Algısı 
(28 madde), Kent Avantajları (21 madde), Kent İmajı (11 madde), Halk İmajı (11 madde) ve 
Kentin Gelecekteki Konumu (17 madde)  olmak üzere toplam 5 değişken ve 88 madde olacak 
şekilde tasarlanmıştır. Veri toplama aracının bu bölümünde yer alan Kent Avantajları 
değişkenindeki maddelere verilecek cevaplar; 1 puan: Çok Kötü/Çok Zayıf; 2 puan: 
Kötü/Zayıf; 3 puan: Orta; 4 puan: İyi; 5 puan: Çok iyi şeklinde düzenlenmişken, Kentin 
Marka Algısı, Kent İmajı, Halk İmajı ve Kentin Gelecekteki Konumu değişkenlerinde ise, 1 
puan: Hiç katılmıyorum; 2 puan: Az Katılıyorum; 3 puan: Orta Düzeyde Katılıyorum; 4 puan: 
Çok Katılıyorum; 5 puan: Tamamen Katılıyorum şeklinde düzenlenmiştir. 

Bu araştırmada, Turizm Paydaşlarının Diyarbakır Markası Algılaması Veri Toplama 
Aracı’nın geçerlik çalışması olarak yapı geçerliliği incelenmiştir. Turizm Paydaşlarının 
Diyarbakır Markası Algılaması Veri Toplama Aracı’nın yapı geçerliği için açımlayıcı faktör 
analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. 

4.3. Verilerin Analizi 
Çalışmadan elde edilen verilerin analizi SPSS (Statistical Package for the Social 

Science) ve AMOS (Analysis of Moment Structures) paket programları ile yapılmıştır. SPSS 
ile analiz edilecek verilerde kullanılacak istatistiksel yöntemleri belirlemek amacıyla normal 
dağılıma uygunluk analizinde Kolmogrov-Smimov Z testi kullanılmıştır. Gözlem sayısının 
30’un altında olduğu durumlarda Shapiro-Wilk, 30 ve üzerinde olduğunda da Kolmogrov-
Smimov Z testi önerilmektedir (Can, 2013: 89). 

Verilerin faktör analizine uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett Sphericity 
Testi ile incelenmiştir. İlk aşamada veri toplama aracında yer alan değişkenlerin tümüne 
faktör analizi uygulanmış, ancak anlamlı bir faktör yapısına ulaşılamamıştır. Daha sonra 
değişkenler ayrı ayrı faktör analizine tabi tutulmuştur. Ölçeklerin faktör yüklerinin alt kesme 
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noktası olarak 0.50 alınmıştır. Buna göre, Kentin Marka Algısı değişkeninde KMO değeri. 90 
bulunurken, Kent Avantajları değişkeninde KMO değeri. 90, Kent İmajı değişkeninde KMO 
değeri. 92, Halk İmajı değişkeninde ise KMO değeri. 92 ve Kentin Gelecekteki Konumu 
değişkeninde KMO değeri .93 bulunmuştur. Bu durum verilerin faktör analizi için uygun 
olduğunu göstermektedir (Leech, Barrett ve Morgan, 2005). Verilerin çok değişkenli normal 
dağılımdan geldiği ise Barlett Sphericity Testi ile test edilmektedir (Tavşancıl, 2002). Barlett 
Sphericity testi sonucu; Kentin Marka Algısı değişkeninde χ2 değeri 2996.926 (p<0.000) 
bulunurken, Kent Avantajları değişkeninde χ2 değeri 1749,046 (p<0.000), Kent İmajı 
değişkeninde χ2 değeri 1241,755 (p<0.000), Halk İmajı değişkeninde ise χ2 değeri 1110,049 
(p<0.000) ve Kentin Gelecekteki Konumu değişkeninde ise χ2 değeri 2209,932 (p<0.000)  
olarak bulunmuştur. Böylece KMO ve Barlett Testi sonuçları, bu veriler üzerinden faktör 
analizi yapılabileceğini, yani verilerin faktör analizi için uygun olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Diyarbakır Kentinin Marka Potansiyelini Değerlendirmeye Yönelik Turizm Paydaşları 
Veri Toplama Aracına Varimax Rotasyonu ile faktör analizi uygulanmıştır. Tablo 17, 18 ve 
19’dan de anlaşılacağı üzere Kentin Marka Algısı Boyutunun faktör yükleri .480 ile .769 
arasında değişirken, Kent Avantajları  Boyutunun faktör yükleri .402 ile .787 arasında, Kent 
İmajı Boyutunun faktör yükleri .641 ile .879 arasında değişmiş, Halk İmajı Boyutunun faktör 
yükleri ise, .548 ile .910 arasında değişmiş ve Kentin Gelecekteki Konumu Boyutunun faktör 
yükleri .578 ile .858 arasında değişmiştir. Ayrıca, Veri Toplama Aracının Kentin Marka 
Algısı boyutunun toplam varyansı 40.500 olarak tespit edilirken, Kent Avantajları boyutunun 
toplam varyansı 41.438 olarak tespit edilirken, Kent İmajı boyutunun toplam varyansı 61.844 
olarak, Halk İmajı boyutunun toplam varyansı ise 58.747 olarak ve Kentin Gelecekteki 
Konumu boyutunun toplam varyansı ise 58.278 tespit edilmiştir. Turizm Paydaşlarının 
Diyarbakır Markası Algılaması Veri Toplama Aracı ile ilgili değişkenlerin faktör analizinde 
güçlü bir faktör yapısı elde edilmiştir. Dolayısıyla faktör yüklerinin yüksek olması, soruların 
diğer sorularla ortak bir varyansı paylaştığını göstermektedir. Diğer bir ifadeyle elde edilen 
faktör yükleri bütün değişkenlerdeki toplam varyansın % 40.500’i ile % 61.844’ini 
açıklamaktadır. 
Tablo 2: Turizm Paydaşlarının Diyarbakır Markası Algılarına Yönelik Veri Toplama Aracının Faktör Sonuçları 

İfadeler Faktörler 
Diyarbakır nitelikli alışveriş ve eğlence mekânlarına sahiptir. .769 
Diyarbakır’daki kültürel ve sanatsal etkinlikler yeterli seviyededir. .759 
Belediye Diyarbakır’ın marka kent olması için yeterli çabayı göstermektedir. .755 
Ticaret ve sanayi odası Diyarbakır’ın marka kent olması için yeterli çabayı 
göstermektedir. 

.754 

Diyarbakır’ın altyapısı kentin ihtiyaçlarını karşılama açısından yeterli seviyededir. .738 
Diyarbakır’daki konaklama tesislerinin hizmet kalitesi yeterlidir. .726 
Diyarbakır’da yatırımı teşvik edecek olan organize  sanayi bölgesi yeterli 
seviyededir. 

.711 

Restoranların verdikleri hizmet kalitesi yeterlidir. .708 
Diyarbakır’daki sağlık kuruluşları birçok sağlık sorununa çözüm olabilecek 
niteliktedir. 

.695 

Diyarbakır’daki konaklama tesislerinin sayısı yeterlidir. .686 
Diyarbakır’da gençlerin eğlenip zaman geçirebileceği yeterli sosyal alan mevcuttur. .665 
Diyarbakır milletvekilleri Diyarbakır’ın marka kent olması için yeterli çabayı 
göstermektedir. 

.650 
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Diyarbakır’daki spor faaliyetleri yeterli seviyededir .646 
Sivil toplum kuruluşları Diyarbakır’ın marka kent olması için yeterli çabayı 
göstermektedir. 

.640 

Diyarbakır’daki restoran sayısı yeterlidir. .638 
Diyarbakır otogarı, şehre gelenleri ya da şehirden geçenleri cezbedebilecek 
niteliktedir. 

.630 

Yöneticiler (özel ve kamu) markalaşmanın ortak akla bağlı olduğunu bilir ve akılcı 
stratejilerle çabalarlar. 

.598 

Valilik Diyarbakır’ın marka kent olması için yeterli çabayı göstermektedir. .596 
Diyarbakır’ın tarihi ve turistik değerleri yeterince pazarlanmaktadır. .588 
Halk markalaşma sürecine katkı sağlamaktadır. .577 
Diyarbakır eğitim kurumlarıyla Türkiye’nin gelecek vaat eden şehirlerindendir. .556 
Diyarbakır’ın markalaşması şahsım, konumum ve Diyarbakır halkı için önemlidir. .541 
Diyarbakır’ın markalaşması için çalışmanın somut sonuçlar vereceğini düşünüyorum .528 
Diyarbakır modern bir havaalanına sahiptir. .518 
Diyarbakır tarihi ve turistik değerleriyle yerli ve yabancı turistleri çekebilecek bir 
merkez olabilir. 

.507 

Diyarbakır’ın markalaşması fikrini heyecan verici buluyorum. .493 
Yurtdışında yaşayan Diyarbakırlıların markalaşma faaliyetlerine dâhil olması 
gerekmektedir. 

.485 

Diyarbakır’a özgü hediye edilebilecek meşhur olmuş birçok değer bulunmaktadır. .480 
Toplam Varyans 40.500 

 Ekstraksiyon Metodu: Temel Bileşenler Analizi 

Tablo 3: Turizm Paydaşlarına Uygulanan Veri Toplama Aracının Faktör Sonuçları 
İfadeler  İfadeler  İfadeler  
Diyarbakır’ın Kent Avantajları 
Boyutu 
 

Faktör 1 Diyarbakır’ın Kent 
İmajı Boyutu 

Faktör 2 Diyarbakır’ın Halk 
İmajı Boyutu 
 

Faktör 3 

Kültürel etkinlikler .787 Modern .879 Dürüst .910 
Sağlık imkanları .771 Gelişmiş .854 Samimi .894 
Sanatsal etkinlikler .738 Çekici .827 Girişimci .831 
Konaklama imkanları .737 Güvenli .802 Cömert .821 
Planlı kentleşmesi .713 Popülerliği artan   .792 Yenilikçi .793 
Sanayisi .700 Dışa açık .781 Sıcak .756 
Eğitim imkanları .699 Temiz .769 Nazik .740 
Üniversite .681 Uluslararası .766 Çalışkan .738 
Ulaşım .678 Sakin .765 Geleneksel .735 
Eğlence imkanları .676 Dinamik .751 Dindar .582 
Alışveriş imkanları .653 Ucuz .641 Sakin .548 
Doğal güzellikler .641     
Kültürel kaynaklar .622     
Tarımsal üretim .608     
Spor aktiviteleri .597     
Çevre temizliği .594     
Coğrafi konumu .577     
Tarihsel zenginlik .542     
Zengin su kaynakları .474     
Yemekleri .468     
İklimi .402     
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Toplam Varyans  41.438 Toplam Varyans  61.844 Toplam Varyans 58.747 
Ekstraksiyon Metodu: Temel Bileşenler Analizi 

Tablo 4: Turizm Paydaşlarının Diyarbakır’ın Gelecekteki Konumuna İlişkin Veri Toplama Aracının Faktör 
Sonuçları 

İfadeler Faktörler 
AR-GE ve teknoloji geliştirme merkezi olmalıdır. .858 
Ortadoğu’da örnek bir is merkezi olmalıdır. .850 
Moda, hazır giyim ve tekstil üretim merkezi olmalıdır. .847 
Toplantı, kongre, fuar ve festival merkezi olmalıdır. .845 
Ekolojik turizm merkezi olmalıdır. .816 
Alışveriş ve eğlence merkezi olmalıdır. .795 
Bölgenin ulaşım ve lojistik üssü olmalıdır. .795 
Kültür, sanat ve sanatçı kenti olmalıdır .790 
Bölgenin lider sağlık merkezi olmalıdır. .773 
Turizmin yerel ekonomik kalkınmaya etkisinin farkına varıldığı bir kent olmalıdır. .763 
Spor ve olimpiyat kenti olmalıdır. .761 
Üniversite, eğitim ve öğrenci kenti olmalıdır. .757 
Enerji dağıtım ve üretim merkezi olmalıdır. .743 
Modern tarımsal üretim merkezi olmalıdır. .717 
Planlı bir kent olmalıdır. .619 
Seracılıkta uzmanlaşan bir merkez olmalıdır .590 
Tarıma dayalı sanayi merkezi olmalıdır. .578 
Toplam Varyans 58.278 

 Ekstraksiyon Metodu: Temel Bileşenler Analizi 

 Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, normalliğin değerlendirilmesi dikkate 
alındığında, multivariate (Mardia) değerleri açısından kritik oranın (c.r.) 105.02 olduğu ortaya 
çıkmıştır. Kritik oranı 10’dan büyük maddeler olmadığı için sonraki adımda tüm maddeler 
analize dâhil edilmiştir. Bu durumda 38 maddeden oluşan “Turizm Paydaşlarının Diyarbakır 
Markası Algılaması Veri Toplama Aracı’nın doğrulayıcı faktör analizinde MI (Modification 
Indices) değerleri dikkate alınarak yapılan analiz sonucunda uyum değerleri RMSEA=.076; 
SRMR=.054; χ2/sd (CMIN/DF)=2.06; GFI=.912; CFI=.954; AGFI=.908 ve NFI=.911 
şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu sonuç, modelin fit değerlerinin kabul edilebilir ve istenilen 
düzeyde olduğunu göstermektedir.  Bu durum, bu çalışma çerçevesinde Turizm Paydaşlarının 
Diyarbakır Markası Algılaması Veri Toplama Aracı’nın beş faktörlü yapısının doğrulandığını 
ifade etmektedir. 
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Şekil 3: Turizm Paydaşlarının Diyarbakır Markası Algılaması Veri Toplama Aracının Doğrulayıcı Faktör 
Analizi Diyagramı 

 

 

Veri Toplama Aracı güvenirliğini test etmek amacıyla diğer bir deyişle anketin iç 
tutarlılığını anlayabilmek için güvenirlik hesaplaması yapılmıştır. Güvenilirlik analizinde, her 
bir değişkenin alfa katsayılarına bakılmıştır. Buna göre, aşağıda verilen Tablo 5’de ilgili 
değişkenler ve Cronbach Alfa Katsayıları görülmektedir. 

Tablo 5: Turizm Paydaşlarına Uygulanan Veri Toplama Aracında Yer Alan Boyutların Güvenirlik Katsayıları 
Değişkenler Soru 

Sayısı 
Cronbach Alfa 
Katsayıları (Α) 

Diyarbakır Markası hakkında düşünceleriniz. 28 .943 
Diyarbakır kentinin avantajları hakkındaki düşünceleriniz. 21 .927 
Diyarbakır kent imajı hakkındaki düşünceler. 11 .937 
Diyarbakır halkı imajı hakkındaki düşünceleriniz 11 .926 
Diyarbakır’ın gelecekteki konumu hakkında düşünceleriniz.  17 .951 

Toplam 88 .972 

Turizm paydaşlarına uygulanan veri toplama aracında yer alan boyutların Cronbach 
Alpha katsayısı 0,926 ile 0,951 arasında değişmekte ve bütününün Cronbach Alpha katsayısı 
ise 0,972 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar araştırmada kullanılan veri toplama aracının 
yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir.  
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Araştırmada kullanılan ölçeklerin doğrulayıcı faktör analizleri için ise, AMOS paket 
programından yararlanılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinde model parametrelerinin tahmin 
edilmesinde maksimum olabilirlik tahmin yöntemi kullanılmıştır. Model uyum iyiliğinin 
değerlendirilmesinde yaklaşık hataların ortalama kare kökü (RMSEA), standardize edilmiş 
kalıntıların ortalama kare kökü (SRMR), uyum iyiliği indeksi (GFI), karşılaştırmalı uyum 
indeksi (CFI), düzeltilmiş uyum iyiliği indeksi (AGFI), normlandırılmış uyum indeksi (NFI), 
ki-kare/serbestlik derecesi (X2/sd= CMIN/DF) ve anlamlılık düzeyi (p) uyum indeksleri 
dikkate alınmıştır. RMSEA değerinin 0-0,08; SRMR değerinin 0-0.10; GFI değerinin .90-
1.00; CFI değerinin .90-1.00; AGFI değerinin .85-1.00; NFI değerinin .90-1.00; X2/sd 
(CMIN/DF) değerinin 0-3; p değerinin 0.01-0.05 arasında olması iyi uyum indekslerini 
göstermektedir (Demir ve Akengin, 2010: 35; İlban ve Köstekli, 2012: 208).  

5. BULGULAR VE YORUMLAR 
Araştırmaya katılan turizm paydaşlarının cinsiyete göre dağılımına bakıldığımda, kadın 

turizm paydaşları grubun % 36.4’ünü oluştururken, erkek turizm paydaşları % 63.6’sını 
oluşturmaktadır. Turizm paydaşlarının yaşa göre dağılımına bakıldığında, “18-25 yaş” % 
19.9’nu, “26-35 yaş” % 34.4’ünü, “36-45 yaş” % 24.5’ini ve “46 yaş ve üzeri” % 21.2’sini 
oluşturmaktadır. Turizm paydaşlarının medeni durumuna bakıldığında, evli turizm paydaşları 
grubun % 63.6’snı oluştururken, bekar turizm paydaşları % 36.4’nü oluşturmaktadır. Turizm 
paydaşlarının eğitim durumuna göre dağılımına bakıldığında, “İlköğretim” % 21.2’sini, 
“Ortaöğretim” % 21.2’sini, “Önlisans” % 21.9’nu ve “Lisans” % 35.8’ni oluşturmaktadır. 
Turizm paydaşlarının kıdem süresine bakıldığında, “1-10 yıl” % 41.7’sini, “11-20 yıl” % 
35.1’ni ve “21 yıl ve üzeri” % 23.2’sini oluşturmaktadır. Turizm paydaşlarının % 68.9’u 
Diyarbakırlı iken, % 31.1’i Diyarbakırlı olmadığını belirtmektedir.  

Tablo 6: Turizm Paydaşlarının Kişisel Bilgilerine İlişkin Bulgular 
Değişkenler Gruplar f % 
Cinsiyet Kadın 55 36,4 

Erkek 96 63.6 
 Toplam 151 100 
Yaş 18-25 yaş 30 19.9 

26-35 yaş 52 34.4 
36-45 yaş 37 24.5 
46 yaş ve üzeri 32 21.2 

 Toplam 151 100 
Medeni Durum Evli 96 63,6 

Bekar 55 36,4 
 Toplam 151 100 
Eğitim Durumu İlköğretim 32 21.2 

Ortaöğretim 32 21.2 
Önlisans 33 21.9 
Lisans 54 35.8 

 Toplam 151 100 
Kıdem Süresi 1-10 yıl 63 41.7 

11-20 yıl 53 35.1 
21 yıl üzeri 35 23.2 

 Toplam 151 100 
Diyarbakırlı mısınız? Evet 104 68,9 

Hayır 47 31,1 
 Toplam 151 100 
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Araştırmaya katılan turizm paydaşlarının kentin marka unsurlarına ilişkin bulgular 
Tablo 7’de yer almaktadır. 

Tablo 7: Turizm Paydaşlarının Kentin Marka Unsurlarına İlişkin Görüşleri 
Değişkenler Gruplar f % 
Diyarbakır’ın marka kent 
potansiyeli 

Evet 115 76,2 
Hayır 25 16,6 
Fikrim yok 11   7,3 

 Toplam 151 100 
Marka kent olma faaliyetleri Tarihi ve turistik değerler  117 77,5 

İnanç    29 19,2 
Tarım 2 1,3 
Yaşamış ünlü kişiler 3 2,0 

 Toplam 151 100 
Diyarbakır’a özgü özellikler Surlar 63 41,7 

Karpuz 8 5,3 
Tarihi eserler 34 22,5 
Dicle nehri 7 4,6 
Evliyalar Diyarı 32 21,2 
Yemek kültürü 5 3,3 
Şive 2 1,3 

 Toplam 151 100 
Diyarbakır sloganı Surlar diyarı 37 24,5 

Karpuz kenti 13 8,6 
Doğunun Paris’i 33 21,9 
Kültür Diyarı 56 37,1 
Barışın merkezi 12 7,9 

 Toplam 151 100 
Diyarbakır logosu Surlar 63 41,7 

Karpuz 22 14,6 
 Tarihi eserler 44 29,1 
 Dicle Nehri 17 11,3 
 Nevroz 5 3,3 
 Toplam 151 100 
Diyarbakır reklam Surlar 54 35,8 
 Karpuz 9 6,0 
 Tarihi eserler 42 27,8 
 Dicle Nehri 14 9,3 
 Evliyalar Diyarı 32 21,2 
 Toplam 151 100 

Turizm Paydaşlarının Diyarbakır Kentinin Markalaşmasına İlişkin Görüşleri 
Araştırmaya katılan turizm paydaşlarının Diyarbakır markası algılarına göre; 

“Yurtdışında yaşayan Diyarbakırlıların markalaşma faaliyetlerine dâhil olması 
gerekmektedir.” (͞X =3.92), görüşüne en yüksek düzeyde katılım sağlamışlardır. Daha sonra 
ise, “Diyarbakır’ın markalaşması fikrini heyecan verici buluyorum.” (͞X =3.88), ve 
“Diyarbakır’ın markalaşması şahsım, konumum ve Diyarbakır halkı için önemlidir.” (͞X 
=3.85), görüşüne katılım yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Bu sonuç turizm paydaşlarının 
Diyarbakır markası algısına ilişkin olarak Diyarbakır’ın marka kent olmasının önemi 
vurgulanmaktadır. 

 Araştırmaya katılan turizm paydaşlarının Diyarbakır markası algılarına göre; 
“Diyarbakır modern bir havaalanına sahiptir.” (͞X =1.95), görüşüne en düşük düzeyde 
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katılım sağlamışlardır. Daha sonra ise “Diyarbakır’daki spor faaliyetleri yeterli seviyededir.” 
(͞X =1.96) ve “Diyarbakır milletvekilleri Diyarbakır’ın marka kent olması için yeterli çabayı 
göstermektedir.” (͞X =2.16), görüşüne katılım düşük düzeyde gerçekleşmiştir. Bu sonuç 
turizm paydaşlarının Diyarbakır markası algısına ilişkin olarak turizmin vazgeçilmez 
unsurlarından olan ulaştırmanın daha kaliteli olması konusunda görüş bildirmektedirler.  

Tablo 8: Turizm Paydaşlarının Diyarbakır Markasına İlişkin Görüşleri 
İfadeler Ortalama* Standart 

Sapma 
1. Diyarbakır otogarı, şehre gelenleri ya da şehirden geçenleri cezbedebilecek 

niteliktedir. 
2,59 1,27 

2. Diyarbakır modern bir havaalanına sahiptir. 1,95 1,08 
3. Diyarbakır’daki spor faaliyetleri yeterli seviyededir. 1,96 0,99 
4. Diyarbakır nitelikli alışveriş ve eğlence mekânlarına sahiptir. 2,70 1,21 
5. Diyarbakır’da gençlerin eğlenip zaman geçirebileceği yeterli sosyal alan 

mevcuttur. 
2,31 1,05 

6. Diyarbakır’daki restoran sayısı yeterlidir. 2,93 1,20 
7. Restoranların verdikleri hizmet kalitesi yeterlidir. 2,82 1,22 
8. Diyarbakır’daki konaklama tesislerinin sayısı yeterlidir.  2,82 1,25 
9. Diyarbakır’daki konaklama tesislerinin hizmet kalitesi yeterlidir.  2,74 1,21 
10. Diyarbakır’a özgü hediye edilebilecek meşhur olmuş birçok değer 

bulunmaktadır. 
3,39 1,39 

11. Diyarbakır’daki kültürel ve sanatsal etkinlikler yeterli seviyededir. 2,71 1,19 
12. Diyarbakır’daki sağlık kuruluşları birçok sağlık sorununa çözüm olabilecek 

niteliktedir. 
2,75 1,19 

13. Diyarbakır eğitim kurumlarıyla Türkiye’nin gelecek vaat eden 
şehirlerindendir. 

2,53 1,23 

14. Diyarbakır’da yatırımı teşvik edecek olan organize 
       sanayi bölgesi yeterli seviyededir. 

2,19 1,10 

15. Diyarbakır’ın altyapısı kentin ihtiyaçlarını karşılama açısından yeterli 
seviyededir. 

2,26 1,11 

16. Diyarbakır tarihi ve turistik değerleriyle yerli ve yabancı turistleri 
çekebilecek bir merkez olabilir. 

3,74 1,29 

17. Diyarbakır’ın tarihi ve turistik değerleri yeterince pazarlanmaktadır. 2,74 1,45 
18. Valilik Diyarbakır’ın marka kent olması için yeterli çabayı göstermektedir. 2,37 1,06 
19. Diyarbakır milletvekilleri Diyarbakır’ın marka kent olması için yeterli 

çabayı göstermektedir. 
2,16 1,00 

20. Belediye Diyarbakır’ın marka kent olması için yeterli çabayı göstermektedir. 2,49 1,25 
21. Ticaret ve sanayi odası Diyarbakır’ın marka kent olması için yeterli çabayı 

göstermektedir. 
2,29 1,11 

22. Sivil toplum kuruluşları Diyarbakır’ın marka kent olması için yeterli çabayı 
göstermektedir. 

2,48 1,10 

23. Yöneticiler (özel ve kamu) markalaşmanın ortak akla bağlı olduğunu bilir ve 
akılcı stratejilerle çabalarlar. 

2,52 1,09 

24. Diyarbakır’ın markalaşması şahsım, konumum ve Diyarbakır halkı için 
önemlidir. 

3,85 1,27 

25. Halk markalaşma sürecine katkı sağlamaktadır. 3,16 1,35 
26. Diyarbakır’ın markalaşması fikrini heyecan verici buluyorum. 3,88 1,22 
27. Diyarbakır’ın markalaşması için çalışmanın somut sonuçlar vereceğini 

düşünüyorum. 
3,78 1,27 

28. Yurtdışında yaşayan Diyarbakırlıların markalaşma faaliyetlerine dâhil 
olması gerekmektedir. 

3,92 1,15 

Toplam 2,79 0,74 
*5 Tamamen Katılıyorum ve 1 Kesinlikle Katılmıyorum’u ifade etmektedir. 
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 Kentin başka kentlerle kıyaslanabilecek özellikleri diğerleriyle kıyaslama yapılmadan 
5’li semantik farklılık ölçeği kullanılarak ölçeklendirilmiştir. Bu şekilde Diyarbakır kentinin 
hangi avantajlara sahip olduğunu netleştirmek mümkündür. Tablo 37’e göre Diyarbakır’ın 
kent avantajlarına ilişkin olumlu ilk üç özelliğinin sırasıyla; yemekler ((͞X =4,10), tarihsel 
zenginlik ((͞X =3,89) ve doğal güzellikler ((͞X = 3,66) olarak değerlendirildiği görülmektedir. 
Kente ilişkin olumsuz özellikler ise çevre temizliği ((͞X =2,43), spor etkinlikleri ((͞X =2,44) ve 
kentin sanayisi ((͞X =2,45) olarak değerlendirilmiştir.  

Tablo 9: Turizm Paydaşlarının Diyarbakır’ın Kent Avantajları Hakkındaki Görüşleri 
Maddeler Ortalama* Standart Sapma 

1. Alışveriş imkanları 3,13 0,98 
2. Coğrafi konumu 3,58 1,00 
3. Çevre temizliği 2,43 1,21 
4. Doğal güzellikler 3,66 1,15 
5. Eğitim imkanları 2,78 1,07 
6. Eğlence imkanları 2,75 0,99 
7. İklimi 3,13 1,04 
8. Konaklama imkanları 3,03 1,13 
9. Kültürel kaynaklar 3,46 1,10 
10. Kültürel etkinlikler 2,96 1,07 
11. Planlı kentleşmesi 2,68 1,14 
12. Sağlık imkanları 2,85 1,20 
13. Sanatsal etkinlikler 2,69 1,06 
14. Sanayisi 2,45 1,11 
15. Spor aktiviteleri 2,44 1,14 
16. Tarihsel zenginlik 3,89 1,28 
17. Ulaşım 3,01 1,15 
18. Üniversite 3,11 1,13 
19. Yemekleri 4,10 0,98 
20. Tarımsal üretim 3,58 0,95 
21. Zengin su kaynakları 3,62 1,09 

Toplam 3,11 0,70 
*1 Çok Kötü/çok zayıf ve 5 Çok iyi’yi temsil etmektedir. 

Kent için belirlenmiş imaj unsurlarından en kuvvetli olanı kentin “popülerliği artan” (͞X 
=3.24), olarak algılanmasıdır. Daha sonra kentin “dinamik” (͞XB- =3.21),  ve “çekici” (͞X 
=3.21), imajlarına da sahip olduğu söylenebilir. Ancak bu imajlar kuvvetli imajlar değildir. 
Aynı şekilde kentin “temiz (͞X= 2.45), sakin(͞X= 2.56)  ve güvenli (͞X= 2.59)” olarak algılanma 
düzeyleri düşük olarak belirlenmiştir. Kentin çekici, dinamik ve popüler olarak ifade edilip 
sakin olarak nitelendirilmemesi birbirini destekleyen özellikler olduğu görülmektedir. Tablo 
10’da turizm paydaşlarının Diyarbakır’ın kent imajı hakkındaki görüşleri yer almaktadır.  

Tablo 10: Turizm Paydaşlarının Diyarbakır’ın Kent İmajı Hakkındaki Görüşleri 
Maddeler Ortalama* Standart Sapma 

1. Dışa açık 2,98 1,14 
2. Gelişmiş 2,98 1,10 
3. Güvenli 2,59 1,16 
4. Modern 2,98 1,18 
5. Temiz 2,45 1,24 
6. Çekici 3,21 1,20 
7. Sakin 2,56 1,16 
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8. Dinamik 3,21 1,07 
9. Popülerliği artan 3,24 1,12 
10. Uluslararasılık 3,15 1,14 

Toplam 2,94 0,90 

*5 Tamamen Katılıyorum ve 1 Kesinlikle Katılmıyorum’u ifade etmektedir. 

Kent halkı da kentin imajını belirleyen unsurlardan biridir. Kentin turizm paydaşlarının 
kent halkına yönelik algılama biçimi o kente ilişkin bir tutum ve davranış geliştirme açısından 
önemlidir. Buna göre Diyarbakır halkının algılanan olumlu özellikleri sırasıyla “sıcak (͞X= 
3.71), cömert (͞X= 3.62), geleneksel(͞X= 3.61), samimi (͞X= 3.60), dürüst (͞X= 33.5) ve 
girişimci (͞X= 3.30),” olma özellikleridir. Diyarbakır halkı için algılanan olumsuz özellikler 
ise “sakin (͞X= 2.56) ve nazik (͞X= 2.88)  olmaması” olarak sıralanmıştır. Özellikle turizm 
paydaşlarının kent hakkındaki görüşlerinde “kentin sakin olmaması”, kent halkının “sakin” 
olmamasından kaynaklandığı söylenebilir. Turizm paydaşlarının kent halkı hakkındaki 
görüşleri Tablo 11’de yer almaktadır.  

Tablo 11: Turizm Paydaşlarının Diyarbakır’ın Halk İmajı Hakkındaki Görüşleri 
Maddeler Ortalama* Standart Sapma 

1. Cömert 3,62 1,10 
2. Yenilikçi 3,19 1,20 
3. Dindar  3,23 1,18 
4. Dürüst 3,35 1,15 
5. Girişimci 3,30 1,18 
6. Samimi 3,60 1,10 
7. Geleneksel 3,61 1,09 
8. Nazik 2,88 1,21 
9. Sıcak 3,71 1,14 
10. Çalışkan 3,23 1,26 
11. Sakin 2,56 1,21 

Toplam 3,22 0,82 
*5 Tamamen Katılıyorum ve 1 Kesinlikle Katılmıyorum’u ifade etmektedir. 

Araştırmaya katılan turizm paydaşlarının Diyarbakır’ın gelecekteki konumuna ilişkin 
algılarına göre; “Bölgenin ulaşım ve lojistik üssü olmalıdır.” (͞X= 4.52), görüşüne en yüksek 
düzeyde katılım sağlamışlardır. Daha sonra ise, “Bölgenin lider sağlık merkezi olmalıdır.” 
(͞X= 4.46) ve “Toplantı, kongre, fuar ve festival merkezi olmalıdır.” (͞X= 4.44) görüşüne 
katılım yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Tablo 40’da görüleceği üzere aslında tüm maddelere 
katılım yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Bu sonuç Diyarbakır’ın aslında birçok özelliği 
barındıran bir merkez olabileceğinin göstergesidir. Turizm paydaşlarının kentin gelecekteki 
konumu hakkındaki görüşleri Tablo 12’de yer almaktadır.  

Tablo 12: Turizm Paydaşlarının Diyarbakır Kentinin Gelecekteki Konumu Hakkındaki Görüşleri 
İfadeler Ortalama* Standart 

Sapma 
1. Turizmin yerel ekonomik kalkınmaya etkisinin farkına varıldığı bir 

kent olmalıdır. 
4,31 0,96 

2. Modern tarımsal üretim merkezi olmalıdır. 4,18 0,96 
3. Ortadoğu’da örnek bir is merkezi olmalıdır. 4,43 0,79 
4. Toplantı, kongre, fuar ve festival merkezi olmalıdır. 4,44 0,80 
5.  Kültür, sanat ve sanatçı kenti olmalıdır 4,42 0,82 
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6. Üniversite, eğitim ve öğrenci kenti olmalıdır. 4,41 0,87 
7.  Moda, hazır giyim ve tekstil üretim merkezi olmalıdır. 4,25 0,96 
8. Ekolojik turizm merkezi olmalıdır. 4,24 0,89 
9. Alışveriş ve eğlence merkezi olmalıdır. 4,21 1,00 
10. Planlı bir kent olmalıdır. 4,45 0,87 
11. Tarıma dayalı sanayi merkezi olmalıdır. 4,09 1,15 
12. Seracılıkta uzmanlaşan bir merkez olmalıdır 4,00 1,21 
13. AR-GE ve teknoloji geliştirme merkezi olmalıdır. 4,39 0,90 
14. Bölgenin lider sağlık merkezi olmalıdır. 4,46 0,84 
15. Spor ve olimpiyat kenti olmalıdır. 4,37 0,86 
16. Enerji dağıtım ve üretim merkezi olmalıdır. 4,41 0,88 
17.  Bölgenin ulaşım ve lojistik üssü olmalıdır. 4,52 0,84 

Toplam 4,33 0,70 
*5 Tamamen Katılıyorum ve 1 Kesinlikle Katılmıyorum’u ifade etmektedir. 

 6. SONUÇ 
Dünya üzerindeki birçok kent, gelecekte var olabilmek için en etkili yolun 

markalaşmaktan geçtiğini kabul etmektedirler. Bu bağlamda bütün kentlerin; ister büyük ister 
küçük, ister çok gelişmiş, ister az gelişmiş olsun, kendi markalarını oluşturmak ve dünyaya 
pazarlamak gibi hayati öneme sahip bir sorumluluklarının olduğu kabul edilmektedir. 
Kentlerin bu sayede ziyaretçileri ve yatırımcıları kendilerine çekebileceği ve ekonomik 
gelişimi yakalayabilecekleri öngörülmektedir. Öte yandan, kentteki hizmet standardının 
yükselmesiyle, kent halkına daha yaşanabilir bir ortam sağlamayı da başarabilecekleri 
söylenebilir. 

Bütün bu gerekçelerle “kent markalaşması”, son yılların en gözde düşüncelerinden biri 
haline gelmiştir. Kent markalaşması düşüncesi, her ne kadar bazı çevreler tarafından ve kimi 
haklı gerekçelerle, “kentlerin, alınıp satılabilir markalar haline getirilmesi suretiyle 
metalaştırıldığı” iddiasıyla eleştirilmekte ise de; bu eleştirilerin, böylesi bir ortamda daha iyi 
bir yol öneremediği için etkisiz kaldığı görülmektedir. Bütün kentler, mutlaka birtakım 
zenginliklere sahiptir. Önemli olan, bu zenginliklerin -sadece birinin bile olsa tanıtımının 
yapılabilmesidir. Bugün önemli olan unsur; sahip olunan değerlerin potansiyelinin yüksekliği 
değil, bu değerlerin servisinin ne şekilde yapıldığıdır. Bir ürünün veya hizmetin kimliğini ve 
tercih edilebilirliğini “imaj” unsuru belirlemektedir. Bunun için etkili ve verimli 
sürdürülebilir turizm stratejileriyle olumlu imaj oluşturma çalışmaları ve markalaşma 
faaliyetleri gerekmektedir. 

Diyarbakır’ın tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri bakımından önemli değere sahip 
markalaşma potansiyelinde çok sayıda varlıkları mevcuttur. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
dünyada her geçen gün önemi artmakta olan kentsel markalaşma sürecine ayak uydurabilmek 
için “Türkiye 2023 Turizm Stratejisi” hayata geçirilmiştir. Böylelikle Türkiye çeşitli 
destinasyonlara ayrılmıştır ve 15 kent “Marka Kent” olarak öncelikli seçilmiştir. Plan 
çerçevesinde 15 şehrin turizmde markalaşması amaçlanmaktadır. Markalaşacak şehirler; 
Amasya, Bursa, Çorum, Edirne, Gaziantep, Hatay, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Kars, 
Mardin, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon. Bunun dışında metropol iller olan Ankara, İstanbul, 
İzmir ve Antalya’da şehir turizmini geliştirmeye yönelik plan ve projelerin yaşama 
geçirilmesi hedeflenmektedir. Diyarbakır ise bu stratejide turizm ara koridoru olarak 
belirlenmiştir; ancak Diyarbakır’ın tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri göz önüne 
alındığında önemli değere sahip markalaşma potansiyelinin olduğu söylenebilir. 
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Araştırmaya katılan turizm paydaşlarına ilişkin olarak, yöneticilerin daha çok erkek, ve 
orta yaş grubunda yer aldığı, çoğunluğunun evli olduğu, lisans düzeyinde eğitim aldıkları, 
görev sürelerinin beş yıldan az olduğu ve çoğunluğunun Diyarbakırlı olduğu görülmektedir. 
Turizm paydaşları Diyarbakır’ın marka kent olma potansiyeline sahip olduğunu, surların 
Diyarbakır’a özgü bir özelliğin olduğunu, Diyarbakır’ın sloganının “Kültür Diyarı” 
olabileceğini belirtmektedirler. 

Diyarbakır’ın yemekleri ve tarihi zenginliğinin kentin markalaşması açısından avantaj 
sağlayacağı, kentin “popülerliği artan, dinamik ve çekici” olarak nitelendirildiği, halkın 
“sıcak, geleneksel ve samimi” olarak nitelendirildiği görülmektedir. Bu sonuçlar aslında 
turizm paydaşlarının Diyarbakır hakkında olumlu bir imaja sahip olduğunu göstermektedir. 
Bu sonuç itibariyle Diyarbakır’ın marka kent olabilmesi açısından desteği görebileceği 
algısını da göstermektedir. Coşkun (2012) yerel yöneticiler, turizm çalışanları ve yerel halkın 
Düzce halkını tanımlamalarını istemiş ve sonuçta “dindar, misafirperver, muhafazakar, 
geleneklerine bağlı ve samimi” olarak tanımlanmıştır. bu da turizm paydaşları ve halkın 
yaşadıkları kentin halkını olumlu olarak tanımladıklarını göstermektedir.   

Turizm paydaşları, Diyarbakır’ın markalaşmasını olumlu karşıladıkları, önemli 
olduğunu ve bunun için yurtdışında yaşayan Diyarbakırlıların markalaşma sürecine dahil 
olmaları gerektiğini belirtmişlerdir. Turizm paydaşları ayrıca, gelecekte Diyarbakır’ın 
bölgenin ulaşım merkezi; sağlık merkezi ve kongre fuar merkezi olabileceğini belirtmektedir. 
Bu bilgiler ışığında aslında Diyarbakır’ın bölgede önemli konuma sahip olduğu ve bunun 
değerlendirilebileceği görülmektedir. Yavuz (2007) Adana’nın destinasyon markası 
oluşturmada kimlik oluşturma sürecinde turizm paydaşlarının görüşlerini almış ve turizm 
paydaşları marka kimliği ögelerinden birinin kentin “bölgenin lider sağlık merkezi” olması 
gerektiğini belirtilmiştir. Bu sonuç çalışma sonucunu destekler niteliktedir. Diyarbakır’daki 
turizm paydaşları da kentin sağlık merkezi olabileceğini belirtmektedir.  

Cinsiyet değişkenine göre, turizm paydaşlarının Diyarbakır kentinin “marka algısı”, 
“kent avantajları”, “kent imajı”, “halk imajı” ve “gelecekteki konum” boyutlarında, erkek 
turizm paydaşlarının görüşleri ile kadın turizm paydaşlarının görüşleri arasında anlamlı 
farklılık görülmemiştir. “Marka algısı” boyutunda, kadın turizm paydaşları, erkek turizm 
paydaşlarına göre daha olumlu düşündükleri anlaşılırken, diğer dört boyutta ise, erkek turizm 
paydaşları, kadın turizm paydaşlarından daha olumlu düşündükleri anlaşılmaktadır. Zeren 
(2011) tarafından yapılan çalışmada da Karaman’daki yerel yöneticilerin Karaman’a ilişkin 
“marka algısı” ile ilgili görüşlerinde cinsiyetleri açısından anlamlı farklılık görülmemiştir. Bu 
sonuç çalışma ile paralellik göstermektedir.  

Turizm paydaşlarının yaş değişkenine göre, Diyarbakır kentinin “marka algısı”, “kent 
imajı” ve “halk imajı” boyutlarında, turizm paydaşlarının görüşleri arasında anlamlı farklılık 
görülmüştür. “46 yaş ve üzeri” grubundakiler diğer yaş gruplarındakilere göre Diyarbakır’ın 
“marka algısı” ve “kent imajı” konusunda daha olumlu görüştedirler. “Halk imajı” konusunda 
ise “36-45 yaş” grubundakiler daha olumlu görüş bildirmişlerdir. Yaş değişkenine göre, 
turizm paydaşlarının Diyarbakır kentinin “kent avantajları” ve “gelecekteki konum”una ilişkin 
görüşleri arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Zeren (2011) tarafından yapılan 
çalışmada da Karaman’daki yerel yöneticilerin Karaman’a ilişkin “marka algısı” ile ilgili 
görüşlerinde yaşları açısından anlamlı farklılık görülmemiştir. Bu sonuç çalışma ile paralellik 
göstermektedir.  
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Turizm paydaşlarının medeni durumlarına göre, Diyarbakır kentinin “marka algısı”, 
“kent imajı” ve “halk imajı” boyutlarında, turizm paydaşlarının görüşleri arasında anlamlı 
farklılık görülmüştür. Evli turizm paydaşları bekarlara göre Diyarbakır’ın “marka algısı”, 
“kent imajı” ve “halk imajı” konusunda daha olumlu görüştedirler. Medeni durum 
değişkenine göre, turizm paydaşlarının Diyarbakır kentinin “kent avantajları” ve “gelecekteki 
konum”una ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Bu boyutlarda 
da, evli turizm paydaşları bekar turizm paydaşlarına göre, Diyarbakır kent avantajlarının ve 
kentin gelecekteki konumuna ilişkin görüşlerinin daha olumlu olduğu görülmekle beraber, her 
iki grubun Diyarbakır kent avantajlarına ilişkin görüşleri “orta düzeyde” iken, kentin 
gelecekteki konumuna ilişkin görüşlerinin ise “çok üst düzeyde” olduğu görülmektedir. Zeren 
(2011) tarafından yapılan çalışmada da Karaman’daki yerel yöneticilerin Karaman’a ilişkin 
“marka algısı” ile ilgili görüşlerinde yaşları açısından anlamlı farklılık görülmemiştir. Bu 
sonuç çalışma ile paralellik göstermemektedir.  

Turizm paydaşlarının eğitim durumlarına göre, Diyarbakır kentinin “marka algısı”, 
“kent avantajları”, “kent imajı” ve “halk imajı” boyutlarında, turizm paydaşlarının görüşleri 
arasında anlamlı farklılık görülmüştür. İlköğretim mezunu turizm paydaşları diğerlerine göre 
Diyarbakır’ın “marka algısı” konusunda daha olumlu görüştedirler. “Kent avantajları”, “kent 
imajı” ve “halk imajı” konusunda ise ortaöğretim mezunu turizm paydaşları diğerlerine göre 
göre daha olumlu görüş bildirmişlerdir.  Eğitim durumu değişkenine göre, turizm 
paydaşlarının Diyarbakır kentinin “gelecekteki konum”una ilişkin görüşleri arasında anlamlı 
bir fark olmadığını görülmüştür. Zeren (2011) tarafından yapılan çalışmada da Karaman’daki 
yerel yöneticilerin Karaman’a ilişkin “marka algısı” ile ilgili görüşlerinde eğitim durumları 
açısından anlamlı farklılık görülmemiştir. Bu sonuç çalışma ile paralellik göstermemektedir. 
Coşkun (2012) Düzce’nin imajını yerel halk, yerel yöneticiler ve turizm çalışanlarının 
görüşleri kapsamında incelemiştir. Çalışmada, eğitim durumuna göre Düzce’nin imajı ile ilgili 
değerlendirmeye ilişkin de anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Eğitim durumu ilköğretim 
olanların diğerlerine göre Düzce’nin imajına daha fazla önem verdikleri anlaşılmaktadır. 
Eğitim düzeyi azaldıkça Düzce’nin imajı ile ilgili memnuniyet düzeyinin yükseldiği 
anlaşılmaktadır. 

Turizm paydaşlarının kıdem değişkenine göre, Diyarbakır kentinin “marka algısı”, 
“kent avantajları” ve “kent imajı” boyutlarında, turizm paydaşlarının görüşleri arasında 
anlamlı farklılık görülmüştür. “21 yıl ve üzeri” kıdeme sahip turizm paydaşları diğerlerine 
göre Diyarbakır’ın “marka algısı” konusunda daha olumlu görüştedirler. Kıdem değişkenine 
göre, turizm paydaşlarının Diyarbakır kentinin “halk imajı” ve  “gelecekteki konum”una 
ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir fark olmadığını görülmüştür. Zeren (2011) tarafından 
yapılan çalışmada Karaman’daki yerel yöneticilerin Karaman’a ilişkin “marka algısı” ile ilgili 
görüşlerinde kıdemleri açısından anlamlı farklılık görülmemiştir. Bu sonuç çalışmayı 
destekler nitelikte değildir.  

Turizm paydaşlarının Diyarbakırlı olma durumlarına göre, Diyarbakır kentinin “kent 
imajı” ve “kentin gelecekteki konumu” boyutlarında, turizm paydaşlarının görüşleri arasında 
anlamlı farklılık görülmüştür. “Kent imajı” ve “kentin gelecekteki konumu”  boyutunda, 
Diyarbakırlı olan turizm paydaşları, Diyarbakırlı olmayan turizm paydaşlarına göre daha 
olumlu düşünmektedirler. Diğer boyutlar olan “marka algısı”, “kent avantajı” ve “halk imajı” 
boyutlarında ise, Diyarbakırlı olan turizm paydaşlarının görüşleri Diyarbakırlı olmayan turizm 
paydaşlarının görüşlerine kıyasla daha olumlu olmakla birlikte gruplar arasında anlamlı 
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farklılık görülmemiştir. Zeren (2011) tarafından yapılan çalışmada Karaman’daki yerel 
yöneticilerin Karaman’a ilişkin “marka algısı” ile ilgili görüşlerinde Karamanlı olup 
olmamaları açısından anlamlı farklılık görülmemiştir. Bu sonuç çalışmayı destekler 
niteliktedir. 

Marka konumlandırma, markanın oluşturulmasıyla tamamlanan bir süreç olmadığı için 
sürekliliğin sağlanması amacıyla Diyarbakır’ın doğal, kültürel ve sosyal kaynaklarının 
güzelleştirilmesi, geliştirilmesi ve korunmasıyla ekonomik gelişmeyi destekleyerek 
Diyarbakır kent markası oluşturulabilir. Güçlü bir marka kimliği yaratmak marka kent 
olabilmenin temel bir adımıdır. Ancak kentlerin güçlü marka imajı oluşturabilmeleri sadece 
markanın tanıtım faaliyetleri ile sınırlı kalmamalıdır. Kent yönetimlerinin, tanıtım 
faaliyetlerinin dışında ve ötesinde yapması gereken çok yönlü faaliyetler vardır. Diyarbakır 
kent vizyonu doğrultusunda göz önüne alınması gereken ve belirlenen stratejiler 
doğrultusunda yürütülecek sürdürülebilir turizm faaliyetleri şöyle sıralanabilir: 

 Etkin sosyal, ekonomik ve çevresel politikalar, 

 Dinamik turizm, yabancı yatırım ve ihracat geliştirme programları, 

 Marka kimliğine uygun kültürel, sportif ve politik aktiviteler, 

 Başka ülkelerle kültürel ve akademik işbirlikleri geliştirerek, 

 Uluslararası kurumlar, bölgesel örgütler ve yerel ve uluslararası sivil toplum örgütleri 
ile verimli ilişkiler, 

 Merkezi hükümet, endüstri ve sivil toplum örgütleriyle verimli işbirliği, 

 Yurt dışı kamu ve özel sektör kurumlarıyla diplomatik ilişkilerin 
kurulması/güçlendirilmesi, 

 Yenilikçiliğe, yatırıma ve eğitime uzun vadeli bir vizyonla yaklaşım. 

7. ÖNERİLER 
Sürdürülebilir kalkınma kapsamında Diyarbakır’ın marka kent olabilirliğini belirlemek 

amacıyla yapılan çalışmada ulaşılan sonuçlar ışığında, gerek Diyarbakır’ın marka kent 
olmasında söz sahibi olanlara gerekse konuyla ilgili araştırmacılara faydalı olabilecek bazı 
öneriler şunlardır: 

 Kentin doğal turizm unsurlarına bakıldığında, ivedilikle kentin alt yapı ve temizlik 
sorunları çözülmelidir. Bu faaliyetlerin yapılabilmesi için kentte nitelikli ve profesyonel alt 
yapıya sahip konaklama tesislerinin bulunması gerekebilir. 

 Kentin güvenlik sorunlarının çözümünde kalıcı tedbirler alınmalıdır. Yine kent için 
güvenlik meselesi hayati öneme sahiptir. Gerek ziyaretçiler, gerekse ticaret ve sanayi çevreleri 
için, kentin her anlamda güvenli olması gerekmektedir. Kendilerini güvende hissetmek, bir 
yerde yaşayan herkes için huzur kaynağı olacaktır. Bu bağlamda şehirlerin gelişmiş güvenlik 
sistemlerine ve eğitimli personel ve donanıma sahip olmasının bir zorunluluk olduğu 
söylenebilir. 

 “Vaad ettiğini veren” kentlerin en önemli özelliklerinden biri de halkın ve kente gelen 
turistlerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli temel hizmetler sunuyor olmasıdır. Bu 
hizmetlerin en önemlileri arasında konaklama hizmetleri sayılabilir. Konaklama tesislerinin 
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hizmet kalitesi yükseltilmesi konusunda gerek işletmeler gerekse ilgili resmi kurumlar 
işbirliği yapılabilir.  

 Tarihi, kültürel ve mimari özelliği olan yapıların ve ören yerlerinin restorasyon 
çalışmaları devam etmeli, bu alanların sayısı arttırılabilir.  

 Kentin hem ulusal hem de uluslararası alanda tanıtım faaliyetlerine daha fazla önem 
verilmelidir. Bu kapsamda bütünleşik pazarlama iletişimi ile pazarlama faaliyetleri koordineli 
bir şekilde yapılabilir.  

 Kentlerin olması istendiği hale getirilmesi için, doğal ve kültürel zenginliklerinin 
özenle korunması ve aynı özenle tanıtılması gerekmektedir. Bu düşüncelerle bu araştırmanın 
temel önerisi; kent markalaşması ekseninde Türkiye’deki diğer kentlerin kültürel, tarihi, 
ekonomik, sınaî ve ticari potansiyellerinin değerlendirilmesine yönelik araştırmalar 
yapılabilir.  

 Diyarbakır’da yaşanan siyasi karışıklıklar ve güvenlik sorunları kentin sürdürülebilir 
turizm kalkınmasını ve markalaşmasını olumsuz etkilemektedir. Bu durumun çözümü için 
siyasi otoritelerin işbirliği yapması gerekmektedir. Özellikle bu konuda başlatılan “Çözüm 
Süreci”nin devam etmesi ve başarılı bir şekilde sonuçlanması gerekir.  

 Bu araştırma kentin/destinasyonun pek çok yönünü, potansiyelini, zayıflıklarını ve 
fırsatlarını gösteren büyük bir “resim” niteliğindedir. Bu resme bakarak, sorunun ya da 
çözümün çeşitli boyutlarına ilişkin genel fikirler edinmek mümkündür. Ancak, 
uygulamacıların bu araştırma ve benzerlerinin sunduğu kente/destinasyona ilişkin genel 
görüntüyü ileri çalışmalarla detaylandırmaları ve projelendirerek uygulayabilirler.  

 Marka kent oluşturmak, markayı yönetmek ve pazarlama stratejilerini ve faaliyetlerini 
yürütmek oldukça profesyonel bir yaklaşım gerektirmektedir. Bunun için Diyarbakır’da 
kentin ilgili kamu ve özel sektör aktörlerinin tanımlanmış bir işbirliği modeli çerçevesinde 
çalışmaları sahiplenmeleri sağlanabilir. 
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SPOR ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ÇÖZÜMLEME:  
SPOR MERKEZLERİ (SAMSUN ÖRNEĞİ) 

 
Recep CENGİZ*  Mehmet Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL* 

  
 

Özet 

Spor, toplumsal alanda başta sağlıklı kalma olmak üzere haz, eğlence, kazanç ve mutluluk gibi çeşitli işlevler 
üstlenmektedir. Bu nedenle toplumun üyeleri için her türden spor tercihi, hem toplumsal nüfus bileşenlerine hem 
de sosyal değer ve normlara bağlı olarak belirginleşmektedir. Bu itibarla spor ve spor salonları her toplumun 
kültüründen beslenerek çeşitlilik ve normatif özellikler kazanmaktadır. Bu bağlamda spor salonları, fizik 
kondisyonu iyileştirmeyi amaçlayan her bireye, sporun rasyonalite edilmesine ve kurumsal nitelik kazanmasına 
imkan sağlamaktadır. Araştırma, Spor salonlarının işlevselliğini çeşitli nüfus bileşenleri çerçevesinde hem teorik 
hem de pratik olarak değerlendirmeyi hedeflemektedir.   

Anahtar Kelimeler: Sosyoloji, sosyal değer, sosyal norm, spor salonu 

 

A SOCIOLOGICAL ANALYSIS ON SPORTS: SPORTS CENTERS (SAMSUN EXAMPLE) 

 

Abstract 

Sports undertake a variety of functions such as fun, entertainment, gain and happiness, especially in the social 
field. Therefore, the choice of sports of every kind for members of the community becomes obvious based on 
both societal population components and social values and norms. In this respect, sports and sports halls gain 
diversity and normative features by feeding from the culture of each society. In this context, gyms help every 
individual who aim to improve physical fitness, rationalization of sports and making sports gain an institutional 
rationality. The purpose of the study is to evaluate the functionality of the gym both theoretically and practically 
within the framework of various population components. 
Keywords: Sociology,  social value, social norm, gymnasia. 

 

1. GİRİŞ 

Spor kavramı, spora yüklenen anlam ve araçların çokluğu, içerdiği çeşitlilik, toplumdan 
topluma değişen tarihsel arka planının olması ve günlük dilde kullanım biçimi vb durumlar 
sebebiyle tanımlanmasında oldukça güçlük çekilen bir olgudur. Bu nedenle burada 
vereceğimiz tanımlar genel-geçer tanımlamalar olmayıp subjektif özellikler içeren 
tanımlamalardır. Bu bağlamda spor kavramı değişik şekillerde şöyle tanımlanabilir. 
Bunlardan birincisi, “bireyin doğal çevresini beşeri çevre haline çevirirken elde ettiği 
kabiliyetleri geliştiren, belirli kurallar altında araçlı veya araçsız bireysel veya toplu olarak 
boş zaman faaliyeti kapsamı içinde veya tam zamanını alacak şekilde meslekleştirerek yaptığı 
sosyalleştirici, toplumla bütünleştirici, ruh ve fiziği geliştiren rekabetçi, dayanışmacı ve 
kültürel bir olgudur” (Erkal, 1998: 119-120).İkincisi ise, tek başına veya toplu olarak yapılan, 
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kendine özgü kuralları olan genelde yarışmaya dayanan bedensel ve zihinsel yeteneklerinin 
gelişmesini sağlayan eğitici ve eğlendirici uğraşlardır (Morpa Spor Ansiklopedisi, 1998). 
Aynı şekilde spor, “yenme ve muktedir olma gibi insan iç güdüsünün tatminini amaç edinen 
belirli kurallar içerisinde yapılan rekabete dayalı sosyalleştirici ve bütünleştirici bir olgudur” 
(DPT, 1983). Bu tanımlar analiz edildiğinde, spor için fiziksel efor, organizasyon, kurallar, 
amaçlar, rekabet/yarışma ve yönelim gibi çeşitli unsurlar varlık kazanmaktadır. Bu bağlamda 
sporu, farklı amaçlar, değerler ve normlar tarafından yönlendirilen, performans ilkesine 
dayalı, bilinçli olarak zorlukların oluşturulmasını ve bunların aşılmasını hedefleyen bedensel 
faaliyetler olarak tanımlamak mümkündür.  

Genellikle birden fazla birey ve grupla yapılan bir aktivite olan spor, toplumdan 
topluma ve aynı bir toplumda zamandan zamana değişebilen sosyolojik bir olgudur. Sporun 
aileden dine eğitimden siyasete geniş bir yelpazede kuşatıldığı ve belirlendiği söylenebilir. 
Nitekim kültürlerin temelini oluşturan değer yargıları, gelenek ve görenekler fertlerin spora 
karşı tutumlarının belirlenmesinde de etkili olurlar (Taşmektepligil ve İmamoğlu, 1996: 41-
51). Bunun din açısından tipik göstergesi, her dinin kendine özgü sportif faaliyetleri 
belirleyen ve sınırlandıran bir inanç ve ritüel içermesidir. Örneğin İspanya’da yapılan boğa 
güreşlerinin İslam dünyasında benimsenmemesi bu bağlamda değerlendirilebilir. Aynı şekilde 
spor, onun alanlarının (dallarının) benimsenmesi ya da değerlendirilmesi açısından sosyal 
tabaka, sınıf ve etnik gruplar arasında da farklılıklar gösterebilmektedir. Örneğin, bowling üst 
tabaka ya da sınıfa işaret eden bir elit sporu olarak tanımlanabilir. Bu nedenle sportif 
faaliyetlerin toplumdaki yerini, işlevini ve diğer sosyal kurumlarla ilişkilerini belirleme, farklı 
gruplar ve sosyal kategorilerdeki işlevselliğini ortaya koymak genelde sosyolojinin özelde ise 
spor sosyolojisinin amaçları arasındadır.  

Spor, birbirinden farklı hatta birbiriyle çelişen çok yönlü faaliyetler olarak 
değerlendirilebilir. Bunlar eğlenmekten, dinlenmeye ve hoşça vakit geçirmekten, sağlığın 
koruması, sosyal çevre edinme yâda ekonomik gelir elde etmeye kadar geniş bir yelpazede ele 
alınabilir. Örneğin profesyonel bir futbolcu doğrudan ekonomik gelir elde etmek için spora 
yönelirken bir manken daha mükemmel bir gösteri gerçekleştirebilme amacına yönelik spor 
yapabilmektedir. Aynı şekilde spor üst sınıfın farklılıklarını alt sınıflara karşı koruma, orta ve 
alt sınıfların yukarıya sosyal hareketliliğini engelleme ve geciktirme beklentisi olarak da 
görülebilir (Yetim, 2005: 132-133). 

Sporda tartışma alanlarından bir diğeri de alanla ilgili tartışmalardır. Bunlardan 
basketbol, tenis, futbol gibi fiziksel aktivitelerin spor olması konusunda bir tartışma olmasa da 
avlanma, folklor, bilardo, satranç, briç ve poker gibi bazı bedensel veya zihinsel faaliyetlerin 
spor olup olmadığı hususu tartışmalıdır. Esasen kişisel ve toplumsal manada giderek artan 
ihtiyaçlar insanları tabiatıyla sportif ve rekreatif faaliyetlerin merkezine çekmektedir. Öyle ki 
medeniyet sahasında meydana getirilen her yeni oluşum, aynı zamanda spor alanında da bir 
dönüşüm anlamına gelmektedir. Ayrıca bu değişmeye ferdi ilgi ve ihtiyaçların farklılığından 
kaynaklanan geniş bir tercih yelpazesi de önemli derecede hız katmaktadır. O nedenle sporun 
yahut aktivite merkezli benzeri olguların giderek devasa sektörler haline gelmesi kaçınılmaz 
olmaktadır Taşmektepligil ve Bostancı, 2000: 26-42). Günümüz dünyasında her gün yeni spor 
dalları ortaya çıkmakta ve bunların bazılarının spor olup olmadığı tartışılmaktadır. Burada 
üzerinde durulması gereken bir başka husus da sporda kullanılan enstrümanlardır. Örneğin 
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top, raket, gülle, kürek, sırık, yay, ok, halat ve file bunlardan bazılarıdır.  Kısaca spor amaçları 
kadar araçları olan bir faaliyet olarak düşünülebilir 

Toplumsal alanda çok boyutlu bir olgu olarak spor çeşitli işlevler de üstlenmektedir. 
Bunlardan birincisi haz, eğlence ve mutluluk olmakla birlikte ikincisi ise sağlıklı olma/kalma 
olarak nitelendirilebilir. Türk toplumunda insan bedeninin öne çıkması, hem bireyselleşme ve 
toplumsal dönüşümün bir ürünü hem de onun bir araçsal meta olarak algılanması sonucu 
varlık kazanmaktadır. Bu bağlamda bir toplumun üyeleri için estetik görünüme sahip olma 
anlayışı, hem toplumsal nüfus bileşenlerinin yapısına hem de sosyal değer ve normlara bağlı 
olarak belirginleşmektedir. Toplumların geleneksel ya da modern oluşları, kültürel 
değişmenin dinamizmi, dünyanın endüstrileşme sürecinde gösterdiği teknolojik gelişme 
düzeyi ve toplumların zengin ve yoksul oluşları estetik bir bedensel görünüme sahip olma 
açısından temel belirleyici faktörler olarak ifade edilebilir (Voigt, 1998: 75-80). Spor, 'fizik 
kondisyonu iyileştirmeyi amaçlayan oyun, yarışma ve mücadele anlayışıyla yapılan fiziksel 
etkinlikler' olarak tanımlandığında, her birey hangi yaşta ve seviyede olursa olsun şu veya bu 
şekilde bir spor türü ile ilgi içindedir. İnsanlık tarihinin uzun geçmişe dayanan spor 
etkinlikleri, günümüzde artık çok daha farklı boyutlar kazanmış, uluslararası bir faaliyet, 
evrensel bir dil ve etkin bir tanıtım aracı haline gelmiştir.   

Spor, çok faktörlü bir sosyal gerçeklik olarak değerlendirildiğinde onun ekonomiden 
siyasete hatta kişilik gelişimine kadar geniş bir yelpazede etkili olduğu söylenebilir. Bu 
bağlamda söz konusu yelpazenin birinci unsuruna sporun ekonomi ile olan ilişkisine atıfta 
bulunarak söze başlanabilir. Sporla ilgili tüketim ve uygulamalar, bir arz ve talep 
dönüşümünün aracı olmaktadır. Bu çerçevede topluma sunulan futbol, yüzme, atletizm, tenis, 
golf vb. aktiviteleri, toplumsal bir ihtiyacı karşılamaya yönelik arz-talep dengesi olarak 
değerlendirmek gerekir. Söz konusu bu denge içinde arz, “spor ürünlerinin” oluşturulduğu 
iktisadi bir varlık/mal-hizmet yaratmayı kapsamaktadır. Örneğin Avrupa ülkeleri futbol 
yarışması yada dünya futbol kupası'yla ilgili bir maçı yada röportajı seyretme olanaklarının 
topluma sunulması bir arz olarak değerlendirilebilir.  

Spor sosyolojik açıdan ironik olarak değerlendirildiğinde onu, kişiliği oluşturma ve 
kurallara göre davranış kazanma olarak tasarlamak mümkündür. Spor, yumuşak başlılığa 
karşı "cesaret", "enerji", "irade" gibi toplumsal değerleri içeren yeni bir eğitim modelini de 
gündeme getirmektedir. Bu bağlamda sporun yüceltilmesini bir anti-entelektüalizm vurgusuna 
dayandırarak farklı içerikler kazanan karşıtlıklar aracılığıyla bir muhalefet hareketine 
benzetmek mümkündür (Bourdieu, 1995: 16-18). Aynı zamanda bir spor alanları ergenlik 
çağındaki gençleri harekete geçirmenin, kontrol ve meşgul etmenin ekonomik bir yolu olarak 
görünmektedir. Güzellik yarışmaları, moda sunumları ve hosteslik gibi meslekler kızların 
fiziksel sermayesi için neyse spor piyasasının da erkek çocukların fiziksel sermayeleri için 
aynı şey olduğu düşünülebilir (Bourdieu, 1995: 16-18). Benzer şekilde siyasi partiler ve 
sendikalar için gençliğin sembolik düzeyde ele geçirilmesi sporla daha rasyonel bir seyir 
izlemektedir. Hatta siyasi partiler ve sendikalar, hedef kitlelerin sürekli ve tam kuşatmasını 
sağlamak amacıyla hastanelerden okullara kadar geniş kamusal alanlara statlar ve diğer spor 
kurumları sunmaktadırlar (Cengiz, 2014: 117-135). 

Spor okulları ve kulüpler bireylerin gerginlikten uzaklaşarak rahatlamalarını sağlayan 
ortamlardır. Yapılan etkinlikler stresle başa çıkmalarını sağlar. Spor alanlarında bireyler yeni 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 56          Temmuz - Ağustos 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 
 
 

 223 

arkadaşlıklar kurarak sosyalleşirler, iletişim becerilerini geliştirirler. Yaşıtlarının bulunduğu 
ortamda kendilerini sınama, arkadaşlarıyla kıyaslama fırsatını bulurlar. Onların liderlik 
becerileri gelişir. Bir gruba ait olma duygusunu yaşarlar. Özellikle ergenlik döneminde gencin 
kabul gördüğü bir ortamda gelişimini sürdürmesi özgüvenini güçlendirir. Yardımlaşma, 
dayanışma, paylaşma, işbirliği gibi değerler gelişir. Turnuvalar, müsabakalar bireylere farklı 
şehir ve ülkelerde yaşayan sporcularla tanışarak, değişik kültürleri tanımalarına katkı sunar. 
Bireyler spor sayesinde sağlıklı beslenirler, kendilerinin ve ötekilerin beğendiği bir bedensel 
görünüm kazanabilirler. Düzenli spor yapanlar, kilo fazlalığı-obezite- vb. sağlık sorunlarıyla 
uğraşmak zorunda kalmaz ve günlük yaşamlarını planlama, zamanı iyi değerlendirme gibi 
konularda deneyim kazanırlar. Burada üzerinde durulması gereken bir başka husus, sporun 
öncekilikle bedene dayandığının gözden kaçırılmamasıdır. Zira insan anatomisi spor için 
öncelikli bir varlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan hareketle spor aktivitelerinin 
planlanmasında ve yerine getirilmesinde vücut tiplerinin belirlenmesi önem kazanmaktadır. 
Yani bireyin vücut tipi ile yapacağı spor arasında önemli ilişkiler bulunmaktadır (Erdemli, 
2000: 5). 

 Araştırma alanında yasal lisanslı, uzmanlık alanlarına uygun faaliyet gösteren spor 
salonları, kentin en işlek ve kalabalık merkezlerine konumlanmış durumdadır. Aynı şekilde 
yazılı ve görsel alanda sıkça vurgu yapılan çeşitli reklam programlarına yansıyan spor 
salonları, uyguladıkları pratiklerle yeni bir beden dili oluşturarak bireyleri etrafa saçılmış ve 
sürülmüş bireyler konumundan kurtarmaktadır. Resmi ve resmi olmayan normlarla 
işlevselliği onaylanmış olan spor salonları, modern ve post modern ortamlarda bulunmaya 
imkan sağlayan çok daha insani bir sosyal ortam oluşturmaktadır.   

 

2.1.Araştırmanın Konusu ve Yönetimi  

2.1.1.Araştırmanın Konusu 

Sosyolojinin bir alt dalı olan spor sosyolojisi, sporun, sosyolojik bir perspektifle 
araştırılması amacını taşımaktadır. Spor sosyolojinin konusu; kısaca; spor ve toplum ilişkileri 
ve bu ilişkilerden doğan etki ve tepkiler, sporun, toplumla olan kesişme noktalarının tespit 
edilmesi, sporun toplum hayatındaki rolü ve fonksiyonları, herhangi bir sporun ortaya çıktığı 
toplumsal şartlar gibi spor ve spor olayları arasındaki ilişkilerin araştırılmasıdır. Aynı şekilde 
yaş, cinsiyet, ekonomik güç, sosyal statü ve prestije göre bölünmenin spor üzerinde veya 
herhangi bir grubun spora duyduğu ilgi üzerindeki etkilerinin tespit edilmesidir. Sporun; 
ekonomi, ahlak, siyaset, hukuk vb. ile olan etkileşiminin araştırılması da spor sosyolojisinin 
konuları arasında yer almaktadır.  

 

2.1.2. Araştırmanın Amacı 

Bir araştırma, aranan bilginin türüne göre üç ayrı amaca yönelik olabilmektedir. 
Bunlardan birincisi, bir durum tespiti (betimleme), ikincisi, bir ilişkiyi arama (açıklama) 
üçüncüsü ise, bir varsayımı sınama (genelleme) amacıyla yapılmasıdır (Sencer ve Irmak, 
1984; 25). Bu araştırmada; ilişki kurucu (açıklama) çerçevesinde değişkenler arasında bir 
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neden sonuç ilişkisi kurularak verilerin değerlendirmesi amaçlanmıştır. Değişkenler 
arasındaki ilişkiden ortaya çıkan sonuçların kavramlarla ifade edilmesine gayret edilmiştir. 
Araştırmanın amacı, spor ve toplumun karşılıklı ilişkilerini açıklamak olduğunu 
söyleyebiliriz.   

  

2.1.3. Araştırmanın Sınırlıkları 

Bu araştırma, sporun kurumsal ve kavramsal düzeyde teorik boyutunun, araştırma 
bulguları ile karşılaştırma ve yorumların sosyolojik analizine dayanmaktadır. Araştırma belli 
zaman diliminde yapıldığından, zamanla tutum ve davranışların değişebileceği 
düşünüldüğünden araştırma gerçekleştirildiği zaman dilimiyle sınırlı kabul edilmiştir.  

2.2. Araştırmanın Yöntemi ve Tekniği  

Bilimsel anlamda yöntem; olaylar karşısında harcanacak zihinsel etkinlikleri önceden 
tespit eden bir çalışma programı olarak tanımlanmaktadır. Genel anlamda, sosyolojide yöntem 
konusu ele alınırken, izlenen zihinsel tutum ve yaklaşım, bu amaçla oluşturulan araştırma 
planına atıfta bulunmaktır. Yöntemler soyut, araştırma teknikleri ise, soyut yöntemlerin somut 
gerçekliğe uygulanışında başvurulan araçları ifade etmektedir. Böylece, sosyolojik araştırma 
tekniklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi, yöntem ve tekniklerin iç içe geçmiş bir biçimde 
görünümünü sağlamaktadır. Bu çalışmada spor, temelde kuramsal olarak, sosyolojik 
boyutlarda ele alınarak incelenmiştir. Bilindiği gibi bu tür çalışmalarda ampirik olarak; 
genellikle gözlem, görüşme ve anket olmak üzere, üç çeşit veri toplama tekniği 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada da elde edilen bilgiler, yaygın olarak anket tekniği 
kullanımından ortaya çıkan verilerden oluşmaktadır.  

 Spor, bireylerin hayatlarına erken dönemden itibaren nüfuz eden, içten yaşayışıyla 
katıldığı bir düşünce sistemi olması nedeniyle, araştırıcının spora karşı tutumlarında çok 
hassas hareket etmesini gerektirmektedir. Aksi halde, araştırıcının sahip olduğu konsepte has 
düşünceler, objektif olmayı engelleyebilir. Spor sosyolojisinde, spor ile toplum arasındaki 
karşılıklı ilişkiyi, tek nedenli değil, çok nedenli bir tarzda yorumlamak gerektiği, öncelikli 
olarak yapılması gereken önemli hususlardandır. 

 

2.2.1. Araştırmanın Evreni 

Araştırmanın konusu ve amacı belirledikten sonra, araştırma evreninin belirlenmesi 
gerekmektedir. Şüphesiz araştırma evreni, bilgi elde etmek üzere, üzerinde gözlem yapılacak 
sosyal hayat alanları olmaktadır. Başka bir ifade ile sorunun taşıyıcısı olan, kişi ya da 
kişilerdir. Sosyolojide genellikle araştırma alanı ifadesi, alan araştırması ile 
özdeşleştirilmiştir. Araştırma evrenini tespit ederken, konuya olduğa kadar, araştırmanın 
tipine de bakmak gerekir. Daha doğrusu, evren, araştırmanın konusuna ve tipine göre 
belirlenmektedir (Sencer ve Irmak, 1984; 23-25). “Spor Üzerine Sosyolojik Bir 
Çözümleme: Spor Merkezleri (Samsun Örneği)” konulu bu araştırmada; Samsun merkez 
ilçede yer alan spor merkezleri araştırma evrenini olarak seçilmiştir.   
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2.2.2. Araştırmanın Örneklemi  

Çalışma, alan araştırmasına dayandığından, bir anket formu geliştirilmiştir. Anket 
soruları sade bir dille hazırlanmıştır. Anket sorularının anlaşılır olup-olmadığını, sıkıcı, yanlış 
anlamalara yol açıp-açmadığını tespit etmek amacıyla, 30 kişilik bir ön araştırma 
gerçekleştirilmiştir. Bu ön denemeden sonra fomlar üzerinde anlamlılık ve anlaşılabilirlilik 
açısından çeşitli düzenlemeler yapılarak esastan uygulamaya geçilmiştir. Bu çalışmada, 
Ankete 18 yaş üzerinde her yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim, meslek, sosyo-ekonomik 
düzey ve toplumsal statüden bireylerin katılımım sağlamaya gayret gösterilmiştir.  

Çalışmada spor merkezlerine devam eden bireylerin her biri örneklem unsuru olarak 
kabul edilmiştir. Bu bağlamda çalışma kapsamında örneklem seçiminde "basit tesadüfî 
örneklem" tercih edilmiştir. Basit tesadüfi örneklem, kütledeki her birimin örnekleme girme 
şansının eşit olduğu ve örneklemin tek aşamada seçildiği karmaşık olmayan bir tekniktir. Bir 
örneklem tekniği seçileceği zaman, evrenin homojen olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 
Ankete katılımda hiçbir bir birey, ankete katılmaya zorlanmamış, anketin amacı, muhtevası 
anket formunun giriş kısmında yazıldığı gibi yüz yüze görüşme sürecinde ankete katılanlara 
anlatıldıktan sonra, katılıp katılmamakta serbest oldukları belirtilmiştir. Tamamlanan anket 
çalışmasındaki soruların objektif olarak cevaplandırıldığı inancından hareketle araştırmada 
kullanılabilir olduğu düşüncesi araştırmacı tarafından tüm yönleriyle kabul görmüştür. 

 

2.2.3. Bilgi Toplama Araçları ve Analiz Teknikleri  

Bu araştırma; l) metodoloji, 2) kuramsal çerçeve ve 3) bulguların yorumlanması olmak 
üzere üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm; araştırmanın genel görünürlülüğünü 
belirlemeye yönelik bir giriş denemesi olmuştur. İkinci kısım olan kuramsal bölümde konu ile 
ilgili teorik bilgiler belirlenmiştir. Üçüncü bölüm olan bulguların yorumlanması kısımda ise, 
uygulanan anket sorularına verilen cevaplar kullanılmıştır. Bu bölümde, bilgi toplama araçları 
olarak kullanılan anketken elde edilen bilgilerden faydalanılarak değerlendirme yoluna 
gidilmiştir. Kısaca, bu araştırma; anket tekniğinden yararlanılarak elde edilen bulguların 
teorik bilgilerle birleştirilmesine, karşılaştırılmasına dayanan yorumlamadan oluşmaktadır. 

Araştırma bulgularının değerlendirilmesinde, planlanan analiz teknikleri, öncelikli 
olarak, anket formu hazırlanırken, uygulamaya konulan söz konusu anketin bilgisayar 
formatında olmasına dikkat edilerek işe başlanılmıştır. Bu çerçevede, toplanan anket 
formlarındaki veriler, Excel uygulama programı kullanılmak suretiyle bilgisayara işlenmiştir. 
Daha sonra Excel’e işlenen verilerin dağılımı, SPSS istatistik programı kullanılmak suretiyle 
ortaya konulmuştur. Söz konusu basit dağılım tabloları ve çapraz ilişki tablolarından seçilen 
örnek tablolar değerlendirme amacıyla yorumlamaya dahil edilmiştir.  

Çeşitli değişken grupları arasındaki ilişkiler tespit ederken/edilirken, elde edilen 
verilerin oluşturduğu tablolar göz önüne alınarak bağımsız değişkenlerin oranları esas alınmış 
ve yüzdesel olarak azalma ya da artışın gerekçeleri belirlenmeye çalışılmıştır. Basit dağılım 
ve çapraz ilişki tabloları, bir sistem çerçevesinde ele alınarak araştırmaya esas olan muhteva 
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içinde, yüzdesel alanlardaki yığılmaların sebepleri ve sonuçları hakkında birtakım çıkarımlara 
ulaşılmaya gayret edilmiştir. 

 

3. ALAN VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Her toplumun siyaset, din, ekonomi, vb alanlarda olduğu gibi spor meselesi hakkındaki 
görüşleri, toplumun sahip olduğu değer ve normlar manzumesi ile birlikte nüfusun 
karakteristik özelliklerine bağlı olarak belirginlik kazanmaktadır. Aynı toplum içinde 
zamandan zamana değişen bir olgu olan spor faaliyetlerine yönelik eğilimler, sosyal hayat 
alanlarının varlık karakterinden toplumsal hayatın yaş, cinsiyet, öğrenim, meslek ve dindarlık 
düzeyi gibi demografik özelliklere göre sosyolojik bir görünüm kazanmaktadır.  

Spor, günümüzde genellikle kitle iletişim araçları ile bireylere aktarılmakla beraber, 
toplum üyelerinin spor tercih eğilimleri, sosyal unsurların baskısı altında belirlenmektedir. 
Kitle iletişim araçlarının kullanım ve etkisi ile birçok geleneksel toplumda spor tercihleri 
belirli alanda sınırlı kalabilirken, modern toplumda spor geniş bir alanda 
farklılaşabilmektedir. Bu nedenle spor tercih eğilimlerinin nedenleri ve sonuçları sadece kitle 
iletişim araçlarının etkisi ve spor profesyonelleri ile ilgili olmayıp farklı sosyal kurumlarla da 
ilgili olmaktadır. Her toplumda olduğu gibi Türkiye’de de spor tercih eğilimleri toplumun 
farklı kültür öğelerinden ve nüfus bileşenlerinden etkilenerek belirli bir niteliğe ulaşmaktadır.  

İnsanın bilme isteği, onu araştırma yapmaya itmekte ve böylece bir gerçeği ortaya 
çıkarmaya ya da eldeki bilgileri geliştirmek için bilimsel yöntem ve tekniklerden 
yararlanmaya yönlendirmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada spor salonları ile ilgili gerçeği 
ortaya çıkarmak ya da spor salonları ile ilgili eldeki bilgileri geliştirmek için bilimsel yöntem 
ve tekniklerden yararlanılarak yapılan sistematik bir çalışma olarak düşünülmelidir. 
Çalışmada, spor salonlarına devam eden bireylerin neden böyle bir tercihte bulundukları 
sosyolojik araştırmalarda kullanılan anket tekniği vasıtası ile araştırılmış ve çalışma söz 
konusu yöntemsel ilkeleri kapsayacak şekilde dizayn edilmiştir.   

 

 3.1. Bazı Nüfus Bileşenlerine Göre Spor Salonları Algısı 

Nüfus bileşenleri; genellikle yaş, cinsiyet, öğrenim düzeyi, dindarlık seviyesi gibi 
kriterler olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle araştırmada anket sonuçları bazı nüfus 
bileşenleri bağlamında tablolaştırılarak konunun açıklanmasına gayret edilmiştir. Araştırmada, 
örneklem grubunun belirleyici genel özellikleri olan; cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim 
düzeyi ve dindarlık durumu bağımlı değişkenler olarak ele alınmıştır.     

3. 1. 1. Cinsiyet Bağlamında Spor Salonları Algısı 

Cinsiyet, bireylerin içinde bulundukları toplumda ve alt gruplardaki statülerini 
belirleyen ve buna göre birtakım rollerin gereklerinin yerine getirilmesini sağlayan 
faktörlerden biridir. Doğuştan kazanılan bir statü olan cinsiyet, kadın ve erkeğin toplumsal 
kurumlar içinde tanımlanmasını ve duruşunu da belirlemektedir. Örneğin, kadının aile 
içindeki duruşu, erkeğe getirilen tanım ve duruştan farklılık göstermektedir.  
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Tablo 1: Spor Merkezlerine Katılma Amacının Cinsiyet Değişkenine Göre Dağılımı   

 

Cinsiyet 

Sayı 
ve 
Yüzde 

Spor Merkezlerinde Gitme Amacı    

Toplam Sağlıklı Kalma 
/ Olma 

Güçlü Bir 
Beden 

Güzel Bir 
Fiziki 

Görünüm 

Kadın 
S 46 16 34 96 

% 47,9 16,7 35,4 33,6 

Erkek 
S 96 39 55 190 

% 50,5 20,5 28,9 66,4 

Toplam 
S 142 55 89 286 

% 49,7 19,2 31,1 100,0 

P=0,487; Value=1,439 

Yukarıdaki tabloya bakılarak spor merkezlerine gitme amaçlarına ilişkin şunlar 
söylenebilir. Öncelikle, bireylerin spor merkezlerine gitme amacında anlamlı bir değişim 
gözlenmemekle beraber her iki cinsiyet açısından “sağlıklı olma” seçeneğine katılım 
yüksektir. Başta teknolojik üretimin nitelik ve niceliksel artışı spor salonlarının da dahil 
olduğu hizmet sektörünün ön plana çıkmasını beraberinde getirmiştir. Aynı şekilde teknolojik 
üretim, spor salonlarından yararlanmayı artıran bir faktör ve bedenin önemli bir tüketim 
nesnesi haline getirilmesinde belirleyici olmaktadır. Özellikle 1960’lı yıllardan sonra başta 
batı olmak üzere bütün dünyada ortaya çıkan teknolojik gelişme ve bedene vurgu, bireylerin 
hem biyolojik hem de psikolojik süreçlerini yeniden tanımlar hale getirmiştir. Bu nedenle spor 
merkezlerine katılma talebi artmıştır (Cengiz, 2011: 6-7). 

Spor merkezlerinden yararlanma, sadece fiziksel bağlamda güçlü bir bedene ulaşma 
olarak nitelendirilemez. Zira sağlıklı ve estetik bir beden, hem biyolojik ve zihnen dinamik 
hem de sosyal uyum içinde olmayı sağlayan çok yönlü bir deneyim ve yaşam biçimi 
olmaktadır. Söz konusu mekanizmanın işlevselliğine tipik örnek, “Sağlam kafa sağlam 
vücutta bulunur” sözüdür. Sağlıklı beden sağlıklı zihinsel aktiviteleri artırarak biyolojik ve 
sosyal uyum gibi fonksiyonelliğe katkı sunmaktadır (Cengiz, 2006: 161). Bu bağlamda 
örneklem grubunda sağlıklı bir bedene sahip olma amacı, biyolojik, zihinsel ve sosyal açıdan 
bir bütün olarak ortaya çıkmaktadır. Örneklem grubu, %31,1 oranda güzel bir fiziki görünüm 
kazanma hedefi ile spor salonlarına gitmeyi bir deneyim olarak algılamaktadır. Spor 
merkezlerinden faydalanmanın %49,7 oranında sağlıklı kalma olarak değerlendirilmesi amaca 
uygunluk açısından kayda değer gözükmektedir.    

 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 56          Temmuz - Ağustos 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 
 
 

 228 

Tablo 2: Talep Edilen Spor Dalının Cinsiyet Değişkenine Göre Dağılımı 

Cinsiyet 
Sayı 
ve 

Yüzde 

Hayranlık Duyulan Spor Dalı  

Toplam Mücadele 
Sporları Bireysel Sporlar Takım Sporları 

Kadın 
S 3 71 22 96 

% 3,1 74,0 22,9 33,6 

Erkek 
S 36 87 67 190 

% 18,9 45,8 35,3 66,4 

Toplam 
S 39 158 89 286 

% 13,6 55,2 31,1 100,0 

P=0,001; Value=23,993 

Talep edilen sporlar olarak nitelendirdiğimiz ve spor salonlarında ifa edilen mücadele, 
bireysel ve takım sporları analitik olarak ayırım yaptığımız bir sınıflandırmadır. Zira her üç 
spor türünde bir takım benzerliklerin olduğunu söylenebilir. Örneğin iki sporcunun sıklet 
ağırlıkları yakın olmaları koşulu ile belirli kurallar içinde yaptıkları müsabakaları içeren 
dünya’da dövüş sporları Türkiye'de ise “mücadele sporları” olarak anılan güreş, kick boks, 
karate, boks, taekwondo, judo, sumo güreşi bu bağlamda mücadele sporlarından bazılarını 
oluşturmaktadır. Bireysel Sporlar ise, Atletizm, Bilardo, Binicilik, Bisiklet ve Bowling gibi 
sporlardır. Bireysel sporların bazıları mücadele sporlarının icra edildiği bir alan olmaktadır. 
Takım Sporları ise, mücadele sporlarının bazılarını da içine alan örneğin yaygınlığı 
bağlamında toplumda çokça bilinen futbol, voleybol ve basketbol vb. olarak söylenebilir.   

Cinsiyet göz önüne alındığında kadınlar, bireysel sporları erkek cinsiyetine göre daha 
fazla yönelmektedir. Kadınlar bireysel sporları %74,0 oranında tercih ederken erkekler %45,8 
oranında tercih etmektedirler. Bu bağlamda kadınların sağlıklı ve estetik bir bedenin bireysel 
sporla gerçekleşeceğine inandığını ve bireysel sporu bu bağlamda bir yaşam biçimi olarak 
değerlendirdiği söylenebilir. Zira örneklem grubunda bireysel, mücadele ve takım sporları 
onların biyolojik, zihinsel ve sosyal açıdan korunmasında ve gelişmesinde bir bütün olarak 
işlev görmektedir. Örneklem grubu içinde kadınların en az yüzde (%29,9) takım sporlarını 
tercih etmeleri de onların kadın ve kadınlık mahremiyetini koruma hedefi olarak 
düşünülebilir.  

3. 1. 2. Medeni Durum Bağlamında Spor Salonları Algısı 

Medeni durum, göreceli toplumsal değerlere ve normlara bağlı olarak bireylere özel 
durum ve şartlar içinde farklı sorumluluklar yüklemektedir. Bu bağlamda toplumsal rollerin 
ifa edilmesini medeni durum ölçütüne göre değişen bir gerçeklik olarak görmek mümkündür. 
Örneğin, bekar ve evli olan bireylerin sahip oldukları statü ve roller bu anlamda farklılıklar 
gösterebilmektedir. 
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Tablo 3: Spor Merkezlerine Gitme Amacının Medeni Durum Değişkenine Göre Dağılımı 

 

Medeni Durum 
Sayı 
ve 

Yüzde 

Spor Merkezlerinde Gitme Amacı  

Toplam Sağlıklı 
Kalma Güçlü Bir Beden 

Güzel Bir 
Fiziki 

Görünüm 

Evli 
S 66 19 19 104 

% 63,5 18,3 18,3 36,4 

Bekar 
S 76 36 70 182 

% 41,8 19,8 38,5 63,6 

Toplam 
S 142 55 89 286 

% 49,7 19,2 31,1 100,0 

   P=0,001;  Value=15,029  

Tablo 3’de medeni durum bağlamında bireylerin “sağlıklı kalma” “güçlü bir beden” 
ve “güzel bir fiziki görünüm” hususunda spor salonlarından beklentilerinin farklılıklar 
oluşturduğu görülmektedir. Bu çerçevede, evlilerin %18,3’ünün bekârların ise %38,5’inin 
spor vasıtası ile olağandan daha fazla güzel bir fiziki görünüme sahip olunacağına inanarak 
spor salonlarını tercih ettikleri söylenebilir. Böylece bireylerin, güzel bir fiziki görünüm 
vasıtasıyla çekicilik oluşturacağını ve cinselliği ön plana çıkaracağını düşünerek spor 
salonlarını arz ve talep dengesi içinde kabul ettikleri sonucuna varılabilir. Bu bağlamda Evli-
bekar rol kalıpları içinde bireyler, spor salonları vasıtası ile hem kendi öz varlıklarına 
yaklaşma hem de diğerleriyle olan ilişkilerini düzenleme imkanı kazanmış olmaktadırlar.  

Medeni duruma uygun görülen kıyafetler, kime nasıl hitap edeceği, nerede nasıl 
davranacağı gibi tüm söylem ve eylemler nasıl toplum tarafından belirlenmekte ise spor 
salonlarına yönelik taleplere kaynaklık eden “sağlıklı kalma”, “güçlü bir beden” ve “güzel 
bir fiziki görünüm” talepleri de toplum tarafından belirlenmektedir. Spor merkezlerinin bir 
toplumsal işlevi yerine getirdiği göz önüne alındığında bedensel duruşun niteliğinin de toplum 
tarafından belirlendiği söylenebilir.    

 
3. 1. 3. Yaş Bağlamında Spor Salonları Algısı 
Yaş, tecrübe, sorumluluk gibi nitelikleri belirtmekle beraber kişilerin toplumdaki abla, 

ağabey, genç, yaşlı vb. konumlarını da belirleyen ve buna göre bir takım rollerin ifa 
edilmesini sağlayan önemli faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Her yaş grubundan 
beklenenler toplumsal değerler ve normlar tarafından belirlenmekte, aile kurumu da dahil 
bireyler arası ilişkiler söz konusu yaş faktörünün belirlediği eylemlerin bir ürünü olmaktadır. 
Yaş durumu ele alınırken, 30 yaşa kadar olanlar "genç" kategorisine, 30-40 yaşları 
arasındakiler "yetişkin" kategorisine sokulmuştur. 41-50 yaşları arasında olanlar, "orta yaş" 
grubunda, 51 yaşın üzerinde olanlar da "yaşlı" kategorisinde ele alınmıştır. Çalışmamızda 15 
yaşın altında olanlar değerlendirmeye alınmamış olsa da bu yaşların altında bulunanlar da 
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spor yaparak bedensel ve zihinsel gelişmelerine katkı sunmaktadırlar. Örneğin, 4-6 yaşlar 
yüzme, jimnastik, ip atlama ve sek sek oynama vb. gibi aktiviteleri yerine getirilebilme 
yaşlarıdır. Aynı şekilde 7-10 yaşlarda da yüzme, futbol, basketbol, voleybol, bisiklet, tenis 
yüzme gibi sporlarla ilgili temel eğitime ve bunların birleşimini içeren sporlara başlanabilir.  

Tablo 4: Spor Merkezlerinde Yaptığınız Faaliyet Türünün Yaş Değişkenine Göre Dağılımı 

Yaş 
Sayı ve 
Yüzde 

Spor Merkezlerinde Yapılan Faaliyet Türü 
Toplam 

Vücut Geliştirme Plates Step Aerobik 

15-20 
S 43 0 2 45 

% 95,6 0 4,4 15,7 

21-30 
S 101 6 9 116 

% 87,1 5,2 7,8 40,6 

31-40 
S 63 6 6 75 

% 84,0 8,0 8,0 26,2 

41-50 
S 27 5 6 38 

% 71,1 13,2 15,8 13,3 

51-60 
S 9 0 3 12 

% 75,0 0 25,0 4,2 

Toplam 
S 243 17 26 286 

% 85,0 5,9 9,1 100,0 

P=0,048; Value=15,643   

Tablo 4’de spor merkezlerinde yapılan faaliyet türlerinin yaşlara göre dağılımına 
geçmeden önce çalışmada ele alınan spor merkezlerinde ifa edilen “vücut geliştirme”, 
“plates”, ve “step aerobik” faaliyet türlerinin kısa açıklamalarını yapacak olursak şunları 
söyleyebiliriz.  

Vücut geliştirme; ağırlık antrenmanı sistemi ve uygun bir beslenme programı 
aracılığıyla ulaşılmak istenen bir kas fiziği arayışı (Mosley, 2009: 191-197) olarak 
tanımlanabileceği gibi belirli alet ve makineler ile önceden düzenlenmiş çalışma 
programlarını uygulamak suretiyle kasları ve vücut sistemlerini kuvvetlendirme ve geliştirme 
olarak ifade edilebilir (Uğur ve Baysaling, 2002: 70-85). Aynı şekilde vücut geliştirme 
özellikle, erkekler için sosyo-kültürel anlamda ideal bir vücut şeklini ifade eder. Vücut 
geliştiriciler yağsız ve kaslı bir vücuda sahip olmak için, yoğun ağırlık antrenmanlarına 
katılırlar ve sık sık, kaslı bir görünüm elde etmek için düşük karbonhidratlı ve yüksek 
proteinli bir diyet programı takip ederler. Yarışmaya dayalı vücut geliştiriciler ise kilo 
kaybettirici maddeler ve bir takım diyet kısıtlamaları ile birlikte bir yıl içerisinde fazla 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 56          Temmuz - Ağustos 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 

miktarlarda kilo kaybı ve kilo kazanımı yaşamaktadırlar. (Andersen ve diğerleri, 1995: 49-
57). 

Plates ise, kişinin zihinsel ve bedensel gelişimini doğrudan etkileyen kapsamlı bir vücut 
eğitim metodudur. Ayrıca, plates düşük etkili bir kas kasılma egzersizleri türü olarak da ifade 
edilebilir. Aynı şekilde plates kişinin zihinsel ve bedensel gelişimini doğrudan etkileyen 
kapsamlı bir vücut eğitim metodudur  (Muscolino ve Cipriani, 2004: 15-24). 

Step aerobik; değişik dans hareketlerinin sıçrama ve sekme gibi diğer ritmik 
hareketlerle birleşerek müzik eşliğinde sürekli uygulanmasıdır (Kin ve diğerleri, 1996: 21-
31). Step aerobik, vücudun temel uzuvları ile çeşitlendirilen, müzik eşliğinde uygulanan ve 
özellikle kilo vermek amacıyla yapılan eğlenceli bir egzersiz yöntemidir (Yenigün ve 
diğerleri, 2007:1-13). 

Tablo 4’de spor merkezlerinde yapılan faaliyet türünün yaşlara göre dağılımına 
bakıldığında ankete katılanların toplam ortalamada %85’inin vücut geliştirme faaliyetini 
hedefledikleri anlaşılmaktadır. Yaşlara göre dağılıma ayrı ayrı bakıldığında ise 15–20 yaş 
grubunun %95,6 ile neredeyse tümünün vücut geliştirme türünü tercih ettiği görülmektedir. 
Buna karşılık 20 yaştan sonraki süreçte bireylerin ilerleyen yaşlara doğru daha az vücut 
geliştirmeye yönelik spor salonlarına gittikleri anlaşılmaktadır. Bu da her yaş grubunun spor 
salonlarında tercih ettikleri faaliyet türünü farklı kılmaktadır. Bu bağlamda vücut geliştirme 
meselesinin medikal bir problem değil estetik bir bedene sahip olma hususunda toplumsal 
olduğu söylenebilir.    

Kişisel imajın bir kısmını oluşturan sözlü ve sözsüz iletişim, dinleme, sunum, özgüven, 
özsaygı vb. vücut geliştirme, plates ve step aerobik gibi sportif faaliyetlerle yani estetik bir 
bedenle daha anlamlı hale getirilmektedir. Çünkü toplumsal algılama içinde imaj hem bireysel 
hem sosyal yaşamda örneğin statülerde tutarlılık oluşturabilmektedir. Toplumda estetik bir 
beden ile oluşturulan imaj, hem bireysel hem sosyal yaşamda daha çok sevilen, sayılan, güven 
duyulan ve başkalarına göre daha çabuk başarı kazanabilmenin bir aracı olarak kabul 
edilebilir. Hatta kişi böylece çevresine daha kolay ve pratik bir üslup ile başarı, kalite ve 
sorumluluk mesajı verebilmektedir.  

Tablo 5: Spor Merkezlerine Gitme Amacının Yaş Değişkenine Göre Dağılımı 

 

Yaş 

 

Sayı ve 
Yüzde 

Spor Merkezlerine Gitme Amacı 

Toplam 
Sağlıklı Kalma Güçlü Bir 

Beden 

Güzel Bir 
Fiziki 

Görünüm 

15-20 
S 9 11 25 45 

% 20,0 24,4 55,6 15,7 

21-30 
S 54 24 38 116 

% 46,6 20,7 32,8 40,6 
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31-40 
S 47 13 15 75 

% 62,7 17,3 20,0 26,2 

41-50 
S 23 5 10 38 

% 60,5 13,2 26,3 13,3 

51-60 
S 9 2 1 12 

% 75,0 16,7 8,3 4,2 

Toplam 
S 142 55 89 286 

% 49,7 19,2 31,1 100,0 

Spor merkezlerine yönelik talebin temel belirleyicileri olarak düşünülen “sağlıklı 
kalma” “güçlü bir beden” “güzel bir fiziki görünüm”e yönelik beklentiler yaş faktörü 
bağlamında değişkenlik göstermektedir. Örneğin 15–20 yaş grubu incelendiğinde “güzel bir 
fiziki görünüm” “sağlıklı ve güçlü bir bedenden daha çok ön plana çıkmaktadır. Buna karşılık 
30 yaşlardan sonra ise durum 15–20 yaş aralığı ile karşılaştırıldığında tersine dönerek sağlıklı 
bir beden için spor salonları birinci derecede tercih edilmeye başlanmaktadır. İnsan varlığının 
biyolojik ve ontolojik durumu göz önüne alındığında 50 yaşlardan sonra güç seviyesindeki 
düşüş sağlıklı beden beklentisini yükseltmektedir. Bu nedenle bu yaş sonrası spor 
merkezlerinin tercih kriteri yeniden belirlenmiş olmaktadır. Bu durumda Tablo 5’deki veriler 
sorgulandığında bireylerin spor salonlarında ilgili pratikleri yapması ve spor salonların 
müdavimleri olması onların gerçekte kendi kimliğine yakınlaşması olarak düşünülebilir. 
Sağlıklı bir bedene sahip olmanın karmaşık sosyal bir bileşeni olan yaş faktörü spora ve spor 
salonlarına yönelik pratiklerin muhtevasını etkilemektedir.   

3. 1. 4. Eğitim Düzeyi Bağlamında Spor Salonları Algısı 

Endüstrileşme sürecinde teknolojinin ve ihtisaslaşmanın önemli ölçütlerinden olan 
öğrenim düzeyi, başta, ekonomik olmak üzere bütün kurumsal alanlarda gelişme gerekçesi 
olarak söylenebilir. Bu nedenle bireylerin ve toplumların varlık karakteri ve geleceğe ilişkin 
öneri ve öngörüleri tümüyle öğrenime dayanmaktadır. Geçmişten günümüze pek çok bilge 
kişiler ya öğrenimleriyle ya da öğrettikleriyle günümüzdeki varlık karakterlerini devam 
ettirmektedirler. Eğitim düzeyi, giyim tarzından dini inanç ve ritüellerin ifa edilmesine kadar 
belirleyici faktörlerden biri olarak işlev görebilmektedir.  

Medya, aile, arkadaş ve iş çevresi; bireylerin yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi vb. nitelikleri 
ne olursa olsun hemen hemen tüm toplum kesimlerini, her alanda olduğu gibi spor salonlarına 
talep konusunda da yönlendirebilmekte, ikna etmekte ve manipüle edebilmektedir. Bu 
nedenle dünyada ve Türkiye gündeminde devam eden spor salonlarına yönelik programlar ve 
anlatılar, bireylerin tutum oluşturmalarında belirleyici olabilmektedir.  
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Tablo 6: Spor Merkezlerini Seçmede Etkili Olan Sosyal Çevrenin Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre 
Dağılımı 

 

Eğitim Düzeyi 

Sayı 
ve 

Yüzde 

Spor Merkezlerini Seçmede Etkili Olan Sosyal Çevre  

Toplam Kişisel 
Tercih 

Aile 
Tavsiyesi 

Arkadaş 
Çevresi İş Çevresi 

İlköğretim-
Ortaöğretim 

S 51 12 17 1 81 

% 63,0 14,8 21,0 1,2 28,3 

Lisans 
S 130 7 29 3 169 

% 76,9 4,1 17,2 1,8 59,1 

Lisans Üstü 
S 28 0 5 3 36 

% 77,8 0 13,9 8,3 12,6 

Toplam 
S 209 19 51 7 286 

% 73,1 6,6 17,8 2,4 100,0 

   P=0,002;  Value=20,413  

Bireyler, hem halen içinde bulundukları çalışma koşullarında hem de olası çalışma 
alanlarında dış görünümleri ile bütünsel ve görsel bir farklılık yaratarak varlık 
kazanmaktadırlar. Zira onların bedenleri üzerinde kontrolü sağlama girişimleri sadece bundan 
ibaret değil aynı zamanda spor salonlarında yer alma girişimleri aynı amaca yönelik bir 
deneyim olabilmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de bireylerin spor merkezlerine 
yönelimlerinde birçok faktörün etkili olduğu söylenebilir.    

Spor merkezlerini seçmeye yönelik tercihte yönlendirici ve ikna edici faktörler olarak 
sıralanan “kişisel tercih”, “arkadaş çevresi”, “iş şartları” ve “aile tavsiyesi”, birbirinden 
analitik olarak ayrılabilecek unsurlardır. Bu nedenle kişisel tercih algısının anlamlı şekilde 
yüksek oranda olması, söz konusu faktörün diğer faktörlerden etkilenmediği ve kendi başına 
müstakil bir faktör olduğu şeklinde düşünülmemelidir. Spor salonlarını talep etmede bireyler 
üzerinde etki oluşturan arkadaş çevresi, sadece spor salonlarının adreslerini ve onların 
işlevselliğini gösteren bir etki değil aynı zamanda özellikle akran gruplar arasında güçlü bağın 
bu alana nasıl yansıdığını da göstermektedir. Bireylerin günlük sohbetlerine sıkça yansıdığı 
düşünülen sportif faaliyetlerine yönelik söylemleri ve eylemleri onların bu alanda birbirlerini 
nasıl etkilediğini göstermesi açısından önemlidir. Aynı şekilde iş koşullarının bedensel estetik 
görünümü dönüştürmeye yönelik pratiklerin yerine getirilmesinde bir enstrüman olan spor 
salonları talebi, iş arkadaşları da diyebileceğimiz iş yeri gerçekliğinden etkilenmektedir. Bu 
nedenle iş yeri ya da iş koşulları hem iş yerinin paylaşımından hem de satıcı-alıcı 
ilişkilerinden dolayı bedensel estetik bir duruş dayatmaktadır. Daha açıkçası estetik bedene 
sahip olmaya kaynaklık eden spor salonları hem iç hem de dış grup ilişkilerinde anlamlı ve 
önemli bir enstrüman olmaktadır. Spor salonları algısında ailenin etkisinin diğer faktörlerden 
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en az olması, günümüz aile biçimi olan çekirdek ailenin fonksiyonellik açısından yeterli 
düzeyde etkili olmadığı şeklinde düşünülebilir.  

Tablo 6’daki veriler, bireylerin estetik görünümle ilgili pratikleri yerine getirmek için 
spor salonların müdavimleri olmasında kendilerini yani kendi tercihlerini ön plana 
çıkarmaktadır. Örneklem grubu %73,1 ile spor merkezlerini seçmede bireysel davrandıklarını 
belirtmektedirler. Kendilerinin haklı gerekçe ve doğru talep için spor salonlarına geldiklerini 
söyleyerek spor salonlarını aynı zamanda birer eğlenme ya da dinlenme alanları olarak 
algılanmaktadır.   

Tablo 7: Türkiye’de Sporun Sorunlarının Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Değerlendirilmesi 

Eğitim 
Düzeyi 

Sayı 
ve 

Yüzde 

Türkiye’de Sporun Sorunu 

Topla
m 

Toplumsal 
Bilinç 
Düzeyi 

Yetersizliğ
i 

Siyasi 
Müdahalele

r 

Ekonomik 
Yoksulluk 
ve Haksız 
Kazanç 

Şike 
İddialar

ı 

İddia 
Oynanm

asına 
Aracılık 

Yapılmas
ı 

İlköğretim-
Ortaöğreti
m 

S 51 4 10 13 3 81 

% 63,0 4,9 12,3 16,0 3,7 28,3 

Lisans 
S 132 14 7 12 4 169 

% 78,1 8,3 4,1 7,1 2,4 59,1 

Lisans Üstü 
S 27 4 4 1 0 36 

% 75,0 11,1 11,1 2,8 0 12,6 

Toplam 
S 210 22 21 26 7 286 

% 73,4 7,7 7,3 9,1 2,4 100,0 

P=0,030;   Value=16,999  

Eğitim düzeyi bağlamında örneklem grubu nezdinde Türkiye’de sporun temel problem 
alanını toplumsal bilinç düzeyi yetersizliği oluşturmaktadır (%73,4). İkinci derecede ise 
sırasıyla; şike iddiaları, siyasi müdahaleler, ekonomik yoksulluk ve haksız kazanç iddiaları 
yer almaktadır. Bunlar kısaca açıklanacak olursa şunlar söylenebilir.   

Spor-siyaset ilişkisi, sadece uluslararası politika için değil iç politika için de geçerli bir 
husustur. Siyasi elitler, ülke genelinde ve kendi seçim bölgelerinde sporun siyasal açıdan 
yerine getirdiği işlevin farkındadırlar. Bu bağlamda sporun siyasallaşmasına verilebilecek 
tipik örnek futbol alanında üç büyük takımın verdiği siyasi mesajdır. Bunlardan Beşiktaş’ın 
halkın takımı ve sade vatandaşın kulübü olarak bilinmesidir. Fenerbahçe’nin ise zengin takımı 
olarak gücünü sermaye çevrelerine dayandırmış olmasıdır. Aynı şekilde Galatasaray ise 
aristokratların takımı olarak iyi eğitim almış zengin kesimin kulübü olmaktadır. Her üç büyük 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 56          Temmuz - Ağustos 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 
 
 

 235 

takımın profesyonel kulüp yönetiminde karşılaşılan kaynak sıkıntısının aşılmasında kendi 
kulüplerinin taraftarı olan siyaset adamlarından istifade etme yoluna gitmeleri, içeride siyaset-
spor (futbol) ilişkisinin boyutunu göstermesi açısından önem taşımaktadır.  

Benzer durumların uluslararası spor sahalarında da olduğu görülmektedir. Örneğin, 
1936 Münih Olimpiyatları sırasında ABD’li siyahi bir atlet olan Jesse Owens, yapılan 
olimpiyat yarışlarında Alman rakiplerini geçerek dört altın madalya kazandığı yarışlar 
sırasında Hitler’in öfkesinden madalya törenini izlemeden stattan ayrılması bu durumun tipik 
bir göstergesidir. Aynı şekilde ellili yıllar da Madrid’in Barnebau stadında Katalonya takımı 
Barselona ve Franko’nun desteklediği Real Madrid ile İspanya kupa finali siyaset spor 
ilişkisine bir başka tipik örneği sunmaktadır. Maçın ilk yarısını 3-0 önde tamamlayan 
Barselona’ya devre arasında Franko’nun öfkesi iletilir. Gelen kişi:  “Ya ikinci devrede maçı 
Real Madrid’e vereceksiniz ya da maçı kazanırsanız hiçbir Barselonalı futbolcu bu stattan sağ 
çıkamayacaktır.” der. Bunun üzerine ikinci yarı başlar ve maçın sonunda Real Madrid 
Barselona’yı 5-3 yener ve kupayı kaldırır. 

Yukarıda spor siyaset ilişkisine verilen iç ve dış politik örnekler, Türk sporu 
çerçevesinde araştırma alanı bağlamında kayda değer bulunmamıştır. Zira Türkiye’de spora 
siyasetin etkisinin toplam %7,7 oranında kabul gördüğü göz önüne alınırsa siyasetin spor 
alanında etkili olmadığı söylenebilir. Aynı şekilde ekonomik yoksulluk ve haksız kazanç 
iddiaları ve iddia oynanmasına aracılık yapılması da spor için bir engel ve handikap olarak 
görülmemektedir. Türkiye’de 2000’li yıllarda ileri sürülen şike iddiaları da %9,1 oran ile 
kabul görse de spor için ciddi bir tehdit algısı oluşturmamaktadır.    

3. 1. 5. Dindarlık Durumu Bağlamında Spor Salonları Algısı 

Dindarlık tanımlamasında Başgil, dindarlığı bireyin iyiliği ve adaleti, sadece sevdiği 
için değil, inandığı öbür dünya tasarımında mükâfatını almak için birçok ritüeli ifa etmesi 
olarak tanımlamaktadır. Örneğin, dindarların elitlerini oluşturan, dini önderlerin, dini 
görevlerini yerine getirirken, yüksek seviyeli bu dindarlar için iyilik ve adalet, Allah'ın emri 
olarak algılanmaktadır. Bunları yerine getirirken de sadece, Allah için yerine getirilmesi 
gereken eylemler olduğu düşüncesinden hareket edilmektedir (Başgil, 1991: 89-90). Benzer 
bir yaklaşımla, Günay’da dindarlığı geleneksel halk dindarlığı, seçkinlerin dindarlığı, laik 
dindarlık ve tranzisyonel dindarlık şeklinde dörde ayırmaktadır (Günay 1986: 55). 

Tablo 8: Arzu Edilen Sporun Dindarlık Düzeyi Değişkenine Göre Değerlendirilmesi 

Dindarlık Durumu 
 Arzu Edilen Spor Dalı 

Toplam Mücadele 
Sporları 

Bireysel 
Sporlar Takım Sporları 

Çok Dindar 
S 6 10 9 25 

% 24,0 40,0 36,0 8,7 

Dindar 
S 26 119 55 200 

% 13,0 59,5 27,5 69,9 
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Dinle İlgisi Az 
S 8 45 8 61 

% 13,1 73,8 13,1 21,3 

Toplam 
S 40 174 72 286 

% 14,0 60,8 25,2 100,0 

  P=0,031;  Value=10,602   

İslam, insan sağlığı için gerekli olan sporu teşvik etmektedir. Bunun tipik örneği Hz. 
Muhammed’in “kuvvetli müminin zayıf müminden hayırlı olduğunu” söylemiş olmasıdır. 
Aynı şekilde Hz. Peygamber, “Sizden birinizin, kendisine gam ve keder bastığı zaman yayını 
kuşanıp kederini onunla dağıtmasından başka yapacağı bir şeyi yoktur” hadisi ile sporun 
bedenî faydası yanında psikolojik yararına da dikkat çekmiştir. Yine, “Sizden biriniz oklarıyla 
oynamaktan (egzersiz yapmaktan) 
usanmasın” demiştir (http://www.altunbasspor.com/makaleler-mainmenu-47/23-teknik-
bilgiler/99-lam-d-asindan-spor-ve-hapko.html). Bugün tıp uzmanları da hem maddi hem de 
psikolojik hastalıklar için spor ve egzersiz üzerinde önemle durmaktadırlar. İslam dini 
açısından spor “beden ve ruh eğitimi tekniği” olarak uygun görülmüş hatta övülmüştür. Bu 
bağlamda toplumumuzun önemli oranının İslam-i unsurlardan oluştuğu göz önüne alınırsa 
spor tercih eğilimlerinin İslam-i değerler ile ilişkisine bakılmasını gerekli kılmaktadır.  

İki dünya tasarımında ince bir denge kurmuş olan İslam anlayışı, ona tabi olan bireyleri 
hem kendisiyle, karşı cinsle ve hem de bunları içine alan tüm toplum ile ilişkilerini belirli 
değer ve normlarla belirlemiştir. Tablo: 9’da ankete katılanların yaklaşık %70’inin dindar 
olduğu göz önüne alınırsa arzu edilen spor dalının bireysel spor olarak seçilmesi dinde 
mahremiyetin ön plana çıktığını göstermektedir. Cinsiyet ayırımı gözetmeksizin araştırma 
alanında bireylerin sporu sağlıklı bir bedene sahip olmanın ilahi bir emir olduğu vurgusu ile 
bir dini ritüel gibi algıladığı ve spor salonlarını da bu bağlamda tercih ettiği şeklinde 
anlaşılmaktadır.   

3. 1. 6. Siyasi Tercih Bağlamında Spor Salonları Algısı 

Siyasal toplumsallaşma süreci siyasal kültürün aktarım süreci olarak ele alınabilir. Bu 
bağlamda Türkiye’de siyasal kültür; kurumları, kurumlar siyasal sosyalizasyonu; demokrat, 
sağcı ve solcu olmak üzere üç siyasal davranışı meydana getirmektedir. Bunlardan birincisi 
olan liberal, sosyal ve muhafazakâr demokrasi kelimelerinden türetilen demokrat kavramı, 
çoğulcu rejimin yönetim biçimini sürdüren farklı perspektifler oluşturan bir yaklaşımı ifade 
etmektedir. Demokratik toplumun değerleri; “hukukun üstünlüğü” “insan haklarına saygı” ve 
“milli irade” gibi hususlardır. Kısaca demokrat, demokrasi yanlısı olarak tanımlanabilir. 

  Türkiye’de genellikle 1970’li yıllardan itibaren etkin olarak ortaya çıkan siyasi bir 
söylem ve eylem olan solculuk, soysal eşitsizliği kaldırmak isteyen siyasi bir kavram olarak 
değerlendirilmektedir. Solculuk kavramı, emek-sermaye çelişkisinde emekten taraf, din, ırk, 
milliyet, cinsiyet vb. ayırımlar yerine insan merkezli bir yaklaşım olma iddiasında bir görüş 
olarak bilinmektedir. Bu bağlamda solculuğu kısaca sosyal ve ekonomik konularda 
sosyalizme yakın kabul edilen birtakım siyasi değişiklikler yapma görüşünü temsil eden kişi 
ya da partiler olarak tanımlayabiliriz (Türkçe Sözlük, 1998). 
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Türkiye’de yine 1970’li yıllarda solculuğa alternatif olarak etkin olan demokrat ve 
solculuk kadar taraftar bulan bir başka siyasi söylem ve eylem ise sağcılıktır. Onlar toplumsal 
eşitsizliği, ya etnik/ırksal, dini ve sosyo-kültürel farklılıklardan ya da piyasa ekonomisindeki 
rekabetten kaynaklandığı için kaçınılmaz, doğal ve normal gören bir görüştür. Bu bağlamda 
sağcılığı geleneklere ve göreneklere, mevcut düzene bağlı kalan siyasi görüşü temsil eden kişi yada 
siyasi parti olarak tanımlayabiliriz (Türkçe Sözlük, 1998). 

Tablo 9: Türkiye’nin Spor Alanında Gelişmişliğinin Siyasi Tercih Eğilimine Göre Algılanması 

Siyasi 
Tercih 

Sayı ve 
Yüzde 

Türkiye’nin Sporda Gelişmişlik Düzeyi 
Toplam 

Evet Hayır Kısmen 

Sağcı 
S 21 70 65 156 

% 13,5 44,9 41,7 54,5 

Demokrat 
S 8 32 33 73 

% 11,0 43,8 45,2 25,5 

Solcu 
S 7 25 25 57 

% 12,3 43,9 43,9 19,9 

Toplam 
S 36 127 123 286 

% 12,6 44,4 43,0 100,0 

   P=0,980; Value=0,426  

 

Örneklem grubu, tüm siyasi söylem çerçevesinde Türkiye’nin sporda gelişmişliğini 
yetersiz olarak değerlendirmektedir. Örneğin tüm siyasi görüşler bağlamında Türkiye’de 
sağlıklı bir spor ortamının oluşturulmadığı, yönetim ve organizasyonların yanında sistemi 
yönlendirecek ve geliştirecek bilgi birikimine sahip uzman kişilerin olmadığı vurgusu ön 
plana çıkmaktadır. Aynı şekilde örneklem grubuna göre, spor alanında insan kaynağı olarak 
nitelendirilen; sporcu, antrenör, monitör, yönetici, mühendis, eğitimci, doktor, işletmeci, vb. 
uzmanların spor alanındaki kurum ve organizasyonlara yönelik eğitilip istihdam edilmesi 
yeterli görülmemektedir (Devecioğlu ve diğerleri, 2011: 627-654).  

Siyasi görüşleri bağlamında sağcı, demokrat ve solcu olarak nitelendirilen tüm 
örneklem grubu, Türkiye’nin sporda gelişmişliğini alt yapıdan üst yapıya kadar geniş bir 
yelpazede vasat bir konumda ve tartışmalı görmektedir. Bu bağlamda, örneğin spor 
hukukçularının yeterli sayıda yetişmediği bir ortamda, sporun sağlıklı yönetilemeyeceği 
görüşü önem kazanmış olmaktadır. Aynı şekilde devlet okullarında yaşanan spor tesisi 
yetersizliği, malzeme problemi ve okullarda spor için ayrılan inan kaynaklarının azlığı temel 
problemlerden bir başkası olarak değerlendirilebilir. Yine, Türkiye’de devlete ait spor saha ve 
tesislerinin uluslar arası ölçütlere uygun olmaması temel problem alanlarını oluşturmaktadır.  
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Söz konusu eleştirilere verilebilecek cevap, yerel enerjiyi ve motivasyonu harekete 
geçirebilecek olan yerel yönetimlerin amatör sporun okullara girmesini sağlamaları, sporun 
yaygın kabul görmesini teşvik etmesi, tesis inşaatı ve yönetimde daha başarılı olabilmesi ile 
mümkündür. Toplumsal bir kurum olma özelliği taşıyan sporun geniş kitlelere yayılması, 
herkesin spor imkânlarından yararlanması, sporun bireye ve topluma kazandıracağı değerlerle 
insan ve toplum sağlığının ve mutluluğunun sağlanması, yerel yönetimlerin spor politikaları 
ve yatırımlarına gereken önemi vermeleri ile mümkün olacaktır. Araştırma verilerine göre 
sporun gençlik hizmeti olarak sunumunda da sorunlar yaşandığı görüşü benimsenmektedir. 
Türkiye’de farklı genç gruplarının sportif ihtiyaçları dikkate alınarak gençlerin 
potansiyellerini geliştirebilmelerine imkan sağlanmasında problemler bulunmaktadır. Aynı 
şekilde araştırma verilerine göre sporun gençliğin gelişiminde ve korunmasında etkin bir araç 
olarak kullanılmadığı da söylenebilir. Ayrıca kadınların spor yapması için projeler ve yeterli 
çalışmalar yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda spor alanında kurumsallaşmanın yeterli 
olmadığı vurgusu ön plana çıkmaktadır (Kale ve Erşen, 2003: 149-153). 

 
4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  
Spor salonlarını bir toplumsal ihtiyaca cevap vermeye yönelik arz ve talep dengesi 

olarak değerlendirebiliriz. Bu bağlamda spor faaliyetlerini, sanayi toplumunun dönüştürdüğü 
önemli bir ekonomik ve siyasal alan olarak ifade etmek mümkündür. Örneğin futbolun siyasi 
alana yansıyan tipik örneği onun bir manipülasyon, yönlendirme aracı gibi kullanılabileceğine 
yönelik iddialardır.   

Spor, günümüzde sosyalleştirici araçlar vasıtası ile bireylere aktarılmaktadır. Bu 
nedenle spor tercih eğilimlerinin nedenleri ve sonuçları sadece kitle iletişim araçlarının etkisi 
ve spor profesyonelleri ile ilgili olmayıp farklı sosyal kurumlarla da ilgili olmaktadır. Her 
toplumda olduğu gibi Türkiye’de de spor tercih eğilimleri toplumun farklı kültür öğelerinden 
etkilenerek belirli bir niteliğe ulaşmaktadır.  

  Türkiye’de spor tercihlerinin açıklanması değişik nüfus bileşenlerinin etkisinin 
belirlenmesinde gözükmektedir. Özellikle 1960’lı yıllardan sonra başta batı olmak üzere 
bütün dünyada ortaya çıkan bedene vurgu bireylerin hem biyolojik hem de psikolojik 
süreçlerini yeniden tanımlar hale gelmiştir. Bu nedenle spor merkezlerine katılma talebi 
artmıştır. Kadınlar bireysel sporları %74,0 oranında tercih ederken erkekler %45.8 oranında 
tercih etmektedirler. Bu bağlamda kadınlar sağlıklı ve estetik bir bedenin bireysel sporla 
gerçekleşeceğine inanmakta ve bireysel sporun onlar açısından bir yaşam biçimi olarak 
değerlendirildiği söylenebilir. Medeni durumun sağlam ve estetik bir bedene sahip olmada 
bireyler için olağandan daha fazla çekici olmanın bir aracı olduğu görülmektedir. Vücut 
geliştirme meselesinin medikal bir problem değil estetik bir bedene sahip olma hususunda 
toplumsal olduğu söylenebilir. Spor merkezlerine bireylerin estetik görünümle ilgili pratikleri 
yapması ve spor salonların müdavimleri olması onların gerçekte kendi kimliğine yakınlaşması 
olarak düşünülebilir. Sağlıklı bir bedene sahip olmanın karmaşık sosyal bir bileşeni olan yaş 
faktörü estetik bir bedensel görünüme sahip olmaya yönelik pratiklerin muhtevasını 
etkilemektedir.   

Bireyler hem halen içinde bulundukları çalışma koşullarında hem de olası çalışma 
alanlarında dış görünümleri ile bütünsel ve görsel bir farklılık yaratmak için spor salonlarında 
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yer almaya çalışmaktadırlar. Zira Türkiye’de bireylerin spor merkezlerine yönelimlerinde 
birçok faktörün kişisel tercihlerin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Eğitim düzeyi bağlamında 
Türkiye’de sporun temel problem alanını toplumsal bilinç düzeyi yetersizliği olarak 
değerlendirilmektedir. Tüm siyasi söylemler içinde Türkiye’nin sporda gelişmişliği yetersiz 
olarak değerlendirilmektedir. Örneğin Türkiye’de sağlıklı bir spor ortamının oluşturulmadığı, 
yönetim ve organizasyonların yanında sistemi yönlendirecek ve geliştirecek bilgi birikimine 
sahip uzman kişilerin olmadığı vurgusu ön plana çıkmaktadır.   
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KEMAN EĞİTİMİNDEDEĞERLER AÇISINDAN SUZUKİ YAKLAŞIMI* 

 

Doç. Dr. Öznur ÖZTOSUN ÇAYDERE**  Öğr. Gör. Pelin ESMERGÜL*** 

 

Öz 

Keman eğitimi,  keman çalmak için gerekli beceri ve bilginin kazandırıldığı süreç olarak tanımlanabilir ve 
bireylerin yaşına, bireysel özelliklerine, eğitim türüne göre programlanmalıdır. Her yaşta ve özellikte istekli tüm 
bireylere keman eğitimi verilerek başarı sağlanabilir. Keman eğitiminde kullanılan pek çok yaklaşım vardır. 
Özellikle küçük çocuklar için planlanmış olan keman eğitiminde, Suzuki yaklaşımı dünyaca kullanılan 
yaklaşımlardan biridir ve pek çok değeri içeren bir sistematiği vardır. Değerler, hayatta nelerin önemli olduğunu, 
toplum olarak birlikte nasıl yaşamamız gerektiğini, yaşamın anlamını, huzurlu mutlu ve sağlıklı bir ortamda 
yaşamamızı sağlarlar. Yaşamda değerlerin farkında olmak öğrenilen ya da öğretilen bir olgudur. Yapılan 
araştırmada, pek çok değeri barındıran Suzuki yaklaşımı değerler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. 
Araştırmanın evrenini evrensel değerler, örneklemini ise Suzuki yaklaşımının barındırdığı değerler 
oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, doküman analizi yolu ile toplanmış ve içerik analizi yoluyla çözümlenerek 
yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda Suzuki yaklaşımında toplam 33 değere ulaşılmıştır. Suzuki’nin en 
önemli değeri ise insanları sevmektir. Ayrıca Schwartz Değerler Ölçeğinin barındırdığı 10 boyut ele alındığında; 
Suzuki yaklaşımında "her boyuta uygun değer" mevcut olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Keman Eğitimi, Keman Eğitimi ve Değerler, Keman Eğitiminde Suzuki Yaklaşımı, Değerler 

 

VIOLIN EDUCATION BY SUZUKI APPROACH IN TERMS OF VALUES 

Abstract  

Violin education may be defined as the process of gaining required skills and information to play the violin and 
it should be programmed according to individuals’ age, personal features and type of education. Success can be 
achieved by training all eager individuals of each age and feature. There are many approaches used in violin 
education. Suzuki approach is one of the world-wide used approaches in violin education especially planned for 
little children and it has a system featuring many values. Values makes us to understand important things in life, 
how to live together as a society, and also meaning of life and they provide a peaceful happy and healthy 
environment to live in. Being aware of values in life is a fact that can be taught and learnt. In this research, 
Suzuki approach featuring many values is analysed in terms of values. Population of the research is comprised of 
universal values, where sample is comprised of values featured by Suzuki approach. Data in this research is 
collected by document analysis method; analysed and commented by content analysis method. Total of 33 values 
in Suzuki approach were reached as a result of research. The most important value of Suzuki is to love people. 
On the other hand, when 10 dimensions featured by Schwartz Values Scale is considered; it is resulted that 
“appropriate value for each dimension” exists in Suzuki approach. 

Keywords: Violin Education, Violin Education and Values, Violin Education by Suzuki Approach, Values 
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GİRİŞ 

Müzik insanların planlı ya da plansız olarak ortaya çıkardıkları, kendilerini ve 
yaşamlarını yansıtabildikleri bir anlatım tarzı olarak tanımlanabileceği gibi dünya üzerinde 
kullanılan ortak bir dildir. 

Müzik eğitimi; temelde, bir müziksel davranış kazandırma, bir müziksel davranış 
değiştirme veya bir müziksel davranış değişikliği oluşturma, bir müziksel davranış geliştirme 
sürecidir… Müzik eğitimi yoluyla, birey ile çevresi, özellikle müziksel çevresi arasındaki 
iletişim ve etkileşimin daha sağlıklı, daha düzenli, daha etkili ve daha verimli olması beklenir 
(Uçan, 2005:14).  

Müzik, eğitimde hem bir eğitim işlevi hem de bir eğitim yöntemi olarak önemli rol 
oynar. Müzikle erken yaşlarda tanışmak, müziksel öğrenmelerle bilişsel, dil, sosyal duygusal 
ve motor becerilerin bütüncül bir şekilde desteklenmesi açısından gereklidir. Gerek erken 
çocukluk eğitimcileri gerekse müzik eğitimcileri, okul öncesi yılların beynin müzik 
merkezinin gelişimi ile çocukların doğal müzikal yeteneklerini güçlendirmek için kritik bir 
dönem olduğu konusunda görüş birliğindedir (Isenberg ve Jalongo, 2001:159; Etopio, 2009:1, 
Aktaran: Kandır ve Türkoğlu, 2015). 

Kısaca müzik eğitimi istendik müziksel davranış kazandırma süreci olarak müzik 
öğretimi ise, müziksel davranış kazandırma sürecinde amaçlı, planlı, düzenli ve kontrollü 
yapılan faaliyetleri olarak tanımlanabilir. Ayrıca eğitim öğretim etkinliklerinin sistematik 
şekilde düzenlenmesi müzik eğitimi ve öğretiminin en önemli parçasıdır. 

Bu bağlamda Eğitim öğretim etkinliklerinde öğrencinin bireysel çalışma sürecinde 
zamanını etkili ve verimli kullanması başarıyı etkileyen önemli unsurlardan biridir. Özellikle 
çalgı eğitimi gibi uygulama ağırlıklı içeriğe sahip olan müzik eğitimi gibi branşlarda, 
gelişimin devam etmesi için düzenli ve süreklilik isteyen bir çalışma programı olmak 
zorundadır (Babacan, Küçükosmanoğlu, 2015).  

Bu bağlamda“Müzik öğretim yöntemi, müzik öğretimi sürecinde veya müziksel 
öğretme-öğrenme etkinliklerinde amaca ulaşmak ya da hedefe erişmek için bilinçli ve 
mantıklı olarak seçilen ve izlenen düzenli yoldur”  (Uçan, Yıldız ve Bayraktar,1999:42). 

Uçan, Yıldız ve Bayraktar'a (1999: 45) göre; 

“Müzik öğretim yöntemlerini, sırasıyla, müzik eğitiminin doğduğu ve kendiliğinden bir 
öge olarak yer aldığı eğitimin bütününden ve genel yapısından, bu yapının bir parçası olan 
müzik eğitiminin diğer eğitim alanlarıyla ilişkilerinden, bu yapı ve ilişkilerden beslenip 
etkilenen kendi doğasından ve giderek kendi odağından hareketle ele almak doğru olur. Bunu 
yaparken yöntemlerin geçmişten günümüze olan süreç içinde belirginleşiş ve ortaya çıkış, 
düzenleme ve uygulamalarda etkin yer alış, benimseniş ve yaygınlaşış sırasına uymak yerinde 
olur”. 
Müzik öğretiminin gerçekleşmesinde kullanılan yöntemler sayesinde, öğretmenlerin 

belirledikleri amaca ulaşma süreleri hızlanır.  
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  Müzik eğitiminde öğretmene yol gösterici olan temel yöntem ve yaklaşımlar; Shinichi 
Suzuki, Zoltan Kodaly, Emile Jacques Dalcroze ve Carl Orff olarak sıralanabilir. 

Zoltan Kodaly, Emile Jacques Dalcroze ve Carl Orff yöntemleri incelendiğinde; 
öğrenme teorileri, pedagojik yaklaşımları, metodolojileri, kullandıkları repertuar, 
öğretmenlere verdikleri rol ve estetik anlayışları arasında benzer ve farklı noktalar mevcuttur. 
Dalcroze öğretim yöntemi; deneyim kavramı ve müzikal duyarlılığın arttırılması, müzikal 
algının ve ifadenin geliştirilmesi ile ilgilidir. Orff öğretim yöntemi; araştırma, keşfetme ve 
yaratıcılıkla ilgilidir. Kodaly öğretim yöntemi şarkı söyleme üzerine temellenmiştir. Bu üç 
yaklaşımın hepsinde en önemli öğe ritimdir ve üç yaklaşımda da hareket mevcuttur (Yaprak, 
2005).  

Suzuki keman öğretim yöntemi, anadili öğrenmedeki kolaylıktan esinlenerek ortaya 
çıkmış ezbere dayalı, ailenin, çocuğun ve öğretmenin sürekli işbirliği içinde olduğu, çocuğun 
grup içinde ve topluluk karşısında çalgı çaldığı bir öğretim yöntemidir şeklinde açıklanabilir 
(Çelenk, 2011:12). 

Ayrıca, Suzuki keman öğretim yöntemi için, temelde aile, çocuk ve öğretmen 
üçgeninde, Suzuki materyalleri kullanılarak uygulanan ve ezbere dayalı, hafızayı geliştirmek 
amaçlı, belli bir süre sonra nota eğitiminin işlev kazandığı, özellikle çocuk müzik eğitiminde 
kullanılan öğretim yöntemlerinden birdir. 

Suzuki Öğretim Yönteminin Temel İlkeleri 

Suzuki keman öğretim yönteminin temel ilkeleri Shin (2006: 1-2; Akt: Çelenk, 2011:13-16).) 
tarafından şöyle maddelendirilmiştir; 

 Keman çalmaya erken başlamak yani bu durumun ideal olanı beş yaşından önce 
başlaması, 

 Keman çalmayı görerek öğrenmek, yani başka öğrencileri gözlemleme süreci 
oluşturmak, 

 Öğrencinin her gün çalacağı parçayı kayıttan dinlemesi gerekliliği, 

 Öğrencinin parçalarını ezberden çalması,  yani mükemmel hâkimiyet sağlanması, 

 Aynı enstrümanı çalan tüm öğrenciler için ortak repertuarın olması, 

 Grup çalışması sayesinde, öğrencilerin sosyalleşerek öğrenme ortamından 
faydalanması, 

 Ev öğretmenleri olarak aktif rol alan ailenin ilgisi, 

 Geçmiş dersin parçalarının sürekli tekrar edilmesi, öğrenilen müziğin tekrarı, 

 “Sadece yemek yediğiniz günlerde çalışın” prensibinin kazandırılması yani çok 
çalışma gerekliliği, 

 Öğretmek için eğitilmiş kişilerin öğretmenlik yapması, 
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 Güzel bir kalbe sahip olan iyi bir vatandaş yetiştirme prensibi ve sevgi ile öğretmek 
hedefi Suzuki öğretim yönteminin temel ilkeleridir. 

Suzuki öğretim yöntemi keman eğitimi materyalleri; bu yönteme dair hazırlanmış, 
bilinen ve çocukların sevebileceği kolay ezgilerle başlayan, kolaydan zora doğru öğretim 
sistematiğine göre sıralanmış, halk ezgileri ve belli bestecilerin eserlerinden oluşturulmuş 
keman ve piyano eşlik kitaplardan ve ses kayıtlarından oluşmaktadır. Bu materyaller Suzuki 
keman eğitimi kitapları ve ses kayıtları incelenerek tespit edilmiştir. 

 Suzuki yaklaşımı; özellikle çocuk müzik eğitiminde ve keman eğitiminde önemli 
öğretim yöntemlerinden biri olan Suzuki öğretim yöntemi yoluyla, hem müziği öğretmeyi 
hem de müziğin işlevleri yoluyla insani değerleri kazandırmayı hedefleyen felsefedir.  

Bu bağlamda, müziğin “beş işlevi (bireysel, toplumsal, kültürel, ekonomik, eğitimsel) 
(Uçan, 1996:21-24), bireylerin değer gelişimine katkı sağlar. 

Sanat ve müzik eğitimi, çocuklara tıpkı bilimsel yöntem ve etkinliklerin kazandırdığı 
tutum ve davranışları kazandırır. Sorunların temeline inerek sorgulama olanağı sunar. 
Çocuklara yepyeni bir dünya yaratarak yaşamı sorgulamalarını ve yaşamda karşılaştıkları 
sorunları çözebilme kabiliyeti kazandırır (Güler, 2008: 54). 

Sosyalleşme süreci içerisinde sınıf içerisinde ve dışarıda yapılacak çeşitli müziksel 
etkinlikler de önemli bir rol oynar. Bu etkinlikler sayesinde çocuk, grup içerisinde bir yer 
edinerek birlikte iş yapma, kurallara uyma gibi alışkanlıklar geliştirerek farklı dostluklar 
kuracaktır (Akgül Barış ve Öztosun Çaydere, 2011). 

Ulusal birliği simgelemede (istiklal marşı örneği), doğa, yurt insan sevgisi, toplum ve 
ulusal aidiyet duygularının oluşmasında da müzik eğitimi çok etkili bir araçtır. Arıca kültürel 
mirasın gelecek nesillere aktarılmasında etkili ve önemli roller oynamaktadır (Akgül Barış ve 
Öztosun Çaydere, 2011). 

Bireyde bireysel, ulusal ve evrensel değerlerin kazandırılmasında, çok önemli bir yere 
sahip olan müzik, yaşamın her evresinde etkili bir eğitim ve kültürlenme aracı olarak yerini 
almaktadır (Akgül Barış ve Öztosun Çaydere, 2011). 

Müzik eğitiminde de önemli yere sahip olan değerler, Değerler Psikolojisi üzerine 
yaptığı çalışmalarla tanınmış olan Güngör (2000: 27) tarafından“bir şeyin arzu edilebilir veya 
edilemez olduğu hakkındaki inanç” şeklinde tanımlanmaktadır (Özkul, 2007: 3). 

Değerler konusunda son yıllarda önemli çalışmalar yapmakta olan Schwartz (1999: 
24-25) tarafından ise değer, “genellikle davranışların/eylemlerin seçilmesine, olayların ve 
insanların değerlendirilmesine, davranışların/eylemlerin açıklanmasına yardımcı olan sosyal 
bir aktör” olarak nitelendirmektedir. Özkul (2007:3) tarafından değer;“insanlara yaşamlarında 
değişken önemlilik içerisinde yol gösteren ilkeler olarak hizmet eden arzu edilebilir amaçlar” 
olarak tanımlanmaktadır. 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 56          Temmuz - Ağustos 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 
 
 

 245 

Schwartz, değerlerin hayatımızda bizim için neyin önemli olduğunu bildirdiğini ifade 
etmektedir. Her insanın farklı derecelerde pek çok değere sahip olabileceğini (başarı veya 
bağlılık vb.) söyleyen Schwartz, kimi insanlar için önemli olan değerlerin, diğer insanlar için 
önemli olmayacağını belirtmektedir. Schwartz’a göre değerlerin motive edici bir yapısı vardır. 
Değerler, zaman ve farklı durumlar ekseninde gelişen genel amaç ve hedeflerin 
temsilcileridir. Örneğin, güç değerini önemsemek, işte, evde, arkadaşlar arasında ve daha ileri 
durumlarda gücü elde etmek için çabalamak anlamına gelmektedir (Özkul, 2007: 23). 

Değerlerin anlaşılabilmesi, temel özelliklerinin bilinmesine bağlıdır. Değer 
yargılarının/değer hükümlerinin etkisi altında olması, davranışların kaynağı olması ve 
göreceli (izafi) olması, duygusal içeriğe sahip olması, hiyerarşik bir yapıda olması değerlerin 
belli başlı özellikleri olarak sayılabilir (Doğan, 2000: 411–413 aktaran: Özkul, 2007: 6). 
Yukarıda anlatılanlardan da anlaşılacağı gibi, Suzuki yaklaşımı özünde pek çok değeri 
barındırmaktadır. Bu açıdan araştırmada Suzuki yaklaşımındaki değerlerin incelenmesine 
gerek duyulmuştur. 

Problem: Keman eğitiminde “Suzuki yaklaşımı” barındırdığı değerler açısından 
incelendiğinde ne gibi bir durum mevcuttur? 

Alt Problemler: 1.Keman eğitiminde Suzuki yaklaşımının barındırdığı değerler nelerdir? 

2. Keman eğitiminde “Suzuki Yaklaşımı”nın barındırdığı değerler Schwartz Değerler 
Ölçeği’nin barındırdığı değerlerle ilişkilendirildiğinde nasıl bir durum mevcuttur? 

Amaç: Araştırmada, yaygın olarak kullanılan Suzuki keman öğretim yönteminde mevcut olan 
değerlerin tespit edilmesi,bireylere keman eğitimiyle bireysel ve toplumsal değerleri 
kazandırma gerekliliği vurgulanmak amaçlanmıştır. 

Sınırlılık: Araştırma, ilk olarak Shinichi Suzuki’nin Sevgiyle Eğitmek Yetenek Eğitimine 
Yönelik Mükemmel Bir Yaklaşım kitabının barındırdığı değerlerin incelenmesiyle, ardından 
Schwartz’ın Değerler Ölçeğindeki değerlerle sınırlıdır. 

Sayıltı: Araştırma Shinichi Suzuki’nin Sevgiyle Eğitmek Yetenek Eğitimine Yönelik 
Mükemmel Bir Yaklaşım kitabının Suzuki yaklaşımını doğru aktardığı sayıtlısına 
dayandırılmıştır. 

Önem: Hayatta nelerin önemli olduğunu, toplumsal ve bireysel olarak nasıl yaşamamız 
gerektiğini, yaşamın anlamını, huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir ortamda yaşamamızı sağlayan 
değerler Suzuki yaklaşımında da mevcuttur. Değerlerin anlaşılmasını sağlamak bu 
araştırmanın önemini oluşturmaktadır.  

 

YÖNTEM 

Bu araştırmada, nitel araştırma türünde durum çalışması deseni kullanılmıştır. “Nitel 
araştırma yöntemi gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin 
kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekleştiği ve bütüncül bir biçimde ortaya 
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konmasına yönelik nitel bir sürecinin izlendiği araştırma olarak” tanımlanmıştır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2005: 39).  

Evren Örneklem: Araştırmanın evrenini evrensel değerler, örneklemini ise Suzuki 
yaklaşımının barındırdığı değerler oluşturmaktadır. 

Verilerin Toplanması Ve Çözümlenmesi: Araştırmada, veriler doküman analizi yolu ile 
toplanmış ve içerik analizi yoluyla çözümlenerek yorumlanmıştır. Schwartz Değerler 
Ölçeği’nin on alt boyutuna göre incelenmiştir. “Schwartz, ölçeğin değerlendirilmesinde, amaç 
değerler ile aracı değerleri farklı farklı ele almakta ve değerlendirmektedir. Aracı değerleri, 
amaç değerlere ulaşmadaki değerler olarak tanımlamaktadır. Fakat aslında bu değerler 
birbirlerine geçişmiş durumdadırlar”(Atay, 2003: 91). Yapılan bu araştırmada ise, Suzuki 
Yaklaşımı’ndaki değerler Schwartz Değerler Ölçeği’nin barındırdığı değerler kapsamında 
incelenmiştir. Böylece Suzuki Yaklaşımı’ndaki değerler ortaya çıkarılmıştır. Bu boyutlar 
toplamda elli yedi değer içermektedir. Bu değerlerin otuzu amaç değerler, yirmi yedisi ise 
aracı değerlerdir. Aşağıda Schwartz Değerler Ölçeği’nde bulunan on alt boyut, amaç değerler 
ve aracı değerler listelenmiştir.  

 

Salim Atay’ın Schwartz Değerler Ölçeği’nden aktardığı listeler aşağıdaki gibidir: 

On Alt Boyut: 

Güç (Power), Başarı (Achievement), Hazcılık (Hedonizm), Uyarılma (Stimulation), 
Öz-Denetim (Self-Control), Evrensellik (Universalizm), Yardımseverlik (Benevolance), 
Geleneksellik (Tradition), Uyum (Comformity), Güvenlik (Security). 

Amaç Değerler: 
 Eşitlik (Herkese eşit fırsat) 
 İç Huzur (Kendisi ile barışık olmak) 
 Sosyal Güç Sahibi Olmak (Başkalarını denetleyebilmek, üstün olmak) 
 Zevk (İstek ve arzuların doyurulması) 
 Özgürlük (Düşünce ve hareket özgürlüğü) 
 Manevî Bir Yaşam (Maddî değerlerden çok, manevî, içsel olanları önemsemek) 
 Bağlılık Duygusu (Başkalarının beni düşündüğü duygusu) 
 Toplumsal Düzen (İstikrarlı bir toplum içinde yaşamak) 
 Heyecanlı Bir Yaşam (Uyarıcı deneyimlerle dolu) 
 Anlamlı Bir Yaşam (Hayatta bir amacın olması) 
 Kibar Olmak (Nazik, terbiyeli) 
 Zengin Olmak (Maddî servet, para) 
 Ulusal Güvenlik (Ülkemin düşmanlardan korunması) 
 Kendine Saygılı Olmak (Kendimin değerli olduğuna inanç) 
 İyiliğe Karşılık Vermek (Borçlu olmaktan kaçınmak) 
 Yaratıcılık (Orijinal olmak, hayal gücünü kullanmak) 
 Barış İçinde Bir Dünya (Savaş ve çatışmalardan uzak bir dünya) 
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 Geleneklere Saygı (Eski -zamanın eskitemediği- geleneklerin korunması) 
 Olgun Sevgi (Derin duygusal ve ruhsal yakınlıklar) 
 Kendini Denetleyebilmek (Kendini sınırlamak, yanılmaya direnmek) 
 Mahremiyet/Özel Haklara Saygı (Özel bir dünyası olma hakkı) 
 Aile Güvenliği (Sevilenlerin tehlikelerden uzak olması) 
 Sosyal Saygınlık (Başkalarından saygı ve kabul görmek) 
 Doğayla Bütünlük (Doğayla uyum içinde olmak) 
 Değişken Bir Hayat (Mücadele, yenilik ve değişikliklerle dolu) 
 Erdemli Olmak (Olgun bir yaşam anlayışlı) 
 Otorite Sahibi Olmak (Yönetme ve emir verme hakkına sahip olmak) 
 Gerçek Dostluk (Yakın, destekleyici dostlar, arkadaşlar) 
 Güzel Bir Dünya (Doğa ve sanatın güzelliği) 
 Sosyal Adalet (Haksızlığın düzeltilmesi, zayıfı kollama) 

Aracı Değerler: 
 Bağımsız Olmak (Kendine yeterli, güvenli olmak) 
 Ilımlı Olmak (Aşırı duygu ve hareketlerden kaçınmak) 
 Sadık Olmak (Arkadaşlarına ve çevresine bağlı olmak) 
 Hırslı Olmak (Çalışkan ve istekli olmak) 
 Açık Fikirli Olmak (Değişik fikir ve inançlara saygılı olmak) 
 Alçak Gönüllü Olmak (Ilımlı olmak, kendini öne ç›karmamak) 
 Cesur Olmak (Macera ve risk aramak) 
 Çevreyi Korumak (Doğayı/tabiatı korumak) 
 Sözü Geçen Biri Olmak (İnsanlar ve olaylar üzerinde etkili olmak) 
 Ana Babaya Ve Yaşlılara Değer Vermek (Saygı duymak) 
 Kendi Amaçlarını Seçmek (Kendi hedeflerini seçebilmek) 
 Sağlıklı Olmak (Fiziksel ya da ruhsal rahatsızlığı olmamak) 
 Yetkin/Muktedir Olmak (Yeterli, etkili, verimli olmak) 
 Bana Düşen Hayatı Kabullenmek (Hayat şartlarına boyun eğmek) 
 Dürüst Olmak (İçten, samimî olmak) 
 Toplumdaki Görünümü Koruyabilmek (Başkalarına karşı mahcup duruma düşmemek, 

başkalarının bakış tarzının sürmesi için çaba göstermek) 
 İtaatli Olmak (Görevini yapan, yükümlülüklerini yerine getiren biri olmak) 
 Zeki Olmak (Mantıklı ve düşünen biri olmak) 
 Yardımsever Olmak (Başkalarının iyiliği için çalışmak) 
 Yaşamdan Zevk Almak (Yiyecek, cinsellik, müzik vb.den zevk almak) 
 Dindar Olmak (Dinsel inanç ve kurallara bağlılık) 
 Sorumlu Olmak (Güvenilir, inanılır biri olmak) 
 Meraklı Olmak (Her şeyle ilgilenen, araştırıcı biri olmak) 
 Bağışlayıcı Olmak (Başkalarının özrünü kabul edebilmek) 
 Başarılı Olmak (Amaçlara ulaşabilmek) 
 Temiz Olmak (Düzenli olmak) 
 İsteklerine Düşkün Olmak (Kendisine zevk veren şeyler yapmak) 
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Alt boyutların içerdiği değerlerin listesi aşağıda gösterilmiştir (Schwartz, 1992, Akt. Atay, 
2003: 91): 

 Güç (Power): Sosyal güç sahibi olmak, otorite sahibi olmak, zengin olmak, 
toplumdaki görünümü koruyabilmek. 

 Başarı (Achievement): Başarılı olmak, yetkin olmak, hırslı olmak, sözü geçen biri 
olmak (zeki olmak). 

 Hazcılık (Hedonizm): Zevk, yaşamdan zevk almak, isteklerine düşkün olmak. 
 Uyarılma (Stimulation): Cesur olmak, değişken bir hayat yaşamak, heyecanlı bir 

yaşantı sahibi olmak. 
 Öz-Denetim (Self-Control): Yaratıcı olmak, özgür olmak, kendi amaçlarını 

seçebilmek, bağımsız olmak, kendine saygılı olmak. 
 Evrensellik (Universalizm): Sosyal adalet, barış içinde bir dünya, erdemli olmak, 

güzel bir dünya, çevreyi korumak, açık fikirli olmak, eşitlik, doğayla bütünlük, iç 
huzuru. 

 Yardımseverlik (Benevolance): Manevî bir yaşam, bağışlayıcı olmak, dürüst olmak, 
yardımsever olmak, sadık olmak, sorumlu olmak, anlamlı bir yaşam, gerçek dostluk, 
olgun sevgi. 

 Geleneksellik (Tradition): Bana düşen hayatı kabullenmek, ılımlı olmak, dindar 
olmak, alçak gönüllü olmak, geleneklere saygı, mahremiyete ve özel haklara saygı. 

 Uyum (Comformity): İtaatli olmak, ana babaya ve yaşlılara değer vermek, kibar 
olmak, kendini denetleyebilmek. 

 Güvenlik (Security): Ulusal güvenlik, bağlılık duygusu, iyiliğe karşılık vermek, 
toplumsal düzen, aile güvenliği, sağlıklı olmak, temiz olmak. 

 

BULGULAR 

Bu bölümde Keman eğitiminde “Suzuki yaklaşımı” incelenerek iki alt probleme 
çözüm aranmıştır. Aşağıda sırası ile alt problemlerin çözümü mevcuttur. 

Birinci Alt Problem: Keman eğitiminde Suzuki yaklaşımının barındırdığı değerler nelerdir? 

Birinci Alt Problemin Çözümü: Keman eğitiminde Suzuki yaklaşımının barındırdığı toplam 
33 değer mevcuttur. Bu değerler aşağıda sıralandığı gibidir. 
Tablo 1.Suzuki Yaklaşımı’nın barındırdığı değerler 

Azim Sevgi 
Sabır Kararlılık 
İsteklilik Cesur Olmak 
Girişken Olma Motivasyon 
İyiliği YaymayaÇalışmak Maneviyat 
Yardımseverlik Saygı 
Mütevazilik (Alçakgönüllülük) Çok Çalışmak, Sistemli Çalışmak,  Disiplinli Çalışmak  
İyi İnsan Olmak Duyarlılık 
Yalan Söylememe Yarım Bırakmamak 
İyi Kalpli Olmak Özverili Olmak 
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Beceri Mutluluk 
Fırsatları Değerlendirme Vicdan 
Umutla Yaşamak Önsezi 
Barış Adalet 
Bencil Olmamak Kendini Kandırmamak 
Gücünü Kullanmak Kendi Ayaklarının Üstünde Durmak 
İyi Bir Dinleyici Olmak  

 

İkinci Alt Problem: Keman eğitiminde “Suzuki yaklaşımı” nın barındırdığı değerler 
Schwartz Değerler Ölçeği’nin barındırdığı değerlerle ilişkilendirildiğinde nasıl bir durum 
mevcuttur? 

İkinci Alt Problemin Çözümü: Aşağıda keman eğitiminde “Suzuki yaklaşımı”nın 
barındırdığı değerler ve Schwartz Değerler Ölçeği’nin barındırdığı değerlerle 
ilişkilendirildiğinde on değer boyutu için tamamen bir ilişki söz konusu olmasa da ilişkili 
olduğu ortadadır.  

Tablo 2. Suzuki Yaklaşımı’nın barındırdığı değerler ve Schwartz Değerler Ölçeği’nin barındırdığı 
değerler 

Suzuki Yaklaşımı ve Barındırdığı Değerler Schwartz Değerler Ölçeği Ve Barındırdığı On 
Boyut 

1 SUZUKİ’NİN Başarılı olmak değeri  SHAWARTZ’IN Güç boyutu ile ilişkilidir. 
2 SUZUKİ’NİN Azimli olmak 

 girişken olmak,  
 sistemli çalışmak, 
 çok çalışmak,  
 işi yarım bırakmamak  
 kendini geliştirmek, değerleri 

SHAWARTZ’IN Başarı boyutu ile 
ilişkilidir 

3 SUZUKİ’NİN Mutluluk, sevgi, istekli 
olmak değerleri 

SHAWARTZ’IN Hazcılık yaşamdan zevk 
almak, boyutu ile ilişkilidir. 

4 SUZUKİ’NİN Cesur olmak değeri SHAWARTZ’IN Uyarılma boyutu ile 
ilişkilidir. 

5 SUZUKİ’NİN Saygılı olmak,  
 gücünü kullanmak  
 kendi ayaklarının üstünde 
durmak,  
 girişken olmak  
 fırsatları değerlendirmek,  
 kendini kandırmamak, 
 sabırlı olmak, 
 elinden gelenin en iyisini 
yapmak değerleri 

SHAWARTZ’IN Özdenetim boyutu ile 
ilişkilidir. 

6 SUZUKİ’NİN Barış,  adalet, iyi bir insan      
                       olmak, vicdan değerleri 

SHAWARTZ’IN Evrensellik boyutu ile 
ilişkilidir. 

7 SUZUKİ’NİN iyi insan ilişkileri,  
 yalan söylememe,  
 yardım severlik,  
 duyarlı olmak  
 Maneviyat  

SHAWARTZ’IN Yardımseverlik boyutu  

ile ilişkilidir. 
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 minnettarlık, değerleri 

8 SUZUKİ’NİN Alçakgönüllülük değeri SHAWARTZ’IN Geleneksellik boyutu ile 
ilişkilidir. 

9 SUZUKİ’NİN İyi kalpli olmak değeri SHAWARTZ’IN Uyum boyutu ile 
ilişkilidir. 

10 SUZUKİ’NİN iyiliği yaymaya çalışmak, 
değeri 

SHAWARTZ’IN Güvenlik  boyutu ile 
ilişkilidir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

 Keman öğretimi alanında dünyaca tanınan ve bilinen "Suzuki yaklaşımı" özünde 
Shinichi Suzuki’nin kişisel deneyimleri yoluyla ortaya çıkardığı, uyguladığı çok 
anlamlı bir felsefe ve değerler bütünüdür.  

 Suzuki’nin en önemli değeri insanları sevmektir. Suzuki“Sevgi severek elde edilir” 
der. 

 Suzuki yaklaşımındaki felsefesinin iyi anlaşılması Suzuki Öğretim Yöntemi’nin iyi 
uygulanmasına yardımcı olacaktır.  

 Ülkemizde çocuklarımız için, ülkemizin özellikleri kapsamında, bu yaklaşımı daha 
anlamlı hale getirmek mümkündür.  

 Suzuki yaklaşımından anlaşılması gereken bir konu da Batı’nın değerlerini ve 
faaliyetlerini yerinde (merkezinde) öğrenmek ancak, kültürel ve manevi değerlere her 
zaman sahip çıkmak gerekliliğidir. 

 Bilgiye ulaşırken ve bilgiyi kullanırken seçtiğimiz yollar barındırdığı değerler 
çerçevesinde önemlidir. Bu açıdan Suzuki’nin etkilendiği özellikle üç ünlü ismi 
unutmamak gerekir ki onlar, Albert Einstein, Lev Tolstoy, Wolfgang Amadeus 
Mozart’dır. 

 Suzuki Tolstoy’un “Vicdanın sesi Allahın sesidir” düşüncesinden,  Einstein’ın 
mütevaziliğinden, Mozart’ın müziğinden etkilenmiştir. 

 Suzuki yaklaşımında toplam 33 değere ulaşılmıştır. 

 Schwartz Değerler Ölçeğinin barındırdığı 10 boyuta göre,  Suzuki yaklaşımının "her 
boyuta uygun bir değeri"barındırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 Suzuki yaklaşımının değerleri de, aynı şekilde Suzuki’nin içinde bulunduğu şartlar 
ekseninde gelişmiştir. 

 Dünyaya faydalı bireyler yetiştirmek adına, ülkemiz şartları ve özellikleri çerçevesinde 
bu konuda uygulamaları ve çalışmaları artırmalıyız. 
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Suzuki yaklaşımının değerleri; sevgi, sabır, azim, iyi insan olma, çok çalışma (sistemli 
çalışma, disiplinli çalışma) ara vermeden çalışma, saygı, mütevazi olma (alçakgönüllü olma), 
yardımsever olma, iyiliği yaymaya çalışma, manevi duygulara sahip olma, motivasyon, cesur 
olma, kararlı olma, istekli olma, girişken olma, yalan söylememe, bir işi yarım bırakmama, iyi 
kalpli olma, özverili olma, iyi bir dinleyici olma, kendi ayaklarının üstünde durma, gücünü 
kullanma, bencil olmama, kendini kandırmama, adalet, barış, önsezi, umutla yaşama, vicdan, 
fırsatları değerlendirme, beceri, mutluluk, duyarlılık olarak sıralanabilir. Schwartz’a göre 
değerler, zaman ve farklı durumlar ekseninde gelişen genel amaç ve hedeflerin temsilcileridir. 
Yukarıda incelenen “Suzuki yaklaşım”ının değerleri de aynı şekilde Suzuki’nin içinde 
bulunduğu şartlar ekseninde gelişmiştir. 

 Son olarak Shinichi Suzuki’nin “eğer ülkeler iyi çocuklar yetiştirmek için çalışırlarsa 
belki de savaşlar hiç çıkmayacak” sözünü de vurgulamak yerinde olacaktır. 
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            YEREL HALKIN BÖLGELERİNDEKİ TURİZM GELİŞİMLERİNE KARŞI 
TUTUMLARI: KUZEY ANTALYA KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM 
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Öz 

Bu çalışmada, 22.10.2004 tarih ve 2004/8328 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen ve 06.01.2005 tarih ve 
25692 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Kuzey Antalya Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi’ sınırlarında yaşayan yerel halkın bölgelerindeki turizm gelişimlerine bakış açılarının 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında Aşağıoba, Çamlıca, Dereli, Gaziler, Kevşirler, Kızıllı, 
Kirişciler, Odabaşı, Topallı ve Yeşilkaraman mahallelerinde yaşayan yerel halka anket uygulanmış ve  ‘Turizm 
ülke ekonomisini geliştiren bir faaliyettir’, ‘Çevreyi güzelleştiren bir faaliyettir’, ‘Doğayı tarihi ve kültürü 
koruyan bir faaliyettir’, ‘Yerel kültürün özgünlüğünü bozan bir faaliyettir’  gibi turizme bakış açısını belirlemek 
için sorulan soruların yanında, bölgelerinde gerçekleştirilebilecek turizm çeşidi, bölgelerinde turizmin gelişmesi 
için yapılabilecek çalışmalar ve turizmi geliştirmek için destek sağlayacak kurum ve kuruluşlar hakkındaki 
görüşlerini de içeren sorular sorulmuştur. Toplam 110 ankete verilen cevaplar SPSS 13 paket programı 
kullanılarak değerlendirilmiştir.   

Yerel halkın turizme bakış açısını belirlemek için sorulan sorulardan ‘Turizm ülke ekonomisini geliştiren bir 
faaliyettir (×̅:4,41)’ ve ‘ Turizm insanları kaynaştıran bir faaliyettir (×̅:4,05)’ cevapları en yüksek ortalamaya 
sahiptir.  Çalışma alanının turizm açısından en çok değer taşıyan özelliği sakin ve güvenli olması (×̅:3,74) ve 
burada yapılabilecek turizm çeşitleri arasında en uygununun F3 pisti (%79,1) olduğu elde edilen diğer sonuçlar 
arasındadır.  

Anahtar Kelimeler: Yerel Halk Tutumu, Kuzey Antalya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, 
Sürdürülebilir Turizm, Turizm Çeşidi 

 

ATTITUDES OF LOCAL PEOPLE TOWARDS TOURISM DEVELOPMENTS IN THEIR REGIONS: 
A CASE OF NORTH ANTALYA CULTURE AND TOURISM  CONSERVATION AND 

DEVELOPMENT REGION 

Abstract 

This study aims to define the viewpoiınts of local people live in the border of North Antalya Culture and 
Tourism Conservation and Development Region which was declared by cabinet on 22.10.2004 dated and 
2004/8328 issued and come into force by publishing in Offıcal Gazzette with the date of  06.01.2005 and  issue 
of 25692. Within the scope of study, we conduct a survey to define the viewpoints of local people who lıive in 
Aşağıoba, Çamlıca, Dereli, Gaziler, Kevşirler, Kızıllı, Kirişciler, Odabaşı, Topallı and Yeşilkaraman districts 
and ask some questions such as ‘ Tourism is an activity to improve national econonomy’, ‘Tourism is an activity 
to enhance environment’,’Tourism is an activity to conserve nature,history and culture’, ‘Tourism is an activity 
to spoil authentic of local culture’ and some practices to develop tourism in their region such as tourism 
varieties, and some foundations and institutions to help tourism development. 110 surveys’ results were 
evaluated by using SPSS software. 

Keywords: Local People’s Attitude, North Antalya Culture And Tourism Conservation And Development 
Region, Sustainable Tourism, Tourism Variety 
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1.GİRİŞ 
Turizm dünyanın en hızlı gelişen ve gelir getiren sektörlerinden birisidir. Dünyada 

deniz, kum ve güneşten oluşan kıyı turizmi planlaması yerini çevreye daha çok duyarlı, doğal 
kaynakların korunmasına önem veren sürdürülebilir turizm planlaması anlayışına bırakmıştır. 
Son yıllarda turizme yeni açılan alanlarda çoğunlukla bu anlayışla ortaya çıkan planlamalar 
yapılmaktadır.    

Turizme yeni açılan bölgelerde turizmin sağlıklı gelişebilmesi, turizm paydaşlarının 
fikrinin alınması, yerel halk-turist ilişkilerinin olması, turizmin olumlu sosyal, ekonomik ve 
çevresel etkilerinin desteklenmesi, olumsuz etkilerinin en düşük seviyede tutulmasıyla 
mümkün olacaktır (Duran ve Özkul, 2012:501).   

Swarbrooke (1999:10)’e göre turizmin paydaşları; yerel halk, turistler, medya, 
uzmanlar, yerel ve merkezi yönetim, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşlarıdır. Bir bölgedeki 
turizm gelişimlerinden etkilenecek en önemli paydaş yerel halktır. Bu nedenle; başarılı bir 
sürdürülebilir turizm gelişimi sağlamak için planlamacılar ve otoriteler yerel halkın yaşam 
kalitesini artıracak, onların turizmden pay alacakları planlama ve turizm gelişimine ihtiyaç 
duyarlar (Latkova and Vogt, 2011:2).  Sürdürülebilir turizm gelişimi için yerel halkın 
tutumları önemli bir faktördür. Bir bölgedeki sürdürülebilir turizm gelişimi için yerel halkın 
farkındalığı ve bilgi düzeyinin arttırılması, yapılacak planlama çalışmalarına yerel halkın 
katılımının sağlanması gerekmektedir  (Diedrich and Garcia-Buades, 2009:513,  Duran, 
2013:77, Mansuroğlu, 2006:36). 

Ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan pek çok yararı olan turizm sektörü, aşırı doğal 
kaynak kullanımı ve yanlış yer seçimleri nedeniyle doğal çevrenin bozulmasına yol 
açmaktadır. Turizmin hızlı ve aşırı gelişmesinin yarattığı çevre sorunları artıkça yörede 
yaşayan yerel halkın da sorunlar yaşaması kaçınılmazdır (Dal ve Baysan, 2007:70).  Yerel 
halkın mevcut turizm gelişimlerine yönelik tutumlarının belirlenmesi, olası olumsuz etkilerin 
önüne geçilmesi, olumlu olabilecek etkilerin artırılması ve her alanda sürdürülebilirliğin ve 
sürdürülebilir turizm gelişiminin sağlanması açısından önemlidir (Duran ve Özkul, 2012:502). 

Bu araştırmada turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması için yerel halkın görüşlerinin 
alınması gerektiğinden yola çıkılmıştır. Çalışmada Antalya ili sınırlarında bulunan Aşağıoba, 
Çamlıca, Dereli, Gaziler, Kevşirler, Kızıllı, Kirişciler, Odabaşı, Topallı ve Yeşilkaraman 
mahallelerini içine alan 190.530.202 m2 yüzölçüme sahip  ‘Kuzey Antalya Kültür ve 
Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB)’ içinde yaşayan yerel halkın bölgelerindeki 
turizm gelişimlerine bakış açısını, bölgelerinin turizm potansiyelini, turizmin olası etkilerini 
ve bölgelerindeki turizmin sağlıklı gelişmesi için beklentilerini belirlemek amaçlanmıştır. 

 
2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

Önceki çalışmalar bölümü, alana ilişkin çalışmalar ve yöntem ve tekniklere ilişkin 
çalışmalar olmak üzere iki bölümde incelenmiştir. 
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2.1 Alana ait çalışmalar 
 

Başal ve Ekmekci (2000)’nin yaptıkları bir çalışmada,  Kuzey Antalya KTKGB sınırları 
içerisinde kalan Mahalleler ve Çığlık, Aşağıkaraman, Kovanlık, Karavelliler yerleşimlerine 
kadar uzanan Traverten Platosu'nda yayılım gösteren toprak örtüsünün filtreleme, iyon 
değişimi ve geciktirme etkisi özelliklerini belirlenmiş ve bu etkiler ortamın jeohidrolojik 
koşulları ile birlikte toprak örtüsünün koruma işlevi açısından değerlendirilmiştir. Elde 
ettikleri sonuçlar arasında Antalya Traverten Platosu'nda görülen hızlı kentleşme ve atıksu 
sisteminin bulunmamasına karşın, yeraltısuyu kirliliğinin henüz beklenen düzeye erişmemiş 
olduğunu, bunun nedeninin de travertenlerin üzerinde bulunan toprak malzemenin kirletici 
etkilere karşı sahip olduğu doğal arındırma kapasitesi olduğunu tespit etmişlerdir. 

Mansuroğlu vd (2012) Kuzey Antalya KTKGB’de içine alan Aksu ilçesine bağlı 
Alayalı, Dumanlar, Gökdere, Güloluk, İhsaniye, Kurşunlu, Solak, Topallı, Yeşilkaraman, 
Yurtpınar, Kepez'e bağlı Başköy, Duacı, Fatih, Fettahlı, Gaziler, Kızıllı, Kirişçiler, 
Kuzeyyaka, Menderes ve Odabaşı, Döşemealtı'na bağlı Aşağıoba, Çıplaklı ve Selimiye 
Mahallelerinde kentsel gelişimi ekonomik açıdan değerlendirmişlerdir. Kızıllı, Yeşilkaraman, 
Kurşunlu, Kirişciler ve Aşağıoba Mahallelerinin kentsel gelişim için uygun olmadığını, 
Topallı Mahallesinin ise az uygun olduğunu saptamışlardır. 

Sugeç (2008) Kuzey Antalya KTKGB kapsamında kalan mahalelerden biri olan 
Topallı’da mahalle halkının sosyo-ekonomik yapısını incelemek için mahalle halkına anket 
uygulamıştır. Ankete katılan yerel halkın %71’i mahalelerinin en büyük sorununun yollarının 
dar ve asfaltlanmamış olması, %48’i ise mahalelerinde lise, yüksekokul ve sosyal tesisin 
bulunmaması olarak belirtmişlerdir. Ankete katılan yerel halkın %71’i sadece tarımsal üretim 
yapmakta başka bir ek geçim kaynakları bulunmamaktadır. Yerel halkın tarımsal üretim 
dışında ek geçim kaynaklarını istemesi ve yapılacak yatırımlara sıcak bakması tezden elde 
edilen sonuçlar arasındadır.  

Erdoğan vd (2011) Akdeniz’de katı atık alanlarında bütüncül planlama modellerini 
araştırdıkları çalışmalarında Kızıllı Katı Atık Depolama alanını incelemişlerdir. Depolama 
alanının SWOT analizi sonucunda modelleme yapmışlar ve alanının yönetimine ilişkin 
hedefleri, stratejileri ve uygulamaları belirlemişlerdir. Yapılan SWOT analizinde,  çalışma 
alanının şehir merkezinden uzak olması güçlü bir yan, planlama aktiviteleri için çalışmaların 
olmaması ise zayıf yanlar arasında tespit edilmiştir.  
 

2.2. Yöntem ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Çalışmalar 

Emekli (2001) Bergama'daki turizmin gelişimlerinin sosyo-kültürel etkilerini araştırdığı 
çalışmasında, yöre halkının büyük çoğunluğunun turizm gelişimleri hakkındaki görüşlerinin 
olumlu olduğunu, bununla beraber turistlerin giyim tarzlarının gençleri etkilediği, suç oranını 
arttığı, geleneksel yaşam tarzlarının değişmesi gibi olumsuz etkilerinin bilindiğini saptamıştır. 
Alaeddinoğlu'nun (2007;2008) Van ve Sivas illerinde yapmış olduğu farklı iki çalışmada da 
benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

Turizmin kültürel miras üzerine etkisini inceleyen Uslu ve Kiper (2006), Beypazarı'nda 
yaptıkları ankette el sanatlarının canlanması, yöresel yemeklerin korunuyor ve devam ediyor 
olmasının bölgedeki turizmin olumlu etkileri olarak saptamışlardır.     

Altanlar ve Kesim (2011) tarafından yapılan ‘Sürdürülebilir Turizm Planlaması İçin 
Yöre Halkı ve Yerli Turistlerin Davranış ve Beklentilerini Anlamaya Yönelik Bir Araştırma; 
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Akçakoca Örneği’ isimli çalışmada, 2007 yılında 250 yöre halkı, 250 yerli turist olmak üzere 
500 deneğin turizm alanlarındaki memnuniyetlerini sosyo-ekonomik yapılarını ve turizm 
amaçlı faaliyetlerdeki genel eğilimlerini, alışkanlıklarını, turistlerin seyahat özelliklerini 
belirleyebilmeyi ve turizmde yanlış kaynak kullanımı ve plansız gelişmeden doğan çeşitli 
sorunların yerinde tespit edilmesi amaçlanmıştır.  

Özmen (2007)  Akçakoca halkına yönelik 360 denek üzerinde yaptığı çalışmada yerel 
halkın genel olarak turizmi olumlu algıladığını tespit etmiştir. Benzer bir sonuçta, Duran ve 
Özkul'un (2012) 300 denek üzerinde yaptıkları çalışmada ortaya çıkmıştır. Duran ve Özkul 
(2012) Akçakoca yerel halkının turizminden fayda elde ettikçe, turizmin sosyo-kültürel, 
çevresel ve ekonomik etkilerini olumlu algıladıkça sürdürülebilir turizm gelişimlerine yönelik 
olumlu bir tutum sergilediklerini tespit etmişlerdir. 

Eren ve Aypek (2012) Cumalıkızık Köy halkının turizmi kültürlerini korumaya ve 
geliştirmeye katkısı olan bir faktör olarak gördüklerini, köy halkının genel olarak turizmi 
olumlu algıladıklarını tespit etmişlerdir. Bu sonuç Özdemir ve Kervankıran (2011) tarafından 
yapılan çalışmayla örtüşmektedir.  

Emiroğlu’nun (2013) ‘Kazdağı Yöresinde Yaşayan Yerel Halkın Kırsal Turizme 
Bakışının Değerlendirilmesi: Adatepe ve Mehmetalan Köyleri’ adlı yüksek lisans 
çalışmasında, yöre halkının kırsal turizme olan bakış açısının değerlendirilebilmesi için 
turizmin gelişmiş olduğu Adatepe Köyü ile turizmin hiç gelişmemiş olduğu Mehmetalan 
köylerinde toplam 320 kişiye anket uygulanmıştır. Turizmin gelişmiş olduğu bir bölgedeki 
yöre halkının turizme bakış açısıyla henüz turizm gelişmelerinin başlamamış olduğu bir 
bölgedeki yöre halkının bakış açısını kıyaslamıştır. Turizm gelişmelerinin henüz başlamamış 
olduğu Mehmetalan Köy halkı turizme daha olumlu bakarken, Adatepe Köyü yerel halkı 
turizmin olumsuz yönlerini daha çok algılamışlardır.  

Yerel halkın turizm algısını araştıran bir diğer çalışmada gençlerin turizmin negatif 
etkilerini yaşlılara göre daha az algıladığı sonucu çıkmıştır (Latkova and Vogt 2011). 
Abdollahzadeh and Sharifzadeh (2012)yaptıkları çalışmada, Latkova ve Vogt’un aksine, 
gençler ile yaşlıların turizmin ekonomik,  ekolojik ve sosyal etkilerini algılaması arasında 
istatistiki anlamda farklılık olmadığını tespit etmişlerdir.  

 
3.MATERYAL VE YÖNTEM 
3.1. Materyal 

Çalışmanın materyalini 16.03.1982 tarih ve 17635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 2634 sayılı ‘Turizmi Teşvik Kanunu’na göre ilan edilen Kuzey Antalya 
KTKGB içinde yaşayan yerel halk oluşturmaktadır. 2634 sayılı Kanuna göre, kültürel 
değerlerin yoğun olarak yer aldığı ve/veya turizm potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri 
korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve planlı gelişimi sağlamak amacıyla 
değerlendirmek üzere sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığının (KTB) önerisi ve Bakanlar 
Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen bölgeler Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim 
Bölgesi (KTKGB) olarak adlandırılmaktadır (http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14528/kultur-ve-
turizm-koruma-ve-gelisim-bolgeleri-ileturizm-.html, Erişim tarihi: 10.12.2015). 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) tarafından ülke genelinde ilan edilen 270 turizm 
bölgesinin 34 adeti KTKGB’dir.   Araştırma alanı olan Kuzey Antalya KTKGB batıda 
Antalya-Burdur karayoluyla doğuda Antalya-Isparta karayolu arasında kalan, Topallı, Gaziler 
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Mahallelerinin bir kısmı ile Yeşilkaraman, Kirişciler, Çamlıca, Kızıllı, Aşağıoba, Dereli, 
Kevşirler ve Odabaşı Mahallelerini kapsayan alanı içermektedir (Şekil 1). Kuzey Antalya 
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 22.10.2004 tarih ve 2004/8328 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararı ile ilan edilmiş, 06.01.2005 tarih ve 25692 sayılı Resmi Gazete ’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (Anonim, 2005). 

 

Şekil 1: Kuzey Antalya KTKGB sınırları (Anonim, 2005). 

 

 
3.2. Araştırmanın Yöntemi ve Hipotezleri 
Araştırmanın yöntemi, çalışma alanı içerisinde yaşayan farklı sosyo – ekonomik 

düzeydeki bireylere Kuzey Antalya KTKGB ve çevresinin doğal ve kültürel turizm 
potansiyeli, turizm gelişmelerine yönelik yaklaşım ve tercihlerini belirlemek amacıyla yapılan 
anket oluşturmaktadır. Anket kapsamında toplam soru sayısı 21 olup, kapalı uçlu, açık uçlu ve 
5’li likert ölçeğine uygun sorular (kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, fikrim yok, 
katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum) bulunmaktadır. Kuzey Antalya KTKGB içindeki tüm 
mahallelerdeki yerel halkın turizme bakış açılarını ayrı ayrı belirlemek amaçlandığından 
gayeli örnekleme kullanılmıştır. Örneklem sayısının hesaplanmasında, önceden belirlenen 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 56          Temmuz - Ağustos 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 
 
 

 258 

sabit bir örnekleme oranına göre örneklem büyüklüğünün tayin edilmiş n/N=%1 oranı 
kararlaştırılmıştır (Arıkan, 1995:139). Kuzey Antalya KTKGB içinde yaşayan yerel halkın 
nüfusunun %1’i kadar anket yapılması uygun görülmüştür. Anket sayısı hesabında TÜİK  
2013 verileri kullanılmıştır (http://rapory.tuik.gov.tr/06-01-2016-16:44:45-
17228090127979435791163405515.html). Nüfusun 1000 den az olan mahallelerde yapılan 
anketlerin mahallelerin özelliklerini temsil etmede yetersiz kalacağı düşünülerek bu 
mahallelerde 10 anket yapılmasına karar verilmiştir. Kevşirler ve Dereli Mahallesinin 
nüfusunun az olması ve Aşağıoaba, Kevşirler ve Dereli Mahallelerinin birbirlerine yakın 
olması sonucunda bu üç mahalle ortak değerlendirilmiştir. Yerel halka Ocak-Mart 2014 
tarihleri arasında toplam 110 anket uygulanmıştır (Tablo 1). 

 

Tablo 1:  Anket Sayılarının Mahallelere Göre Dağılımı 
Mahalle Nüfus (Kişi) Anket Sayısı (Adet) 

Aşağıoba-Kevşirler-Dereli  327-179-136 10 
Çamlıca 385 10 
Gaziler 3108 34 
Kızıllı 1109 11 
Kirişciler 745 10 
Odabaşı 870 10 
Topallı 1587 15 
Yeşilkaraman 644 10 
Toplam 9090 110 

 

Elde edilen veriler SPSS 13.0 paket programı ile değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, her 
bir bağımlı değişken ile bağımsız değişkenin (yaş, eğitim, meslek ve mahalle) 
karşılaştırılmasında Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmıştır. ANOVA testi 
sonucunda P<0,05 önem derecesinden küçük olması gruplar arasında istatistiki anlamda 
farklılıklar olduğunu göstermektedir. 

Bağımlı değişkenler ile bağımsız değişkenlerden cinsiyet ve medeni durum arasındaki 
ilişki, bağımsız değişkenlerin 2 den az gruba sahip olmasından dolayı crosstab analizi ile 
değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın hipotezleri aşağıda verilmiştir; 

Hipotez 1: KTB tarafından Kuzey Antalya KTKGB için önerilen bazı turizm çeşitleri 
(örneğin F3 pisti, golf sahaları) alan için uygun değildir. 

Hipotez 2: Yerel halkın önerilerinin değerlendirilmesi sürdürülebilir turizm 
stratejilerinin geliştirilmesinde önemli rol oynar. 

 
 
 
 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 56          Temmuz - Ağustos 2016 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 
 

 259 

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 
4.1. Yerel Halkın Demografik Özellikleri 
Kuzey Antalya KTKGB’sinde ankete katılan katılımcıların %74,5’inin erkek, 

%25,5’inin kadın olduğu görülmektedir. Katılımcıların %80,9’u evli, %19,1 i ise bekardır. 
Ankete katılan yerel halkın %30,9 ile çiftçi , %16,4’ü ev hanımı, %9,1'i esnaf, %8,2'i işçi, 
%5,5'i memur ve %4,5'i öğrenci ve %4,5’i turizm sektörü çalışanıdır. Diğer meslek grubunu 
oluşturan %16,4 içinde aşçı, antrenör, sekreter, su tesisatçısı, çoban, ziraat mühendisi, 
ormancı ve öğretmen bulunmaktadır (Tablo 2).  

 

 

Tablo 2: Ankete Katılan Yerel Halkın Cinsiyet, Medeni Durum Ve Mesleklere Göre Dağılımı 
        

Cinsiyet Kişi 
Sayısı (n) 

Yüzde 
(%) 

 Meslek Kişi 
Sayısı (n) 

Yüzde 
(%) 

 

Kadın 28 25,5  Çiftçi 34 30,9  
Erkek 82 74,5  Ev hanımı 18 16,4  

Toplam  110 100,0  Esnaf 10 9,1  
    İşçi 9 8,2  
Medeni Durum Kişi 

Sayısı (n)  
Yüzde 

(%) 
 Memur  6 5,5  

Evli 
Bekar 

Toplam  

89 
21 

110 

80,9 
19,1 

100,0 

 Öğrenci  
Şoför 

Turizm sektörü çalışanı 

5 
5 
5 

4,5 
4,5 
4,5 

 

    Diğer  28 16,4  
    Toplam  110 100,0  

Ankete katılan yerel halkın ağırlıklı yaş aralığı 36-45 (%28,2) olup sırasıyla %18,2’si 
56-65 yaş aralığında, %17,3’ü 15-25 yaş aralığı, %16,4’ü 26-35 yaş aralığı ve %8,2’si 66 yaş 
üstüdür. Katılımcıların %60,0’ı ilkokul, %12,7’si ortaokul %10,9’un lise,%9,1’i üniversite ve 
%7,3’ü yüksekokul mezunudur (Tablo 3). 

 
Tablo 3: Ankete Katılan Yerel Halkın Yaş Ve Eğitim Düzeylerinin Dağılımı 

         
Yaş  Kişi Sayısı 

(n) 
Yüzde 

(%) 
 Eğitim Kişi 

Sayısı 
(n) 

Yüzde 
(%) 

  

15-25 19 17,3  İlkokul  66 60,0   
26-35 18 16,4  Ortaokul 14 12,7   
36-45 31 28,2  Lise 12 10,9   
46-55 13 11,8  Yüksekokul 8 7,3   
56-65 20 18,2  Üniversite 10 9,1   

66 üstü 
Toplam  

9 
110 

        8,2 
100,0 

 
 

Toplam  110 100,0   
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Katılımcıların çoğunun gelir düzeyleri 501-1000 TL (%40,9) arasında değişmektedir. 
2001 TL ve üstü katılımcı oranı ise %15,5 dir. Katılımcıların gelir düzeyleri düşük 
olmasından dolayı tasarruf yapabilenlerin oranının %23,6 olduğu görünmektedir. Turistle 
iletişime geçebilecek kadar yabancı dil bilenlerin oranı ise % 20,9 dur ( Tablo 4).  

 
Tablo 4: Ankete Katılan Yerel Halkın Gelir Düzeyi, Tasarruf Yapabilme Durumu Ve 
               Yabancı Dilbilgisinin Dağılımı 

        
Gelir Düzeyi 

(TL ) 
Kişi  

Sayısı (n) 
Yüzde 

(%) 
 Tasarruf yapabilme Kişi 

Sayısı (n) 
Yüzde 

(%) 
 

500 TL altı 1 0,9  Evet 26 23,6  
501- 1000  TL 45 40,9  Hayır 84 86,4  
1001-1500 TL 31 28,2  Toplam 110 100,0  
1501-2000 TL 16 14,5      
2001 TL üstü  17 15,5  Yabancı dil bilgisi   Kişi 

Sayısı (n) 
Yüzde 

(%) 
 

Toplam  110 100,0  Evet 23 20,9  
    Hayır  87 79,1  
    Toplam 110 100,0  

 
4.2. Yerel Halkın Turizme Bakış Açısı 
Çalışma kapsamında ankete katılan yerel halka ‘Sizce turizm nedir’ ile ilgili sorular 

yöneltilerek turizme bakış açılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Sorular 5’li likert ölçeğine 
uygun olarak hazırlanmıştır. Kesinlikle katılmıyorum (1)’dan , kesinlikle katılıyorum (5)’a 
kadar 5 seçenekten birini seçmeleri istenmiştir. Elde edilen sonuçlarda ortalamalar alınarak 
değerlendirme yapılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda ankete katılanların en yüksek oranda 
verdiği cevap ‘Turizm ülke ekonomisini geliştiren bir faaliyet ( :4,41)’ olduğudur. Buda 
göstermektedir ki Kuzey Antalya KTKGB yaşayan yerel halk turizmin en önemli yararının 
ekonomik olduğunu düşünmektedir. Eren ve Aypek’in (2012:45) Cumalıkızık Köyün’de, 
Bilim ve Özer’in (2013:5) Konya merkezde, Çalışkan ve Tütüncü’nün (2008:131) 
Kuşadası’nda, Alaeddinoğlu’nun (2007: 15) Van’da yaptığı çalışmalarda da benzer sonuçlar 
elde edilmiştir. Katılımcıların en düşük orandaki cevabı ise turizmin çevreyi bozan bir faaliyet 
( :1,91) olduğudur. Turizmin henüz başlamamış olduğu bölgelerde yerel halk tarafından 
turizmin olumsuz etkileri fark edilememektedir. Yapılan çalışmada görülmektedir ki yerel 
halk tarafından turizmin ekonomik açıdan etkileri olumlu kabul edilirken, çevreye vereceği 
zararlar bilinmemektedir (Tablo 5).  Elde edilen bu sonuç, Emiroğlu’nun (2013:141) Kazdağı 
yöresinde yaşayan yerel halkın turizm gelişimleri üzerinde yaptığı çalışmada turizmin 
gelişmiş olduğu Adatepe Köyü’nün turizmin olumsuz etkilerini algılarken, henüz turizm 
gelişimlerinin başlamamış olduğu Mehmetalan Köy halkının ise çevresel açıdan turizmin 
olumsuz etkilerini algılayamadığını tespit ettiği sonuçla örtüşmektedir. 

 ‘Turizm diğer sektörleri destekleyen bir faaliyettir’ sorusuyla yaş faktörü arasında, 
‘Turizm kültürün artmasını sağlayan bir faaliyettir’ sorusuyla cinsiyet faktörü arasında, 
‘Turizm insanları kaynaştıran bir faaliyettir’ ve ‘ Turizm çevreyi bozan bir faaliyettir’ 
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sorusuyla eğitim faktörü arasında, ‘Turizm ülke ekonomisini geliştiren bir faaliyettir’, 
‘Turizm insanları kaynaştıran bir faaliyettir’ ve ‘Turizm inanç yapısında değişim sağlayan bir 
faaliyettir’ sorularıyla mahalle faktörü arasında istatistiki anlamda (p<0,05) farklılıklar tespit 
edilmiştir (Tablo 5).  

 
Tablo  5: Turizmin Etkilerinin Algılanmasına İlişkin Cevaplar 

 
Bağımlı Değişken 

 
Ort. 
( ) 

P 
Yaş  Cinsiyet Eğitim Medeni 

Durum 
Meslek Mahalle 

Turizm ülke 
ekonomisini 
geliştiren bir 
faaliyettir 

 
4,41 

 
0,41 

 
0,29 

 
0,05 

 
0,69 

 
0,54 

 
0,02* 

Turizm insanları 
kaynaştıran bir 
faaliyettir 

 
4,05 

 
0,14 

 
0,39 

 
0,03* 

 
0,30 

 
0,18 

 
0,03* 

Turizm kültürün 
artmasını sağlayan 
bir faaliyettir 

 
3,84 

 
0,29 

 
0,03* 

 
0,09 

 
0,58 

 
0,24 

 
0,60 

Turizm diğer 
sektörleri 
destekleyen bir 
faaliyettir 

 
3,75 

 
0,01* 

 
0,15 

 
0,20 

 
0,06 

 
0,87 

 
0,62 

Turizm aile 
bütçesini katkı 
sağlayan bir 
faaliyettir 

 
3,32 

 
0,13 

 
0,10 

 
0,60 

 
0,60 

 
0,75 

 
0,40 

Turizm toplum 
ahlakını bozan bir 
faaliyettir 

 
2,72 

 
0,40 

 
0,30 

 
0,18 

 
0,75 

 
0,15 

 
0,59 

Turizm yerel 
kültürün 
özgünlüğünü bozan 
bir faaliyettir 

 
2,27 

 
0,68 

 
0,57 

 
0,47 

 
0,69 

 
0,68 

 
0,93 

Turizm inanç 
yapısında değişim 
sağlayan bir 
faaliyettir 

 
2,13 

 
0,26 

 
0,71 

 
0,20 

 
0,95 

 
0,49 

 
0,01* 

Turizm çevreyi 
bozan bir faaliyettir 

 
1,91 

 
0,07 

 
0,47 

 
0,01* 

 
0,07 

 
0,53 

 
0,22 

*P< 0,05  

15-25 yaş arasındaki katılımcılar diğer yaş gruplarından ankete katılanlara göre daha 
yüksek oranda ( 4,21) ‘Turizm diğer sektörleri destekleyen bir faaliyet’ olduğunu 
düşünmekte, 46-55 yaş ( :3,53) grubu ise bu fikre en az oranda katılmaktadır. 

Cinsiyet faktörü dikkate alındığında, ‘Turizmin kültürün artmasını sağlayan bir faaliyet’ 
olduğu kadınlar  ( :4,21) tarafından daha çok benimsenmektedir. 

Katılımcıların eğitim düzeyleri turizmin etkilerinin algılanmasında farklılık 
yaratmaktadır. Turizmin insanları kaynaştıran bir faaliyet olduğu ortaokul mezunları 
tarafından daha çok benimsenmektedir (×̅:4,50).  Eğitim seviyesinin artması turizmin çevreyi 
bozan bir faaliyet olduğunun algılanmasını sağlamıştır. Üniversite mezunları (×̅:2,70) 
turizmin çevreyi bozduğuna daha çok katılmaktadır (Şekil 2). 
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Şekil 2: Turizmin Etkilerinin Algılanmasının Eğitim Düzeyine Göre Değerlendirilmesi 

 

Şekil 3’e bakıldığında turizmin ülke ekonomisini geliştiren bir faaliyet olduğu sorusuna 
verilen cevaplar arasında en yüksek ortalamanın Gaziler Mahallesinde ( :4,76), en düşük 
ortalamanın ise Çamlıca Mahallesinde ( : 4,00) olduğu görülmektedir. Turizmin insanları 
kaynaştıran bir faaliyet olduğu fikrine en çok katılanlar Kızıllı ( : 4,36), en az katılanlar ise 
Aşağıoba-Kevşirler-Dereli Mahallesi’nden ( :3,50) ankete katılan yerel halktır. Turizmin 
inanç yapısında değişim sağladığını en çok düşünenler Kirişçiler ( :3,40) Mahallesinde 
bulunmaktadır. Bu fikre en az katılanlar ise Gaziler ( :1,55) Mahallesinden ankete katılan 
yerel halktır. 

Şekil 3: Turizmin Etkilerinin Algılanmasının Mahallelere Göre Değerlendirilmesi 
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4

5
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Turizm İnsanları kaynaştıran bir faaliyettir Turizm çevreyi bozan bir faaliyettir
Eğitim Düzeyi

0
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3
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Turizm ülke ekonomisini geliştiren bir faaliyettir
Turizm insanları kaynaştıran bir faaliyettir
İnanç yapısınında değişim sağlayan bir faaliyettir

Ortalama

Ortalama 

Mahalle 
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4.3. Yerel Halkın Bölgelerindeki Turizm Olanaklarına Bakış Açısı 
Yerel halkın bölgelerindeki turizm gelişimleri hakkındaki düşüncelerini tespit etmek 

amacıyla ‘Bölgenizde turizm yapılabilir mi?’ sorusu yöneltilmiştir.  Katılımcıların %79,10 
(87 kişi) bölgelerinde turizm yapılabileceğini düşünmektedir. Topallı ve Kirişciler 
Mahallelerinde ankete katıların %100,00’ü bölgelerinin turizm için uygun olduğunu 
düşünmektedir. Bu sonuç, Büyükşehir Belediyesi’nin Topallı Mahallesi civarında golf 
sahaları planlamasıyla uyuşmaktadır. Bununla beraber bölgelerinin turizm için uygun olduğu 
fikrine en düşük seviyede (%60,00) düşünenler Çamlıca Mahallesinden ankete katılan yerel 
halktır. 

Bulundukları bölgenin turizm için uygun olduğunu düşünen katılımcılar sırasıyla sakin 
ve güvenli bir ortam ( : 3,74),geleneksel yerleşim dokusu ve yaşam tarzı ( :3,42), alternatif 
turizme uygun zengin doğal özelliklerin ( :3,30) bölgelerinin turizm açısından değer taşıyan 
en önemli özellikleri olduğunu düşünmektedir. Bununla beraber ankete katılan yerel halk 
yaylaları ( :2,53) ve doğa sporları için uygun alan varlığının ( :2,65)  bölgelerindeki turizm 
için en az düzeyde önemli olduğunu düşünmektedir (Tablo 6).   

Tablo 6’da görüldüğü gibi bölgelerindeki turizm açısından en önemli özelliğin ‘Doğa 
sporları için uygun alan varlığı’ olduğunu düşünenlerin yaş faktörü ile, 'Sakin ve güvenli bir 
ortam', ‘Alternatif turizme uygun zengin doğal özellikler’, ‘Tarihi ve arkeolojik değerler’, 
‘Bitki ve hayvan topluluğu’ olduğunu düşünenlerin cinsiyet faktörüne ile ‘Doğa sporları için 
uygun alan varlığı ‘ ve ‘ Yaylaları’ olduğunu düşünenlerin medeni durum faktörü ile, ‘Sakin 
ve güvenli bir ortam’, ‘Geleneksel yerleşim dokusu ve yaşam tarzı’, ‘Tarihi ve arkeolojik 
değerler’, ‘Orman varlığı’, ‘Bitki ve hayvan topluluğu’, ‘Doğa sporları için uygun alan 
varlığı’ ve ‘Yaylaları’ olduğunu düşünenlerin verdikleri cevaplarla yaşadıkları mahalleler 
arasında istatistiki anlamda p<0,05 farklılıklar bulunmaktadır. 

 
Tablo 6:  Turizm Açısından Değer Taşıyan Özellikler 

 
 
Bağımlı Değişken 

 
Ort 
( ) 

P 
Yaş  Cinsiyet Eğitim Medeni 

Durum 
Meslek Mahalle 

Sakin ve güvenli bir 
ortam 

3,74 0,18 0,04* 0,49 0,05 0,06 0,02* 

Geleneksel yerleşim 
dokusu ve yaşam tarzı 

 
3,42 

 
0,64 

 
0,08 

 
0,93 

 
0,20 

 
0,05 

 
0,03* 

Alternatif turizme 
uygun zengin doğal 
özellikler 

 
3,30 

 
0,72 

 
0,03* 

 
0,83 

 
0,40 

 
0,08 

 
0,05 

Tarihi ve arkeolojik 
değerler 

 
3,14 

 

0,67 
 

0,02* 
 

0,94 
 

0,14 
 

0,22 
 

0,00* 
Orman varlığı 2,84 0,76 0,14 0,74 0,18 0,92 0,00* 
Bitki ve hayvan 
topluluğu 

2,69 0,25 0,01* 0,83 0,23 0,33 0,04* 

Doğa sporları için 
uygun alan varlığı 

 
2,65 

 
0,00* 

 
0,10 

 
0,75 

 
0,04* 

 
0,59 

 
0,04* 

Yaylaları  2,53 0,43 0,56 0,71 0,03* 0,28 0,01* 
*P< 0,05  
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Ankete katılanlardan bölgelerinde turizm açısından doğa sporları için uygun alan varlığı 
olduğunu en fazla düşünenler 66 yaş üstü ( :3,88) katılımcılardır. 66 yaş üstünü sırasıyla 56-
65 yaş ( : 3,35), 46-55 yaş ( :3,07), 15-25 yaş ( :2,47), 26-35 yaş ( :2,44) ve 36-45 yaş (
:1,90) aralığı izlemektedir. 

Cinsiyet faktörü dikkate alındığında yaşadıkları bölgenin sakin ve güvenli bir ortam 
(erkekler %79,5, kadınlar %67,4) ve alternatif turizme uygun zengin doğal özelliklerin 
olduğuna (erkekler %62,2, kadınlar % 41,5)  erkek katılımcılar kadın katılımcılara göre daha 
yüksek oranda ‘Kesinlikle Katılıyorum’ cevabını vermişlerdir.  

Yaşadıkları bölgenin sakin ve güvenli ( :4,73) ve geleneksel yerleşim dokusu ve yaşam 
tarzı olduğu fikri ( :4,40) Topallı Mahallesi tarafından daha çok benimsenmektedir. Bununla 
beraber tarihi ve arkeolojik değerler ( :4,60) ve bitki ve hayvan varlığı ( :3,70) 
Yeşilkaraman Mahallesi, orman varlığı ( :3,27) ve doğa sporları için uygun alan varlığı (
:3,09) Kızıllı Mahallesinde yaşayan yerel halk tarafından daha çok kabul görmektedir (Şekil 
4). 

 

Şekil 4: Turizmin Açısından Değer Taşıyan Özelliklerin Mahalle Faktörüne Göre Değerlendirilmesi 

 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kuzey Antalya KTKGB içinde golf, temalı park, 

F3 pisti, film stüdyosu, sergi kongre ve fuar merkezi, motosiklet bisiklet ve offroad alanının 
planlanması düşünülmektedir. Çalışma kapsamında, yerel halkın bu turizm aktivitelerinin 
bölgeleri için uygunluğunun değerlendirmesi istenmiştir.  

Anket sonuçlarına göre, yerel halkın çoğunluğu (%79,1) mahallelerinde F3 pisti 
olabileceğini düşünmekte bunu sırasıyla motosiklet bisiklet ve offroad (%38,2), golf 
(%30,8),temalı park (% 19,1), sergi- kongre ve fuar merkezi (%16,4) ve film stüdyosu (%1,8) 
izlemektedir (Tablo 7). 
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Golf turizminin en uygun alan olduğu Yeşilkaraman (%70,0) ve Topallı (%60,0) 
Mahalleleri, temalı parkın Dereli (%40,0) Mahallesi, F3 pistinin Çamlıca, Kızıllı, Topallı, 
Kirişciler (%100,0) Mahalleleri, film stüdyosunun Yeşilkaraman  (%20,0) Mahallesi, sergi ve 
kongre ve fuar merkezinin Çamlıca (%60,0), motosiklet-bisiklet- offroad alanının ise Kızıllı 
(%72,7) Mahallesi olduğu tespit edilmiştir (Tablo 7). 

 

Tablo 7:  KTB Alan İçin Önerdiği Turizm Çeşitlerinin Uygunluğunun Değerlendirilmesi 
                  
                        
                        Mahalle 
                                   
Turizm Çeşidi 

Ç
am

lıc
a 

K
ız

ıll
ı 

O
da

ba
şı

 

G
az

ile
r 

T
op

al
lı 

K
ir

iş
ci

le
r 

Y
eş

ilk
ar

am
an

 

D
er

el
i 

T
op

la
m

  

 
Golf  

Evet                    - 18,2 20,0 26,5 66,7 40,0 70,0 - 30,8 
Hayır                       100,0 81,8 80,0 73,5 33,3 60,0 30,0 100,0 69,2 

Toplam  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Temalı Park 

Evet              20,0 27,3 - 23,5 - 20,0 20,0 40,0 19,1 

Hayır                 80,0 72,7 100,0 76,5 100,0 80,0 80,0 60,0 80,9 

Toplam  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 

 
F3 Pisti 

Evet                  100,0 100,0 40,0 88,2 100,0 100,0 30,0 50,0 79,1 
Hayır                  - 9,1 60,0 11,8 - - 70,0 50,0 20,9 

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 

Film 
Stüdyosu 

Evet               - - - - - - 20,0 - 1,8 
Hayır                   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 80,0 100,0 98,2 

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 
Sergi Kongre 

ve fuar 
merkezi 

Evet              60,0 18,1 - 11,8 - 20,0 20,0 20,0 16,4 
Hayır                40,0 81,8 100,0 88,2 100,0 80,0 80,0 80,0 83,6 

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 

Motosiklet 
bisiklet 

offroad alanı 

Evet                 20,0 72,7 20,0 47,1 6,7 60,0 40,0 30,0 38,2 
Hayır               80,0 27,3 80,0 52,9 93,3 40,0 60,0 70,0 61,8 

Toplam  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 

 
4.4. Bölgedeki Turizm Gelişimlerinin Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Açıdan  

Değerlendirmesi 
 
4.4.1. Ekonomik Açıdan 
Bölgelerindeki turizm gelişimlerini ekonomik açıdan değerlendiren yerel halkın en 

yüksek orandaki cevapları sırasıyla 'Arsa ve ev fiyatlarında artış sağlar ( :4,51), ' Yeni iş 
olanağı yaratır ( 4,29)','Ekonomiyi geliştirir ( :4,19)', 'Gelir düzeyini artırır ( : 4,16), 
'Yalnızca yatırımcısına kazandırır ( : 3,00)' şeklindedir (Tablo 8). Bu sonuç, Kuzey Antalya 
KTKGB'sindeki yerel halkın turizmin bölgelerindeki ekonomiyi geliştireceğini 
düşündüklerini göstermektedir.  
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Tablo 8:  Turizm Gelişimlerinin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi 
 

Bağımlı Değişken 
Ortalama  

(  
P 

Yaş  Cinsiyet Eğitim Medeni 
Durum 

Meslek Mahalle 

Arsa ve ev 
fiyatlarında artış 
sağlar 

4,51 0,52 0,40 0,57 0,57 0,51 0,04* 

Yeni iş olanağı yaratır 4,29 0,27 0,19 0,14 0,17 0,52 0,84 
Ekonomiyi geliştirir 4,19 0,30 0,69 0,14 0,33 0,32 0,65 
Gelir düzeyini artırır 4,16 0,72 0,67 0,57 0,64 0,80 0,32 
Yalnızca 
yatırımcısına 
kazandırır 

3,00 0,02* 0,42 0,00* 0,12 0,81 0,04* 

*: P<0,05  

4.4.2. Sosyal Açıdan 

Turizmi yaşadıkları bölge için sosyal açıdan değerlendiren yerel halkın 'Yöreye olan 
göçü artırır (×̅: 4,58)' ve 'Yöreden olan göçü azaltır (×̅: 4,32)' sorularına verdikleri cevapların 
ortalaması diğer seçeneklere oranla daha yüksek olarak saptanmıştır. Bununla beraber, 'Suç 
oranını artırır (×̅: 2,50)'  ve 'Toplumun ahlakını bozar (×̅: 2,53)' sorularına verilen cevapların 
ortalaması en düşük düzeyde olmakta, bu sonuçlar da yerel halkın turizmin sosyal etkilerini 
olumlu olarak algıladıklarını göstermektedir (Tablo 9). 

 

Tablo 9 Turizm Gelişimlerinin Sosyal Açıdan Değerlendirilmesi 
 
Bağımlı Değişken 

Ortalama 
(×̅) 

P 
Yaş  Cinsiyet Eğitim Medeni 

Durum 
Meslek Mahalle 

Yöreye olan göçü 
artırır 

 
4,58 

 
0,25 

 
0,14 

 
0,52 

 
0,04* 

 
0,00* 

 
0,00* 

Yöreden olan 
göçleri azaltır 

 
4,32 

 
0,93 

 
0,81 

 
0,29 

 
0,52 

 
0,03* 

 
0,01* 

Kültürümüzü 
tanıtma açısından 
fırsat yaratır 

 
 

4,07 

 
 

0,48 

 
 

0,18 

 
 

0,03* 

 
 

0,29 

 
 

0,41 

 
 

0,13 
Kültür düzeyini 
artırır 

 
4,02 

 
0,63 

 
0,20 

 
0,03* 

 
0,88 

 
0,09 

 
0,20 

Toplumun 
ahlakını bozar 

 
2,53 

 
0,31 

 
0,23 

 
0,04* 

 
0,58 

 
0,14 

 
0,00* 

Suç oranını artırır 2,50 0,44 0,05 0,00* 0,28 0,09 0,02* 
*: P<0,05  

 
Ankete katılan katılımcıların turizmin toplumun ahlakını bozacağı konusundaki 

verdikleri cevaplar eğitim düzeyleri (P:0,04) arasında istatistiki anlamda (P<0,05) farklılık 
bulunmaktadır (Tablo 9). Turizmin toplum ahlakını bozacağını en çok düşünenler üniversite 
mezunları  (×̅:3,30) olarak saptanmıştır (Tablo 10). 
 
Tablo 10 ‘Toplumun ahlakını bozar' sorusunun cevabı ile eğitim durumları arasında LSD testi 

sonuçları 
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Bağımlı 

Değişken 
Eğitim 

(I) 

 
Ortalama 

(× ̅) 
Eğitim 

(J) 

Ortalamalar 
Arasındaki 
Fark (I-J) 

Standart 
Hata 

T
op

lu
m

un
 a

hl
ak

ın
ı b

oz
ar

 

İlkokul 
 
 

 
 

2,50 

Ortaokul 0,5714 0,4167 

Lise -0,7500 0,4445 

Yüksekokul 0,6250 0,5302 
Üniversite -0,8000 0,4806 

Ortaokul 
 
 

 
 

1,92 

 İlkokul -0,5714 0,4167 

Lise -1,3214(*) 0,5572 

Yüksekokul 0,0535 0,6277 
Üniversite -1,3714(*) 0,5864 

Lise 
 
 

 
 

3,25 

 İlkokul 0,7500 0,4444 

Ortaokul 1,3214(*) 0,5572 

Yüksekokul 1,3750(*) 0,6465 
Üniversite -0,0500 0,6064 

Yüksekokul 
 
 

 
 

         1,87 

 İlkokul -0,6250 0,5302 

Ortaokul -0,0535 0,6277 

Lise -1,3750(*) 0,6465 
Üniversite -1,4250(*) 0,6718 

Üniversite 
 
 

 
 

3,30 

 İlkokul 0,8000 0,4806 

Ortaokul 1,3714(*) 0,5864 

Lise 0,0500 0,6064 
Yüksekokul 1,4250(*) 0,6718 

*Ortalamalar arasında %5 önem düzeyinde farklılıklar vardır 
 

Ankete katılan katılımcıların turizmin suç oranını artıracağı konusunda verdikleri 
cevaplar eğitim düzeyleri (P:0,00) arasında istatistiki anlamda (P<0,05) farklılık 
bulunmaktadır (Tablo 10). Üniversite mezunları yaşadıkları bölgede turizm gelişimleriyle 
birlikte suç oranının artacağına (×̅:3,60) ‘Katılıyorum (4)’ seçeneği ile ‘Fikrim Yok (1)’ 
seçenekleri arasına ortaokul mezunları (×̅:1,28)  ise ‘Kesinlikle Katılmıyorum (1)’ ile 
‘Katılmıyorum (2)’  seçenekleri arasına denk gelen cevaplar verdiği görülmektedir (Tablo 
11). 
 
Tablo 11  ‘Suç oranını artırır’ sorusunun cevabı ile eğitim durumları arasında LSD testi 

sonuçları 
 

Bağımlı 
Değişken 

Eğitim 
(I) 

 
Ortalama 

(×̅) 

 
Eğitim 

(J) 

Ortalamalar 
Arasındaki 
Fark (I-J) 

Standart 
Hata 

Su
ç 

or
an

ın
ı 

ar
tır

ır
 

İlkokul 
 
 

 
 

2,57 

Ortaokul 1,2900* 0,4031 

Lise -0,1742 0,4300 

Yüksekokul 0,3257 0,5129 

Üniversite -1,0242(*) 0,4649 

Ortaokul   İlkokul -1,2900(*) 0,4031 
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1,28 

Lise -1,4642(*) 0,5390 

Yüksekokul -0,9642 0,6072 

Üniversite -2,3142(*) 0,5673 

Lise 
 
 

 
 

2,75 

 İlkokul 0,1742 0,4300 

Ortaokul 1,4642(*) 0,5390 

Yüksekokul 0,5000 0,6250 

Üniversite -0,8500 0,5866 

Yüksekokul 
 
 
 

 
2,25 

 İlkokul -0,3257 0,5129 

Ortaokul 0,9642 0,6072 

Lise -0,5000 0,6254 

Üniversite -1,3500(*) 0,6499 

Üniversite 
 
 
 

 
3,60 

 İlkokul 1,0242(*) 0,4640 

Ortaokul 2,3142(*) 0,5673 

Lise 0,8500 0,5866 

Yüksekokul 1,3500(*) 0,6499 

*Ortalamalar arasında %5 önem düzeyinde farklılıklar vardır 
 

4.4.3. Çevresel açıdan 

Turizmin çevresel etkilerini değerlendiren katılımcıların cevaplarının ortalamaları 
sırasıyla 'Doğayı tarihi ve kültürü korur (×:̅̅ ̅ 3,95)', 'Çevre kirliliği yaratır (×̅: 2,18)' ve 'Doğal 
ve kültürel yapıya zarar verir (×̅: 2,13)' olarak bulunmuştur. Yerel halkın turizmin tarihi ve 
kültürü koruyacağına ‘Katılıyorum (4)’ seçeneği ile ‘ Fikrim yok (3)’ seçeneği arasında 
‘Katılıyorum’ seçeneğine yakın cevap verirken, turizmin çevresel açıdan olumsuz özellikleri 
olan doğal ve kültürel yapıya verilen zarar ve çevre kirliliğine ‘Katılmıyorum (2)’ seçeneği ile 
‘Fikrim yok (3)’seçeneği arasında ‘Katılıyorum’ seçeneğine yakın cevap vermesi yerel halkın 
turizmin çevresel açıdan olumsuz özelliklerinin olduğunu bilmediklerini göstermektedir  
(Tablo 12). 

 

Tablo 12 Turizm Gelişimlerinin Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi 
 

Bağımlı Değişken 
 

Ortalama 
(×̅) 

P 
Yaş  Cinsiyet Eğitim Medeni 

Durum 
Meslek Mahalle 

Doğayı tarihi ve 
kültürü korur 

 
3,95 

 
0,38 

 
0,73 

 
0,00* 

 
0,65 

 
0,00* 

 
0,01* 

Çevre kirliliği 
yaratır 

2,18 0,26 0,02* 0,05 0,67 0,21 0,03* 

Doğal ve kültürel 
yapıya zarar verir 

 
2,13 

 
0,68 

 
0,00* 

 
0,82 

 
0,97 

 
0,80 

 
0,00* 

*: P<0,05  
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4.5. Bölgede Turizmin Sağlıklı Gelişimi İçin Yapılabilecekler  
Yerel halk turizmin sağlıklı gelişimi için yapılabilecek çalışmalara ilişkin yöneltilen 

soruya, öncelikli olarak ‘Yerel girişimcilere öncelik tanınmalı ( :4,42)’, ‘ Halkın karar verme 
aşamasında katılmasının sağlanmalı ( :4,42)’, ‘İlgili Bakanlıklar tarafından maddi destek 
sağlanmalı ( :4,23)’ ve ‘Yerel halkın turizm konusunda eğitiminin sağlanmalı ( :4,23)’ 
cevaplarını vermiştir (Tablo 8). Bu sonuçta göstermektedir ki yerel halk bölgelerindeki turizm 
gelişimlerine katılmaya ve turizm konusunda eğitim almaya isteklidir. Turizm gelişimlerinden 
elde edilecek payların kendileri tarafından kullanılması gerektiğini düşünmekte ayrıca yabancı 
girişimcilerin bölgelerindeki turizm gelişimlerine katılmasına pek sıcak bakmamaktadır (
:3,54) (Tablo 13). 

Kuzey Antalya KTKGB içerisinde yaşayan erkekler kadınlara oranla yerel 
yönetimlerden daha az destek beklemektedir. Anket çalışması sonucunda ‘Yerel yönetimler 
tarafından maddi destek sağlanmalı’ sorusuna kadınların %60,7’si ‘Kesinlikle Katılıyorum’ , 
erkeklerin ise %58,5’i ‘Katılıyorum’ cevabını vermişlerdir. Eğitim seviyesi artıkça halkın 
bölgelerindeki planlama çalışmalarına katılma istekleri de artmaktadır (Üniversite mezunları  
( :4,50), ilkokul mezunları ( :3,28) ).  

Yerel girişimcilere öncelik tanınması gerektiğini en çok düşünen Yeşilkaraman 
Mahallesi ( :4,90) iken, bu fikre en az katılan ise Odabaşı Mahallesi ( :3,80)dir. Bununla 
beraber ilgili Bakanlıklar tarafından maddi destek sağlanmalı düşüncesi en çok Odabaşı 
Mahallesi ( :4,80) en azda Topallı Mahallesi ( :3,86) tarafından kabul görmektedir. Yerel 
yönetimler tarafından maddi desteği en çok Yeşilkaraman Mahallesi ( :4,60) isterken, en az 
Gaziler Mahallesi ( :3,55) istemektedir (Şekil 5).   

 

Tablo 13: Turizmin Sağlıklı Gelişmesi İçin Yapılabilecek Çalışmalar 
 
Bağımlı Değişken 

 
Ort. 
(×̅) 

P 
Yaş  Cinsiyet Eğitim Medeni 

Durum 
Meslek Mahalle 

Yerel girişimcilere öncelik 
tanınmalı 

4,42 0,33 0,748 0,57 0,76 0,20 0,01* 

Halkın karar verme 
aşamasına katılması 
sağlanmalı 

4,42 0,47 0,07 0,00* 0,12 0,19 0,15 

İlgili Bakanlıklar 
tarafından maddi destek 
sağlanmalı 

4,23 0,21 0,02* 0,23 0,45 0,21 0,02* 

Yerel halkın turizm 
konusunda eğitimi 
sağlanmalı 

4,23 0,90 0,01* 0,37 0,40 0,06 0,19 

Yerel değerlerin 
korunması için çalışmalar 
yapmak 

4,10 0,48 0,48 0,44 0,30 0,65 0,38 

Yerel yönetimler 
tarafından maddi destek 
sağlanmalı 

3,99 0,12 0,00* 0,15 0,55 0,00 0,01* 

STKların turizm 
konusunda çalışmaları 
desteklenmeli 

3,90 0,66 0,12 0,05 0,08 0,09 0,13 

Turizm gelişim ve 
yatırımlarına yönelik 

3,54 0,64 0,05 0,09 0,45 0,07 0,00* 
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projeler geliştirilmeli 
Yabancı girişimcilere 
öncelik tanınmalı 

3,54 0,46 0,99 0,01* 0,34 0,06 0,05 

Bölgede bilimsel 
çalışmalar yapılmalı 

3,44 0,16 0,41 0,05 0,78 0,29 0,18 

*: P<0,05  

 

Şekil 5: Mahalle Faktörüne Göre Yerel Halkın Turizm Gelişimleri Hakkındaki Düşünceleri 

 

Katılımcıların %66,4'ü (73 kişi) bölgelerindeki turizmin sağlıklı gelişmesi için öncelikli 
olarak KTB’nin sorumlu olduğunu düşünmektedir. KTB’den sonra sırasıyla %21,8 (24 kişi) 
muhtarlık ve/veya belediye, % 5,5 (6 kişi) KTB- muhtarlık-belediye, %2,7 ( 3 kişi) valilik- 
kaymakamlık, %1,8 (2 kişi) üniversite, %0,9 (1 kişi) KTB ve seyahat şirketleri ve %0,9 (1 
kişi) KTB ve üniversite olduğunu düşünmektedir. STK seçeneğini işaretleyen çıkmamıştır 
(Tablo 14). 

Tablo 14: Turizmin Sağlıklı Gelişmesinde Rolleri Olan Kurumlar 
Kurum Kişi 

Sayısı (n) 
Yüzde 

(%) 
KTB 73 66,4 

Muhtarlık ve/veya Belediye 24 21,8 
KTB ve Muhtarlık ve/veya Belediye 6 5,5 

Valilik-Kaymakamlık 3 2,7 
Üniversite 2 1,8 

KTB ve Üniversite 1 0,9 
KTB, yerli ve yabancı seyahat şirket 1 0,9 

 

0

1

2

3

4

5

6

Yerel girişimcilere öncelik tanınmalı İlgili Bakanlık tarafından maddi destek sağlanmalı

Yerel yönetimler tarafından maddi destek sağlanmalı Turizm gelişim ve yatırımlarına yönelik projeler geliştirilmeli

Mahalle

Ortalama
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5. SONUÇ 
2014 yılı Ocak-Mart ayları arasında Kuzey Antalya KTKGB içinde bulunan 10 

mahalleden 110 kişiyle, bölgelerindeki turizm gelişimlerine bakış açısını belirlemek için, açık 
uçlu ve kapalı uçlu olmak üzere 21 adet soru sorulmuştur. 

Kuzey Antalya KTKGB’nde henüz turizm gelişimleri başlamamıştır. Yerel halk 
turizmin ülke ekonomisini geliştiren, insanları kaynaştıran, kültürlerinin artmasını sağlayan, 
diğer sektörleri destekleyen bir faaliyet olduğunu kabul etmekte bununla beraber yerel 
kültürün özgünlüğünün bozulacağını, inanç yapısında değişim olacağını ve çevrenin zarar 
görebileceğini ise kabul etmemektedir. Bu sonuç yerel halk tarafından turizmin olumlu 
yanlarının bilindiği bununla beraber olumsuz yanlarının ise henüz anlaşılamadığını 
göstermektedir. Ayrıca, katılımcıların eğitim düzeyi yükseldikçe, turizmin çevreyi 
bozulabileceği yönündeki düşünceleri de artmaktadır. Bölgede turizm gelişimleri başlamadan 
önce yerel halk turizmin olumlu ve olumsuz yönleri hakkında eğitilmeli ve turizmin olumsuz 
özelliklerini en aza indirmek için devlet otoriteleriyle iş birliği içinde olunmalıdır. 

Yerel halk yaşadıkları bölgenin turizm açısından en önemli özelliğinin sakin ve güvenli 
bir ortam olması olarak görmektedir (×̅:3,74). Yaşadıkları bölgenin “Sakin ve güvenli bir 
ortam olduğunu” en çok Topallı Mahallesinde (×̅:4,73), en az ise Kirişciler Mahallesinde 
(×̅:2,40).  yaşayanlar düşünmektedir.  Bir bölgenin sakin ve güvenli olması o bölgeyi ziyaret 
edecek turistler açısından önemlidir.  Kendini güvende hisseden turistlerin memnuniyet 
düzeyi artmakta, aynı bölgeyi tekrar ziyaret etme istekleri oluşmaktadır. Kuzey Antalya 
KTKGB'nde sürdürülebilir bir turizm gelişimi için Kirişciler Mahallesindeki güvenlik 
sorunlarının ne olduğu tespit edilmeli ve giderilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır. 

KTB tarafından Kuzey Antalya KTKGB içinde yapılması önerilen turizm çeşitlerinin 
yaşadıkları alan için uygun olup olmadığı yerel halka sorulmuştur. Ankete katılan 
katılımcıların %19,1’i temalı park, %16,4’ü sergi-kongre ve fuar merkezi ve %1,8’i film 
stüdyosu olabileceğini düşünmektedirler.  Bu sonuç, araştırmanın 1. hipotezinin (KTB 
tarafından önerilen bazı turizm çeşitleri alan için uygun değildir) yerel halk tarafından uygun 
görüldüğünü göstermektedir. 

Ankete katılan yerel halka bölgelerindeki turizm gelişimlerinin ekonomik, sosyal ve 
çevresel açıdan değerlendirmeleri istenmiştir. Ekonomik açıdan değerlendirme yapan 
katılımcılar turizmin yalnızca yatırımcısına kazandıran bir faaliyet olduğunu 
düşünmemektedir (×̅:3,00). Bölgelerindeki turizm gelişimleriyle beraber arsa ve ev 
fiyatlarının artacağını (×̅:4,51), yeni iş imkânlarına sahip olacaklarını(×̅:4,29), ülke 
ekonomisinin gelişeceğini (×̅:4,19)  ve gelir düzeylerinin artacağı konusunda (×̅:4,16)  görüş 
bildirmişlerdir. Ekonomik açıdan gelişmiş olmayan bir bölge olan Kuzey Antalya KTKGB’de 
yaşayan yerel halk bölgelerinde turizm gelişimleriyle beraber yeni iş olanakları doğacağını 
düşünmekte ve turizmi ekonomilerini düzeltecek bir kurtarıcı olarak görmektedirler.  Duran 
ve Özkul (2012:512), Varnacı Uzun (2012:322) ve Kiper (2006:317) tarafından yapılan 
çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

Turizmin sosyal boyutunun değerlendirilmesine bakıldığında birbirine çapraz olarak 
sorulan ‘Yöreye olan göçü artırır’ ve ‘Yöreden olan göçü azaltır’  sorularının cevaplarının 
ortalaması yüksektir. Yerel halk turizm gelişimleriyle birlikte iş imkânları doğacağını, bu 
nedenle iş bulamayan gençlerin göç etmek için yaşadıkları yeri terk etmek zorunda 
kalmayacağını aksine dışarıdan göç alacaklarını düşünmektedirler. Bu sonuç, turizmin sosyal 
boyutunun ekonomik boyutuyla olan ilişkisini ortaya koymakta yerel halkın ekonomik bir 
beklenti içinde olduğunu göstermektedir.  
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Turizmin toplumun ahlakını bozacağı ve suç oranında artışa neden olacağı ise 
katılımcılar tarafından kabul görmemektedir (×̅:2,50). Bu sonuç Akman’ın (2007:303) Kaş’ta 
yaşayan yerel halka ‘Turizm suç oranını artırır’ sorusuna aldığı cevap ile benzerlik 
göstermektedir (×̅:2,92). Bunun aksi Alaeddinoğlu (2007:15)  tarafından yapılan çalışmada 
Van’da yaşayan yerel halkın bir kısmıyla birebir görüşmesinde, turizmin fahişelik, uyuşturucu 
kullanımı ve alkol tüketiminde bir artış ve dolayısıyla ahlaki değerlerde bir düşüş olacağı ve 
Özmen’in (2007:72) Akçakoca halkına yaptığı anket çalışmasında katılımcılarının %53’ünün 
bölgelerindeki turizm gelişimlerinin alkol ve uyuşturucu gibi zararlı fiziksel ve sosyal etkiler 
içeren madde alışkanlıklarının yaygınlaşmasında bir etken olarak görüldüğünü ilişkin sonuç 
tespit edilmiştir.  

   Kuzey Antalya KTKGB yaşayan yerel halkın eğitim düzeyindeki artış turizmin bu 
olumsuz özelliğinin farkına varılmasını sağlamış ve üniversite mezunlarının ahlakın 
bozulacağı ve suç oranında artışların olacağı yönündeki düşünceleri olduğunu ortaya 
koymuştur (×̅:3,30). Üniversite mezunları turizm gelişimleriyle beraber hırsızlık, fuhuş, 
özellikle gençlerin turistlerin giyim tarzından etkilenme gibi ahlaki bozukluklar olacağını 
düşünmektedir (×̅:3,60).  Yerel halkın bölgelerindeki turizm gelişimleriyle beraber olabilecek 
bu olumsuzluklar hakkında bilinçlendirilmesi sürdürülebilirlik için önemlidir.  

Kuzey Antalya KTKGB yaşayan yerel halk turizmin kültür düzeyinin artışa neden 
olması ve kültürlerini tanıtma açısından fırsat yaratığını kabul etmektedir.  Benzer bir sonuç 
Uslu ve Kiper (2006:313) tarafından yapılan çalışmada da elde edilmiştir. Unutulmaya yüz 
tutmuş Döşemealtı halıcılığının tekrar canlanması bölge için önemli olacaktır. 

Ankette katılan katılımcıların çoğu bölgelerindeki turizm gelişimleri için öncelikli 
olarak KTB’nın sorumlu olduğunu düşünmektedir. KTB’ndan sonra muhtarlık ve/veya 
belediye, valilik- kaymakamlık, üniversite, seyahat şirketleri olduğunu düşünmektedir.  

Yerel halk, turizmin sağlıklı gelişebilmesi için yapılabilecek çalışmaların başında 'Yerel 
girişimcilere önceliğin tanınması' ve ' Halkın karar verme aşamasında katılımının sağlanması' 
olduğunu düşünmektedir. Yerel halkın bölgelerindeki turizm gelişimleri için yapılacaklarda 
karar verme süreçlerine katılmak istemesi araştırmanın 2. hipotezinin kabul edildiğini 
göstermektedir.  Araştırmanın 2. hipotezinde belirtildiği gibi bir bölgede sürdürülebilir 
turizmin sağlanması yerel halkın görüşlerinin alınmasıyla mümkündür.   
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TÜRKİYE’DE YAPISAL KIRILMALI TESTLERLE ELEKTRİK TÜKETİMİ VE 
EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ 

 
 

Mehmet Vahit EREN*          Melike ATAY POLAT**         Halil İbrahim AYDIN*** 
 
 
Öz 
Enerji ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki araştırmacıların ve politika uygulayıcılarının ilgisini her geçen gün 
arttırdıkları bir konudur. Bu iki değişken arasındaki ilişki enerji politikalarının oluşturulma sürecinde önem arz 
etmektedir. Bu makalede Türkiye’de 1975-2013 dönemine ilişkin elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme 
arasındaki ilişki incelenmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre, değişkenler arasında uzun dönem etkileşimi 
tespit edilmiş, uzun dönem analizinde Türkiye’nin elektrik tüketimindeki %1 artış ekonomik büyümeyi %0.6 
oranında artırmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Elektrik Tüketimi, Ekonomik Büyüme, Lee-Strazicich Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi, 
Hatemi-J Eşbütünleşme Testi, Türkiye. 

 
ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN ELECTRICITY CONSUMPTION AND ECONOMIC 

GROWTH WITH STRUCTURAL BREAKS TESTS IN TURKEY 
 
Abstract 
The relationship between energy and economic growth is a critical topic in which researchers and politicians 
increased their interests these days. The relationship between these energy and economic growth is deemed 
important in generating energy policies. This paper aims to examine the relationship between electricity 
consumption and economic growth in Turkey within the period of 1975-2013. The findings reached depicts a 
long-term relationship between varibles, and %1 increase of electricity consumption in Turkey elevated a in 
economic growth by %0.6.  
 
Keywords: Electricity Consumption, Economic Growth, Lee-Strazicich Structural Breaks Unit Root Test, 
Hatemi-J Cointegration Test, Turkey.  
 

 
GİRİŞ 
Ekonomik büyüme, gayri safi yurtiçi hasılada sürekli bir artışı ifade etmektedir. Bir 

ülkenin kalkınması ise, ekonomik büyümenin yanında ülke kaynaklarının etkin ve verimli 
kullanımının gerçekleşmesi ile mümkündür. Ekonomik kalkınma göstergeleri içerisinde yer 
alan enerji; sermaye, emek ve diğer üretim faktörlerinin verimliliğini artırdığı için ekonomik 
büyümenin, sanayileşmenin ve kentleşmenin anahtar faktörünü temsil etmektedir. Enerji, 
insanların yaşamlarını sürdürmelerinde (ısınma, pişirme vb.) zorunluluk ve sanayi üretiminin 
gerçekleştirilmesinde de gerekli bir faktördür. Enerji tüketiminin artması, insanların 
refahındaki artışı beraberinde getirmektedir.  

Enerji kaynakları arasında önemli bir yeri olan elektrik enerjisi kömür, doğalgaz, 
petrol, hidrolik, biyokütle, güneş ve rüzgar gibi birincil enerji kaynaklarının dönüştürülmesi 
sonucunda elde edilmektedir. Elektrik enerjisinin başlıca kullanım alanları arasında 
aydınlatma, sanayi, iletişim, tıp, askeri, bilim ve teknoloji yer almaktadır. Buradan hareketle 
elektrik enerjisi ve dolayısıyla elektrik tüketimi, enerjinin hem üretim hem de tüketim 
                                                           
* Yrd. Doç. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, mvahiteren@gmail.com 
** Yrd. Doç. Dr., Şırnak Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, matay8383@hotmail.com 
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faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde anahtar bir rolü üstlenmekte ve ülkelerin gelişmişlik 
seviyelerini belirleyen önemli bir değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan 
elektrik enerjisinin üretimi ve tüketimi esnasında sıkça kullanılan kömür, petrol ve doğalgaz 
gibi fosil enerji kaynaklarının kullanımı çevresel riskleri ve sorunları da beraberinde 
getirmektedir.  

Bir ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmesine aracılık eden enerji, ekonomik ve sosyal 
kalkınmanın önemli bir göstergesi olarak ülke ekonomilerinin temelini oluşturmaktadır. 
Ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde vazgeçilmez bir araç olan elektrik enerjisi 
tüketimi ülkelerin milli hasıla artışına bağlı olarak artış göstermektedir. Buradan hareketle, 
yeterli enerji kaynaklarına sahip olmayan ülkelerde enerjide dışa bağımlılık artarken, önemli 
düzeyde dış ticaret açıkları ile ülke ekonomileri kırılgan bir yapıya sahip olmaktadır.  

Enerji ve kalkınma arasında çift yönlü bir ilişkinin mevcut olduğu teorik ve 
uygulamalı çalışmalarda sıkça tartışılmaktadır. Kalkınma ile enerji kullanımı artarken, artan 
enerji talebi hem yerel hem de dış ticaret yoluyla karşılanabilmektedir. Bunun yanında enerji 
üretiminin artırılması ve ticareti ise kalkınmanın sağlanması ile mümkündür. 

Öztürk (2010), enerji ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini dört 
kategoriye ayırmıştır. Bunlar (Boopen ve Harris, 2012:6); 

 Büyüme hipotezi olarak bilinen enerji tüketiminden ekonomik büyümeye doğru tek 
yönlü nedensellik ilişkisi,  

 Korumacılık hipotezi olarak adlandırılan ekonomik büyümeden enerji tüketimine 
doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi, 

 Geri besleme hipotezi olarak bilinen enerji tüketimi ile ekonomik büyüme 
arasındaki çift yönlü nedensellik ilişkisi, 

 Son olarak yansızlık hipotezi olarak adlandırılan enerji tüketimi ve ekonomik 
büyüme arasında nedensellik ilişkisinin olmaması şeklinde sıralanmıştır. 

Bu bağlamda çalışmanın amacı, Türkiye’de elektrik tüketimi ve büyüme arasındaki 
ilişkiyi yapısal kırılmalı zaman serisi analiz tekniği kullanarak tespit etmektir. Bu amaçla 
konuya ilişkin yapılan ampirik çalışmalar dikkate alınarak uygulamalı literatür kapsamlı bir 
şekilde ele alınmış ve Türkiye ekonomisi üzerine bir uygulama yapılarak ilişkinin niteliği ve 
yönü belirlenmeye çalışılmıştır.  

Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın giriş bölümünden sonra birinci 
bölümde çalışma hakkında teorik bilgiler irdelenmiştir. İkinci bölümde ise çalışma konusuyla 
ilgili literatür taraması yapılmıştır. Üçüncü bölümde çalışmada kullanılan veri seti ve 
değişkenlerle ilgili bilgiler ve çalışmada kullanılan ekonometrik yöntemler açıklanmıştır. 
Ayrıca bu bölümde, çalışmada kullanılan yöntemler sonucunda elde edilen bulgulara yer 
verilmiştir. Bu bağlamda, ilk olarak çalışmada kullanılan değişkenlere ait serilerin 
durağanlıkları ADF ve PP birim kök testi, çoklu yapısal kırılmaya izin veren birim kök 
testlerinden Lee-Strazicich birim kök testleri ile analiz edilmiştir. Daha sonra seriler 
arasındaki uzun dönem ilişkisi, Hatemi-J çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme testiyle tespit 
edilmiştir. Son aşamada ise uzun dönem eşbütünleşme katsayıları değerlendirilmiştir. 

 
1. TEORİK ÇERÇEVE 
İnsanoğlu var olduğu günden bu yana hayata dair ihtiyaçların giderilmesi için enerjiye 

ihtiyaç duyulmaktadır. Enerji günümüzde gelişmekte olan ülkelerin kalkınma süreçlerini 
gerçekleştirebilmeleri ve gelişmiş ülkelerin büyümelerini sürdürebilmeleri için gerekli en 
önemli faktörlerin başında gelmektedir. Bu bağlamda 19. yüzyılın başından itibaren elektrik 
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enerjisi üretim, iletim ve dağıtım olmak üzere bütün alt kollarıyla dünya ülkelerinin 
gündeminde olduğu konuların ilk sırasında gelmektedir (Karaçor ve Güvenek, 2010: 148). 

Dünya ülkelerinde sanayileşme ve şehirleşmenin de etkisiyle birçok alanda, gün 
geçtikçe enerjiye duyulan gereksinimin yükselmesi ve buna karşılık yeryüzünde bulunan 
enerji kaynaklarının kıt olması, ülkeleri enerji konusunda yeni tedbirler almaya, politikalar 
geliştirmeye ve alternatif enerji kaynakları araştırmaya yönlendirmektedir. Elektrik enerjisi, 
sanayi, aydınlatma ve mesken gibi birçok alanda kullanıma sahiptir. Aynı zamanda gerek 
sermaye ve işçiliğin gerekse diğer üretim faktörlerinin verimliliğini yükselterek büyümeyi 
desteklemekte, sanayi ve altyapı yatırımları ile ihracatın artmasına katkı sunmak suretiyle 
refah artışına sebebiyet vermektedir (Altıntaş ve Koçbulut, 2014: 38). 
 1970’li yıllarda yaşanan iki büyük petrol krizi, enerjinin üretim faktörü olarak önem 
ihtiva ettiğini gün yüzüne çıkartmıştır. Sonraki dönemde ekonomik kalkınma için kilit rol 
üstlenen girdilerden biri haline gelen enerji, globalleşmenin de yaygınlaşmasıyla beraber her 
geçen gün önemini arttırmıştır. Bu noktada enerji talebi ve ülkelerin enerjiye olan 
bağımlılıkları hızla yükselmiş, enerjiye olan bu bağımlılık ülkeleri alternatif ve yenilenebilir 
enerji kaynakları arayışına zorlamıştır. Enerjiyi bileşenlerine ayırarak analiz ettiğimizde ise, 
elektriğin en kaliteli enerji bileşeni olduğu ve enerji tüketimi içindeki payının hızla yükseldiği 
gözlemlenmektedir. Elektriği sırasıyla doğalgaz, petrol, kömür ve bio-yakıtlar izlemektedir 
(Karagöl vd., 2007: 72). 
 Elektrik tüketimi sosyo-ekonomik kalkınmayı açıklamak için kullanılan değişkenler 
arasında kilit rol üstlenmektedir. Elektrik tüketimi sadece sanayinin gelişmesindeki esas girdi 
değil, bunun yanı sıra insanların yaşam kalitesini yükselten esas faktör olarak da ekonomik 
kalkınmada önemli bir rol oynamaktadır (Ertuğrul, 2011: 51). 
 Enerji tüketimi ile ekonomik gelişme arasında yakın bir ilişki olduğu ekonomistler 
tarafından sürekli vurgulanan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik büyüme 
enerji talebine ve tüketimine neden olarak sektör üzerinde etkili olurken, enerjideki 
darboğazlar ekonomik gelişme üzerine olumsuz etkilere yol açmıştır (Kar ve Kınık, 2008: 
334). 
 Türkiye’de elektrik enerjisi üretim ve tüketimine ilişkin rakamlar aşağıdaki tabloda 
tasnif edilmiştir. 
 

Tablo 1: Türkiye Elektrik Enerjisi Üretimi - Tüketimi  
 2013 2014 Artış 
 GWh % GWh % % 
Termik 171.812,5 71.5 200.416,6 79.5 16.6 
Hidrolik 59.420,5 24.7 40.644,7 16.1 -31.6 
Jeotermal 1.363,5 0.6 2.364,0 0.9 73.4 
Rüzgar 7.557,5 3.1 8.520,1 3.4 12.7 
Güneş   17.4   
BRÜT ÜRETİM 240.154,0 100.0 251.962,8 100.0 4.9 
Dış Alım 7.429,4  7.953,3   
Dış Satım 1.226,7  2.696,0   
BRÜT TÜKETİM 246.356,6 1.0 257.220,1  4.4 
Kaynak: (TEİAŞ, 2015: 13). 

 Tablo 1’den de görüleceği üzere, jeotermal enerjide %73 ile olağanüstü bir artış 
görülmektedir. Benzer şekilde termik ve rüzgar enerjisinde kayda değer artışlar 
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gözlemlenmektedir. Üretim % 4,9 artarken, tüketim % 4,4 seviyesinde bir artış 
sergilemektedir. 
 

ablo 2: Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Enerji Kaynaklarına Göre 
Dağılımı (2014) 

 GWh % 

 

Kömür 76.262,7 30.3 
Sıvı Yakıtlar 2.145 0.9 
Doğal Gaz 120.576,0 47.9 
Yenilenebilir+Atık+
Atık Isı 1.432,6 0.6 

Hidrolik 40.644,7 16.1 
Jeotermal 2.364,0 0.9 
Rüzgar 8.520,1 3.4 
Güneş 17.4 0.0 
TOPLAM 251.962,8 100.0 
Kaynak: (TEİAŞ, 2015: 13). 

 
Tablo 2’de 251.9 kWh olarak gerçekleşen elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımı 

verilmektedir. İlk sırada, elektrik üretiminde ağırlığını %47.9’luk pay ile hissettiren doğal gaz 
yer almaktadır. Kömürün payı ise, %30.3 olup, ikinci sırada bulunmaktadır. Başka bir 
ifadeyle, elektrik üretiminde fosil kaynakların daha etkin rol oynadığı görülmekte, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının rolü az olsa da yıldan yıla artış göstermesi beklenmektedir.   
 Elektrik enerjisi birincil bir enerji kaynağı olmayıp, başka enerji kaynaklarının 
dönüştürülmüş hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Elektrik enerjisine ait birçok ayırt edici 
özellik, bu enerji çeşidine dair yapılan verimlilik hesaplamalarına dayanmaktadır. Bu 
bağlamda, elektriğin en önemli avantajı kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların ve 
rüzgar ve nükleer enerjilerin, kullanılmalarını sağlaması olarak açıklanmaktadır. Dolayısıyla 
elektrik enerjisi, bir enerji kaynağının başka bir enerji kaynağına dönüşümünü mümkün kılar 
ve bu durum elektriğin, gerek stratejik gerekse ekonomik değeri yansıtmaktadır (İsmiç, 2015: 
261). 

Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye, sanayileşmesini ve artan teknoloji 
kullanımını karşılayabilmek için kısıtlı olan enerji kaynaklarından faydalanmaktadır. 
Ülkemizde enerji ithalatı 2013’de %73.5 iken enerjide dışa bağımlılık sanayileşme 
faaliyetlerine de bağlı olarak her geçen gün artış göstermektedir (Türkyılmaz, 2015:1). 
Ülkemizde kişi başına enerji tüketimi yıllık 3210 khw olup, OECD ülkeleri ortalaması olan 
8100 kWh, Avrupa Birliği (AB) ortalaması olan 6750 kWh, G7 Ülkeleri ortalaması olan 8900 
kWh’dan düşüktür (Türkyılmaz, 2014:5). Ülkemiz açısından özellikle sanayi sektörü için 
önemli bir girdi olan enerjinin karşılanmasında ve dış açıkların giderilmesinde temiz ve yerli 
potansiyel olarak yenilenebilir enerji potansiyelinin harekete geçirilmesi önem arz etmektedir.  
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2. LİTERATÜR 
Literatürde gelir ve enerji tüketimi arasındaki ilişkiyi analiz eden ilk  çalışmalar 

arasında Kraft ve Kraft, 1978; Yu ve Choi, 1985; Glasure ve Lee, 1997; Soytaş ve diğ., 2001 
ve Soytaş ve Sarı, 2003; 2006 gelmektedir. Bu çalışmaların ortak hipotezi ekonomik 
büyümenin enerji tüketimini teşvik ettiği veya enerji tüketiminin ekonomik büyümeyi teşvik 
ettiği şeklindedir. Kraft ve Kraft (1978), çalışmalarında ABD için enerji tüketimi ve 
ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini incelemişlerdir. Çalışmalarının sonucunda 
ekonomik büyümeden enerji tüketimine doğru bir nedensellik ilişkisi bulmuşlardır. Soytaş ve 
diğ. (2001), Türkiye’deki gelir-enerji nedenselliğini analiz etmiş ve ekonomik büyümenin 
enerji tüketimine bağlı olduğunu ve enerji tüketimindeki bir azalışın ekonomik büyümeyi 
engellediği sonucuna ulaşmışlardır.  

Ghosh (2000) çalışmasında 1950-1997 yılları arasında Hindistan’daki ekonomik 
büyüme (GSYİH) ve kişi başı elektrik tüketimi arasındaki ilişkiyi inceleyerek uzun dönemde 
ekonomik büyümeden elektrik tüketimine doğru tek yönlü bir ilişki tespit etmiştir. Metodoloji 
olarak birim kök testleri ve Johansen Eşbütünleşme Testi’ni kullanmıştır. 

Altınay ve Karagöl (2005) yılında ele aldıkları çalışmada, Türkiye’de 1950-2000 
periyoduna ait verilerle elektrik tüketimi ile büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini 
araştırmıştır. Çalışmanın sonucuna göre, elektrik tüketiminden gelire doğru tek yönlü bir 
nedenselliğin olduğu saptanmıştır.  

Nişancı (2005), Türkiye’de 1970-2003 dönemi için elektrik talebi değişik sektörler 
itibariyle tahmin etmiş ve elektrik tüketimi ile milli gelir arasında nedensellik ilişkisi test 
etmiştir. Milli gelir ile elektrik tüketimi arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğu ve buradan 
elektrik tüketiminden gelire doğru tek yönlü bir nedenselliğin varlığı tespit edilmiştir.  

Karagöl vd. (2007)’nin yaptığı araştırmada, Türkiye’de ekonomik büyüme ile 
elektrik tüketimi ilişkisini 1974-2004 dönemi için sınır testi yaklaşımı ile analiz etmiştir. 
Araştırma sonucuna göre, değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmuş ve kısa 
dönemde seriler arasında pozitif bir ilişki tespit edilmişken uzun dönemde bu ilişki negatif 
çıkmıştır.  

Kar ve Kınık (2008)’ın ele aldığı eserinde, Türkiye’de 1975-2005 dönemine ilişkin 
toplam elektrik tüketimi, sanayi elektrik tüketimi ve mesken elektrik tüketimi ile ekonomik 
büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir. Elde edilen sonuçlarda, toplam, sanayi ve mesken 
elektrik tüketimleri ile ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ilişkilerin varlığı, 
Johansen eşbütünleşme testi ile belirlenmiş ve Vektör Hata Düzeltme Mekanizması (VECM) 
yardımıyla nedenselliğin yönünün, elektrik tüketimlerinden ekonomik büyümeye doğru 
olduğu görülmüştür. Ayrıca mesken elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme arasında ise, çift 
yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. 

Erbaykal (2008), 1970-2003 yılları arasında Türkiye’deki ekonomik büyüme 
(GSYİH sabit fiyatlarla) ve enerji tüketimi (elektrik tüketimi, benzin tüketimi) arasındaki 
ilişkiyi sınır testi yaklaşımı ile incelemiş ve ekonomik büyüme üzerinde elektrik ve benzin 
tüketiminin kısa dönemde anlamlı bir etkisinin olduğunu ve fakat uzun dönemde benzin 
tüketiminin pozitif etkisi saptanırken elektrik tüketiminin negatif etkisinin saptandığını 
göstermiştir. Ayrıca uzun dönemdeki bu iki değişkenin etkisinin de anlamsız bulunduğunu 
tespit etmiştir. Metodoloji olarak birim kök testleri, ARDL Sınır Testi Yaklaşımı yöntemlerini 
kullanmıştır. 

Aktaş ve Yılmaz (2008) yılında yaptığı araştırmada, Türkiye’de 1970-2004 
dönemine ait verilerle elektrik tüketimi ile büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi 
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irdelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, kısa dönemde çift yönlü, uzun dönemde ise 
ekonomik büyümeden elektrik tüketimine doğru tek yönlü bir ilişki bulunmuştur.  

Akinlo (2009), Nijerya’da 1980-2006 dönemine ait verilerle elektrik tüketimi ile 
büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini araştırmıştır. Elde edilen sonuca göre, seriler 
eşbütünleşik ve elektrik tüketiminden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik 
bulunmuştur.  

Yemane (2010) kaleme aldığı çalışmasında, 1969-2006 yılları arasında 
Hindistan’daki ekonomik büyüme (GSYİH), nükleer enerji tüketimi, iş gücü ve sermaye 
arasındaki dinamik ilişkiyi sınır testi yaklaşımı ile inceleyerek nükleer enerji ve ekonomik 
büyüme arasında uzun dönem ve kısa dönem ilişki tespit etmiştir.  Trendli ve trendsiz olmak 
üzere birim kök testleri, ARDL Sınır Testi Yaklaşımı, VAR modeli ve Varyans Ayrıştırma 
yöntemlerini kullanmıştır. 

Ciarreta ve Zarraga (2010) makalesinde 1971-2005 periyodundaki İspanya’da 
ekonomik büyüme ve elektrik tüketimi arasındaki doğrusal ve doğrusal olmayan nedensellik 
ilişkisini incelemiş, GSYİH’dan elektrik tüketimine doğru tek yönlü bir doğrusal ilişki tespit 
etmiştir. Metodoloji olarak birim kök testleri ve Vektör Hata Düzeltme Mekanizmasını 
kullanmışlardır. 

Kapusuzoğlu ve Karan (2010) yılında yaptıkları araştırmada, 1975-2006 dönemi için 
Türkiye’deki elektrik tüketimi ve GSYİH arasındaki uzun dönemli ilişki ile nedensellik 
ilişkisini test etmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, değişkenler arasında uzun 
dönemli bir ilişki ve vektör hata düzeltme modeli çerçevesinde yapılan nedensellik testine 
göre GSYİH’dan elektrik tüketimine doğru tek yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.  

Polat vd. (2011), Türkiye’de elektrik tüketimi, istihdam ve ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkiyi 1950-2006 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak araştırmıştır. Çalışmadan 
elde edilen sonuçlara göre, söz konusu değişkenler arasında uzun dönemde bir eşbütünleşme 
olduğu görülmüştür. Çok değişkenli Granger nedensellik analizinin sonuçları, istihdam ve 
elektrik tüketiminden reel GSMH’ye yönelik bir nedenselliğin uzun dönemde mevcut 
olduğunu, kısa dönemde ise sadece istihdam düzeyinden elektrik tüketimine doğru tek yönlü 
bir nedensellik olduğunu göstermektedir. 

Ertuğrul (2011), kaleme aldığı eserinde Türkiye’de elektrik tüketimi büyüme 
ilişkisini 1998Ç1-2011Ç3 dönemi için incelemiştir. GSYH ve elektrik tüketimi serileri 
arasındaki eş bütünleşme ilişkisini tespit ettikten sonra seriler arasındaki dinamik ilişki 
zamana göre değişen parametre yaklaşımı olan Kalman Filtresi modeliyle analiz etmiş; 
çalışma sonucunda, elektrik tüketiminin GSYH üzerinde zaman içerisinde özellikle 2003 
yılından itibaren giderek artan bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur. 

Fuinhas ve Marques (2011) çalışmalarında 1965-2009 periyodundaki yıllık verilerle 
Portekiz, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Türkiye’deki enerji tüketimi ve ekonomik büyüme 
ilişkisini ARDL sınır testi yaklaşımı ile test etmiştir. Sonuç olarak kısa ve uzun vadede enerji 
tüketimi ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisinin olduğunu tespit 
etmiştir.  

Kouakou (2011) yılında yaptığı araştırmada, 1971-2008 yılları arasında Fildişi 
Sahili’ndeki ekonomik büyüme endüstri değerleri ve elektrik tüketimi ilişkisini zaman serileri 
açısından incelemiştir. Hata düzeltme modeli, eşbütünleşme ve nedensellik analizinin 
kullanıldığı çalışmada kişi başına elektrik tüketimi ve kişi başı GSYİH’nın çift yönlü bir ilişki 
içerisinde olduğunu ortaya koymuştur. Kısa dönemde elektrik tüketiminden endüstri 
değerlerine doğru ve ekonomik büyümenin elektrik tüketimi üzerindeki büyük etkisine dikkat 
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çekmiştir. Uzun dönemde ise GSYİH-Elektrik Tüketimi ve GSYİH-Endüstri Değerleri 
arasında tek yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.  

Bildirici ve Kayıkçı (2012) çalışmalarını eski Sovyet devletleri olan şimdiki 
bağımsız ulus devletlerden Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, 
Belarus, Türkmenistan, Tacikistan, Ukrayna, Özbekistan ve Rusya Federasyonu 1990-2009 
yılları arasındaki verileri üzerinde yürütmüştür. Ülkeleri gelir durumuna göre 3 gruba 
ayırarak, yıllık bazda elektrik tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 
incelemişlerdir. Tüm gruplarda elektrik tüketimi ve ekonomik büyümenin eşbütünleşik 
olduğu sonucuna varmıştır. Uzun dönemde tüm bu ülkelerde elektrik tüketiminden GSYİH’ya 
doğru tek yönlü bir nedensellik olduğunu ortaya koymuştur. GSYİH üzerindeki elektrik 
tüketimi etkisini ikinci grup için negatif, birinci ve üçüncü grup için ise pozitif olarak tespit 
etmiştir. İkinci grup ülkeleri en düşük gelir düzeyine sahip ülkelerden seçmiştir. Metodoloji 
olarak birim kök testleri, ARDL Sınır Testi Yaklaşımı yöntemlerini kullanmıştır. 

Yapraklı ve Yurttançıkmaz (2012),  Türkiye’de 1970-2010 dönemi için elektrik 
tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini incelemiştir. Çalışma 
sonucunda, değişkenler arasında çift yönlü nedensellik elde edilmiştir.  

Shahbaz ve Lean (2012)’ın ele aldığı çalışmada, Pakistan’da 1972-2009 dönemi için 
elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. Değişkenler 
arasında uzun dönemli bir ilişki ve tek yönlü nedensellik tespit edilmiştir. 

Gurgul ve Lach (2012)’ın kaleme aldığı çalışmada, Polonya’da 2000Q1:2009Q4 
dönemi için elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. 
Çalışmaya ait bulgulara göre, değişkenler arasında nedensellik ilişkisi bulunamamıştır.  

Konu üzerine yapılmış olan çalışmalara toplu olarak bakıldığında genellikle elektrik 
tüketiminin büyümeyi etkilediği görülmektedir. Çalışmanın amacı olan toplam elektrik 
tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesinde yeni ekonometrik 
yöntemler olan yapısal kırılmalı birim kök ve eşbütünleşme testinin kullanılması, konunun 
ampirik olarak değerlendirilmesinde öncekilerden farklılık arz etmektedir.  

 
3. EKONOMETRİK MODEL VE ANALİZ SONUÇLARI 

Çalışmanın bu bölümünde veri seti, ekonometrik model ve analiz sonuçlarına ilişkin 
açıklamalara yer verilmiştir.  

 
3.1. Veri Seti ve Model 

Bu çalışmada, 1975-2013 dönemini içeren yıllık veriler kullanılarak model tahmini 
yapılmıştır. Bağımlı değişken olarak büyüme (GSYH), bağımsız değişken olarak ise elektrik 
tüketimi (ET) kullanılmıştır. Ele alınan değişkenlerin logaritması alınarak model kurulmuş, 
GSYH verisi OECD, ET değişkeni ise TUİK veritabanlarından elde edilmiştir. Kurulan model 
şu şekildedir;  

0 1 (1)t t tGSYH ET       
 

3.2. Yöntem ve Analiz Sonuçları 
Çalışmanın ilk etabında, serilerin durağanlık derecelerinin belirlenmesi amacıyla 

ADF ve PP birim kök testi, çoklu yapısal kırılmaya izin veren birim kök testlerinden Lee-
Strazicich testi uygulanmıştır. İkinci aşamada, seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 56          Temmuz - Ağustos 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 
 
 

 282 

varlığı, Hatemi-J çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme testiyle analiz edilmiştir. Üçüncü 
adımda, uzun dönem eşbütünleşme katsayıları verilmiştir.  

 
3.3. Genişletilmiş Dickey-Fuller (1981) ve Phillips ve Perron (1988) Birim Kök Testleri  

Bir zaman serisinin istatistiksel analizi yapılmadan önce modelde kullanılacak 
serilerin durağanlığının tespit edilmesi gerekmektedir. Birim kök testlerinden yararlanarak 
uygulanan durağanlık sınamaları sayesinde durağan olmayan serilerle yapılan analizlerden 
çıkan sahte sonuçlar önlenebilmektedir. 

Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) testi, Dickey-Fuller testine değişkenin gecikmeli 
değerlerinin eklenmesi ile oluşturulmaktadır. ADF testi, hata terimlerindeki korelasyon 
sorununun ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır (Wojciech ve Derek, 1999:101). 

Bu çalışmada değişkenlere ait verilerin durağanlığının sınanmasında Genişletilmiş 
Dickey-Fuller (ADF) testi kullanılmıştır. Bu test için önerilen sabit model aşağıdaki (2) 
numaralı denklemde gösterilmektedir: 

 1
1

(2)
m

t t i t i t
i

y y y    



                           

Denklemde Δ birinci fark işlemcisi, t bir zaman trendi, ε hata terimi, yt kullanılan 
seriler ve m ise hata terimlerinin ardışık bağımlılığını gidermek için Akaike veya Schwarz 
Bilgi Kriterleri tarafından belirlenen bağımlı değişkenin gecikme sayısını göstermektedir.  

ADF birim kök testinde sıfır hipotezi birim kök varlığını yani serilerin durağan 
olmadığını, alternatif hipotez ise birim kök yokluğunu yani serilerin durağan olduğunu ifade 
etmektedir. Bu testte test istatistikleri kritik değerlerden büyük olduğu durumda sıfır hipotezi 
reddedilmekte ve serilerin durağan olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

0 1 1 (3)t t t ty y           
Denklemde yer alan 0  sabit terimi, 1ty  bağımlı değişkenin gecikmeli değerlerini, t  

ise hata terimini ifade etmektedir. Burada yer alan   birim kök sınaması için kullanılan 
katsayısının bire eşit olması ilgili serinin birim kök içerdiğini, sıfıra eşit olması ise serinin 
birim kök içermediğini yani durağan olduğunu göstermektedir.  

Dickey Fuller testinin kalıntıların t beyaz gürültü sürecini izlemelerini sağlayacak 
şekilde uyarlanmış hali olan Philips-Perron (PP) durağanlık testi, kalıntılar arasındaki 
otokorelasyonu dikkate almak için modele bağımlı değişkenin gecikmelerini eklemek yerine 
düzeltme faktörü eklenmiştir. PP testinde kullanılan denklem aşağıda gösterilmektedir:  

 1 1 (4)Z T CF      
Denklemde yer alan CF düzeltme faktörünü göstermektedir. Bu düzeltme faktörü ile 

hata terimlerinin normal dağılıma sahip olmamasından kaynaklanan sapmanın etkisinin 
ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. 

ADF ve PP birim kök test sonuçları Tablo 3’te yer almaktadır. 
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Not:  *, ** ve *** değerleri sırasıyla %1, %5 ve %10 anlam seviyelerinde serilerin durağanlıklarını 
göstermektedir. Parantez içindeki değerler, ADF için Schwarz bilgi kriterine; PP için çekirdek (kernel) yöntemi 
“Barlett kernel” ve bant genişliği (bandwith) “Newey West bandwith” yöntemine göre optimal gecikme 
uzunluğunu göstermektedir. Gecikme uzunluğunun sıfır olması durumunda Dickey-Fuller testini göstermektedir. 
Köşeli parantez içindeki değerler olasılık değerlerini göstermektedir.  
 

Tablo 3’teki sonuçlara göre sabitli ile sabitli ve trendli modelde serilerin ADF ve PP 
test istatistiği değerleri mutlak değerce kritik değerlerden küçük olduğundan düzey 
değerlerinde durağan olmadıkları görülmektedir. Serilerin birinci farkları alındığında her iki 
model için elde edilen ADF ve PP test istatistiği değerleri %1 anlam seviyesinde kritik 
değerlerden daha büyük olduğu için durağan hale gelmektedir. Dolayısıyla söz konusu 
değişkenlerin birinci dereceden durağan olması yapılacak tahminler için bir sorun teşkil 
etmemektedir.  

 
3.4. Lee-Strazicich Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi 

Tek kırılmaya izin veren Zivot-Andrews testine alternatif olarak geliştirilen Lee-
Strazicich testi seride iki kırılmaya izin vererek testin gücünü artırmıştır. Yapısal kırılmaların 
içsel olarak belirlendiği Lee-Strazicich yapısal kırılmalı birim kök testi ile Model A sabitte ve 
Model C ise trendde ortaya çıkan kırılmaları dikkate alarak durağanlık test edilmektedir (Lee 
and Strazicich, 2004:1-2).   

(5) ve (6) numaralı denklemlerde sırasıyla Model A ve Model C’ye ilişkin 
denklemlere yer verilmektedir. 

Model A: 1 1 1 1 2
1

(5)
k

t t t t t j t j t
j

y K y DU DT d y     



            

Model C: 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1
1

(6)
k

t t t t t t t t j t j t
j

y K y DU DT DU DT DT d y        



              

Burada,   birinci fark operatörünü, t , 2  varyans terimiyle birlikte beyaz 
gürültülüdür; ve Tt .....1  zamanı göstermektedir. jty   terimi ise, hata teriminin beyaz 
gürültülü olmasını ve ardışık bağımlı olmamasını sağlamaktadır. tDU  ise kukla değişkendir.  
 1tDU     TBt    TBtDTt      TBt   
                ve 
 0tDU     diğer  0tDT      diğer 

Model A’nın sıfır hipotezi serinin düzeyde tek kırılmayla durağan olmadığını, 
alternatif hipotez ise düzeyde tek kırılmayla serinin durağan olduğunu ifade etmektedir. Buna 
karşılık Model C’nin sıfır hipotezi ise serinin düzeyde ve eğimde tek kırılmayla durağan 

Tablo 3: ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları 

D
üz

ey
 

 Değişkenler ADF PP 

Bi
ri

nc
i F

ar
kl

ar
 

Değişkenler ADF PP 

Sa
bi

t GSYH -0.1593(0) 
[0.9351] 

-0,0577(4) 
[0.9469] GSYH -6.5655(0) 

[0.0000]* 
-6,6139(3) 
[0.0000]* 

ET -2.2324(0) 
[0.1987] 

-2,2654(3) 
[0.1879] ET -5.6293(0) 

[0.0000]* 
-5,6293(0) 
[0.0000]* 

Sa
bi

t+
T

re
nd

 GSYH -3.0744(0) 
[0.1268] 

-3,1638(1) 
[0.1070] GSYH -6.5111(0) 

[0.0000]* 
-6,7003(4) 
[0.0000]* 

ET -1.4249(0) 
[0.8372] 

-1,5929(1) 
[0.7771] ET -5.7849(0) 

[0.0002]* 
-5,8115(2) 
[0.0002]* 
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olmadığını, alternatif hipotez ise düzeyde ve eğimde bir kırılmayla serinin durağan olduğunu 
ifade etmektedir.  

 
Tablo 4: Lee-Strazicich Test Sonuçları 

Değişkenler 

Model A Model C 

 T-istatistiği Birinci 
Kırılma 

İkinci 
Kırılma T-istatistiği Birinci 

Kırılma 
İkinci 

Kırılma 

GSYH -5.0091 (3)* 1986 2002 -5.9284 (3)** 1985 1999 

ET -2.4307 (0) 1986 2000 -6.4800 (5)* 1999 2008 

Kritik 
Değerler 

Model A Kritik Değerler Model C Kritik Değerler 

-4,545(%1) -6,41(%1) 

-3,842(%5) -5,74(%5) 
Not: Parantez içerisinde verilen değerler gecikme uzunluklarını göstermektedir. * ve **, sırasıyla %1 
ve %5 anlamlılık düzeylerini göstermektedir. Kritik değerler Lee and Strazizich 2003:1084’teki Tablo 
2’den alınmıştır. 

 
GSYİH serisi %1 önem düzeyinde Model A için, test istatistik değerleri mutlak 

değerce kritik değerlerden büyük olduğu için yapısal kırılmayla birlikte serinin durağan 
olduğu; Model C için ise test istatistik değerleri mutlak değerce %5 önem düzeyinde kritik 
değerden büyük olduğu için yapısal kırılmayla birlikte serinin durağan olduğu sonucuna 
varılmıştır.  

ET serisi %1 ve %5 önem düzeyinde Model A için, test istatistik değerleri mutlak 
değerce kritik değerlerden küçük olduğu için yapısal kırılma olmadan birlikte serinin birim 
köklü olduğu; Model C için ise test istatistik değerleri mutlak değerce %1 önem düzeyinde 
kritik değerden büyük olduğu için yapısal kırılmayla birlikte serinin durağan olduğu sonucuna 
varılmıştır. Kırılma yıllarının yaşandığı 1985-1986 yıllarında faizlerin düşürülmesiyle artan 
yatırımlar ve özel sektörün teşvikiyle sanayi kesimi payının artırılmasına yönelik politikalar 
uygulanmıştır. 1998 yılında Asya krizinin yaşanmasıyla olası risk nedeniyle Türkiye’den 
önemli bir sıcak para çıkışı olmuştur. 1999’da koalisyon hükümetinin kurulmasıyla 
ekonomide oluşan olumlu hava 17 Ağustos’ta yaşanan depremle sarsılmıştır. Ardından Düzce 
depreminin de yaşanması ekonomiyi zorlamış ve IMF ile stand-by anlaşması imzalanmıştır. 
Bu anlaşmaya göre sıkı maliye, kur ve para politikalarının uygulanması ekonomideki 
sıkıntıların baş sorumlusu olarak görülmüştür. Döviz kurunun çıpaya bağlanması ile 
Türkiye’de cari işlemler açığı giderek büyümüştür. Borç stoklarının yüksek seviyeler çıkması 
ve yabancı bankaların kredilerini geri çekmeye başlamasıyla gecelik faizler tavan yapmış ve 
2000 krizi patlak vermiştir. Sonrasında ise 2001 yılında yaşanan siyasi kriz sonrasında TL’den 
kaçış başlamış ve gecelik faizler rekor düzeylere ulaşmıştır. TCMB, dalgalı kura geçilmiş ve 
TL devalüe edilmiştir. Döviz borcu olanların zora girmesiyle birçok işyeri iflas etmiş ve 
işsizlik oranları artış göstermiştir. 2007 yılının Ağustos ayında Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki konut piyasasındaki dalgalanma ile başlayan finansal kriz, 2008 yılı Eylül 
ayından itibaren küresel ekonomik krize dönüşerek, gelişmiş ve diğer gelişmekte olan 
ekonomileri etkilediği gibi, Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilemiştir. Bu noktada Türkiye 
ekonomisi, Türk Lirasını konvertibl hale getirmesi ve sermaye hareketlerini bütünüyle serbest 
bırakmasıyla dünyanın en serbest kambiyo rejimine sahip bulunmakta ve dolayısıyla Türk 
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sermaye ve para piyasaları küresel sermaye ve para piyasalarıyla bütünleşmiş olmaktadır. Bu 
durum Türkiye’yi krizden en fazla etkilenen ülkeler arasına sokmuştur. 
 
3.5. Hatemi-J Eşbütünleşme Testi 

Gregory ve Hansen (1996) tarafından tek yapısal kırılmanın varlığı için geliştirilen 
eşbütünleşme testinin eksikliklerini gidermek amacıyla Hatemi-J tarafından 2008 yılında iki 
yapısal kırılmanın varlığına izin vererek genişletilmiştir. Hatemi-J yaptığı çalışmada hem 
sabitte hem de eğimde iki yapısal kırılmanın etkisini aşağıdaki 7 numaralı denklemi dikkate 
alarak ifade etmiştir (Zeren, 2015:6444); 

0 1 1 2 2 0 1 1 2 2' ' ' (7)t t t t t t t t ty D D x D x D x u              
Denklemde α0 sabit terimi gösterirken, α1 birinci yapısal değişme, α2 ise ikinci 

yapısal kırılma nedeniyle sabit terimde oluşan değişimi; β değerleri ise yapısal kırılmaların 
olduğu ve olmadığı durumlardaki eğim katsayılarını göstermektedir (Zeren, 2015:6444). yt 
bağımlı değişken, xt ise bağımsız değişkenler vektörüdür. Modelde eğer t > [nτ1] ise D1t = 1, 
değilse 0; eğer t > [nτ2] ise D2t = 1, değilse 0 olarak tanımlanmış kukla parametreleridir. τ1 ve 
τ2 terimleri, değeri 0 ile 1 arasında değişen ve yapısal kırılma tarihlerini gösteren bilinmeyen 
değişkenleri ifade etmektedir (Tuğcu, 2015:25). 

Hatemi-J testinde seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi olmadığını gösteren temel 
hipotezi sınamak amacıyla ADF*, Zt ve Zα test istatistiklerinden faydalanılmaktadır 
(Tıraşoğlu, 2012:387).  
 

Tablo 5: Hatemi-J Eşbütünleşme Testi Sonuçları 
ADF* Zt Za 

Test 
İstatistiği 

Kırılma 
Dönemi 

Test İstatistiği Kırılma 
Dönemi 

Test İstatistiği Kırılma 
Dönemi 

-6.96 (3)* 1985 
1991 -5.82 1983 

1995 -36.89 1983 
1993 

Kritik Değerler Kritik Değerler Kritik Değerler 
%1 %5 %1 %5 %1 %5 

-6.503 -6.015 -6.928 -6.458 -90.794 -76.003 
Not: Kritik değerler Hatemi-J (2008)’den alınmıştır. Parantez içerisindeki değer gecikme uzunluğunu 
göstermektedir.  

 
GSYİH ile elektrik tüketimi arasındaki uzun dönemli ilişkiyi iki yapısal kırılma ile 

birlikte araştıran Hatemi-J eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Tablo 5’teki sonuçlara 
bakıldığında ADF test istatistiği %1 önem düzeyinde kritik değerden mutlak değerce büyük 
bulunmuştur. Dolayısıyla bu sonuç; değişkenler arasında eşbütünleşmenin olmadığı 
hipotezinin reddedilmesi gerektiğini, söz konusu değişkenlerin iki yapısal kırılmayla 
eşbütünleşik olduğunu göstermektedir. Kırılma yıllarının yaşandığı 1985-1986 yıllarında 
faizlerin düşürülmesiyle artan yatırımlar ve özel sektörün teşvikiyle sanayi kesimi payının 
artırılmasına yönelik politikalar uygulanmıştır. 1990’lı yıllarda gerçekleşen büyüme ve üretim 
artışından yola çıkarak, üretimin beraberinde enerji gereksinimi doğurduğu özellikle de 
elektrik tüketiminin ön plana çıktığı düşünülmektedir. 

 
3.6. Uzun Dönem Analizi: Eşbütünleşme Katsayılarının Tahmini 

Eşbütünleşme testi sonucunda değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin bulunması 
ile uzun ve kısa dönemli ilişkiler çeşitli yöntemler kullanılarak tahmin edilebilmektedir. 
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Pedroni (2000, 2001) tarafından geliştirilen DOLS yöntemi eşbütünleşme testleri ilişkisinin 
varlığı durumunda bağımsız değişkenlere ait uzun dönem katsayıların tahmin edilmesinde 
kullanılmaktadır. DOLS tahmincisi özellikle bağımsız değişkenler ve hata terimi arasındaki 
içsellik sorunundan kaynaklanan sapmaların giderilmesinde etkin bir yöntemdir. Pedroni 
(2001) tarafından önerilen DOLS tahmincisi aşağıdaki regresyon modeli ile tahmin 
edilmektedir: 

(8)
i

i

K

it i it ik it it
k K

y x x   


     
 

                                                                      
 

Bu regresyon modelinde -Ki ve Ki öncül ve gecikme sayılarını göstermektedir.  
Çalışmada uzun dönem analizi yapılırken, eşbütünleşme testinde karşılaşılan kırılma 

tarihleri, kukla değişkenler dikkate alınmıştır. Kukla değişkenler; kırılmanın olduğu tarihe 
kadar olan yıllara sıfır, diğer yıllara bir değeri verilerek oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlar 
Tablo 6’da sunulmuştur.  

 
Tablo 6: Uzun Dönem Eşbütünleşme Katsayıları 

Bağımlı 
Değişken 

Sabit 
Terim ET K1 K2 R2 JB 

GSYİH 5.95 0.63* [21.77] -0.07** [-2.64] -0.06*** [-2.00] 0.99 0.23 
Not: Köşeli parantez içindeki değerler, t istatistikleri olup *, ** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık 
düzeyinde katsayıların istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ifade etmektedir. Tahmindeki otokorelasyon ve 
değişen varyans sorunları, Newey-West yöntemi ile giderilmeye çalışılmıştır. JB; Jarque-Bera testine ait 
olasılık değeri olup, bu değer 0.05’ten büyük olduğunda ilgili modelin hata teriminin normal dağılıma sahip 
olduğu ve test istatistiklerinin güvenilir olduğunu ifade eder. Kukla değişken olarak analizde; K1:1985, 
K2:1991 alınmıştır.  

 
Tablo 6’daki sonuçlar incelendiğinde; Türkiye’nin elektrik tüketimindeki %1 artış 

ekonomik büyümeyi %0.6 oranında artırmaktadır. Sanayi sektörünün ekonomideki payının 
yüksek olması, makineleşmenin de beraberinde gelmesi elektrik tüketimini artırmakta; 
dolayısıyla elde edilen sonuçlara kanıt niteliğindedir. Kukla değişkenlerin istatistiki olarak 
anlamlı çıkması, eşbütünleşme yöntemi tarafından belirlenmiş olan tarihlerde, ekonomide 
önemli değişimlerin yaşandığına işaret etmektedir.  

 
SONUÇ 
Yapılan teorik ve ampirik çalışmalar enerji ve büyüme arasında karşılıklı bir 

etkileşimin varlığını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, büyümeye istinaden enerji 
kullanımında artış görülürken, artan enerji talebi gerek ulusal gerekse uluslararası ticari 
girişimlerle giderilmektedir. Bunun yanın sıra, enerji üretiminin yükseltilmesi ve ticari 
faaliyeti ise kalkınmanın sağlanması ile mümkündür. 

Çalışmada, Türkiye’ye ait yıllık verilerle 1975-2013 dönemi için elektrik tüketimi ile 
ekonomik büyüme arasındaki ilişki analiz edilmiştir. İlk olarak, ekonomik büyüme göstergesi 
olarak kullanılan GSYH ile bağımsız değişken olan elektrik tüketimi serisinin durağanlığı test 
edilmiştir. Birim kök test sonuçlarından elde edilen bilgilere göre, değişkenlerin düzey 
değerlerinde durağan olmadıkları, birinci farkları alındığında ise birim kök içermedikleri 
görülmüştür. Yapısal kırılmalı birim kök analizine göre, GSYH serisinde Model A için 1986-
2002; Model C için 1985-1999; ET değişkeninde ise Model C için 1999-2008 yıllarında 
yapısal kırılmalar yaşanmıştır. Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki iki yapısal kırılmalı 
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yöntemle incelenmiş; ADF test sonuçlarına göre 1985-1991 yıllarında dönüşümler tespit 
edilmiştir. Son olarak, uzun dönem katsayıları tahmin edilmiş ve Türkiye’nin elektrik 
tüketimindeki %1’lik artışın ekonomik büyümeyi %0.6 oranında artırdığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Sonuç olarak, Türkiye’de dış ticaret açıklarının önemli bir bölümünün elektrik 
tüketiminden kaynakladığı düşünülürse, enerjide dışa bağımlılığın giderilmesi yönündeki 
çalışmalara hız verilmelidir. Ayrıca, Türkiye’de elektrik tüketiminin çoğunlukla fosil enerji 
kaynaklarının dönüşümü ile gerçekleştirilmesi, çevreyi kirletmemesi ve yerli potansiyelin de 
ekonomiye kazandırılması açısından yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması 
gerekliliğini ortaya koymaktadır. Enerji ihtiyacının yerli üretimle karşılanabilmesi, önemli 
düzeylere ulaşan dış ticaret açıklarını azaltabilmeyi ve temiz bir çevreyi yarınlarımıza emanet 
edebilmeyi beraberinde getirecektir.  
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PAZARLAMA İLETİŞİMİ AÇISINDAN MARKA SLOGANLARININ ÖNEMİ: 
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

 
Fazıl KIRKBİR1     Mehmet KARA  Mustafa TÜRKEL 

 

Öz 

Rekabetin devasa boyutlara ulaştığı günümüz dünyasında tüketiciler her gün yüzlerce marka mesajına maruz 
kalmaktadır. Bu durum ise gönderilen mesajların bir kısmının çöpe gitmesine sebep olmaktadır. Böyle bir 
ortamda da ürün ya da markayla ilgili anlatılmak isteneni kısa ve etkileyici biçimde tüketiciye duyuran 
sloganların önemi ortaya çıkmaktadır. Ancak, literatürde sloganlar konusunda sınırlı sayıda çalışmalar 
bulunmaktadır. Daha çok marka ve reklam konuları içinde dar bir şekilde tanımlanmaktadır. Bu makalede slogan 
konusu daha kapsamlı bir şekilde ele alınmış ve iletişim açısından önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. İyi bir 
sloganda bulunması gereken özelliklere, slogan geliştirmede dikkat edilecek noktalara, slogan değişikliğine ve 
çevirisine değinilerek kavramsal çerçeve çizilmeye çalışılmıştır. Ayrıca sloganların iletişim etkisini ölçmek için 
televizyon reklamlarında uzun süredir tekrarlanan 10 marka sloganı üzerinde bir araştırma yapılmış ve 
hatırlanma düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. Alınan sonuçlar, sloganların iletişim açısından oldukça etkili 
olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Pazarlama İletişimi, Slogan, Slogan Geliştirme, Sloganların İletişim Etkisi, Marka. 

 

IMPORTANCE OF MARKETING COMMUNICATION FROM THE PERSPECTIVE OF BRAND 
SLOGANS: AN APPLICATION ON UNIVERSITY STUDENTS 

Abstract 

Today's world, in which competition has reached gigantic proportions, consumers are exposed to hundreds brand 
messages. This situation caused that sent messages waste. In such an environment, production or wanted to 
express about the brand to the consumer in the short and impressive manner arises the importance of announcing 
the slogan. However, the limited number of studies in the literature, there are slogans. Mostly topics in branding 
and advertising is defined in a restrictive way. In this paper, slogans topic was dealt with in a more 
comprehensive manner and has tried to put out the its importance of communication. In addition, in this paper, 
the conceptual framework has been drawn referring to the slogan of change and translating, the essential 
qualities of a good slogan, slogans points to be considered in the development. Moreover, in order to measure 
effect of the slogan, an investigation was performed on 10 brand slogans,which has been repeating for a long 
time in television and remembering levels have tried to be measure. The results showed that slogans are quite 
effective in terms of communication. 

Keywords: Marketing Communications, Slogan, Slogan Developing, Communication Impact of Slogans, Brand. 
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yeni ve farklı arayışları beraberinde getirmiştir. Bu arayışların içinde firmaların ürünlerini 
farklılaştırma istekleri hemen hemen ilk sırada yer almaktadır. Bir ürünü diğerinden 
ayırabilecek en önemli fark ise o ürünün markasıdır. Marka belirli bir ürünü tanımlamakta ve 
temsil etmektedir (Yurdakul, 2006: 71). Nasıl ki insanları tanımlayan ve onları diğer 
insanlardan ayıran nüfus cüzdanları varsa, markalarında bir kimliği vardır. Bu kimlik ise 
marka ismi, sembol, kişilik ve slogan gibi markayı tanımlayan elemanlardan oluşmaktadır 
(Ateşoğlu, 2003: 260). Marka kimliğinde yer alan bu elemanlardan slogan ise markanın 
ayrılmaz bir parçasıdır. Markayı diğer markalardan farklılaştırarak konumunu güçlendirir ve 
markanın tanınmasını ve hatırlanmasını sağlar. 

Slogan, bir markanın hedef kitlesiyle iletişim kurarken kullandığı en önemli araçlardan 
birisidir. Daha çok marka stratejisinden ortaya çıkan ve reklam kampanyası çerçevesinde tüm 
mecralarda kullanılan bir söylemdir (Ergüven, 2013: 87-88). Ürün, hizmet ya da markayı 
anlatan, tanıtan özelliklerin bir iki sözcükle toparlanmış halidir. Bir sloganın reklamdaki 
görevi; açıklayıcı ve özetleyici olmaktır. Aynı zamanda tüketiciyi harekete geçirmeyi 
hedefler. Reklamın içerdiği fikrin hatırlana bilirliğini sağlamak gibi bir fonksiyonu vardır 
(Becerikli, 2013: 55). 

Bu çalışmanın amacı, literatürde marka ve reklam konuları altında oldukça dar tanımlanan 
sloganların daha kapsamlı bir şekilde kavramsal çerçevesini çizmek ve pazarlama iletişimi 
açısından önemini ortaya koymaktır. Bunun için bu çalışmada ilk önce pazarlama iletişimine 
ve pazarlama iletişimi içinde reklamın rolüne kabaca değinilecektir. Daha sonra reklamın 
önemli bir öğesi olan slogan kavramı ele alınıp, marka ve reklam bütünlüğü içerisinde 
değerlendirilecektir. Söz konusu bu bölümde iyi bir sloganda bulunması gereken özelliklere, 
slogan geliştirirken dikkat edilmesi gereken noktalara ve slogan değişikliği ve çevirisine 
değinilecektir. Son olarak da sloganların iletişim açısından etkinliği 10 marka sloganı 
üzerinde yapılan bir araştırmayla ortaya konulacaktır. 

 
PAZARLAMA İLETİŞİMİ 
Latince kökenli communication kelimesinin karşılığı olan iletişim kavramı (Oskay, 2005: 9), 
en basit hali ile “anlamların insanlar arasında ortak kılınması” ya da “karşılıklı bilgi alışverişi” 
olarak tanımlanabilir (Yurdakul, 2006: 24). Diğer bir ifadeyle iletişim; bilgi, düşünce, duygu 
ve davranışların, bir kişiden diğer kişi veya kişilere, aktarılması sürecidir (Tutar ve Yılmaz, 
2008: 16). 

İletişime, tüketiciler ile kuruluş arasında oluşan mesaj alış verişine dayalı faaliyetler bütünü 
olarak bakıldığında,  pazarlamanın da bir iletişim süreci olduğu görülebilir (Altunışık vd., 
2002: 221). Bu noktada pazarlama iletişimini, “hedef kitlede arzu edilen tepkiyi uyandırmak 
amacı ile bütünleşik uyarıcıları sunmak, mevcut işletme mesajlarını değiştirmek ve iletişim 
olanakları sağlamak amacı ile iletişim kanalları aracılığıyla pazardan mesajları alma, açıklama 
ve o doğrultuda hareket etme süreci’’ olarak tanımlamak mümkündür (Delozier, 1976: 
168’den Aktaran: Yurdakul, 2006: 22). 

Pazarlama iletişimi kavramı ile ürünün tüketiciler tarafından fark edilip, tüketicilerin satın 
alma kararlarını etkileyebilmek için pazarlama yöneticilerinin yerine getirdiği tüm eylemler 
anlatılmaya çalışılmaktadır. Diğer bir ifadeyle pazarlama iletişimi, tutundurma ya da satış 
çabaları, satış tutundurma (promosyon), kavramlarından daha geniş bir alanı kapsayan ve ürün 
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kavramının, kuruluş kişiliğinin tüketicilere sunuluşunu içeren bir süreçtir (Odabaşı ve Oyman, 
2005: 35). Bu açıdan bakıldığında pazarlama karması elemanlarının her birinin bir iletişim 
unsuru taşıyacağını söylemek mümkündür.  Pazarlama karması da ürün, fiyat, dağıtım ve 
tutundurmadan oluştuğuna göre, bunların her biri bir iletişim unsuru taşıyacak ve birlikte 
sinerji oluşturacaktır. 

Pazarlama yöneticileri, pazarlama karmasının bir bileşeni olan tutundurma içinde bir karma 
oluştururlar ki, buna da tutundurma karması denir. Dört bileşenden (reklam, kişisel satış, 
halkla ilişkiler ve satış geliştirme) oluşan tutundurma karması doğrudan firma ile pazar 
arasında iletişim sağlamaya ve satışları geliştirmeye yönelik olarak karşımıza çıkmaktadır 
(Oluç, 2006: 420). Söz konusu bu dört bileşenden birisi de işletmelerin önemli bir gider 
kalemini oluşturan reklamdır. 

Reklam, pazarlama denilince ilk akla gelen ve pazarlamanın en etkili, en çok kullanılan 
iletişim yollarından birdir (Tek, 1997: 723). Pazarlama içinde reklamın rolü, mevcut ya da 
olası müşterileri ikna edici mesaj taşımasıdır. Bu mesaj, şirketin pazarlama hedefleri dikkate 
alınarak oluşturulur ve reklamla pazarlama hedeflerine ulaşılmaya çalışılır (Yılmaz, 2012: 4). 

Reklam, günümüzün yoğun rekabet ortamı içinde işletmelerin pazarda bulundukları yeri 
sağlamlaştırabilmeleri, tüketicinin beyninde ve kalbinde belli bir konuma sahip olabilmeleri, 
tüketicileri ile aralarında sağlıklı işleyen bir iletişim kurabilmeleri açısından vazgeçilmez bir 
pazarlama iletişim unsuru olarak dikkat çekmektedir (Elden, 2007: 15). 

Reklam, görsel ve sözel olmak üzere bir takım bileşenlerden oluşur. Bu bileşenlerden birisi de 
slogandır. Slogan, günümüz reklamcılık sektöründe tüketicileri belirli bir ürün ya da hizmete 
yönlendirmek için kullanılan en önemli araçlardan biridir. 

 
SLOGAN KAVRAMI  
Slogan, ürünün yararını ve temasını ortaya koymak için birkaç kelimeyle kolay hatırlanabilir 
mesajlar içeren bir kelime grubu olarak tanımlanabilir (Uzoğlu, 2001: 154). Diğer bir tanımla 
slogan, bir markanın duygusal ve işlevsel getirilerini tüketiciye ve potansiyel tüketiciye 
gösteren ya da dramatize eden ifadesel bir satırdır (Knapp, 2000: 104).  

Sloganlar, reklamlarda kullanılarak insanlara reklamı yapılan mal ve hizmetleri hatırlatırlar. 
Bu amacı gerçekleştirmede ise oldukça önemli rol üstlenerek bir cümleyle reklam mesajının 
daha iyi algılanmasına ve böylece reklamın etkili olmasına katkıda bulunurlar (Gürgen, 1990: 
105). 

Sloganlar ya sadece belirli bir reklâm kampanyası dönemi için ya da ürün veya hizmeti 
sembolize edecek şekilde tüm reklâm kampanyalarında kullanılmak üzere oluşturulur. Birinci 
tip sloganlar, söz konusu kampanya bitiminde değerini kaybeder ve yerine yenisi bulunur. 
İkinci tip sloganlar ise ait oldukları ürün ya da hizmetle bütünleşerek uzun yıllar boyunca 
kullanılır (Ünsal,  1971: 283).  

Bugün birçok şirket, kendi şirket ya da markası adına, her gün reklamda tekrarlanan kalıcı 
bir sloganı başarı ile eklemiş durumdadır. Reklamda aynı sloganı tekrar tekrar kullanmanın 
marka imajına neredeyse hipnotik ve bilinçaltı bir etkisi vardır (Kotler, 2000: 93). Örneğin 
Omo’nun kirlenmeye olumlu açıdan yaklaştığı “Kirlenmek güzeldir” sloganı reklamlarda 
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sürekli tekrar edilerek adeta insanların hafızasına kazınmış ve Omo’nun marka imajının 
şekillenmesinde önemli rol üstlenmiştir. 

Sloganlar marka kimliğinin önemli bir unsurudur ve marka değerine katkıda bulunur. Bu 
yüzden bugünün piyasasında hemen hemen tüm markalar slogan kullanmaktadır. Çünkü 
slogan, markanın imajına, tanınmasına ve tüketici zihninde farklılaşmasına yardımcı olur 
(Kohli vd. , 2007: 415). 

Sloganlar marka ismi ve logosundaki belirsizliği ortadan kaldırabilir. Ayrıca marka ismini ve 
sembolünü güçlendirebilir (Aaker, 1991: 204). Örneğin kafiyeli ve vurgulu kelimelerin bir 
araya geldiği “Kalebodur, seramik budur” sloganı marka ismini güçlendirirken, Becel’in 
“Kalbini sev” sloganı marka logosunu desteklemektedir. BMC’nin yıllar öncesinde kullandığı 
“Bence BMC” sloganı ise hem marka ismini hem de logosunu desteklemektedir. 

Marka isminin ve sembolünün yapabileceklerinin bir limiti vardır. Bu açıdan sloganlar 
markaya ilave çağrışımlar sağlayabilir. Örneğin Ford geçmişte ismine kalite ile ilgili bir 
çağrışım eklemek istemiş ve sloganını “Quality is Job No. 1” (Kalite bir numaralı işimiz) 
olarak belirlemiştir (Aaker, 1991: 204).  Ayrıca sloganlar, konumlandırma için oldukça 
elverişlidir. Markanın farklı noktasını rakiplerinden ayırarak konumunu güçlendirir. Örneğin, 
İndirimli perakende mağazalarından Şok’un sloganı “Hepsi iyi marka fabrikadan halka” 
şeklindedir ve mağazanın konumunu desteklemektedir.  

İnanılmaz derecede özlü ve etkili anlatımları olan sloganlar bazen zihinlere öyle yerleşir ki 
duyulduğu zaman markanın diğer öğelerinden hiçbirisi olmasa bile ürünü hatırlamak için 
yeterlidir. Beko: “Dünya markası”, Omo: “Kirlenmek güzeldir” gibi (Alagöz, 2008: 62).  

İyi Bir Sloganda Bulunması Gereken Özellikler 
Slogan, markaya ilişkin tüketicinin aklına yerleştirilmek istenen temel özelliği anlatan kısa bir 
cümledir. Bu cümle çabuk öğrenilmeli ve uzun zaman sonra bile tüketici tarafından hatırlanır 
olmalıdır. Başarılı bir slogan, reklam kampanyaları değişse de uzun yıllar markaya hizmet 
eder. Dolayısıyla her reklam çalışması için ayrı bir slogan yazılması söz konusu değildir. 
Başarılı bir sloganın bazı özellikleri şunlar olabilir (Ergüven, 2013: 87-88): 

 Kısa, net ve özgün olmalıdır. 
 Tüketici sloganı duyduğunda markayı, markayı duyduğunda ise sloganı zorlanmadan 

hatırlayabilmelidir. 
 Ahenkli ve kafiyeli söylemler tüketicinin zihninde daha kolay yer edinir. Bu yüzden 

sloganın ahenkli/kafiyeli yazılması, marka adını içinde barındırması veya markaya 
doğrudan atıf yapan özgünlükte olması yararlı olacaktır. 

 Ürün/hizmete ilişkin biricik bir satış vaadi varsa bu slogana taşınmalıdır. Ancak kısa 
sürede biricikliğini yitirecek bir söylemi marka iletişimine taşımanın sakıncalığı 
olabileceği unutulmamalıdır. 

 Slogan, markanın hedef kitlesiyle iletişim kurarken kullandığı en önemli araçlardan 
biridir. Dolayısıyla rakiplerin sloganlarını çağrıştırmamalı, başka bir ürün/hizmet 
kategorisindeki marka sloganlarını anımsatmamalıdır.  

Bu özelliklere ek olarak, işletme uluslararası pazarlara açılacak ise mutlaka dil bilimcilerin 
görüşü alınmalı ve sloganın hedeflenen pazardaki insanların dillerine uygun olup olmadığı 
kontrol edilmelidir (Alagöz, 2008: 67). 
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İngiltere’de The Art and Science of the Advertising Slogan- Reklam Slogan Sanatı ve Bilimi 
adlı sitenin sahibi ve ayni zamanda pek çok reklam kitabinin yazarı Timothy Foster’e göre bir 
sloganın başarılı olabilmesi için duruma göre aşağıdaki 10 kritere uyması gerekmektedir 
(Gözütok, 2005). 

1. Orijinal Olmalı 

Sloganın orijinal olması rakiplerinden daha kolay sıyrılmasını sağlar. Markanın etki gücünü 
arttırır. Örneğin, Jill çorapları “Atın atın! Eskimiş çoraplarınızı atın! Atamazsanız paspas 
yapın…” sloganıyla bir zamanlar çok büyük bir yankı uyandırmıştır. Sprite “İmaj hiçbir 
şeydir, susuzluk her şey, susuzluğunu dinle” diyerek susadığımız zaman kendisini 
hatırlamamızı sağlamıştır. Arko krem  “En değerli giysiniz cildiniz” diyerek cildimize farklı 
bir bakış açısı getirmiştir (www.kaymakcioglupazarlama.blogspot.com).  Omo ise 
“Kirlenmek güzeldir” sloganıyla kir ve lekeyi diğer deterjan markalarından farklı tanımlamış 
ve kirlenmeye hayatı öğrenmenin bir parçası olarak bakmıştır.  

2- İnanılır Olmalı 

İddiasında inandırıcı olmayan bir sloganın etkisi de olumsuz olur. Bu sebeple slogan ürün ya 
da hizmetin iddiasıyla uyumlu olmalıdır. Örneğin, deterjan piyasasında fiyat rekabetini 
başlatan ABC “Farkı Fiyatı” sloganını kullanmış ve bunu düşük fiyatlarıyla göstermiştir. 
Otomobil markalarından Volvo ise “For life” sloganıyla can güvenliğine verdiği önemi 
belirtmiş ve araçlarının sağlamlığıyla bunu göstermiştir (www.slogan.com.tr). Bu kapsamda 
değerlendirilebilecek bir başka slogan ise ABD otomobil kiralama şirketlerinden Avis’in 
geçmişte kullandığı “Biz bu alanda ikinciyiz, bu yüzden daha çok çaba sarf ederiz” sloganıdır. 
Firma bu sloganla hem doğruyu söylemiş hem de rakibinin kendisinden daha güçlü oluşunu 
bir avantaj olarak kullanmıştır.  

3- Marka İsmini Çağrıştırmalı 

Sloganın marka ismini çağrıştırması için ya marka ismini içermeli ya da marka ismi 
söylenmeden markayı çağrıştırmalıdır (Gözütok, 2005). Bu sloganlara ‘‘Aromadan başkasını 
arama’’, “Bir kilim yeter sevgilim”, ‘‘Mondi kalbim seni sevdi’’ gibi sloganlar örnek 
gösterilebilir. 

4- Rekabetçi Olmalı 

Tüketiciler güçlü firmalara daha çok güvenme eğilimindedirler. Bu yüzden sloganda firmanın 
gücünü belli etmesi ve bunu vurgulaması ona artı puan kazandırmaktadır. Bu sloganlara, 
Colgate’in ben en iyisiyim dediği ‘‘Dünyanın bir numaralı diş macunu’’ sloganı ile Dankek’in 
rakipsizliğini ilan ettiği “Kek dünyasında tek” sloganı örnek verilebilir 
(www.kaymakcioglupazarlama.blogspot. com). Yine, Volkswagen Transporter’in bir 
zamanlar kullandığı ‘‘Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu’’ sloganı ile Mercedes Benz’in 
‘‘The best or nothing’’ (En iyisi ya da hiçbiri) sloganı bu kapsamda değerlendirilebilecek en 
güzel slogan örneklerindendir.  

5- Olumlu Duygulara Sebep Olmalı 

Bu tür sloganlarda genelde duygusallık vurgulanarak her şeyin sadece tüketim için olmadığı, 
insani yönlerin de bulunduğu ifade edilir (Gözütok, 2005). Loren: ‘‘Ayağınıza sağlık’’, 
SunExpress: ‘‘İyi uçuşlar’’, Demirbank: ‘‘Demirbank iyi günler diler’’ gibi sloganlara 
bakıldığında tüketiciye yönelik olumlu duygu ve düşüncelerin dile getirildiği görülmektedir. 
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6- Hatırlanabilir Olmalı 

Sloganların toplumsal bellekte yer edinebilmesi için, özgün, eğlenceli ya da güçlü bir 
armoniye sahip olması gerekmektedir. “Ağzı olan konuşuyor” (BP), “Yiyin gari” (Lay’s), 
“Kalebodur, seramik budur” (Kale seramik) sloganları bu anlamda değerlendirilebilecek en 
güzel slogan örnekleridir. Nitekim bu sloganlar o dönemlerde zihinlere kazınmış ve etkisini 
fazlasıyla göstermiştir. Yine, Omo’nun kirlenmeye olumlu açıdan yaklaştığı “Kirlenmek 
güzeldir” sloganı da bu kapsamda değerlendirilebilecek bir başka slogan örneğidir.  

7- Ürünün Ana Özelliğini İçermeli 

Bu tarz sloganlarda birkaç cümleyle ürünün tüketiciye sağlayacağı yarar özetlenmektedir. 
Geçmişte Tokai çakmakları için geliştirilen “Çakar çakmaz çakan çakmak” sloganında bu 
kafiyeli bir şekilde ele alınmıştır (Gözütok, 2005). 

8- Sade ve Etkili Olmalı 

Slogan az sözle çok şey anlatma sanatıdır. Bu yüzden sade bir slogan seçimi, sloganın 
etkinliğini arttırır. Ama bunun yanında sade slogan bulmak ve bu sloganın etkili olması 
oldukça zordur. “Su hayat'tır” (Hayat su) sloganı hem sade hem de suyun temel işlevini 
vurgulayan gayet etkili bir slogandır. “Türkiye çöl olmasın” sloganı, Tema vakfı’nın ana 
amacını sade bir şekilde dile getirmektedir. Nokia “Connecting people” (İnsanları birbirine 
bağlar) sloganıyla insanlar arasında iletişim sağladığını iki kelimeyle anlatmaktadır 
(www.kaymakcioglupazarlama. blogspot.com). 

9- Markayı Farklılaştırmalı 

Markayı rakip markalardan farklılaştırmak sloganın önemli işlevlerinden biridir. Örneğin 7-up 
marka içecek “Uncola” (Kola değil) sloganıyla rekabet halinde olduğu kolalı içeceklerden 
farklılaştırılmıştır. Parkay marka margarin ise “Onun margarin olduğuna inanmıyorum” 
sloganıyla diğer margarinlerden farklılaştırılmış ve tereyağı ile benzerliği ortaya konulmuştur 
(Kocabaş ve Elden, 1997: 76). 

10- Markanın Kişiliğini Yansıtmalı 

Markanın kişiliği tüketiciyle kurduğu iletişimde vurguladığı noktalardan oluşur. Örneğin bir 
marka karakter özelliği olarak yenilikçiliği benimsemişse sloganda bu vurgulanmalıdır. 
Arçelik’in “Arçelik demek yenilik demek” sloganı markanın kişiliğini yansıtan güzel bir 
slogan örneğidir (Gözütok, 2005). Şimdilerde ise “Arçelik yeniliği aşkla tasarlar” şeklinde bir 
slogan kullanmaktadır. Yine bu sloganda da yenilik vurgusu yapmakta ve bunu duyguyla 
birleştirmektedir.  

 
Slogan Geliştirme 
İyi bir slogan geliştirme başarılı bir marka inşasının vazgeçilmez şartlarındandır. İyi bir 
slogan geliştirmek için her şeyden önce hedef kitle belirlenmeli ve analiz edilmelidir. (Dunn 
ve Barban, 1986: 357’den Aktaran: Ateşoğlu, 2003: 260). Bir zamanlar BP için geliştirilen 
“Ağzı olan konuşuyor” reklam sloganı bu anlamda başarılı bir slogan örneğidir. Global bir 
marka olan BP’nin Türkiye’de kamyon şoförleri tarafından tercih edilmesini sağlamak için 
hazırlanan bu sloganda hedef kitle analizi iyi yapılmış ve hedef kitleye hitap edecek şekilde 
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slogan geliştirilmiştir. Bu sloganın başarısı bununla kalmamış günlük konuşma diline 
yerleşerek dönemin en akılda kalıcı sloganlarından birisi olmuştur (Elden, 2005: 75). 

Slogan geliştirmede hedef kitle belirlenip analiz edildikten sonra yapılması gereken sloganın, 
iyi bir sloganda bulunması gereken özelliklere göre kurgulanmasıdır. Bu aşamada sloganın 
özgün, kısa ve kolay anlaşılabilir olmasına dikkat edilmelidir. 

Slogan geliştirmede hem kelime dizini hem de ses uyumu çok önemlidir. Çağrışım, sadelik, 
basitlik, dinginlik, dile yatkınlık, bellek izi, imgelem ve akıcılık bir sloganı oluştururken 
kurgulanması gereken belli başlı katmanlardır. İyi bir reklam sloganının önce ‘‘hayret’’ sonra 
‘‘rahatlama hissi’’ ve sonunda da bir ‘‘hipnoz etkisi’’ ne sebep olmalıdır (Demirok, 2008).  

Aşağıda, tüketicilerin zihninde yer etmiş, başarılı marka sloganlarından örnekler yer 
almaktadır; 

 Coca-Cola: Hayatın tadı  
 Adidas: Impossible is nothing  
 Nike: Just do it 
 Nokia: Connecting people 
 Efes Pilsen: Bira bu kapağın altındadır 
 Tokai: Çakar çakmaz çakan çakmak 
 Kale seramik: Kalebodur seramik budur 
 Omo: Kirlenmek güzeldir  
 Bosch: Önce güven 
 Tefal: Tefal, ne varsa sende var 

Sloganlar, alternatif ve dikkat çekici olduğu oranda geçerlidir. Sloganın başarısı ya 
klasikleşmesine (Nike: ‘‘Just do it!’’) ve o sloganı görüp duyan tüketicinin aklına direkt 
olarak markayı getirebilmesine bağlıdır ya da yepyeni bir sloganla diğer sloganların önüne 
geçebilmesine (Çoban, 2010: 23). Ancak marka geliştirmek ve onun iletişimini yapmak 
sadece bir sloganla olmuyor. Örneğin Nike sadece ‘‘Just do it’’ sloganı ile fark sağlamıyor. 
Bu iş bir bütün işidir. Bu bütünde 4P’dir. Bu bütünü oluşturan her parçacığın marka için bir 
anlamı, bir misyonu ve önemi vardır (Yalçın, 2009: 60). 

 
Slogan Değişikliği ve Çevirisi 
Marka kimliği değişikliğe uğramadığı sürece uygun periyotlarla slogan değişikliği yapmak 
tüketici zihninde marka adına bir tazelenme ve yenilik hissi oluşturabilir. Seçilen slogan 
tüketiciyle iletişim kurabilmek için kullanılan bir araçtır. Bu nedenle sadece değişiklik olsun 
mantığıyla slogan değiştirmek markaya zarar verebilir. Bununla birlikte işletmelerin kurumsal 
felsefelerinde yapılacak değişimler, marka mesajını değiştirmek istemeleri ve yeni pazarlara 
girme stratejileri gibi nedenlerle sloganlarını değiştirdikleri durumlar ortaya çıkabilmektedir 
(Gözütok, 2005). 

Günümüzde uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmelerin büyük bir kısmı geliştirdikleri 
sloganları reklamını yayınladıkları ülkenin diline çevirmeden orijinal haliyle kullanmaktadır. 
Bu sloganlara Nike’ın  ‘Just do it’ sloganı ile Nokia’nın ‘Connecting people’i örnek 
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verilebilir. Diğer taraftan Coca Cola ‘Open Happiness’i (Mutluluğa kapak aç) Vodafone ise 
geçmişte kullandığı ‘Carpe diem’i (Anı yaşa) güzel bir şekilde Türkçeleştirmiştir.   

Ancak hangi toplumda neyin ikna edici olabileceği yine o toplumun kültürel birikim ve 
alışkanlıklarına bağlı olduğundan slogan çevirisi de bir takım sakıncaları beraberinde 
getirmektedir. Ayrıca sloganlarının dikkat çekici olabilmesi için pek çok söz sanatından, 
kelime oyunları ve mecazlardan yararlanıldığı da düşünülürse durum daha da karmaşık hale 
gelmektedir (Dalyan, 2007: 2-29). 

Bu sorunları aşabilmek için bazı global markalar belli ülkeler için ülkeye özgü motiflerin, 
özelliklerin kullanıldığı sloganlarla tüketicinin karşısına çıkmaktadır. Bu anlamda başarıya 
ulaşmış sloganlara ise Lays’in ‘‘Yiyin gari’’ sloganı ile BP’nin ‘‘Ağzı olan konuşuyor’’ 
sloganı örnek verilebilir. Nitekim her iki sloganda etkisini fazlasıyla göstermiş ve insanların 
dilinde uzun süre dolaşmıştır (Elden, 2005: 66). 

 
İLETİŞİM AÇISINDAN MARKA SLOGANLARININ ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜMÜNE 
YÖNELİK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

Araştırmanın Amacı 
Bu çalışmanın temel amacı, literatürde marka ve reklam konuları altında oldukça dar 
tanımlanan sloganların daha kapsamlı bir şekilde kavramsal çerçevesini çizmek ve pazarlama 
iletişimi açısından önemini ortaya koymaktır şeklinde daha önce ifade edilmişti. Çalışmanın 
bütününe yarar sağlaması düşünülen bu bölüme özgü araştırmanın amacı ise, marka 
sloganlarının iletişim açısından etkinliğini ölçmektir. Bu amaç doğrultusunda 10 marka 
sloganı üzerinde bir araştırma yapılacak ve hatırlanma düzeyleri ölçülmeye çalışılacaktır. 

Araştırmanın Kapsamı ve Sınırları 
Araştırmanın kapsamını Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler oluşturmuştur. 
Araştırmada yapılan anket uygulaması, araştırmanın metodolojisi kısmında belirtilen kişi 
sayısı ile sınırlıdır. Diğer taraftan, bu araştırmada sloganlarla ilgili sorulan soruların cevap 
alternatifleri her bir slogan için 4 seçenekle sınırlandırılmıştır. Seçenekler 3 marka ismi ve 
hatırlamıyorum şeklinde yapılandırılmıştır. Örneğin, “Dünya markası” sloganı hangi markaya 
aittir sorusu için cevap seçenekleri: a) Arçelik b) Bosch c) Beko d) Hatırlamıyorum 
şeklindedir. Dolayısıyla araştırma sonuçlarının, cevap seçeneklerinin sayısına ve seçeneklerde 
verilme potansiyeli olan marka isimlerine göre değişebileceğini söylemek mümkündür. Bu 
yüzden araştırma sonuçları genellenemez. 

Araştırmanın Metodolojisi 
Araştırmanın ana kütlesini Karadeniz Teknik Üniversitesinde okuyan öğrenciler 
oluşturmuştur.  Veriler anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada tesadüfî 
olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Anket 
çalışması 05-15.01.2014 tarihleri arasında yapılmış, 250 kişiye anket uygulanmış, yanlış ve 
eksik doldurulan anketler elenmiş, toplam 233 anket değerlendirmeye alınmıştır. Anket 
formunda 12 soru yer almıştır. Bunlardan ikisini yaş ve cinsiyet soruları oluşturmuştur. Diğer 
10 soruyu ise Beko, Omo, Ağaoğlu, Vestel, Nike, Şok, Metro, Bellona, Uludağ Limonata ve 
LC Waikiki markalarının sloganları oluşturmuştur. Her slogan için 4 alternatif cevap seçeneği 
verilmiş ve katılımcılardan yalnızca birini işaretlemeleri istenmiştir. Daha sağlıklı bulgulara 
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ulaşmak için, katılımcıların ankette yer alan soruları yardımsız bir şekilde cevaplamaları 
sağlanmıştır. Araştırma sonuçları, SPSS 16.0 istatistik paket programında değerlendirilmiştir. 
Verilerin analizinde frekans dağılımları kullanılmıştır.  

Araştırmanın Bulguları 
Ankete katılan öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla cinsiyet ve yaş 
bilgileri sorulmuş ve verdikleri cevaplar Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Demografik özellikler 

Özellikler  Frekans % 

 
Cinsiyet 

Kız 
Erkek 
Toplam 

126 
107 
233 

54,1 
45,9 

100,0 
 19 ve altı 

20 
21 
22 
23 
24 ve üstü 
Toplam 

12 
37 
66 
67 
30 
21 

233 

5,1 
15,9 
28,3 
28,8 
12,9 
9,1 

100,0 
 

Tablo 1’e göre, ankete katılan öğrencilerin % 54,1’i kız, % 45,9’u erkeklerden oluşmaktadır. 
Katılımcıların yaş dağılımına bakıldığında %28,8’i 22, %28,3’ü 21, %15,9’u 20, %12,9’u 23, 
%9,1’i 24 ve üstü, %5,1’i ise 19 ve altı yaştadır. 

 
Tablo 2: Marka Sloganlarının Hatırlanma Oranlarına İlişkin Bulgular 

SLOGANLAR MARKALAR 

Dünya markası 
Frekans 

% 

Arçelik 
29 
12,4 

Bosch 
54 
23,2 

Beko 
130 
55,8 

Hatırlamıyorum 
20 
8,6 

Kirlenmek güzeldir 
Frekans 

% 

Ariel 
10 
4,3 

Omo 
208 
89,3 

Alo 
7 
3,0 

Hatırlamıyorum 
8 
3,4 

Yaşam mimarı 
Frekans 

% 

Sur Yapı 
32 
13,7 

Dap Yapı 
2 
0,9 

Ağaoğlu 
173 
74,2 

Hatırlamıyorum 
26 
11,2 

Dost teknoloji 
Frekans 

% 

Vestel 
181 
77,7 

Profilo 
29 
12,4 

Siemens 
12 
5,2 

Hatırlamıyorum 
11 
4,7 

Just do it 
Frekans 

% 

Adidas 
27 
11,6 

Puma 
13 
5,6 

Nike 
120 
51,5 

Hatırlamıyorum 
73 
31,3 

Hepsi iyi marka 
fabrikadan halka 

Bim 
8 

Şok 
201 

A.101 
12 

Hatırlamıyorum 
12 
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Frekans 3,4 86,3 5,2 5,2 
Enerji geliyorum demez 

Frekans 
% 

Maximus 
31 
13,3 

Metro 
141 
60,5 

Snickers 
48 
20,6 

Hatırlamıyorum 
13 
5,6 

İyi ki ona rastladım 
Frekans 

% 

Bellona 
170 
73,0 

İstikbal 
30 
12,9 

Alfemo 
8 
3,4 

Hatırlamıyorum 
25 
10,7 

Ev yapımı tadında 
 

Frekans 
% 

Capy 
Limonata 
22 
9,4 

Pınar 
Limonata 
2 
0,9 

Uludağ 
Limonata 
200 
85,8 

Hatırlamıyorum 
 
9 
3,9 

İyi giyinmek herkesin 
hakkı 

Frekans 
% 

Collezione 
6 
2,6 

LC 
Waikiki 
133 
57,1 

RodiMood 
47 
20,2 

Hatırlamıyorum 
47 
20,2 

Tablo 2’de görüldüğü gibi ankete katılan öğrenciler, beyaz eşya markalarından Beko’nun 
“Dünya markası” sloganını % 55,8 oranla, deterjan markalarından Omo’nun “Kirlenmek 
güzeldir” sloganını %89,3 oranla., konut sektöründe yer alan bir firma olan Ağaoğlu’nun 
“Yaşam mimarı” sloganını %74,2 oranla, beyaz eşya markalarından Vestel’in “Dost 
teknoloji” sloganını %77,7 oranla, ayakkabı sektöründe yer alan küresel markalardan Nike’ın 
“Just do it” sloganını %51,5 oranla, indirim mağazalarından Şok’un “Hepsi iyi marka 
fabrikadan halka” sloganını %86,3 oranla, Ülker’e ait çikolata markası olan Metro’nun 
“Enerji geliyorum demez” sloganını %60,5 oranla, mobilya sektöründe yer alan bir firma olan 
Bellona’nın “İyi ki ona rastladım” sloganını %73 oranla, içecek markalarından Uludağ 
Limonata’nın “Ev yapımı tadında” sloganını %85,8 oranla, giyim markalarından LC 
Waikiki’nin “İyi giyinmek herkesin hakkı” sloganını ise %57,1 oranla hatırlayabilmişlerdir. 

Sloganların hatırlanma yüzdelerine göre sıralaması ise şu şekildedir: 

1. Kirlenmek güzeldir (%89,3) 
2. Hepsi iyi marka fabrikadan halka (%86,3) 
3. Ev yapımı tadında (%85,8) 
4. Dost teknoloji (%77,7) 
5. Yaşam mimarı (%74,2) 
6. İyi ki ona rastladım (%73) 
7. Enerji geliyorum demez (%60,5) 
8. İyi giyinmek herkesin hakkı (%57,1) 
9. Dünya markası (% 55,8) 
10. Just do it (%51,5) 

Bu sloganların hatırlanma yüzdelerinin ortalaması ise yaklaşık olarak %71’dir. Bu da 
sloganların iletişim açısından oldukça etkili olduğunu göstermektedir. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Sloganlar marka kimliğinin önemli bir unsurudur. Markanın tanınmasını ve hatırlanmasını 
sağlar. Marka imajının oluşmasında etkin rol oynayarak marka değerine katkıda bulunur. 
Ayrıca konumlandırma için oldukça elverişlidir. Markanın farklı noktasını rakiplerinden 
ayırarak konumunu güçlendirir. 

Yoğun iletişim kirliliğinin yaşandığı günümüzde, sloganlar markalar için oldukça 
önemlidirler. Etkili ve özlü anlamları olduğu için dikkat çekerler ve bir cümleyle marka 
mesajının daha iyi algılanmasına katkıda bulunurlar. Reklamlarda sürekli tekrar ettirilerek 
adeta insanların zihnine kazınırlar ve duyulduğu zaman direk markayı akla getirirler. Nitekim 
bu çalışma kapsamında yapılan araştırmanın sonuçları da bunu göstermiştir. Sloganların 
iletişim etkisini ölçmek için 10 marka sloganı üzerinde yapılan bu araştırmada, sloganların 
büyük bir kısmının markayı yüksek düzeyde hatırlattığı görülmüştür. Omo’nun Kirlenmek 
güzeldir (% 89,3), Şok’un Hepsi iyi marka fabrikadan halka (%86,3), Uludağ Limonata’nın 
Ev yapımı tadında (%85,8), Vestel’in Dost teknoloji (%77,7), Ağaoğlu’nun Yaşam mimarı 
(%74,2) ve Bellona’ın İyi ki ona rastladım sloganlarının yüksek düzeyde markayı çağrıştırdığı 
görülmüştür. Özellikle Omo’nun Kirlenmek güzeldir sloganı oldukça yüksek düzeyde 
hatırlanmıştır. Kuşkusuz bunda Omo’nun sloganın özgün olması ve yeteri kadar reklamla 
desteklenmesi etkili olmuştur. Diğer taraftan Metro’nun Enerji geliyorum demez (%60,5), LC 
Waikiki’nin İyi giyinmek herkesin hakkı (%57,1), Beko’nun Dünya markası (% 55,8) ve 
Nike’ın Just do it (%51,5) sloganlarının hatırlanma yüzdeleri diğer sloganlara nazaran daha 
düşük çıkmıştır. Ancak küresel bir marka olan Nike’ın Just do it sloganın İngilizce olmasına 
rağmen %51,5 düzeyinde hatırlanabilir olması büyük bir başarıdır. Yine Ülker çatısı altında 
yer alan yüzlerce markadan biri olan Metro’nun Enerji geliyorum demez sloganının %60,5 
oranında hatırlanabilir olması başarılı bulunabilir. LC Waikiki ve Beko’nun ise biraz daha 
reklama ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Bu 10 marka sloganın tamamı bir arada değerlendirildiğinde ise hatırlanma yüzdelerinin 
ortalaması yaklaşık olarak %71 bulunmuştur. Bu da sloganların, markaların sesini duyurmada 
oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Bu yüzden firmalar markalarına dikkat çekebilmek 
ve istenen imajları oluşturabilmek için başarılı sloganlar geliştirmeye özen göstermelidirler. 
İster bir reklam kampanyası dönemi için, isterse tüm reklam kampanyalarında kullanmak 
üzere olsun, başarılı bir slogan her zaman markaya dikkat çeker.  Markayı farklılaştırır, 
markanın tanınmasını ve hatırlamasını sağlar. Güçlü bir armoniye sahip olan, kulağa hoş 
gelen, eğlenceli olan, merak uyandıran, özgün olan ve markayı çağrıştıran sloganlar genellikle 
başarıya ulaşmaktadır. 
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XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA PAYAS SANCAĞINDA KULLANILAN 
ERKEK ŞAHIS İSİMLERİ 

Salih AKYEL 

 
 

Öz 

Bu makalede XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Payas kazası Türk kişi adları, dönemin nüfus defterlerine dayalı 
olarak 1867 yılında Fırka-i Islahiye tarafından yapılan sayımdakiler ele alındı. Bu defterlerdeki toplam 2409 
erkek ismi üzerine analitik olarak inceleme yapıldı. 19. Yüzyılın ortalarında Payas kazasında en çok Arapça 
kökenli isimler kullanılmaktaydı. Ad olarak konulan Mehmed, Ali, Mustafa gibi Arapça kökenli İslami isimler 
olup daha çok peygamber ve onun ehl-i beytinden olan kimselerin isimleri olduğu tespit edilmiştir. Bu adlar, 
kesinlikle peygamber, halife ve diğer İslam büyüklerinin adlarından alınmıştı. Türkçe ve Farsça kökenli adlar 
verilirken ise eski Türk dinî inanış ve gelenekleri yansıtan isimler; idarî-askerî ünvan ve terimler; iyi dilek ve 
temenniler ifade eden adlar; tarihî şahsiyet isimleri, gök cisimleri ve coğrafya isimleri; meslek, hayvan ve maden 
adları gibi ad gruplarındaki isimler yaygın olarak kullanıldı. 

Anahtar Kelimeler: Payas, adbilim, İslâmî ad, Arapça, Türkçe, Farsça. 

 

MALE PROPER NAMES USED IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY IN PAYAS 
DEPUTY 

Abstract 

In this article, Turkish personal names in the Payas district in the second half of the 19th century, those included 
in the census conducted by the official organization called Fırka-i Islahiye in 1867 based on the population 
registers of the period, are discussed. An analytical examination has been conducted on the 2409 male names in 
these registers. In the middle of the 19th century, in the district of Payas, names of Arabic origin were used most 
often. Most of these are Islamic names of Arabic origin such as Mehmed, Ali, Mustafa, and it has been found 
that most of them are the names of the Prophet and people of his household. These names were borrowed from 
the names of the Prophet, caliphs and other major Islamic personalities. When Turkish and Persian names were 
given, however, names in such name groups as those reflecting ancient Turkish religious beliefs and traditions, 
administrative-military titles and terms, names denoting good wishes, names of historical personalities, names of 
heavenly objects, geographical names or professional, animal and mineral names were commonly used. 
 
Keywords: Payas, onomastics, Islamic names, Arabic, Turkish, Persian 

 

Giriş   

Özel adlar bilimi anlamına gelen “Onomastik”in şahıs adlarını inceleyen bölümüne 
“antroponimi”, yer adlarını inceleyen bölümüne ise “toponomi” denilmektedir.(Kurt, 1995: 
211-212). Türkler, İslam öncesi devirlerde Şamanizm, Budizm, Manheizm, Zerdüştlük, 
Yahudilik ve Hristiyanlık gibi çeşitli dinleri kabul etmişler ve X. Asırdan itibaren de kitleler 
halinde Müslüman olmaya başlamışlardır. Birkaç bin yıllık tarihleri boyunca ise Çin’den 
Adriyatik’e kadar uzanan muhtelif coğrafyalarda farklı kültür ve medeniyetlerle karşılıklı 
etkileşim halinde olmuşlardır (Açıkel, 2003: 307). 
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Kişi adları, bulundukları bölgenin coğrafyasından, tarihinden, inançlarından ve ana 
babaların dünya görüşlerinden izler taşır. Zaman ve mekân farklılıklarına bağlı olarak, 
değişen veya gelişen kültürlerde kullanılan isimler de değişim göstermiştir. Türkler için isim 
alma konusu, İslamiyet ile tanışmalarından önce de önem arz etmekteydi. Bunu önemli milli 
destanlarda görmekteyiz (Demir, 2012: 61). İslamiyet’in kabulünden sonra Türkçe isimler 
daha az kullanılıp Arapça isimlere ağırlık verilmiştir. Önce Arapça, daha sonra da İran’a 
komşuluk münasebetiyle de Farsça adlar kullanılmaya başlanmıştır (Gülensoy, 2012: 2). 

Türk kişi adları üzerine bilimsel ve popüler tarzda bazı çalışmalar yapılmıştır. Bu 
çalışmalardan popüler olanların çoğu yeni doğan çocuklara ad bulmak isteyen anne ve 
babalara hitap eden ticarî amaçla hazırlanmış kitaplardır (Gençosman, 1975; Kaya, 1974; Par, 
1981; Püsküllüoğlu, 1981, Açıkel, 2003). Bilimsel nitelikli akademik incelemeler ise tarihî 
kaynaklara ve arşiv malzemesine dayanılarak hazırlanan çalışmalardır (Abdi, 1934; Atalay, 
1953; Açıkel, 2003, Caferoğlu, 1972; Güzelbey, 1984; İlhan, 1990; İnan, 1958; Erol, 1992). 
Bu yöndeki çalışmaların sayısı ise henüz yeterli değildir.  

Akademik nitelikli çalışmaların sadece bir bölümünde, 15 ve 16. yüzyıl Osmanlı tapu-
tahrir defterlerindeki vergi mükellefi listelerinden istifade edilmiştir (Yediyıldız-İzci, 1983; 
Kurt, 1993, 1995, 1996 ve 1998). Genel olarak vergi veren erkek nüfusun kaydedildiği bu 
defterlerdeki verileri değerlendiren araştırmacılar, erkek isimleri üzerinde durmuşlardır. 
Nüfusun yarısını oluşturan kadınların kullandıkları isimler konusunda ise nüfus kaynak 
olmaktan uzaktırlar. Diğer taraftan söz konusu defterlerin çok az bir kısmı kişi adları 
bakımından incelemeye tabi tutulduğundan XIX. yüzyıl erkek adları konusundaki çalışmalar 
sınırlı bir düzeyde kalmıştır. 

İnsanların çocuklarına verdikleri isimlere bakılarak, onların kişilikleri, hayata 
bakışları, dini inançları konusundaki görüşleri, yaşadıkları coğrafya ve kültürün şahıslar 
üzerindeki etkisi anlaşılabilir. Bu etmenler dikkate alınarak, bölgesel kişi adları çalışmaları 
yapmak ve bunları geniş kitlelerin istifadesine sunmasını kültürümüzü daha iyi anlamaya 
katkı yapacağı kuşkusuzdur. 

Bu düşünceden hareketle bölgesel bir çalışma olarak Anadolu’nun güneyinde yer alan 
Payas kazası merkezinde XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında kullanılan Türk kişi adları üzerinde 
duracağız. İncelemenin ana kaynakları 1867 yılına ait nüfus defteridir. Bu defter 3703 
numaralı 1867 tarihli olan Payas kazası nüfus defterindeki kişilerin adlarını çeşitli yönlerden 
tasnif ettik. Aşağıda bu tasnif çerçevesinde Payas kazası merkezindeki kişi adlarını 
incelemeden yörenin tarihini kısaca değindikten sonra Payas kazasında en çok kullanılan 
adları ele alacağız.  

1. Payas Tarihi 

Payas, 2012 yılı sonlarına doğru çıkarılan “Büyükşehir Yasası” ile Hatay iline bağlı 
bir ilçe konumuna getirilmiştir. Arapların Cebel-i Lükkâm dedikleri Amanos (Gâvur) Dağları 
eteklerinde ve İskenderun Körfezi içinde yer alan Payas, bu tarihten önce, idari teşkilat 
bakımından Hatay ili Dörtyol kazasına bağlı, nahiye merkezlerinden biri olan küçük bir 
kasaba halindedir (Akyel, 1966: 1-2). Zamanında bir iskelesi olan Payas, İskenderun 
Körfezi’nin doğu sahilinde ve İskenderun’a 30 kilometre uzaklıkta ve kuzeyinde yer 
almaktadır (Şemsettin Sami, 1306: 1571; Efe, 2013: 183). Osmanlılar devrinde 
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imparatorluğun genişleyerek Suriye, Irak ve Mısır’a hâkim olmasından sonra teşkil edilen 
Özer (Üzeyr) sancağı içerisinde sancak merkezi olarak Payas önemli bir mevki olmuştur. 
Halep ve Şam’a giden tüccar kervanları ile Surre Alaylarının geçtiği yol (Şam-ı Şerif Caddesi) 
üzerinde önemli bir uğrak noktası haline gelmiştir (Akyel, 1966: 1-2). Aynı zamanda XVIII. 
yüzyılın son çeyreğinden XIX. yüzyılın ikinci yarısının ortalarına kadar başta Payas olmak 
üzere Erzin, İskenderun, Belen ve Antakya hattının başlıca gücü olan, asılları Özer-ili 
Türkmenlerine dayanan, Küçük Alioğulları’nın merkez üssü de Payas kazası olmuştur (Tozlu, 
2009: 63, Efe, 2013: 183).  

1865 yılında Halep vilayetine bağlı olan Payas sancağını “Payas, Osmaniye ve Belen” 
kazaları oluşturmaktadır (Cevdet Paşa, 1991: 202; Bayraktar, 2004: 20). Payas sancağının 
merkezi olan Payas kazasında, 1867 yılında, 1.213’ü Müslüman, 447’si gayrimüslim olmak 
üzere toplam 1.660 nüfus bulunmaktadır (Cevdet Paşa, 1991: 223; Bayraktar, 2004: 23; Efe, 
2013: 183). 

1870/1871 yılına gelindiğinde Payas sancağı, Adana vilayetine bağlanmış olup, Payas 
ve Osmaniye kazalarından oluşmaktadır. Bu dönemde Payas kazasında, 2 mahalle ve 35 köy 
bulunmaktadır. Ayrıca kazada, 1.292’si Müslüman, 446’sı Hıristiyan toplam 1738 hanede; 
4.034’ü Müslüman ve 1.375’i de Hıristiyan toplam 5.409 nüfus yaşamaktadır (Efe, 2013: 
184).  

1877/1878 yılına gelindiğinde ise Payas sancağında 2.960 hane mevcut olup, 1.596’sı 
gayrimüslim ve 4.293’ü Müslüman olmak üzere 5.889 nüfus bulunmaktadır. 1881/1882 
yılında ise Payas kazasında; 3.704’ü Müslüman, 1.421’i Hıristiyan olmak üzere 5.125 nüfus 
yaşamaktadır (Efe, 2013: 184).  

Osmanlı döneminde, önce Adana daha sonra ise Halep vilayetlerine bağlanan Payas, 
XIX. Yüzyılın sonlarında, Adana vilayetinin Cebel-i Bereket sancağına, bir kaza merkezi 
olarak bağlanmıştır (Darkot, 1997: 531). Bu dönemde Halep dâhilindeki hadiseleri sona 
erdirmek amacıyla bölgeye gelen Fırka-i Islahiye tarafından yeniden teşkil edilen Halep 
vilayetinin sınırlarının fazla genişletilmesi dolayısıyla, idarede görülen zorluklar neticesinde, 
Payas, Adana ve Kozan sancakları Halep vilayetinden ayrılarak bu sancaklardan oluşan yeni 
bir vilayet meydana getirildi. Ancak bu sıralarda yeni kurulmuş olan Maraş vilayetinin 
sınırları kesin bir şekilde belirtilmemiş olduğundan Payas ve Kozan, bu vilayet sınırları 
içerisinde kalmıştır (Cevdet Paşa, 1991:240; Akyel, 1966: 28).  

Nihayetinde yeni teşkil edilen Maraş vilayeti ilga edilerek tekrar eski durumuna 
getirilince Payas, Cebel-i Bereket sancağına bağlanmış ve önceleri bu livanın merkezi iken 
sonra Fırka-i Islahiye tarafından görülen lüzum üzerine sancak merkezi Payas’tan Yarpuz 
kasabasına nakledilmiştir (Efe, 2011: 3).  

Payas, Mondros Mütarekesi’nden sonra Fransız işgaline uğramıştır. 1921 Ankara 
Antlaşması’ndan sonra Türkiye sınırları içerisinde kalan Payas, yeni Türk Devleti döneminde 
Dörtyol’a bağlı bir yerleşim birimi olmuştur. Dörtyol kazası, Adana vilayetine bağlı olup 
Hatay’ın anavatana katılmasından sonra, 23 Temmuz 1939 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti 
idari taksimatında Hatay’a bağlanmıştır (Dayı, 2007: 48). 

İncelediğimiz dönemde Payas kazası; Karacami ve Rum mahalleleri ile Kürtül, 
Abacılı, Güzelli, Karayılan, Üzeyrli, Sarısekili, Karakenise, Rabat, Çokmerzimen, Çaylı, 
Ocaklı, Kuzuculu, Keçili, Başlamışlı, Lüğlük, Erzin ve Mustafalı köyler ve kazaya bağlı 
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Döşek Nahiyesi 9, Ulaş nahiyesi de 16 köyden oluşmaktadır (BOA, Payas Nfs. Defter Nu: 
3703). (Bkz. Tablo 1) 

Tablo 1: 1867 Tarihinde Payas Kazasının İdari Taksimatı 

Kaza/Nahiye Mahalle/Köy 
 
PAYAS KAZASI 
 
 
 
 

Karacami                     Mahallesi 
Rum                                   “ 
Abacılı                          Köyü 
Güzelli                             “ 
Karayılan                         “ 
Üzeyrli                             “ 
Sarısekili                          “ 

Karakenise                         “ 
Rabat                                “ 
Çokmerzimen                   “ 
Çaylı                                 “ 
Ocaklı                               “ 
Kuzuculu                          “ 
Keçili                                “ 
Başlamışlı                         “ 
Lüğlük                              “ 
Erzin                                 “ 
Mustafalı                          “ 

DÖŞEK  NAHİYESİ Kurtkulağı                        Köyü 
Doruk                                  “ 
Ayas                                     “ 
Musafakılı                           “ 
Nacarlı                                 “ 
Cevheri                                “ 
İsalı                                      “ 
Kürt                                      “ 
Vayvalı                                 “ 

ULAŞ  NAHİYESİ Değirmenderesi                 Köyü 
Seydihan                                “ 
Azganlık                                “ 
Sincan                                    “ 
Kozludere                              “ 
Ortasırt                                  “ 
Çağlalık                                 “  
Gürlevik                                “ 
Şeyhmahmud                        “ 
Bülke                                     “ 
Havış                                     “ 
Kuyuluk                                “ 
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Harlık                                    “ 
Büyükküllü                           “ 
Küçükküllü                           “ 

 

2.  Payas Kazasında En Çok Kullanılan Şahıs Adları 

 İnsanların çocuklarına verdikleri isimler hayata bakış açılarıyla ilgili olduğu kadar 
yaşadıkları çağ ve çevrenin kültürüyle de doğrudan bağlantılıdır. Sadece kişi isimlerine 
bakarak tarihin herhangi bir kesitine dair birtakım görüşlere varmak mümkün olduğu gibi 
yaşanılan coğrafya ve kültürün kişiler üzerindeki etkisi daha anlaşılabilir hale gelebilir. Dini 
inançlar konusunda da kişi adlarından birtakım ipuçları elde etmek mümkündür. (Terzi-
Ergün; 2012: 35) 

 Payaslılar 1867’de çocuklarına hangi isimleri vermişler ve en çok hangi isimleri tercih 
etmişlerdir sorusunun cevabını bulabilmek için defterin verilerini değerlendirdik. Çünkü 
insanların çocuklarına verdikleri isimler onların kişiliklerini, hayata bakışlarını ve kültürlerini 
ortaya koymaktadır. Aynı şeyi Payas kazası için söylemek yanlış olmayacaktır.  

1867 yılında bölgede tespit ettiğimiz şahıs isimlerinden en fazla kullanılan ismin 
Mehmed (Muhammed) olduğu görülmektedir. Mehmed ismi 543 kişi tarafından kullanılmakla 
birlikte bu toplamda kullanma oranı olarak %22,5’lik bir dilimi oluşturmaktadır. İkinci sırayı 
Ali ismi almaktadır. Ali ismi 329 defa geçmekte ve kullanılan isimler itibarıyla toplamda 
%13,6’sını oluşturmaktadır. Üçüncü sırayı ise Mustafa ismi almaktadır. Mustafa ismi 227 
defa geçmekle birlikte o da toplamda % 8,3’e tekabül etmektedir. Dördüncü sırayı ise Ahmet 
ismi almaktadır. Ahmet ismi 200 defa geçmekle birlikte toplamda % 8,3’ünü oluşturmaktadır. 
Onu da 114 defa Hasan ismi geçmekle beraber toplamda % 4,7’sini oluşturmaktadır. 

       Tablo 2.  1867’de En Fazla Kullanılan İsimler ve Oranları 

    İSİMLER SAYI ORAN İSİMLER SAYI ORAN 
Mehmet 543 22.5 Ömer 84 3,4 
Ali 329 13,6 Halil 71 2,9 
Mustafa 227 8,7 İsmail 58 2,4 
Ahmet 200 8,3 Süleyman 55 2,2 
Hasan 144 5,9 Yusuf 37 1,5 
İbrahim 136 5,6 Veli 29 1,2 

Hüseyin 124 5,1 Mahmud 23 0,9 
Osman 121 5 Beyazid 21 0,8 

 

3.  Payas Kazasında En Az Kullanılan Şahıs Adları 

Kazada geçen tek isimler genellikle pek fazla tercih edilmeyen isimlerdir. Bu isimlerin 
bazılarının anlamları bile bilinmemektedir. Fazla tercih edilmemekle birlikte kazada bir defa 
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geçmiştir ve günümüzde bu isimlere rastlanılmamaktadır. Bunlar; Hamek, Anber, Dursusam, 
Abulk, Ketman, Tıbık gibi.  

 

Tablo 2.  1867’de En Az Kullanılan İsimler ve Oranları 

İSİMLER 
Nuh İshak Hızır Gaffar Eyüb Abdülkerim 
Abdüsselam Abdülhamid Hamid Şaban Emin Kadir 
Hakkı Cevdet Abbas Reyhan Abdülmennan Hayta 
Enbiya Arif Hekim Ümmet İskender Şerif 
Emir Haydar Battal Murat Abdulvahhab Mülhim 
Selam Gülşani Rüstem Dudu Güllü Duran 
Timur Memo Emerce Apo Halilce Yahyaca 
Haso Allak Tıbık Dursusam Abulk Hamo 
Alice Anber Ketman Muslu Hamek Vayis  
 

4. . Payas Kazasındaki Adların Türleri 

Osmanlılar, hazineye gelir sağlama ve savunma ve fetih için asker toplama gayesi ile 
arazi ve nüfus sayımı yapılmasına ve bunlarla ilgili kayıtların tutulmasına özel bir önem 
vermişlerdir.( Çimen, 2012: 185) 19. Yüzyılda Osmanlı’da yapılan ilk nüfus sayımlarında 
sadece erkekler sayılmıştır(Çakan, 2004: 130) ve bayanlar bu sayıma dâhil edilmemiştir. 
Payas Kazasına ait 20’ye yakın köyde yapılan sayımda sadece erkek şahıs adlarına yer 
verilmiştir.  

Türklerin İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrasında isim koyma geleneği birbirinden 
farklılık göstermektedir. X. yüzyıldan itibaren özellikle Türklerin toplu halde Müslüman 
olmaları ile birlikte Türk kişi adlarına Arap adlarının yanı sıra Fars adları da karışmaya 
başlandı (Çakan, 2004: 130). Aynı zamanda İslamiyet’e geçiş ile Türk adları Müslüman adları 
ile birlikte de kullanılmıştır. Bu nedenle bölgelerde kullanılan erkek şahıs adlarının kökenleri 
inceledik. 

4.1.    Arapça Kökenli İslami Adlar 

 İslamiyet’in Orta Asya’da iyice yayılması ile birlikte Türkler X. asırdan itibaren 
Müslüman olmaya ve bu yeni dinin ad koyma prensiplerine uymaya başlamışlardır. İslâm’ın 
ad koyma prensipleri bizzat Hz. Peygamberimizin (SAV) hadis-i şeriflerinde ifade edilmiştir. 
Bu hususta “Siz kıyamet gününde kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle 
çağrılacaksınız. Onun için isimlerinizi güzel isimlerden koyunuz”, “Peygamberlerin 
isimleriyle isim koyunuz” ve “Kimin çocuğu olursa, onun sağ kulağına ezan, sol kulağına 
kamet okunsun” (Açıkel, 2003: 319) hadis-i şerifleri önemlidir. Bu hadis-i şeriflerde belirtilen 
“İslâmî” ad verme, “peygamber adı” vermeye öncelik, çocuğun doğumunda sağ kulağına 
“ezan” ve sol kulağına “kamet” okuma prensipleri, Müslüman Türk toplumunda asırlardan 
beri uygulana gelmiştir (Aras, 1988, s. 332-333; Öksüz, 1982, s. 29-30, Açıkel, 2003: s. 316). 
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 İncelediğimiz dönemde Payas kazasındaki Arap kökenli isimleri kendi arasında şu 
şekilde sınıflandırabiliriz: 

4.1.1. Peygamber Adları 

 Payas kazasında toplam 2409 erkek bulunmaktadır.  Peygamber isimlerini alan kişi 
sayısı ise 1318 kişi olup kazadaki Müslüman erkeklerin yaklaşık %55’i peygamber isimlerini 
almışlardır. Hz. Muhammed’e nispet eden isimler arasında Mustafa, Mehmet, Ahmet, 
Mahmut isimleri sıkça kullanılmaktadır. Bu isimlerin istatistikleri şu şekildedir; Ahmet 200, 
Mustafa 227, Mehmet 543, Mahmut 23’tür. 

 Tablo 3: Peygamber Adları Sayı ve Oranları 

İSİMLER SAYI ORAN% İSİMLER SAYI ORAN% 
Ahmet 200 8,3 Nuh 1 0,04 
Yusuf  37 1,5 İsa  3 0.1 
İbrahim  136 5,6 İshak  1 0,04 
İsmail  58 2,4 Musa  28 1,1 
Mustafa  227 9,4 Salih 3 0,1 
Süleyman  55 2,2 Mahmud  23 0,9 
Mehmet  543 22,5 Hızır 1 0,04 
Yakup  3 0,1 Eyüb  1 0,04 

  

Payas’ta kullanılan Arapça kökenli İslâmî isimlerden peygamber adı alanların en fazla 
oranları, % 22,5 (toplam 2409 kişiden 543)’le Mehmed, ikinci sırada % 9,4 ile Mustafa, onu 
da %5,6 ile Ahmed ismi takip etmektedir. En az peygamber ismi alanlar ise %0,04 ile Hızır ve 
Eyüp isimli kişilerdir. Hud, Lut, ve Elyase gibi peygamber isimleri bölgede hiç 
kullanılmamıştır. 

4.1.2. İlk Dört Halifenin Adları 

 Eski zamanlarda insanlar dört halifeye duyduğu sevgiyi ve bağlılığı hayatlarına bir 
şekilde yansıtmışlardır. Payas kazasında toplam Müslüman erkek 563 kişi halife ismini 
taşımaktadır. Bu isimler; Ali 329, Ömer 84, Osman 121, Bekir 29’dur.  
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Grafik 1. 1867’de İlk Dört Halifenin Adlarının Oranları 

 

Aynı zamanda kazada dört halife ismini çift alan isimler de mevcuttur. Bunlar ise; 
Durmuş Ali 9, Mehmet Ali 3, Bayram Ali 3’tür. 

4.1.3 Hz. Muhammed’in torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in Adları 

Bu iki isim, gerek tek başlarına gerekse Türkçe ve Farsça kökenli isimlerle birlikte 
bölgede yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Hasan ismi 144 kişinin adı olup tüm isimler 
arasındaki oranları %5,9, Hüseyin ismini ise 124 kişi olup bunların da oranı %5,1’dir. Bu 
durum Türk Milletinin, ehli beyte karşı olan sevgi ve saygısının göstergesi olarak 
değerlendirilir. 
Grafik 2. 1867’de Hasan ve Hüseyin Adlarının Oranları 
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4.1.4 Esma-i Hüsna’dan Seçilen Adlar 

Doğan çocuğa Allah’ın isimlerinden koyma geleneği de hâkimdi. Bunlar genellikle 
hiçbir ek almadan konulmaktaydı. Kaza da konulan bu isimler; 29 kişi Veli, 11 kişi Abdullah, 
3 kişi Fettah ve birer kişilerde Gaffar, Abdülkerim, Abdüsselam, Abdülhamid ve Hamid’dir. 

4.1.5 Çocuğun Doğduğu Gün ve Aya Göre Adlar 

 Hicri takvimde başlangıç Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti ile 
başlamaktadır. Bu nedenle yine İslami bir inançla doğan çocuğa hicri ay isimleri verilmiştir. 
Aynı zamanda İslami inanca göre mübarek gün ve gece isimleri de görülmektedir. Bu 
isimlerden ikişer kez Bayram ve Kasım ile birer kez Şaban ve Kadir şeklinde kullanılmıştır. 

 4.2 Diğer Arapça Kökenli Adlar 

Kuran-ı Kerim'in rastgele açılarak o sayfadan çocuğun şansına bir isim konulması, 
Anadolu'da bugün bile uygulanan ad koyma usulüdür. Kuran'ın bu şekilde açılan sayfada bir 
peygamber adı geçmiyorsa, o zaman isim olarak kullanılmayan bazı sıfatlar, hatta fiiller bile 
ad olarak verilebilmektedir (Kurt, 1995: s.183). 

Yine Arapça kökenli olup ehl-i beyt isimleri veya din büyüklerinin isimleri Hamza, 
Veysel, Enbiya gibi isimler günümüzde de kullanılmaktadır. Bazı dini mezhepler de ad olarak 
konulmuştur. Hanefi ismi Payas kazasında buna bir örnektir.  

 4.3 Türkçe ve Farsça Kökenli İsimler 

Köyde kullanılan kişi adlarında Arapça ve Farsça kelimelerin oranı, Türkçenin kelime 
hazinesindeki Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin oranından daha fazla olmasıdır (Açıkel, 
2003, s.313). Bu köydeki kişilerin İslamiyet’i ciddi şekilde benimsemesinden dolayıdır.  

Eski Türk kültüründe Gök Tanrı inancı ve Şamanizm’in etkilerinin derin olması, 
Budizm, Manihaizm ve Nasto- rizm ile birlikte dışarıdan gelen çeşitli unsurlar (Çakan, 2004, 
s.129) sayesinde Türkçeye birçok farklı kökenli isimlerin eklenmesi ile bu isimler 
Türkçeleşmiş ve sıkça kullanılmıştır. İslamiyet’in kabulünden sonra Türkçe isimler az da olsa 
kullanılmıştır. Payas’ta da Güllü, İbiş, Timur, Memo, Duran, Durmuş isimleri Türkçe 
kökenlidir. 

Kaza merkezi ve bağlı köylerde Farsça isimler az da olsa kullanılmıştır. Bunlar 
Gülşani, Derviş, Rüstem, Dudu gibi isimlerdir. 

 4.4 Ses Değişimine Uğrayan İsimler 

Kişi adları ağız bilimi bakımından da önem arz etmektedir. Bir ağız bölgesindeki kişi 
adlarını incelemek, bize ağız bölgesinin tarihi, etnik yapısı, komşuluk ilişkileri gibi çeşitli 
bilgileri sağlamasının yanı sıra ağızdaki fonetik temayüllerin tespitine de yardımcı olabilir 
(Uygur, 2013; s.63). Payas merkezindeki bazı isimler bu şekilde değişikliğe uğramıştır. Bu 
isimler ise; Hamo, Mısdık, Sello, Apo, Haso, Memo’dur. 
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Sonuç 

Bilindiği gibi Osmanlı dönemi tahrir defterinde yalnızca erkek nüfus sayılırdı. Sebebi 
ise mülk veya savaş zamanı asker ihtiyacı sayısını tespit etme amacını taşımaktadır. Bu 
nedenle bayanlar nüfus sayımına dâhil edilmemiştir. İncelenen Payas kaza merkezi ve buraya 
bağlı köylerdeki erkek isimlerine bakıldığında en fazla Arapça kökenli isimler olup buradaki 
isimlerin %55’i peygamber isimleridir. Buradan anlaşıldığı gibi İslami inanca bağlı olarak 
tercih edilen isimler Arapçadır. Türkçe isimler Türk asıllı olunmasına rağmen az 
kullanılmıştır. Demek ki insanların yaşayış biçimi, etkilendikleri ve benimsedikleri inançları, 
ibadetleri, gelenek ve görenekleri isimlere yansımıştır. Zamanla Türklerin İslamiyet’i 
benimsemesi ile peygamber, sahabe-i kiram ve din büyüklerine olan sevgiden dolayı 
çocuklarına bu isimleri vermişler ve uzun yıllar kullanmışlardır. Ayrıca geleneklerine bağlı 
olarak isimler baba veya dede neslinden gelmekteydi. Kaza merkezi ve köylerinde 92 kişiye 
babasının, 129 kişiye de dedesinin ismi verilmiştir. Büyük ihtimalle bu isim neslinin devam 
etmesinin sebebi kişi öldüğünde onu anmak, hatırlamak adınadır. Günümüzde halen 
sürdürülen çocuğa dede ismini verme geleneğinin 19. Yüzyıl Payas kaza merkezi ve 
köylerinde yaygın bir şekilde geçerli olduğu ve çocuklara isim verilirken kardeşler arasındaki 
isim ahengine de dikkat edildiği söylenebilir. 
 Payas kaza merkezi ve köylerindeki erkek şahıs isimleri üzerinde yaptığımız bu 
çalışmanın amacı sadece sayısal verileri değerlendirmek değil bölgede erkek çocuğu olan 
kimselerin yaptıkları isim tercihleri ve bu isimleri hangi amaçla koyduklarını da göstermesi 
bakımından önemlidir. Bu tespitlerimizle ileride yapılacak çalışmalara bir nebze de olsa katkı 
sağlayabileceksek mutluluk duyacağız. 
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Ek 1: Payas Kazası Merkezindeki Müslüman Erkek Şahıs Adları ve Sayıları 

İsim Sayı İsim Sayı İsim Sayı İsim Say
ı 

İsim Sayı 

Ahmet 200 Kadir 1 Veysel 2 Durmuş 3 Mısdık 5 
Yusuf 37 Bayram 2 Arif 1 Güllü 1 Abulk 1 
İbrahim 136 Gaffar 1 Hekim 1 Duran 1 Hamo 1 
İsmail 58 Fettah 3 Ümmet 1 İbiş 3 Alice 1 
Mustafa 227 Abdullah 11 Seydi 2 Timur 1 Sello 2 
Süleyman 55 Veli 29 İskender 1 Memo 1 Anber 1 
Mehmet 543 Abdülkerim 1 Maksud 2 Apo 1 Ketman 1 
Yakup 3 Abdüsselam 1 Şerif 1 Haso 1 Muslu 1 
Nuh 1 Abdulhamid 1 Murtaza 6 Durmuşali 9 Hamek 1 
İsa 3 Hamid 1 Abdurrah

man 
8 Mehmedali 3 Vayis 1 

İshak 1 Emin 1 Cafer 2 İsmailşevki 1 Katabayraçö
l  

1 

Musa 28 Halil 71 Emir 1 Hüseyinhamdi 1   
Salih 3 Beyazid 21 Haydar 1 Durdumehmet 1   
Mahmut 23 Seydi 2 Battal 1 Emirhacı 1   
Hızır 1 Hakkı 1 Murat 1 Bayramali 1   
Eyüp 1 Cevdet 1 Abdülvah

hab 
1 Gülahmet 1   
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Ali 329 Hüsem 3 Mülhim 1 Sabahcımercan 1   
Ömer 84 Abbas 1 Mansur 2 Elmasarab 1   
Osman 121 Reyhan 1 Selam 1 Yahyaca    
Bekir 29 Abdülmenn

an 
1 Hanefi 2 Emerce 1   

Hasan 144 Kamil 22 Gülşani 1 Halilce 1   
Hüseyin 124 Hayta 1 Derviş 2 Allak 1   
Şaban 1 Hamza 2 Rüstem 1 Tıbık 1   
Kasım 2 Enbiya 1 Dudu 1 Dursusam 1   
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AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMADA FİKİR LİDERİNİN  ÖNEMİ: AKILLI 
TELEFON KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 
Ahmet UYAR 

 
Öz 
Bu çalışmanın amacı ağızdan ağıza pazarlamada fikir liderinin önemini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 
ağızdan ağıza pazarlama, referans grupları ve fikir lideri kavramları açıklanmış, akıllı telefon kullanıcıları 
üzerine bir anket çalışması uygulanmıştır.  Anket formu, örneklemin tüm gruplar için eşik (sınır) değeri olan 
n=384 sayısının üzerine çıkılarak 388 kişiye uygulanmıştır. Anket yöntemiyle toplanan veriler, frekans-yüzde 
analiziyle değerlendirilmiştir. Bunun yanında korelasyon analizi ve varyans analizleri de çalışmada yer almıştır. 
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre tüketiciler büyük oranda ağızdan ağıza pazarlama yapmaktadırlar. 
Ayrıca fikir liderleri bu ağızdan ağıza pazarlamada kilit bir öneme sahip olmakta tüketicilerin tercihlerini 
etkilemektedir. Pazarlama çabaları ile fikir liderinin satın alma üzerindeki etkisinin karşılaştırılmasında ise fikir 
liderinin belirgin bir üstünlüğüne rastlanmamıştır.  
 
Anahtar Sözcükler: Ağızdan Ağıza İletişim, Ağızdan Ağıza Pazarlama, Fikir Lideri, Referans Grupları, Çok 
Aşamalı İletişim Modeli. 
 
Jel Kodları: M30, M31.M37 
 
 
 THE IMPORTANCE OF OPINION LEADER IN WORD OF MOUTH MARKETING: A RESEARCH 

ON SMART PHONE USERS 
 

Abstract 
The aim of this study is to determine the importance of the opinion leader in the word of mouth marketing. In 
accordance with this purpose the concepts of word of mouth marketing, reference groups and  opinion leader are 
explained and a survey is conducted on the smart phone users. A questionnaire form was applied to 388 people 
by exceeding the number of n=384 which is the threshold (border) value for all of the groups of the sample. The 
data collected through the survey method were assessed by frequency - percentage analysis. In addition, 
correlation analysis, variance analysis, was also included in the study. According to the results obtained from the 
research, the consumers are used to perform word of mouth marketing to a large extent. Moreover the opinion 
leaders have a key importance on this word of mouth marketing and influences the choices of the consumers. 
Whereas in the comparison of the marketing efforts with the effect of the opinion leader on purchasing, no 
significant superiority of the opinion leader is encountered. 
 
Keywords: Word of Mouth Communication, Word of Mouth Marketing, Opinion Leader, Reference Groups, 
Multi-stage Communication Model. 
 
Jel Codes: M30, M31, M37 
 
 1. LİTERATÜR ÖZETİ 
 
 İnsanların satın aldıkları ürün yada hizmetler hakkında konuşarak diğer insanları 
etkilemeleri insanlık tarihi kadar eskidir. Geçmiş yıllardan bu güne kadar insanlar ihtiyaçları 
olan şeyleri satın almakta ve aldıkları bu ürünleri başkalarına tavsiye etmektedirler. Bu açıdan 
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ağızdan ağıza pazarlama yalnızca günümüzün bir olgusu değildir. Ancak yaşadığımız 
dönemde güçlenerek devam etmektedir (Silverman, 2007: 22). Gün geçtikçe firmalar tek 
taraflı iletişim çabalarından çok, müşterinin pazarlama etkinliklerinde daha aktif rol aldığı çift 
taraflı iletişime dayalı bir strateji uygulamaya başlamıştır (Kurt, 2008: 58). Böylece işletmeler 
tüketicileri ağızdan ağıza pazarlama yapmaya iterek rekabet avantajı elde etmeye 
çalışmaktadır.  
 Ağızdan Ağıza Pazarlama Birliğinin  (Word of Mouth Marketing Association, 
WOMMA) tanımına göre ağızdan ağıza pazarlama; “Kişilere, ürünler ve servisler hakkında 
konuşmaları için bir sebep vermek ve konuşmanın gerçekleştirilmesini kolaylaştırmaktır. 
Ağızdan ağıza pazarlama, tüketiciden tüketiciye ve tüketiciden pazarlama elemanına doğru 
aktif ve karşılıklı fayda içeren iletişim oluşturma sanatı ve bilimidir” 
(http://www.womma.org/wom101/, 25.1.2016). Günümüzde ağızdan ağıza pazarlama 
firmaların pazarlama stratejilerinin önemli bir parçasıdır. Bunun nedeni tüketiciler arasındaki 
iletişimin artması ve bu iletişim neticesinde satın alma kararının belirlenmesidir.  
 

Tablo 1. Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Etkileri 
1. Tüketicilerin % 84'ü aile, arkadaş yada iş arkadaşlarından ürünlerle ilgili 

güvenilir tavsiyeler aldıklarını söylemektedir. 
2. Tüketicilerin % 74'ü satın alma kararlarında ağızdan ağıza pazarlamanın kilit bir 

önemde olduğunu söylemektedir.  
3. Tüketicilerin % 88'i güvenilir internet sitelerinden elde edilen tavsiyelerin yüz 

yüze tavsiyeler kadar etkili olduğunu düşünmektedir. 
4. Tüketicilerin % 58'i sosyal medya aracılığıyla yaşadıkları pozitif deneyimleri 

şirketlerle paylaşmaktadır.  
5. Ağızdan ağıza iletişim pazarlamanın etkinliğini %54 oranında arttırmaktadır.  
6. Günümüzde kadınların % 89'u arkadaş, aile ve çevrelerinden aldıkları tavsiyelerin 

markaların verdikleri mesajlardan daha güvenilir olduğunu düşünmektedir.    
7. Yeni bir ürün  hakkında bilgi arayan tüketicilerin % 77'si arkadaş ve ailelerinden 

aldıkları bilgileri oldukça ikna edici bulmaktadırlar.  
8. Sosyal medya kanalıyla yeni bir ürün çıktığını duyan tüketicilerin % 43'ü büyük 

olasılıkla o ürünü satın almaktadır.   
Kaynak: https://www.getambassador.com/blog/word-of-mouth-marketing-statistics ve  
http://www.friendbuy.com/blog/word-of-mouth-marketing/: 3.1.2016 
 
 Tüketiciler ağızdan ağıza pazarlama yaparken belirli referans gruplarına ihtiyaç 
duyarlar. Referans grupları insanların tanıdıkları, bildikleri ve güvendikleri kişilerden oluşur. 
Ayrıca referans grupları insanların davranışlarını etkiler ve onlara yön verirler. Dolayısıyla 
referans grupları tüketicilerin satın alma psikolojileri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Arlı, 
2012:157; Yeşil ve Aydın, 2007:76). Tüketicilerin  tercihlerine direk olarak etki eden bu 
gruplar; aile, arkadaşlar, mesleki dernekler, kulüpler, partiler olabilir (Cömert ve Durmaz, 
2006: 351-375). 
 Referans gruplarındaki bazı kimseler tüketiciler açısından daha ön plana 
çıkabilmektedir. Bu insanlar tüketicilerin sözüne güvendikleri, belirli ürün kategorilerinde 
uzman kişilerdir (King ve Summers, 1970: 47; Richins ve Root, 1998: 33; Venkatraman, 
1990: 59). Fikir lideri yada kanaat önderi olan bu insanlar tüketici satın alma sürecine direk 
etki etme yeteneğine sahiptir. İlk olarak 1948 yılında Lazarsfeld, Berelson ve Gaudet 
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tarafından yapılan bir çalışmada  politik fikir liderliği kavramı ele alınmış ve ondan sonra 
kavram tüketici davranışı literatüründe yer almaya başlamıştır (Shah ve Scheufele, 2006: 1-
22). Diğer tüketiciler üzerinde etkili kişiler olarak tanımlanan fikir liderleri (Rogers ve 
Cartano, 1962: 465), belirli ürün kategorilerinde uzman kişiler olarak değerlendirilmektedir 
(Myers ve Robertson, 1972: 41, Grewal vd. 2000: 235-236).  
 Fikir liderleri, arkadaş ya da tanıdık gibi kişinin yakınlarında yer alan herhangi birisi 
olabileceği gibi; doktor, eczacı, diş hekimi, avukat gibi müşterilerine ya da hastalarına 
tavsiyede bulunan profesyoneller de olabilmektedir. Ayrıca sinema, restoran eleştirmenleri, 
tüketicilerle ilgili yayınlarda yazı yazan kişiler de birer fikir lideridir (Hoyer ve Maclnnis, 
2004: 393). 
 Fikir liderleri ürünler hakkında kitle iletişim araçları ve çeşitli kaynaklardan aldıkları 
bilgileri tüketicilere ulaştırarak onlara satın alma konusunda yardımcı olurlar. Bu yardım yüz 
yüze olabileceği gibi internet, gazete, TV gibi kaynaklardan da sağlanabilir. Çok aşamalı 
iletişim modeli fikir liderlerinin ağızdan ağıza iletişim yoluyla tüketicilere ulaşma biçimini 
göstermektedir.    

Şekil 1. Çok Aşamalı iletişim Modeli 

 Kaynak: Schiffman ve Kanuk 2010: 503  
 
 Çok aşamalı iletişim modeline göre televizyon, radyo, gazete, internet vb. kitle iletişim 
araçlarından gelen bilgiler  fikir liderine ulaşırlar (Adım 1a) burada fikir liderleri kendi 
değerlendirmelerini yaparak, düşüncelerini kendilerini takip eden diğer insanlara ulaştırırlar 
(Adım 2). Bu kişiler fikir liderlerinden etkilenirler ve herhangi bir ürün yada hizmete karşı 
düşünceleri şekillenir.  Fikir lideriyle takipleri arasındaki ilişki çift yönlüdür. Modele göre 
tüm tüketiciler fikir liderlerinden etkilenmez. Bazıları kitle iletişim araçlarından gelen bilgileri 
direk olarak almakta ( Adım 1b) ve bu bilgileri diğer insanlarla paylaşmaktadır (Adım 3). 
Dolayısıyla ağızdan ağıza pazarlama yalnızca fikir lideriyle diğer insanlar arasında değil 
tüketicilerin birbirleriyle olan iletişimlerinde de ortaya çıkmaktadır.  
 
 2.ARAŞTIRMA HİPOTEZLERİ 
 
 Kitle iletişiminin yaygınlaştığı günümüzde, tüketicilerin satın alma kararlarının 
yaklaşık %80’i  başka birisinin yapmış olduğu tavsiye neticesinde oluşmaktadır (Voss, 1984: 
10). Fikir liderliği, bir kişinin diğer grup üyeleri üzerinde güçlü bir etkiye sahip olması 
anlamına gelmektedir.  Bu kişiler belirli konularda bilgisi olan, çevrelerini etkileme olasılığı 
yüksek olan bireylerdir. Fikir liderleri, çoğu ürün, hizmet ve pazar hakkında bilgisi sahibidir 
ve bu konularda soruları olan tüketicilere cevap vererek onları yönlendirmektedir  (Çepni, 
2011: 39).  

Araçları 

 

 
 

 

Liderleri Ulaşanlar 

Ulaşanlar 
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 Bu çalışmanın amacı fikir liderlerinin ağızdan ağıza pazarlamadaki rolünü belirleyerek 
tüketici satın alma davranışlarına olan etkilerini incelemektir. Ayrıca fikir liderlerinin 
pazarlama çabalarıyla karşılaştırıldığında ne kadar etkili oldukları anlaşılmaya çalışılmıştır. 
Bu açıklamalardan yola çıkarak aşağıdaki temel hipotezler önerilmiştir:  
 H1: Tüketiciler ürün alırken fikir liderlerinden etkilenirler.  
 Tüketiciler günümüzde bir çok mesajla karşı karşıya kalmaktadır. Bu mesajlar 
arasında hangi iletilerin doğru hangilerinin hatalı olduğu konusunda bir netlik yoktur. Fikir 
liderleri herhangi bir grupta sözlerine güvenilir insanlar oldukları için verdikleri bilgiler 
doğrultusunda tüketicilerin tercihlerini etkilemektedirler. H1 hipotezine göre tüketiciler ürün 
alırken fikir liderlerine danışmaktadırlar. Böylece tüketicilerin tercihlerinde fikir liderlerinin 
etkisi olmaktadır.  
 H2 : Ağızdan ağıza pazarlama yapan tüketiciler fikir liderinden daha çok etkilenirler. 
 Ağızdan ağıza pazarlama yapan tüketiciler satın aldıkları ürün hakkında çevrelerine 
çeşitli değerlendirmelerde bulunma eğilimindedirler. Bu kişiler ürün almadan önce fikir lideri 
adı verilen kişilerin düşüncelerine de başvurmaktadır. Fikir liderleri TV, internet, radyo, yazılı 
basın gibi bir çok kanalda tüketicileri bilinçlendirmektedir. H2 hipotezi ürün hakkında bilgi 
edinen ve ürünü satın aldıktan sonra bu deneyimlerini başkalarıyla paylaşan kişilerin fikir 
liderlerinden daha fazla etkilendikleri varsayımına dayanmaktadır.    
 H3: Fikir liderleri tüketicileri pazarlama çabalarından daha fazla etkiler.  
 İnsanların satın alma karara sürecine ilişkin bir çok teori ortaya atılmıştır. Bu teoriler 
tüketicilerin satın alma süreçlerini açıklamaya yönelik bazı tahminlerde bulunmaktadır. 
İnsanlar bir ürünü satın alırken bir çok faktörden etkilenmektedir. H3  hipotezine göre fikir 
liderleri pazarlama faaliyetlerinden daha fazla tüketicileri etkilemektedir. Bu varsayım 
ağızdan ağıza pazarlamanın firmanın gerçekleştirdiği planlı çabalardan daha etkili olduğunu 
da göstermektedir. Bu hipoteze göre en iyi pazarlama insanların birbirleriyle yaptıkları 
pazarlama şeklidir.  
 
 3.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
 
 Fikir liderinin tüketici satın alma karar sürecini belirlemeye çalışan bu araştırma 
benimsenen yöntem açısından; tümden gelim yönteminin uygulanması, nicel verilerin 
kullanılması, hipotez sınanması ve objektif değerlendirmelerde bulunulması gibi nedenlerle 
pozitivist bir araştırmadır. Bununla birlikte; araştırma konusu, fikir liderinin ağızdan ağıza 
pazarlamada etkinliğinin incelenmesiyle açıklandığı için açıklayıcı bir araştırmadır. 
Araştırma; veri edinme yöntemine göre ise anket yöntemi kullanıldığı için anket 
araştırmasıdır (Altunışık vd., 2010: 62-70).   
 
 3.1.Veri Toplama Yöntemi 
 Çalışmada veri toplama aracı olarak niceliksel bir yöntem olan anket yönteminden 
yararlanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçek, daha önce yayınlanmış çeşitli çalışmalardan 
faydalanılarak yazar tarafından geliştirilmiştir. Ölçek geliştirilirken öncelikle ölçülecek 
değişken belirlenmiş ve tümdengelimci bir anlayış geliştirilmiştir. Ölçekle ilgili madde 
havuzu oluşturulurken kavramsal yapıya uygun durum-bağlam ve ortam belirlenmiş 
cevaplayıcılarla empati yapılarak sorular oluşturulmuştur. Planlanan madde sayısının 2 katı 
kadar soru hazırlanmış, konuda uzman olan kişilere danışılarak ve benzer maddeler elenerek 
ölçeğe son hali verilmiştir. Anket öncelikle 50 kişi üzerinde pilot uygulamaya tabi 
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tutulmuştur. Elde edilen sonuçlar cronbach alfa'da değerlendirilerek güvenilirliği 
incelenmiştir.  
 Anketin;  Birinci bölümün ilk 6 sorusu ağızdan ağıza pazarlamanın ölçülmesinde, 
ikinci 6 sorusu fikir lideri kimliğinin belirlenmesinde, İkinci bölümün ilk 6 sorusu akıllı 
telefon alırken fikir liderinin etkisinin ölçülmesi açısından ele alınmıştır.  
 Ağızdan ağıza pazarlamayla ilgili ifadelerin belirlenmesinde Karaca (2010)'dan, fikir 
lideri kimliğiyle ilgili ifadelerin yer aldığı ölçeğin geliştirilmesinde Lerud, Hjorth ve 
Söderstjerna (2007: 93)'dan, ürün alırken fikir liderinden etkilenmeyi gösteren  ifadelerinin 
oluşturulmasında ise Bansal ve Voyer (2000), O'cass ve Grace (2004)'ın çalışmalarından 
faydalanılmıştır. 
 
 3.2.Evren ve Örneklem 
 Araştırmanın ana kütlesini akıllı telefon kullanan tüketiciler oluşturmaktadır. Ana 
kütlenin tamamına ulaşmak mümkün olmadığından örneklem alma yoluna gidilmiştir. 
Araştırmada örnekleme yöntemi olarak “Kolayda Örnekleme Yöntemi” uygulanmıştır. 
Örneklem büyüklüğü tespit edilirken nicel değişkenler için kullanılan ve sınırsız ya da hacmi 
bilinmeyen evrenler için dikkate alınan örneklem formülünden yararlanılmıştır (Özdamar, 
1999: 260). Araştırmada; güvenirlik düzeyi, hata payı, eksik ya da yanlış kodlama gibi 
nedenlerle değerlendirme dışı kalabilecek anket formları olabileceği ve araştırmacının hedef 
kitleye ulaşma olanakları dikkate alınarak, örneklemin tüm gruplar için eşik (sınır) değeri olan 
n=384 sayısının üzerine çıkılarak 388 anket formuna ulaşılmıştır. 22 adet anket formu eksik 
ya da hatalı doldurulduğundan dolayı analiz dışı tutulmuştur. 
 
 3.3.Verilerin Analizi 
 Araştırmada anket yöntemiyle toplanan veriler; frekans-yüzde dağılımları, aritmetik 
ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanarak betimlenmiştir. Araştırmada anket 
yöntemiyle toplanan veriler SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social Sciences) 
programından faydalanılarak analiz edilmiştir.  
  
 4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 
 
 4.1. Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi 
 Güvenilirlik analizinde iç tutarlılık yöntemiyle hesaplanan Alfa katsayısı  dikkate 
alınmıştır. Alfa katsayısı, ölçekte yer alan k ifadenin varyansları toplamının genel varyansa 
oranlanması ile elde edilen ağırlıklı standart değişim ortalaması olarak ifade edilmektedir. 
Alfa katsayısı, ölçeğin güvenilirliği hesaplanırken aşağıdaki derecelendirmeye göre 
değerlendirilir (Özdamar, 1999: 513-522). 
 0.00 ≤ α < 0.40 Ölçek güvenilir değil,   
 0.40 ≤ α < 0.60 Düşük güvenirlik,   
 0.60 ≤ α < 0.80 Ölçek güvenilir,   
 0.80 ≤ α < 1.00 Ölçeğin güvenirliği yüksek. 
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Tablo 2. Cronbach's Alpha Analizi 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,810 66 

 
    Güvenilirlik analizi sonuçlarına göre anket 0.810 katsayı ile güvenilir bir anket 
kategorisini girmektedir. 
 4.2.Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler 
 Tablo 3'de katılımcıların demografik özellikleri gösterilmektedir. Tablo 3'e göre 
ankete katılanların %45.6'sı erkeklerden oluşmaktadır. En yoğun yaş grubu %31 ile 15-25 yaş 
arasıdır. Çalışma akıllı telefon üzerine olduğu için gençlerin ankete katılması uygundur. 
Öğrenciler % 19, memurlar % 20 oranında ankete dahil olmuştur. Üniversite mezunları %46, 
şehirde yaşayanların oranı %60'dır. Ankete katılanların çoğunluğunu gençler oluşturduğu için 
gelir durumu 0-2000 arasında yoğunlaşmaktadır (%73).  
 

Tablo 3. Katılımcıların Demografik Özellikleri Tablosu 
DEĞİŞKENLER N Yüzde DEĞİŞKENLER N Yüzde 

Cinsiyet   Medeni Durum   

Erkek 177 45,6 Evli 221 57,0 

Kadın 211 54,4 Bekar 167 43,0 
Toplam 388 100,0 Toplam 388 100,0 
Yaş Grupları   Öğrenim   

15-25 122 31,4 İlköğretim 34 8,8 

26-35 106 27,3 Ortaöğretim 40 10,3 

36-45 91 23,5 Lise 119 30,7 

46-55 43 11,1 Üniversite 180 46,4 

56 ve üzeri 26 6,7 Lisans üstü 15 3,9 

Toplam 388 100,0 Toplam 388 100,0 

Meslek   Gelir   

Memur 80 20,6 0-1000 184 47,4 

İşçi 23 5,9 1000-2000 115 29,6 

Ev hanımı 53 13,7 2001-3000 59 15,2 

Öğrenci 75 19,3 3001-4000 19 4,9 

Öğretmen   4001 ve üzeri 11 2,8 

Emekli 28 7,2 Toplam 388 100,0 

Serbest meslek 69  17,8 Yaşanılan Yer   

İşsiz 13 3,4 Büyükşehir 51 13,1 

Çiftçi 8 2,1 Şehir 235 60,6 

Özel Sektör 30 7,7 İlçe 84 21,6 

Toplam 388 100,0 Kasaba 7 1,8 

   Köy 11 2,8 

   Toplam 388 100,0 
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 4.3. Katılımcıların Ağızdan Ağıza Pazarlama Ve Fikir Liderine İlişkin Algıları 
 Bu bölümde katılımcıların ağızdan ağıza pazarlama ve fikir liderine ilişkin 
görüşlerinin yüzde frekans dağılımları, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri her bir 
faktör için ayrı tablolar halinde gösterilmektedir.  
 

Tablo 4. Ağızdan Ağıza Pazarlamayla İlgili İfadeler 
 
Ürünle 
İlgili........... 
 
 

 
Kesinlikle 
Katılmıyor
um 
(%) 

 
Katılmıyor
um 
 
(%) 

 
Kararsızı
m 
 
(%) 

 
Katılıyoru
m 
 
(%) 

 
Kesinlikle 
Katılıyoru
m 
(%) 

 
Ortalam
a  

 
Standart 
sapma 

 
Memnuniyetsizli
ğimi  
anlatırım. 
 

 
3,9 

 
6,2 

 
9,5 

 
44,8 

 
35,6 

 
4.02 

 
1.024 

 
Satın almadığım  
ürünleri de  
tavsiye ederim. 
 

 
5,9 

 
14,9 

 
12,6 

 
39,4 

 
27,1 

 
3.67 

 
1.192 

 
Bilgileri 
internette  
paylaşırım. 
 

 
30,4 

 
25,0 

 
14,4 

 
20,4 

 
9,8 

 
2.54 

 
1.362 

 
Memnuniyetimi  
çevremdekilere  
anlatırım. 

 
0 

 
4.1 

 
2.1 

 
39,7 

 
54,1 

 
4.44 

 
0.732 

 
Konuşmak  
hoşuma gider. 
 

 
4,6 

 
12,9 

 
14,9 

 
43,3 

 
24,2 

 
3.70 

 
1.112 

 
Şikayetim 
olduğunda 
firmayı 
kötülerim. 

 
8.2 

 
10.8 

 
20.6 

 
33.8 

 
26.5 

 
3.60 

 
1.219 

 
 Tablo 4 katılımcıların ağızdan ağıza pazarlama  yapıp yapmadıklarını göstermektedir. 
Tabloya göre olumsuz (negatif) ağızdan ağıza pazarlama yapanlar % 80 civarındadır. Bu oran 
tüketicilerin memnuniyetsizliklerini yaygın bir şekilde diğer insanlarla paylaştıklarının 
göstergesidir. Olumlu (pozitif) ağızdan ağıza pazarlama ifadelerine bakıldığında tüketicilerin 
% 93 oranında ürünle ilgili memnuniyetlerini çevrelerindeki insanlara anlattıkları 
görülmektedir. Bu rakamlara göre olumlu ağızdan ağıza pazarlama, olumsuz ağızdan ağıza 
pazarlamadan daha yüksek çıkmaktadır.  
 İnsanların satın almadıkları ürünler hakkında da çevrelerindeki insanlara bilgi 
vermektedir (%63). Dolayısıyla tüketicileri herhangi bir ürün yada hizmet hakkında 
konuşmaları için o ürünü satın almalarına gerek yoktur. Tablo 4'deki viral pazarlamayı ölçen 
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ifade "Ürünle ilgili bilgileri internetten paylaşırım" görüşüdür. Buna göre viral pazarlama 
yapanlar % 30 civarındadır. Göreceli olarak düşük gibi gözükse de internet üzerinden 
bilgilerin hızlı bir şekilde yayıldığı göz önüne alındığında bu rakam hiç de küçümsenmeyecek 
bir seviyededir.  
 

Tablo 5. Ürün Alırken Fikir Liderinden Etkilenmeyi Gösteren İfadeler 
 
Akıllı Telefon 
Alırken........... 

 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
(%) 

 
Katılmıyorum 

 
(%) 

 
Kararsızım 

 
(%) 

 
Katılıyorum 

 
(%) 

 
Kesinlikle 

Katılıyorum 
(%) 

 
Ortalama  

 
Standart 
sapma 

 
Fikrine güvendiğim  
birinden 
yardım istedim. 
 

 
5,7 

 
9,3 

 
3,9 

 
44,1 

 
37,1 

 
3,98 

 
1,138 

 
Beni satın almaya  
iten en önemli faktör  
fikrine danıştığım 
kişidir. 

 
 

12,4 

 
 

20,4 

 
 

17,0 

 
 

35,1 

 
 

15,2 

 
 

3,20 

 
 

1,273 

 
Fikir sorduğum  
kişiden akıllı 
telefonla ilgili bir çok  
bilgi edinmişimdir. 
 

 
6,7 

 
12,4 

 
16,8 

 
47,4 

 
16,8 

 
3,55 

 
1.111 

 
İnternetten  
uzmanların yorumlarını 
okudum. 

 
13,9 

 
23,5 

 
11,3 

 
35,8 

 
15,5 

 
3,15 

 
1,322 

 
Uzman gördüğüm 
kişileri tv,  
radyo, gazete gibi  
kanallardan takip ettim. 

 
13,9 

 
29,6 

 
13,7 

 
33,2 

 
9,5 

 
2.95 

 
1,252 

 
 Tablo 5'de akıllı telefon alırken tüketicilerin fikir liderlerinden ne oranda etkilendikleri 
gösterilmektedir. Tabloya göre katılımcıların % 81'i telefon alırken fikir lideri olarak gördüğü 
birinden yardım istemiştir. Bunun yanında tüketicileri akıllı telefon almaya iten en önemli 
faktörün fikir lideri olduğu görülmektedir (%60). Bu oran insanları satın almaya teşvik eden 
bir kişinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Fikir lideri  olarak görülen kişi yalnızca 
ürünler hakkında bilgi vermemekte aynı zamanda satın alma kararının oluşmasında da etkili 
olmaktadır. Tablo 5'de yer alan  "Fikir liderlerinin görüşlerini internetten okudum" (% 50) ve  
"Uzman gördüğüm kişilerin görüşlerini TV, Radyo, Gazete gibi kanallardan takip ettim" 
(%42) ifadeleri fikir lideri olarak görülen kişilerin yalnızca yakın çevrede bulunan bir tanıdık 
olmadığını, insanların bazı profesyonel ve uzmanları da fikir lideri olarak görebileceklerini 
göstermektedir. 
 Tablo 5'den elde edilen bulgulara göre tüketiciler ürün alırken fikir liderlerine 
danışmakta ve onlardan etkilenmektedir. Bu durumda "H1: Tüketiciler ürün alırken fikir 
liderlerinden etkilenirler". Hipotezi kabul edilmiştir.   
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Tablo 6. Ağızdan Ağıza Pazarlama ile Fikir Liderinden Etkilenme Arasındaki İlişkiyi 
Gösteren Korelasyon Tablosu 

 
Korelasyonlar 

 
Ağızdan 

Ağıza 
Pazarlama 

Fikir Liderinden 
Etkilenme 

Ağızdan Ağıza 
Pazarlama 

Pearson Correlation 1 ,315** 
Sig. (2-tailed)  ,000 

N 388 388 
Fikir Liderinden 
Etkilenme 

Pearson Correlation ,315** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 388 388 

**. Korelasyon anlamlılığı 0.01 seviyesindedir. (2-tailed). 
  
 Tablo 6 ağızdan ağıza pazarlama ile fikir liderinden etkilenme arasındaki ilişkiyi 
göstermektedir. Buna göre ağızdan ağıza pazarlama yapan tüketiciler ürünü satın almadan 
önce fikir liderlerini TV, internet, radyo, yazılı basın vb. kaynaklardan takip etmektedir.  
 Tablo 6'ya göre ağızdan ağıza pazarlama ile fikir lideri arasında orta derecede, pozitif 
doğrusal bir ilişki söz konusudur (r =,315). Bu sonuca göre ağızdan ağıza pazarlama yapan 
kişilerin fikir liderlerinden daha fazla etkilendikleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Ağızdan ağıza 
pazarlama yapan kişilerin ürünleri daha yakından takip ederek, elde ettikleri bilgileri başka 
insanlarla paylaştıkları görülmektedir. Bu bilgi edinme sürecinde fikir liderlerinin önemli bir 
payı vardır. Dolayısıyla H2 : "Ağızdan ağıza pazarlama yapan tüketiciler fikir liderinden daha 
çok etkilenirler". Hipotezi kabul edilmiştir.  
 

Tablo 7. Pazarlama Çabalarının Etkisiyle Fikir Liderinin Etkisinin Karşılaştırılması 
 
Fikir Lideri....... 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

(%) 

    Katılmıyorum 
 

(%) 

Kararsızım 
 

(%) 

Katılıyorum 
 

(%) 

Kesinlikle 
Katılıyorum 

(%) 

 
Ortalama  

 
Standart 
sapma 

Beni 
reklamlardan daha  
çok etkiledi. 

 
10,3 

 
23,7 

 
19,6 

 
32,5 

 
13,9 

 
3.16 

 
1.229 

Beni ürünün 
markasından daha çok 
etkiledi. 

 
11,9 

 
22,7 

 
17,5 

 
31,4 

 
16,5 

 
3.18 

 
1.283 

 
Fiyattan daha önemli bir 
satın alma sebebidir.  

 
8,8 

 
26,3 

 
21,1 

 
29,6 

14,2 3.14 1.209 

Satış elemanından daha 
güvenilir bir bilgi 
kaynağıdır.  

 
8,5 

 
22,4 

 
20,1 

 
34,0 

 
14,9 

 
3.24 

 
1.203 

  
 Tablo 7 firmaların yaptıkları pazarlama faaliyetleri ile fikir liderinin etkisini tüketici 
tercihleri açısından karşılaştırmaktadır. Fikir lideri tüketicileri reklamlardan %51, markadan 
%48, ürün fiyatından %43, satış elemanından %48 daha fazla etkilenmektedir. Tablo 7 genel 
olarak incelendiğinde pazarlama çabaları fikir liderine oranla tüketicileri biraz daha fazla 
etkilemektedir. İkisi arasında dengeye yakın bir oran görülmektedir. Fikir liderleri ne kadar 
etkiliyse pazarlama çabaları da en az onun kadar tüketicileri etkilemektedir. Çıkan sonuçlara 
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göre "H3: Fikir liderleri tüketicileri pazarlama çabalarından daha fazla etkiler" hipotezi 
reddedilmiştir.  
 
 
 
 

Tablo 8. Fikir Liderinin Tanımlanmasını Gösteren Yüzdelik Dağılım Tablosu 
 
Fikir Liderinin  
........... 

 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
(%) 

 
Katılmıyorum 

 
(%) 

 
Kararsızım 

 
(%) 

 
Katılıyorum 

 
(%) 

 
Kesinlikle 

Katılıyorum 
(%) 

 
Ortalama  

 
Standart 
Sapma 

  
Gelir düzeyi 
önemlidir.  
 

 
25,3 

 
33,8 

 
15,5 

 
18,3 

 
7,2 

 
2.48 

 
1.248 

 
Ürünle ilgili bilgi 
düzeyi önemlidir. 

 
4,9 

 
12,6 

 
12,6 

 
45,4 

 
24,5 

 
3.72 

 
1.114 

 
Eğitim düzeyi 
 önemlidir. 
 

 
14,2 

 
25,0 

 
18,0 

 
28,9 

 
13,9 

 
3.03 

 
1.291 

 
Mesleği 
önemlidir. 

 
22,4 

 
27,3 

 
18,6 

 
22,2 

 
9,5 

 
2.69 

 
1.297 

 
 Tablo 8'de fikir liderini tanımlayan ifadelere yer verilmiştir. Tabloya göre fikir 
liderinde bulunması gereken en önemli özellik ürünle alakalı bilgi düzeyidir (%70). 
Dolayısıyla fikir liderleri yalnızca bazı ürünler için otorite olarak kabul edilmektedir. Mutlak 
bir fikir liderliği söz konusu değildir. Fikir liderinin eğitim seviyesi ikinci en önemli 
özellikleri olarak öne çıkmaktadır (%43). Meslek ise fikir lideri olmada çok önemli bir etken 
olarak görülmemektedir (%30). Her meslekten insan yeterli bilgi düzeyine sahipse fikir lideri 
olabilmektedir. 
 

Tablo 9. Fikir Liderinin Yakınlık Derecesini Gösteren Frekans Tablosu 
 
Yakınlık  
Derecesi 

 
Evet 

 
Yüzde 

(%) 

 
Hayır 

 
Yüzde 

(%) 
Aile Mensubu (Anne, 
Baba,Kardeş,Eş) 

191 49.2 197 50.8 

 
Arkadaşım 

241 62.1 147 37.9 

 
Akrabam 

135 34.8 253 65.2 

 
Gazete/Dergi yazarı 

65 16.8 323 83.2 

Sosyal medyadan 
takip ettiğim uzman 

100 28.8 288 74.2 

 
TV/Radyo yorumcusu 

39 10.1 349 89.9 
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Teknoloji mağazası 
elemanı 

124 32 264 68 

  
 Tablo 9 tüketicilerin fikir lideri olarak gördükleri kişilerle yakınlık derecesini 
göstermektedir. Tabloya göre insanlar en fazla arkadaş çevrelerinden kişileri fikir lideri olarak 
değerlendirmektedir (%62). Bunu (% 49) ile aile çevresi takip etmektedir. Akrabalar ise 
(%34) oranında fikir lideri olarak görülmektedir. Teknoloji mağazası elemanları (%32), 
sosyal medyadan takip edilen uzmanlar (%28), Radyo/TV yorumcuları (%10) oranında fikir 
lideri olarak görülmektedir. Tablo 9 genel olarak değerlendirildiğinde insanların kendilerine 
yakın olan eş, dost, akraba vb kişileri fikir lideri olarak gördükleri ve onları satın alma 
kararlarına dahil ettiklerini söyleyebiliriz. Satış elemanlarıyla yüz yüze gerçekleştirilen 
görüşmelerin de tüketici tercihlerinde  etkili olduğu da görülmektedir. Ancak internetten yada 
TV'den yorum yapan kişilerin satın alma kararları üzerine çok büyük bir etkisinin olmadığı 
ortaya çıkmaktadır.  
 
 4.4 Katılımcıların Ağızdan Ağıza Pazarlama ve Fikir Liderinden Etkilenmeye 
İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması 
 
 Katılımcıların ağızdan ağıza pazarlamaya ilişkin görüşlerinin, cinsiyetlere göre 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan t-testi sonuçlarına yönelik bulgular 
Tablo 10’da yer almaktadır.    
 
Tablo 10. Katılımcıların Ağızdan Ağıza Pazarlamaya İlişkin Görüşlerini Cinsiyete Göre 

Karşılaştıran t-testi Tablosu 
Boyutlar Cinsiyet n X s.s t p 

 
Memnuniyetsizliğimi  
anlatırım. 
 

Erkek 177 4,09 1,013 1.230 ,219 

Kadın 211 3,96 1,032 

 
Satın almadığım  
ürünleri de  
tavsiye ederim. 
 

Erkek 177 3,85 1,125 2.746 ,006 

Kadın 211 3,52 1,228 

 
Bilgileri internette  
paylaşırım. 
 

Erkek 177 2,64 1,395 1.363 ,174 

Kadın 211 2,45 1,332 

 
Memnuniyetimi  
çevremdekilere  
anlatırım. 

Erkek 177 4,42 ,688 -,355 ,723 

Kadın 211 4,45 ,769 

 
Konuşmak  
hoşuma gider. 
 

Erkek 177 3,60 1,183 1.485 ,138 

Kadın 211 3,77 1,044 

 
Şikayetim olduğunda 
firmayı kötülerim. 

Erkek 177 3,66 1,270 .971 ,332 

Kadın 211 3,54 1,176 

*: P< 0.05, X:Aritmetik Ort.,  s.s.: Standart sapma. 
  
 Tablo 10'da katılımcıların cinsiyetine göre, ağızdan ağıza pazarlamaya yönelik 
boyutlara ilişkin ifadelere verilen yanıtlar arasında istatistiksel olarak farklılık vardır (p=.006< 
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p= .05). "Satın almadığım ürünleri de tavsiye ederim" ifadesine erkekler kadınlara oranla daha 
fazla katılmaktadır. Diğer ifadelere katılım oranlarında istatistiksel bir farklılık söz konusu 
değildir.   
 

Tablo 11. Katılımcıların Fikir Liderinden Etkilenmeye İlişkin Görüşlerini Cinsiyete 
Göre Karşılaştıran t-testi Tablosu 

Boyutlar Cinsiyet n X s.s t p 

 
Fikrine güvendiğim  
birinden 
yardım istedim 

Erkek 177 3,97 1,071 -,170 ,865 

Kadın 211 3,99 1,193 

 
Beni satın almaya  
iten en önemli faktör  
fikrine danıştığım 
kişidir 

Erkek 177 3,20 1,234 -,083 ,964 

Kadın 211 3,21 1,307 

 
Fikir sorduğum  
kişiden akıllı 
telefonla ilgili bir çok  
bilgi edinmişimdir. 
 

Erkek 177 3,54 1,138 -,149 ,882 

Kadın 211 3,56 1,091 

 
İnternetten  
uzmanların yorumlarını 
okudum. 

Erkek 177 3,24 1,320 1,215 ,229 

Kadın 211 3,08 1,323 

 
Uzman gördüğüm 
kişileri tv, radyo, 
 gazete gibi  
kanallardan takip ettim. 

Erkek 177 2,99 1,208 ,661 ,509 

Kadın 211 2,91 1,290 

*: P< 0.05, X:Aritmetik Ort.,  s.s.: Standart sapma. 
  
 Tablo 11'de katılımcıların fikir liderinden etkilenmeye ilişkin görüşleri cinsiyete göre 
karşılaştırılmıştır. Çıkan sonuçlara göre "Fikrine güvendiğim birinden yardım istedim" 
ifadesine katılım oranı kadınlarda diğer tüm değişkenlerden daha fazla çıkmıştır (X=3.99). 
"Uzman gördüğüm kişileri TV, radyo, gazete vb. kanallardan takip ettim" ifadesi ise 
kadınların en az katıldıkları düşüncedir (X=2,91). Bazı farklılıklar olmasına karşın cinsiyet 
değişkeni ile fikir liderinden etkilenme arasında istatistiksel bir farklılık yoktur.   
 

Tablo 12. Katılımcıların Ağızdan Ağıza Pazarlamaya İlişkin Görüşlerinin Gelir 
Durumuna Göre Karşılaştıran Varyans Analizi Sonuçları 

 

 
N Ortalama Standart Sapma Standart Hata 

 
F 

Sig 
(Anlamlılık 

Düzeyi) 

0-1000 184 3,5833 ,59827 ,04410 1,825 ,123 

1001-2000 115 3,6971 ,55654 ,05190   

2001-3000 59 3,7910 ,46895 ,06105   

3001-4000 19 3,7544 ,72087 ,16538   

4001 ve üzeri 11 3,6818 ,66020 ,19906   

Toplam 388 3,6598 ,57892 ,02939   
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 Tablo 12'de katılımcıların ağızdan ağıza pazarlamaya ilişkin görüşleri gelir 
durumlarına göre karşılaştırılmıştır. Çıkan sonuçlara göre tüm gelir gruplarının ağızdan ağıza 
pazarlama yapma oranları yüksektir. Özellikle bu oran 2001-3000 TL gelire sahip 
katılımcılarda  en yüksek seviyededir (Ortalama=3,7910). Ancak bu farklılık düşük seviyede 
olduğu için gelir durumu ile ağızdan ağıza pazarlama arasında istatistiksek bir ilişki söz 
konusu değildir (p=.123 > p= .05).  
 

Tablo 13. Katılımcıların Fikir Liderinden Etkilenmeye İlişkin Görüşlerinin Gelir 
Durumuna Göre Karşılaştıran Varyans Analizi Sonuçları 

 

 
N Ortalama Standart Sapma 

Standart 
Hata 

 
F 

Sig 
(Anlamlılık 

Düzeyi) 
0-1000 184 3,3435 ,88229 ,06504   
1001-2000 115 3,3217 ,78212 ,07293 ,977 ,420 
2001-3000 59 3,5153 ,57918 ,07540   
3001-4000 19 3,5263 ,85430 ,19599   
4001 ve üzeri 11 3,1636 ,84294 ,25416   
Toplam 388 3,3670 ,81087 ,04117   

  
 Tablo 13 gelir durumu ile fikir liderinden etkilenme arasındaki ilişkiyi göstermektedir. 
Tabloya göre fikir liderinden en az etkilenen kesim 4001 TL ve üzeri aylık gelire sahip olan 
kişilerdir (Ortalama=3,1636). Gelir durumu yüksek olan bu kesim ürün alırken fikir liderinin 
görüşlerine diğerlerine oranla daha az önem vermektedir. Ancak tüm gelir durumundaki 
katılımcılar birbirine yakın seviyelerde fikir liderinden etkilendikleri için gelir durumları ile 
fikir liderinden etkilenmeleri arasında istatistiksel bir farklılık söz konusu değildir (p=.420 > 
p= .05).  
 

Tablo 14. Katılımcıların Ağızdan Ağıza Pazarlamaya İlişkin Görüşlerinin Eğitim 
Durumuna Göre Karşılaştıran Varyans Analizi Sonuçları 

 
 N Ortalama Standart Sapma 

Standart 
Hata 

 
F 

Sig 
(Anlamlılık 

Düzeyi) 
İlkokul 34 3,5931 ,70971 ,12171 1,659 ,159 
Ortaokul 40 3,6000 ,68646 ,10854   
Lise 119 3,6401 ,59659 ,05469   
Üniversite 180 3,6694 ,52246 ,03894   
Yüksek lisans ve üzeri 15 4,0111 ,34195 ,08829   
Toplam 388 3,6598 ,57892 ,02939   

 
 Tablo 14'e göre katılımcıların eğitim durumu yükseldikçe ağızdan ağıza pazarlama 
yapma eğilimleri de artmaktadır. Eğitim seviyesi yüksek lisans ve üzeri olan katılımcılar 
aldıkları ürünlerle ilgili en fazla paylaşım yapan kişilerdir (Ortalama=4.0111). Ancak bu 
farklılık istatistiksel olarak  anlamlı değildir (p=.159 > p= .05). Dolayısıyla eğitim durumu 
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ağızdan ağıza pazarlamayı etkilememektedir. Tüm eğitim seviyelerindeki katılımcılar yüksek 
oranda satın aldıkları ürünler hakkında başka kişilerle düşüncelerini paylaşmaktadır.   
 

Tablo 15. Katılımcıların Fikir Liderinden Etkilenmeye İlişkin Görüşlerinin Eğitim 
Durumuna Göre Karşılaştıran Varyans Analizi Sonuçları 

 
N Ortalama Standart Sapma 

Standart 
Hata 

 
F 

Sig 
(Anlamlılık 

Düzeyi) 
İlkokul 34 3,1588 ,70458 ,12083 1,636 ,164 
Ortaokul 40 3,4900 ,69126 ,10930   
Lise 119 3,4118 ,83414 ,07647   
Üniversite 180 3,3222 ,83616 ,06232   
Yüksek Lisans ve üzeri 15 3,6933 ,75163 ,19407   
Toplam 388 3,3670 ,81087 ,04117   

  
 Tablo 15'de fikir liderinden etkilenme ile eğitim durumu karşılaştırılmaktadır.  Çıkan 
sonuçlara göre fikir liderinden en az etkilenen kesim ilkokul mezunlarıdır (Ortalama=3,1588). 
En fazla etkilenen katılımcılar ise yüksek lisans ve üzeri eğitim almış kişilerdir 
(Ortalama=3,6933).   Genel olarak incelendiğinde katılımcıların eğitim durumları ile fikir 
liderinden etkilenmeleri arasında büyük bir farklılık görülmemektedir. Bu yüzden eğitim 
durumu ile fikir liderinden etkilenme arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır (p=.159 > p= .05).  
 
 5. SONUÇ  
 Ağızdan ağıza pazarlama ürünler hakkında bilginin yayılması ve satış faaliyetinin 
gerçekleşmesi açısından oldukça önemlidir. İnsanların birbirlerine bilinçli yada bilinçsiz bir 
şekilde yaptıkları bu faaliyet bir tanıtım ve satış etkinliği olduğu için pazarlama çabası olarak 
kabul edilmektedir. En iyi reklamı müşteri yapar sözünün kanıtı olan ağızdan ağıza 
pazarlama, son yıllarda firmalar tarafından da önemle üzerinde durulan bir konudur. İnternet 
üzerinden yayılan viral videolar yada gerilla pazarlama yöntemleri ağızdan ağıza pazarlama 
çabalarını kuvvetlendirmek için gerçekleştirilmektedir. İnsanlar herhangi bir ürün yada hizmet 
hakkında ne kadar çok konuşur ve paylaşım yaparlarsa ürünün o oranda tanıtımı olmaktadır. 
Günümüzün teknoloji ve iletişim çağı bu çabayı oldukça kolaylaştırmaktadır.  
 Fikir liderleri ağızdan ağıza pazarlamanın önemli bir elemanıdır. İnsanlar ürün 
hakkında kendi aralarında konuşurlarken, düşüncelerine önem verdikleri insanların da 
fikirlerine  önem vermektedir.  Fikir liderleri bir tartışmayı başlatan kişiler oldukları gibi aynı 
zamanda bir ürünün direk olarak satın alınmasını da sağlayabilmektedirler. Medya 
kanallarından gelen çeşitli bilgiler fikir liderlerine ulaşmakta onlardan etkilenerek tüketicilere 
ulaşmaktadır. Fikir liderleri ürün konusunda uzman olan profesyonellerden oluşmak zorunda 
değildir. Bir arkadaş yada akraba da fikir lideri olarak görülebilmektedir.  İnsanlar 
günümüzün reklam bombardımanı altında hangi mesajların ne kadar doğru olduğu konusunda 
şüphe içerisinde kalmaktadır. Bu durum onları sözlerine güvendikleri kişilere 
yönlendirmektedir.  
 Bu çalışmada fikir liderlerinin ürün tercihlerinde tüketiciler üzerinde ne kadar etkili 
olduğu göstermektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; insanlar büyük bir oranda 
ağızdan ağıza pazarlama yapmaktadır  (Tablo 4). Çalışmada literatürün aksine (Kotler, 1991: 
125) olumlu ağızdan ağıza pazarlama olumsuza göre daha yüksek çıkmaktadır. Bu sonucun 
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çıkmasının nedeni, her ülkenin kendine has kültürel dokusunun farklı olmasından 
kaynaklanabilir. Bu güne kadar yapılan çalışmaların çoğu yurt dışında gerçekleştirilmiştir. 
Dolayısıyla çıkan sonuçlar Türkiye'dekinden farklı olabilir. Ayrıca yapılan çalışmalar daha 
eski tarihlerde gerçekleştirilmiştir. Günümüzde daha fazla ağızdan ağıza pazarlama 
yapılmaktadır. Bu durum olumlu (pozitif) ağızdan ağıza pazarlamanın artmasına neden 
olmuştur.   
 Tablo 5'e göre tüketiciler ürün satın alırken fikir liderlerinden etkilenmektedirler. 
İnsanların % 81'i akıllı telefon alırken fikir liderine danışmaktadırlar. Yaklaşık % 50'si ise 
akıllı telefon almada en önemli etkenin fikir lideri olduğunu düşünmektedir. Çıkan sonuçlara 
göre fikir liderleri tüketicileri etkilemede çok önemli bir kaynak olarak görülmektedir. 
Yapılan çalışma akıllı telefon gibi yeni ve teknolojik bir ürün üzerine olduğu için insanların 
başka kişilere akıl danışması normaldir. Farklı ürünler üzerine yapılacak bir çalışma fikir 
liderinin etkinliğini ölçmede daha farklı sonuçların çıkmasına neden olabilir.  
 Tablo 6'da ağızdan ağıza pazarlama yapan kişilerin fikir liderlerinden ne oranda 
etkilendikleri gösterilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre ağızdan ağıza pazarlama ile fikir 
liderinden etkilenme arasında orta dereceli pozitif bir ilişki bulunmaktadır (r =,315). Buna 
göre ürün hakkında konuşmaktan hoşlanan tüketicilerin fikir liderlerinde de daha fazla 
etkilendikleri görülmektedir.  Ağızdan ağıza pazarlama yapmak için ürün hakkında daha fazla 
bilgiye sahip olunması gerektiği düşünüldüğünde bu sonucun ortaya çıkması normal 
görülmelidir. Ayrıca ağızdan ağıza pazarlama yapan kişilerin fikir liderinden bilgi alma ve 
çevrelerine bu bilgiyi paylaşma şeklinde çift yönlü bir ilişki içersinde olduğu da korelasyon 
analizi neticesinde ortaya çıkmıştır.  
 Çalışmanın başka bir sonucuna göre pazarlama çabaları ile fikir liderinin etkisi 
birbirine yakındır (Tablo 7). Firmaların bilinçli bir şekilde  ve maliyetine katlanarak yaptıkları 
pazarlama çabaları tüketicileri etkilemektedir ancak fikir liderlerinin etkisi de ona yakın bir 
seviyededir. Dolayısıyla işletmeler pazarlama faaliyetleri gerçekleştirirken mutlaka fikir 
liderlerini göz önünde bulundurmalı ve onlara özel bazı çabalar içerisinde olmalıdırlar. Ayrıca 
her bir kişi çevresindeki insanlar için fikir lideri olabileceği için tüm tüketicilerin 
memnuniyetini kazanmaya çalışmak gerekmektir.  
 Fikir liderinin tanımlanmasına baktığımızda çalışmaya göre fikir liderlerinin en önemli 
özelliğinin ürünle ilgili bilgi düzeyi olduğu görülmektedir. Eğitim düzeyi de diğer önemli bir 
faktör olarak karşımıza çıkmaktadır (Tablo 8). Ayrıca insanlar tanıdıkları kişileri daha fazla 
fikir lideri olarak kabul etmektedir (Tablo 9). Arkadaşlar ve aile en önemli fikir danışılan 
gruplardır. TV/radyo'daki uzmanlar yada sosyal medyadaki kişiler yakın çevreye oranla daha 
az etkiye sahiptir. Ancak bu kişilerin çok geniş kitlelere hitap ettikleri düşünüldüğünde 
pazarlama açısından ne kadar önemli oldukları açıkça görülecektir.  
 Tablo 10 ve 11'de ağızdan ağıza pazarlama ve fikir liderinden etkilenmeyi cinsiyet 
değişkenine göre karşılaştıran t-testi bulgularına yer verilmiştir. Tablolardan elde edilen 
sonuçlara göre cinsiyet tek başına ağızdan ağıza pazarlamayı yada fikir liderinden etkilenme 
derecesini belirlememektedir. Günümüzde kadın ve erkeğin iş yaşamına birlikte katılmaları, 
toplum içindeki rollerinin benzeşmesi ve kitle iletişim araçlarına ulaşmada yaşanan gelişmeler 
hem ağızdan ağıza pazarlamayı hem de fikir liderinden etkilenmeyi daha kolay hale 
getirmiştir. 
 Tablo 12 ve 13'de katılımcıların gelir durumuna göre ağızdan ağıza pazarlama yapma 
ve fikir liderinde etkilenme dereceleri ölçülmüştür. Çıkan sonuçlara göre gelir durumu en 
yüksek olan katılımcılar fikir liderlerinden en az etkilenmektedir. Maddi gelişmişlik seviyesi 
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fikir liderinden edinilen bilgi ihtiyacını azaltmıştır. Ancak iki tablo birlikte ele alındığında 
gelir seviyesinin tek başına bir belirleyici değildir. Günümüzde üretimin artması, her bütçeye 
göre ürünlerin bulunması, tüketiciler açısından satın almayı kolaylaştırmıştır. Küreselleşmeyle 
birlikte ortaya çıkan tüketim toplumu insanları daha çok ürün almaya teşvik etmiştir. Sürekli 
yaratılan yeniden tüketim, insanları satın aldıkları ürünler hakkında konuşmaya teşvik 
etmektedir. Bu iletişimin önemli bir parçası olan fikir liderleri de toplumun her kesimini ürün 
tercihlerinde yönlendirmektedir.  
   Tablo 14 ve 15'de ağızdan ağıza pazarlama ve fikir liderinden etkilenme, katılımcıların 
eğitim durumuna göre değerlendirilmiştir. Çıkan sonuçlara göre ağızdan ağıza pazarlama ve 
fikir liderinden etkilenme seviyesi yüksek lisan ve üzeri eğitim almış kişilerde daha fazladır. 
Eğitim seviyesi insanların satın aldıkları ürünlere karşı daha bilinçli olmaları sonucunu 
doğurmuştur. Bu anlamda eğitimli kişilerin satın aldıkları ürünler konusunda daha seçici ve 
dikkatli olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü fikir liderlerinin önemsenmesi ve satın alınan 
ürünler hakkında değerlendirme yapılması eğitimli kişilerin ürünlere yaklaşım şeklinin daha 
bilinçli olduğunu göstermektedir. Tablo 14 ve 15 birlikte değerlendirildiğinde eğitim 
durumunun ağızdan ağıza pazarlama ve fikir liderinden etkilenme konusunda bazı 
farklılıklara yol açtığı görülmektedir. Ancak bu durum istatistiksel olarak anlamlı değildir 
(p=.159, p=.164 > p= .05).  Eğitimli kişiler diğerlerine oranla ağızdan ağıza iletişimde daha 
aktif yer almaktadırlar ancak tüm eğitim seviyesindeki tüketiciler, ürünü almadan önce fikir 
liderlerinin düşüncelerini takip etmekte ve aldıkları ürünlerle ilgili başka insanlara paylaşım 
yapmaktadırlar.  
 Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre bazı önerilerde bulunmak yerinde olacaktır; 

 Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre tüketicilerin ağızdan ağıza pazarlama yapma 
oranları % 80'den fazladır. İşletmelerin bu durumu göz önüne alarak pazarlama 
stratejilerini belirlemeleri gerekmektedir. Özellikle viral videolar, gerilla pazarlama 
teknikleri ve deneyimsel pazarlama bu açıdan önem kazanmaktadır. Ayrıca müşteri 
ilişkileri yönetimi konusunda işletmeler oldukça titiz davranmak zorundadırlar. En iyi 
reklamın müşteri memnuniyeti olduğu düşüncesi günümüzde daha büyük bir öneme 
sahip olmuştur.  

 Fikir liderleri tüketicilerin satın alma kararlarını etkilemektedir. Fikir liderini yalnızca 
kitle iletişim araçlarında düşüncelerini aktaran kişiler olarak görmek yanlıştır. Bir çok 
kişi için fikir lideri aile mensubu, arkadaş, akraba gibi yakın kimselerdir. Çalışmadan 
elde edilen sonuçlara göre tüketicilerin yakınları fikir lideri konumunda bulunmakta 
ve satın alma kararına büyük ölçüde etki etmektedir. Pazarlama faaliyeti yürütürken 
işletmeler ürünü yalnızca satın alan kişiye satmamaktadır. Bu tüketicilerin yakın 
çevrelerinde bulunanlar da bu alışverişten daha sonraki dönemlerde etkilenecektir.  

 Küresel dünya yalnızca fiziksel sınırları ortadan kaldırmamıştır. Aynı zamanda alıcı ve 
satıcı arasındaki engellerde ortadan kalkmıştır. Yapılan her bir işlem hakkında bilgi 
almak kolaylaşmıştır. Bu anlamda açık bir iletişim sistemi kurarak müşteri odaklı bir 
yaklaşımın sergilenmesi firmalar açısından hayati önemdedir.  

 Pazarlama faaliyetleri çeşitli yöntem ve tekniklerle gelişmektedir. Reklam yapma 
imkanları işletmeler açısından kolaylaşmıştır. Bu durum işletmelere ayrıcalıklı bir 
avantaj sağlasa da içerisinde bazı dezavantajları barındırmaktadır. Günümüz 
tüketicileri büyük bir mesaj bombardımanına maruz kalmaktadır. Bunun sonucunda 
tüketiciler hangi iletinin doğru hangisinin yanlış olduğunu bilememektedir. 
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Dolayısıyla reklam önemini bir noktadan sonra kaybetmekte ve yerini müşteriye özel 
etkinliklere bırakmaktadır.  

  
 Ağızdan ağıza pazarlamada fikir liderleri kilit bir öneme sahiptir. Günümüzde bir çok 
insan başka insanlar tarafından fikir lideri olarak görülmektedir. Firmaların ulaşabileceği az 
sayıdaki liderinden çok daha fazlası söz konusudur. Ağızdan ağıza pazarlamanın ürün 
tercihinde ne kadar etkili olduğunu da düşünürsek işletmelerin her müşteriye bir lider gibi 
davranması gerekmektedir. Kaybedilebilecek müşteriler yalnız kendisini değil diğer insanları 
da firmadan uzaklaştırmaktadır. Dolayısıyla günümüzde bir aslında çoktur. Bunu göz önüne 
almak her firma açısından bir zorunluluktur.  
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KURUMSAL REKLAM VE MİZAH 

 
 

Melek HANCI* 
 
 

Öz 
Reklam, bir markanın veya kurum/kuruluşların ürün ve hizmetlerinin tanıtımlarında kullandıkları kitle iletişim 
araçlarının tümüyle yapılan imaj çalışmalarıdır.  
Kurumsal reklam ise, bir kuruluşun ürünlerinin/hizmetlerinin reklamı yerine, o kuruluşla ilgili olumlu bir imaj 
yaratmak için yapılan reklamlardır. Yapılan bu reklamlarda kurum kar amacı gütmez, kurum ile ilgili tanıtımlar 
ve hatırlatmalar yapılır. 
Kurumsal reklamlar ile mizahi ögelerin birleşimi firmalar açısından izlenebilirliği önemli ölçütte artıran bir 
reklam yaklaşım biçimidir. Mizah, eğlendirici ve sempatiktir. Mizah yaklaşımı kurum için hedef kitlenin hem 
eğlendiği hem de reklamdaki mesajın anlık olarak iletilme sürecinde etkin rol oynaması açısından kurum için 
amaçlanan hedefe ulaşmada kullanılan yaklaşım biçimlerinin başında gelir. 
 
Bu makalede içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Türkiye İş bankası Cem Yılmaz kurumsal reklamı mizahi 
açıdan ele alınmıştır. Türkiye İş Banakası kurumsal reklamı mizahi ögelerle desteklendirilmiş, bankanın 
değerleri ve kuruluş öyküsü Cem Yılmaz’ın hayat verdiği Servet Bey karakteriyle başarılı bir serüvene 
dönüşmüştür. 
Reklamlarda mizahın kullanılması önemli bir ölçütü doğurmuştur. Reklam filminde izleyici etki ve beklentilere 
cevap sağlamış ve olumlu geri dönüşümlerde bulunmuştur. Bunun neticesinde reklam filmi devamlılığını 
sürdürmeyi başarmıştır. 
Anahtar Kelimeler: reklam, kurumsal reklam, mizah, İş Bankası, Cem YILMAZ kurumsal reklam 
 

 
CORPORATE ADVERTISING AND HUMOR 

 
Abstract 
Advertisement is the complete image work of mass media used by a brand or organization/company in the 
promotion of their products and services.  
Corporate advertisement, on the other hand, is the advertisement made to create a positive image for a 
corporation rather than the advertisement of its products/services. The corporation does not seek profit with such 
advertisement, only promotes and reminds the corporation. 
Combination of corporate advertisement with the humor elements is an advertisement approach which 
substantially increases the watching rate for the companies. Humor is entertaining and sympathetic. Humor is 
among the leading approaches used to reach the intended target as both the target audience has fun and it plays 
an effective role in the process of instant communication of the message in the advertisement. 
 
Content analysis method has been used in this article. The corporate advertisement of Türkiye İş Bankası in 
which Cem Yılmaz played was taken in humorous aspects. The corporate advertisement of Türkiye İş Bankası is 
supported with humor elements, and the values and establishment story of the bank turn into a successful 
adventure with the character "Servet Bey" (Mr. Servet) played by Cem Yılmaz. 
Use of humor in advertisement has given rise to an important criterion. The audience responded to the effects 
and expectations in the commercial film and provided positive feedback. Thus, the commercial film has 
continued.  
Key Words: advertisement, corporate advertisement, humour, İş Bankası, Cem YILMAZ corporate 
advertisement 
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GİRİŞ 

Reklam; bir işin, bir fikrin, bir ürün veya hizmetin para karşılığında, kitle iletişim araçlarının 
denetiminin kullanılmasıyla, önceden belirlenen hedef kitlede istenen yönde tutum ve 
davranışların oluşturulmasının sağlanmasıdır. Bugünkü anlamıyla reklamcılık bir kitle iletişim 
çalışmasıdır. Gelişen teknoloji ve dijital platformların da ortaya çıkması reklamı ulaşabilirlik 
açısından en etkin bir kitle iletişim aracı haline getirmiştir. 

Kurumsal reklam ise; bir kuruluşun ürünlerinin/hizmetlerinin reklamı yerine, o kuruluşla ilgili 
olumlu bir imaj yaratmak için yapılan reklamlardır. Kurumsal reklamlarda kuruluş 
ürünlerinden/hizmetlerinden söz edilmez. Kurumsal reklamlar birer prestij tanıtımlarıdır. 
Kurum reklamları kar amacı gütlemeyen çalışmalardır. Bu tür reklamlar kurumu tanıtmaya 
yönelik ve kuruma olumlu kamuoyu oluşturmak amacıyla yapılır.  

 
Mizah yaklaşımı kurum için hedef kitlenin hem eğlendiği hem de reklamdaki mesajın anlık 
olarak iletilme sürecinde etkin rol oynaması açısından kurum için amaçlanan hedefe ulaşmada 
kullanılan yaklaşım biçimlerinin başında gelir. 

 
Makalemizde, reklam kavramı ve işlevleri, reklamlamda kullanılan yaklaşım biçimleri ve 
mizah kullanımı, kurumsal reklamcılık ile türleri incelenmekte olup bununla birlikte Türkiye 
İş Bankası tarihi ve kurumsal reklamları incelemeye alınmıştır. 

 
 

KAVRAM OLARAK REKLAM VE TARİHSEL GELİŞİMİ 

Reklam; “bir işin, bir fikrin, bir ürün veya hizmetin para karşılığında, kitle iletişim araçlarının 
denetiminin kullanılmasıyla, önceden belirlenen hedef kitlede istenen yönde tutum ve 
davranışların oluşturulmasının sağlanmasıdır” (Gürüz, 1999, s. 20). Aynı zamanda reklam 
hazırlanan bir mesajın firmalar aracılığıyla hedef kitlelere aktarılma sürecini kapsar. 

 
Ünlü iletişimci Marshall McLuhan, reklamın bireylerin kendilerini ifade etmeleri için bir araç 
ve ortam olmasını ön plana çıkarmış ve reklam için “20. yüzyılın mağara sanatı” tanımını 
yapmıştır (Richards ve Curran, 2002, s. 63). 

 
“Araştırmalara göre reklamın ilkel tarihi M.Ö. 3000’li yıllara kadar uzanıyor. Kasaba 
tellallarının esir satarken bağırarak alıcılara ulaşma çabaları, ilk reklam örnekleri olarak kabul 
edilirken, ilk yazılı ilanın da yaklaşık yine 3000’li yıllarda Mısır’da papirus üzerine yazılan ve 
sahibinden kaçan bir kölenin geri dönmesini isteyen bir duyuru olduğu sanılıyor” ( Fidan, 
2010, reklamgunlugu.wordpress.com ) 

 
Bugünkü anlamıyla reklamcılık bir kitle iletişim çalışmasıdır. Matbaanın icadı ile birlikle 
reklam insanoğlunun hayatına girmiş, ihtiyaçlar doğrultusunda gelişimini ve devamlılığını 
etkili bir şekilde sürdürmüştür. Gelişen teknoloji ve dijital platformların da ortaya çıkması 
reklamı ulaşabilirlik açısından en etkin bir kitle iletişim aracı haline getirmiştir. 
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REKLAMIN İŞLEVLERİ 
 

Reklamın başlıca beş temel işlevi bulunmaktadır. Bunlar; 
 
Bilgilendirme İşlevi: Bilgilendirme; yeni ürünler hakkında bilgi vermeyi, birincil talebi 

oluşturmayı, ürünün başka kullanım alanlarını tanıtmayı, yeni ödeme koşullarını bildirmeyi ya 
da hemen satın almanın yararlarını açıklamayı hedefler. 

İkna Etme İşlevi: İkna etme; rekabetin yoğun olduğu ortamlarda marka tercihi 
geliştirmeye, rakip markalara olan tutumu değiştirmeye, ürünün algılamalarını geliştirme ve 
değiştirmeye, markanın denenmesini sağlamaya yöneliktir. Tüketicilerin marka hakkında 
yanlış ya da eksik kanıları varsa, bu kanılar ikna yoluyla değiştirilir. “ Hiçbir sabun Hacı 
Şakir’ den daha saf ve daha doğal değildir” , “ Fark göremiyorum, farkı fiyatı” bunlara örnek 
gösterilebilir. 

 Hatırlatma İşlevi: Bu işlev, bir örgütü veya onun mal ve hizmetlerini tüketici belleğinde 
sürekli canlı tutmayı, mal ya da hizmetin unutulmuş bir özelliğini, bu özelliğin sağladığı 
yararı hatırlatmayı hedefler. 

 Destekleme İşlevi: Tüketiciler, yaptıkları satın almaların en iyi satın alma olup olmadığı 
konusunda her zaman şüphe duyabilirler. Tüketicileri, yaptıkları satın almanın en iyi satın 
alma olduğu konusunda inandırmaya yönelik reklâmlar onları desteklemeyi amaçlar. 

Değer Katma İşlevi:Reklâm bir ürüne, hizmete ya da örgüte değer katar. Ona bir kimlik 
ve prestij kazandırır. Bu, öğrenmenin pekişmesi sonucu oluşur. Öğrenilen bir şey, 
öğrenilemeyene göre daha değerlidir.(İslamoğlu,2008, http://www.kurumsalreklamcilik.com ) 

 
REKLAMDA KULLANILAN YAKLAŞIM BİÇİMLERİ VE MİZAH KULLANIMI 

 
Reklamda kullanılan başlıca yedi yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar; 
 

Ø   Korku 
Ø   Mizah 
Ø   Cinsellik 
Ø   Müzik  
Ø   Rasyonellik  
Ø   Duygular 
Ø   Sınırlı sayı olarak sıralamıştır.  

 
Bu yaklaşım biçimleri içerisinde kurumların kamuoyuna ulaşmada en yaygın biçimde 

tercih ettikleri mizah yaklaşım biçimini açıklayacağız. 
 

Mizah yaklaşımı; “Gürültü faktörü her reklam aracının en belirgin problemlerinden 
biridir. Bu faktör, hedef kitlenin dikkatini seçmeyi oldukça zorlaştırmaktadır. Reklamcı, hedef 
kitlenin dikkatini çektiğinde ise, bu dikkati sabit tutmak daha da zor olmaktadır. Mizah 
yaklaşımı, izleyicinin dikkatini çekmede kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Mizah, hem 
dikkati çekmede hem de bu dikkati sürdürmede etkili olmaktadır. Genel olarak tüm tüketiciler 
kendilerini eğlendiren ve onları güldüren reklamlardan hoşlanmaktadırlar. Mizah öğesi, 
reklamların yaklaşık %30’unda kullanılmaktadır” (Meral, 2007, s: 92 ).  
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Mizah yaklaşımı kurum için hedef kitlenin hem eğlendiği hem de reklamdaki mesajın 
anlık olarak iletilme sürecinde etkin rol oynaması açısından kurum için amaçlanan hedefe 
ulaşmada kullanılan yaklaşım biçimlerinin başında gelir. 

 
KURUMSAL REKLAM KAVRAMI 

  
Kurumsal reklam; “bir kuruluşun ürünlerinin/hizmetlerinin reklamı yerine, o kuruluşla ilgili 
olumlu bir imaj yaratmak için yapılan reklamlardır. Kurumsal reklamlarda kuruluş 
ürünlerinden/hizmetlerinden söz edilmez” ( Ülger, 2003, s:102 ). 

 
Kurumsal reklamlar, imaj reklamı, şemsiye reklam, yatırımcı ve mali ilişkiler 
reklamı, kamu hizmeti reklamı, sosyal sorumluluk reklamı, düzeltici reklam, karşı reklam, 
savunucu veya mesele reklamı, sıralama reklamları gibi çeşitlere ayrılabilir (Okay, 2009, 
s:112). ABD’deki reklam faaliyetleri, modern şirketlerin ve modern yönetim anlayışının 
ortaya çıkması neticesinde, ürün odaklı reklamlardan ürün ya da hizmetin çeşitli yönlerle 
sunulduğu reklamcılık faaliyetlerine dönüşmüştür. Bu durumla birlikte, 19. yüzyılda, kurumu 
ön plana çıkarıp, kurumu insanlara tanıtmayı amaçlayan kurumsal reklamlar ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Bu ilk örnekler, reklam içeriğinin mekanik olarak uzak mesafelere yayılmasından 
ibaret olan örneklerdir (Odih, 2007, s: 204). Bugünkü bildiğimiz anlamıyla ilk olarak 20. 
yüzyıl başlarında ortaya çıkan ve bilgi paylaşımı ve düşünce değişimini gerçekleştiren 
kurumsal reklamlar aynı zaman diliminde hızlı bir gelişme göstermiştir. Kurumsal reklam 
1920’lerde değişerek, 19. yüzyılın daha çok yazılı basınla sınırlı olan kabuğunu kırmaya 
başlamıştır. Fabrika ve bina yüzeyleri, kırtasiye ve paketleme malzemeleri de kurumsal 
reklam için kullanılmaya başlamıştır (McFall, 2004, s: 130). Bu dönemde firmalara kurumsal 
reklam aracılığıyla insan kimliği kazandırılmaya çalışılmış ve firmalar, toplumu düşünen 
sorumlu varlıklar olarak gösterilmeye başlamıştır (Hackley, 2005, s: 150).  
 
Kurum ve kuruluşların önemli ölçütte bütçe ayırdıkları kurumsal reklamlar gelişerek 
firmaların hedef kitlelerine ulaşmak için kullandıkları en etkin iletişim yöntemi haline 
gelmiştir. 

 
Kurumsal reklamlar genel yapısı itibariyle birer prestij tanıtımlarıdır. Kurum reklamları kar 
amacı gütmeyen çalışmalardır. Bu tür reklamlar kurumu tanıtmaya yönelik ve kuruma olumlu 
kamuoyu oluşturmak amacıyla yapılır.  

 
KURUMSAL REKLAMCILIĞIN AMAÇLARI 

 
Kurumsal reklamcılığın uygulanmasında kurumların amaçları şu şekilde sıralanabilir; 
 
Ø   “Şirketin imajını güçlendirmek 
Ø   Açık, net ve doğru bilgiler veren bir şirket imajı oluşturmak, 
Ø   Şirketin güncel görünümünü ortaya koymak, 
Ø   Şirketin, ekonomisinin geneliyle bir bütün olduğunu sergilemek, 
Ø   Personeli motive etmek, 
Ø   Şirketin endüstride önde olduğunu kanıtlamak, 
Ø   Birtakım ürünlerin şirket ile bütünleştiğini gözler önüne sermek, 
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Ø   Şirketin basındaki olumsuz imajını silmek, 
Ø   Yeni bir isim veya yapısal değişimi açıklamak, 
Ø   Başarılı ve yetenekli işgücünü işletmeye çekmek, 
Ø   İşletme aleyhine açılan kampanyalara cevap vermek” ( Sabuncuoğlu,2008,s:24-25) 

 
Kurum reklamlarında bu amaçlar göz önüne alınarak imaj reklamları yapılır. 

 
KURUMSAL REKLAMDA HEDEF KİTLE 
 
“Kurumsal reklamın seslendigi hedef kitle, toplumun içinde yer alan kurumun 
eylem ve işlemlerinden olumlu ya da olumsuz etkilenen, düşünce ve eylemleriyle 
kurumu etkileyen, ortak çıkarlara, kanılara ve davranışlara sahip belirli ve sınırlı grup 
olarak tanımlanabilir” ( Kocabay, 2006, s:55) 
Her kurum ve kuruluşun çalışma alanı ve politikalarına göre seslendiği hedef kitle değişiklik 
gösterecektir. Kurum, reklamlarında seslendiği hedef kitlenin konumuna ve özelliklerine göre 
kurumu hakkında hedef kitleye bilgi sağlayacaktır. 
 

Genel olarak başlıca hedef kitleler; 
 

Ø   Çıkar Sahipleri: Bir kurumdaki ortaklar, çalışanlar, bayiler ve hissedarlar kurumun iç 
çevresi olarak sınıflandırılmaktadır. 

Ø   Potansiyel Müşteriler, 
Ø   Rakipler, 
Ø   Finansal Kuruluşlar 
Ø   Hammadde ya da hizmet sağlayanlar olarak sıralanır. ( Kocabay, 2006, s:56-58) 

 
 
KURUMSAL REKLAM TÜRLERİ 
Her kurum ve kuruluşun çalışma alanına göre kurum hakkında doğru bilgiler veren farklı 
kurumsal reklam türüleri vardır.  
 
Ele aldıkları konular ve verdikleri mesajlar açısından değerlendirildiklerinde kurumsal 
reklamları “kurumsal imaj reklamı”, “yeniden yapılanma ve şirket satışları/birleşmeleri 
reklamları”, “savunucu reklam”, “kriz iletişimi reklamları” ve “bilanço ve mali durum 
reklamları” gibi başlıklar altında sınıflandırmak mümkündür. 
 

Kurumsal İmaj Reklamı: “İmaj bir kurum kişi ya da ürün hakkında görüşlerin toplamı 
olarak izah edilir. Hedef kurumsal kimliğin zihinlere yerleşmesini sağlamaktır. Kurumun 
hedef kitle tarafından fark edilip onaylanmasını sağlamak, pazar payını artırmak, sesini 
duyurmak, olumlu imaj yaratmak, kurumu ve markayı hatırlatmak, kamuoyunu dikkatini 
çekmek imaj reklamlarının amacıdır” (Öncül, 2012, https://gzmoncl.wordpress.com ). 
Zihinlerde olumlu algı oluşturmak için yaptıkları reklamlar kurumsal imaj reklamı olarak 
düşünülebilir. 
 

Yeniden Yapılanma ve Şirket Satışları/Birleşmeleri Reklamları: “Güçlü kurumun 
zayıf kurumlardan büyük oranlarda hisse satın almaları durumunda kullanılmaktadır. Mobil 
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ve BP’nin birlesmelerini konu alan reklamlar degişim ve devralma dönemlerindeki kurumsal 
reklam uygulamalarına örnek olarak gösterilebilir” ( Kocabay, 2006, s:63 ). 

 
Savunucu Reklam: “Savunucu kurumsal reklamlar, tartışmalı spesifik bir durum 

üzerinde işletmenin fikrini sunması amacını taşıyan, tehdidi ortadan kaldırıp anahtar gruplarla 
anlaşma ortamı sağlamaya çalışan bir kurumsal reklam türüdür. Bu tür reklamlar, genellikle 
işletmenin anlaşmazlık içinde olduğu ya da tehdit oluşturan grupları mantıklı sebepler 
göstererek bilişsel düzeyde ikna etmeye bağlı olarak işlemektedir” ( Karagöz, 2014 s:5 ). 
 

Kriz İletişimi Reklamları: Kriz, kurumun hedeflerini tehdit eden, isletmenin 
sürdürülebilirliğini tehlikeye sokan ve kurumun  hızla müdahale etmesi  zorunlu oldugu özel 
bir durum olarak tanımlanmaktadır. “Ekonomik dalgalanmalar, istikrarsızlıklar, hükümet 
boslugu, savaslar, grevler ya da dogal afetler gibi nedenler isletmeyi krize sokabilmektedir. 
“Bu gibi durumlarda yayınlanan kurumsal reklamlar daha çok kurum hakkında çıkan yanlıs 
haberler, kamu algılamalarındaki degisiklikler ya da kuruma karsı yapılan saldırılar gibi 
beklenmedik durumlarda uygulanmaktadır” ( Kocabay 2006, s: 60 ) 

 
Bilanço ve Mali Durum Reklamları: “Bu reklamlarda, şirketin güncel finansal 

durumuyla geleceğe dönük finansal durum öngörüleri konu edilebilir. Bunları yaparken amaç, 
yatırımcıların ilgisini şirkete çekmektir. Çünkü spekülatif yatırım hareketlerinden büyük 
ölçüde uzak duran ve büyük hacimli yatırımlar yapan yatırımcılar için, şirketlerin sağlam 
finansal yapıları öncelikli olarak aranan bir şarttır. Bu reklamların hedef kitlesi genellikle 
ekonomide karar verme konumunda bulunan önemli kişilerle büyük fonları yöneten 
profesyonellerdir” ( Toy, 2014, s: 156 ) 

 
KURUMSAL REKLAMLARDA MİZAH KULLANIMI 

 
Mizah insanlara eğlenceli ve sempatik gelmektedir. İnsanlar sempatik ve eğlenceli olana 
kendini daha yakın hisseder.  

 
Mizah, insanların savunmasını kıran, rahatlatan, olumsuz düşünceleri olumluya çevirebilen 
özelliğe sahiptir. Reklamların mizahı kullanması hatırlanmasını ve tanınmasını 
sağlamaktadır. Ayrıca bu tanıma ve hatırlama sempati ve hoş duygularla olabilmektedir. 

 
“Reklamlarda her türlü mizahın kullanılması doğrudur, diye bir şey yoktur. Çünkü bilindiği 
gibi, mizahın farklı ifadeleri veya iletimleri de söz konusudur. Örneğin; sözcük oyunları, adi 
komedi, yergi, ince alay gibi. Aslında iyi olan bir şeyi ifade eden mizahi yapım, farklı 
düşünceleri uyarabilir. Reklamcının, bunu çok iyi tespit etmesi gerekmektedir. Çünkü bu, 
sadece konunun işlenme biçimiyle ilgili değildir. Kültürel bakış açısı, bilinç yüksekliği, 
algılama kapasitesi v.b. pek çok konu ile ilintili olabilmektedir. Şu durumda, hiçbir yan anlam 
bulundurmayan mizahi sözcükleri, davranışları veya kalıpları bulup kullanmak, uzmanlık 
gerektiren, önemli bir konudur” (http://blog.reklam.com.tr) 

 
Her tür ürün ve hizmetlerde mizah kullanılırsa iyi olur, diye bir şey de yoktur. Kimi ürün ve 
hizmetler için çok uygun ve yerinde kullanılabilirken, kimi ürün ve hizmetlerde kullanılması 
çok risk taşıyabilir. Örneğin; Kurumsal, endüstriyel, hassas mal ya da yeni 
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ürünlerin reklamlarında kullanılması, zarar verebilmektedir. İnsanların düşünerek satın 
alması gereken ürünlerde, ters etki yaratabilir. Kurumsal tanıtımlarda da durum benzerdir. 
Markanın değer kaybetmesine yol açabilir. 

 
Mizah, mesajla ya da adla doğrudan ilintili olduğu zaman markanın hatırlanmasına 

yardımcı olabilir. Bu noktada ürün, hedef kitle, mizah üçlemesinin, kesinlikle tam olarak 
örtüşmesi gerekmektedir. Bunların birinin, diğerlerinden farklı özellikler içermesi, mizahi 
tanıtımın mesajlarının değişmesine neden olabilir. Kimi zaman öyle ince ayrımlar ortaya çıkar 
ki, reklamcıların bile dikkatinden kaçabilir ama toplumda, bu ayrımları sezen kişilerin gün 
yüzüne çıkarması ile tasarım başarısızlığa uğrayabilir. (http://blog.reklam.com.tr) 
 
 
TÜRKİYE İŞ BANKASI VE KURUMSAL REKLAMLARI 

 
TÜRKİYE İŞ BANKASI TARİHİ 

Türkiye'de bankacılığın gelişimi bir buçuk yüzyılı aşkın bir evreyi kapsar. Bu sürecin ulusal 
boyutunun temelleri İkinci Meşrutiyet yıllarında atılmaya başlanmışsa da bilfiil gerçekleşmesi 
ulus devletin kuruluşu ile yaşıttır. Türkiye İş Bankası'nın gelişimi bu bağlamda Cumhuriyet'in 
bankacılık ve finans tarihini yansıtmaktadır ve İş Bankası seksen yılı aşkın bir süredir 
Türkiye'de bankacılık sektörünün omurgasını oluşturmaktadır.  

Türkiye İş Bankası her ne kadar bir "iş" bankası olarak kurulmuşsa da çok daha geniş işlevler 
omuzladı; özellikle ülkenin sanayileşmesinde önemli görevler üstlenerek aynı zamanda bir 
"yatırım" bankası kimliğine büründü. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ülkenin sanayileşmesinde 
kilit rol oynadı. Bu açıdan Türkiye İş Bankası çok yönlü ulusal kimlikli bir finans kuruluşu 
oldu. Ülkede geniş şube ağıyla mevduat bankacılığını başlattı. Para kredi politikalarında her 
zaman ülke çıkarlarının yanında yer alarak ulusal bankacılık geleneğinin oluşumuna hizmet 
etti. 

Türkiye'de tasarruf bilinci İş Bankası'yla başladı. Kumbara Türkiye'de bir İş Bankası icadıydı. 
Halkın tasarruflarını yastık altından banka kasasına çekmek o günün koşullarında gerçekten 
güçtü. Banka'nın ilk çalışma yılına giren dört aylık dönem içinde ancak 96 kişi tasarruf hesabı 
açtırmıştı. Bu nedenle tasarrufların faiz geliri dışında da teşvik edilmesi gerekiyordu. Böylece 
Türkiye İş Bankası tasarrufu özendiren teşvik ikramiyelerinin de öncüsü oldu. Kumbaralı 
hesap sahiplerine toplam  2000 lira, o günkü adıyla "mükâfat" dağıttı.  

Cumhuriyet'in ilk on yıllarında geniş şube ağı ile İş Bankası Türkiye'nin parasallaşması ve 
ticarileşmesinde ana işlevi gördü. Banka denince Türkiye'de ilk akla gelen uzun yıllar İş 
Bankası'ydı. Tasarrufu teşvik ikramiyeleri arasında para, arsa, ev, apartman ve apartman 
dairesi, dükkân, tahsil, cihaz ve hayat sigortaları, tahvil gibi değerlere yer verildi. Kent 
insanının yaşam mekanını da belirlemekte bu ikramiyeler önemli bir rol oynadı.  

Cumhuriyet'in bu yıllarında son derece güç koşullarda İş Bankası sınırlı sermayesini iştirak, 
yatırım ve işletmecilik gibi ülke için en gerekli alanlara yönlendirdi. Öncelik temel ihtiyaçlara 
dönük ve yurt içi olanaklara dayandırılabilecek sektörlere verildi. Bu arada yabancılar 
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tarafından uzun bir süredir işletilen ve genellikle imtiyaz konusu olan işletmelerin 
millileştirilmesinde önemli rol oynadı; kimi tarım ürünlerinin ihracatını örgütledi. Şeker, cam, 
dokuma, maden kömürü, pamuk ve tütün ihracatı ile sigortacılık ve reasürans sektörlerinde 
ulusal nitelikte şirketlerinin kurulması Bankanın bu alandaki girişimlerinin önde gelenleriydi. 

Cumhuriyet Türkiyesi'nin bankacılık alanında gösterdiği çabanın geri planında İş Bankası'nın 
yetiştirdiği kadrolar yer aldı. Özellikle İkinci Dünya Savaşı ertesi gelişen özel sektör 
bankacılığının beşeri sermayesi büyük ölçüde İş Bankası'nın yetiştirdiği kadrolardan oluştu. 

Savaş sonrası yıllarda İş Bankası önce büyük kentlerin kalabalık semtlerinde "merkeze bağlı" 
şube ya da ajans açtı. Ajanslar zamanla iş hacmi açısından şube niteliği kazandı ve 1955'te 
İstanbul'dakiler başta olmak üzere şubelere dönüştürüldü.  

Bu dönemde de İş Bankası ülkenin sanayileşmesine önemli katkılarda bulundu. Mevduatın 
yanı sıra yatırım bankası işlevini sürdürdü. 50'li ve 60'lı yıllarda pek çok sınai kuruluşun 
kurucusu, ortağı ya da işletmecisi oldu. Kimi kez yalnız sermaye iştirakçisi olarak bu tür 
kuruluşların doğuşuna ortam hazırladı. Ayrıca ülkede kurulmakta olan sınai tesislerden 
finansman desteğini esirgemedi. Şeker, cam, dokuma, demir-çelik, madencilik, lâstik, 
otomobil, elektrik ampulü, yağ sanayii gibi çeşitli alanlarda başı çekti. 1960 sonrası planlı 
iktisadi dönemde kalkınma plan ve programlarıyla öncelik tanınan sektörlere yöneldi. Kimya 
ve gübre, demir dışı metaller, makine ve madenî eşya, karayolları taşıt imalât, bira ve malt 
üretimi ve turizm sektörleri ya İş Bankası öncülüğünde ya da onun katkılarıyla doğdu. Banka 
ayrıca Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Sınaî Yatırım ve Kredi Bankası gibi yatırım 
bankalarının kuruluşunda görev üstlendi.  

İş Bankası, ileri teknolojiyi bankacılıkla tanıştıran kurum oldu. Kuruluşundan bugüne gelen 
“ilklerin bankası” olma özelliğini, elektronik bankacılığın gelişimi ekseninde sürdürdü. 
1982’de çevrim dışı olarak hayata geçirilen ilk Bankamatikler, 1987’den itibaren elektronik 
bankacılığın tüm imkânlarını ülkenin dört bir köşesine yaygınlaştırmaya başladı. İş Bankası 
müşterilerinin Bankamatikten yararlanma oranı, 1990’lı yılların ortalarında Türkiye 
ortalamasının üzerinde olduğu gibi, ABD ve İngiltere’deki oranlardan yüksekti.  

1980 öncesi Mavi Çek’le “Banka Garantili Çek” sistemini başlatarak günlük ödemelerde çek 
kullanımını yaygınlaştıran Banka, 1990’ların başında da “Mavihat” telefon bankacılığı, 
internet bankacılığı, elektronik fon transferi (EFT) gibi yeni hizmetler sundu. Kredi kartı 
alanında da öncü bir tutum izlendi, “Tüketici” uygulamasına paralel, müşterilere kredi kartı 
verilmeye başlandı. İş Bankası’nın bir ilk olarak sunduğu internet şubesi elektronik 
bankacılığın ülkede ulaştığı son nokta oldu.    

Merkezi Frankfurt’ta bulunan ve sermayesinin tamamı İş Bankası’na ait olan İşbank GmbH, 1 
Temmuz 1992’de faaliyete geçti. Almanya’daki İş Bankası şubeleri bu yeni bankaya 
devredildi. 1998 yılı sonu itibariyle Almanya’daki şubelerinin sayısını on dörde, Almanya 
dışındakilerin sayısını üçe çıkardı.  

İşbank GmbH dışında İngiltere ve KKTC’deki şubelerle uluslararası bankacılık faaliyetlerini 
sürdüren İş Bankası,  yüzü aşkın yurt içi şubesi aracılığıyla da uluslararası ticaretin 
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finansmanına yönelik ürün ve hizmetler sunuyordu. Ayrıca, en fazla yabancı “muhabir banka” 
ile çalışan kuruluş İş Bankası’ydı. 

Türkiye İş Bankası uzun yıllar gelişmeye ve büyümeye paralel olarak kurumsallaşmayı 
hedefledi. Bankacılıkta rekabet esaslarının yeniden şekillendiği 2000’li yıllarda, Türkiye İş 
Bankası artık talebi yönlendiren, satış ve pazarlama ağırlıklı davranan bir anlayışa yöneldi. Bu 
anlayış Banka’ya, global bankalarla çok daha kolay ve kuralına göre rekabet etme olanağı 
sağlayacaktı. 

Toplam aktifleri ve geniş mevduat tabanıyla Türkiye’nin en büyük özel bankası olan İş 
Bankası iştirakleriyle birlikte, müşteri odaklı, yenilikçi ve çağdaş yaklaşımıyla kurulduğu 
günden bu yanaülkenin en değerli ve güvenilir kurumlarından biri olmayı başarmıştır. 

“Türkiye’nin Bankası” tanımıyla özdeşleşen “İş Bankası” markası, köklü bir geleneği, güveni, 
öncülük ve yenilikçiliği bir arada barındırmaktadır. İş Bankası’nın sahip olduğu geniş 
mevduat tabanı kuruluşundan bu yana güçlenerek devam eden müşteri güveninin açık bir 
göstergesidir. (http://www.muze.isbank.com.tr/isbank.asp) 

Günümüzde halen devamlılığını koruyan “İş Bankası” dünya liginde rekabet eden öncü Türk 
bankası özelliği ile uluslararası itibarını artırmaya devam etmektedir. 

TÜRKİYE İŞ BANKASI CEM YILMAZ KURUMSAL REKLAM 

İlk olarak Türkiye İş Bankası reklamlarını 1927-1928 de ‘Damlaya damlaya göl olur’ başlıklı 
ilk duvar reklamıyla yapar. Bu fikir 75 yıl boyunca devam eder ve 2002 yılında Kumbara 
Fonu’na dönüşür. Amaç çocukları ve aileleri tasarrufa özendirmektir. 

Daha sonraki yıllarda reklamlarda farklı yöntemleri keşfetmeye başlar. Sonraki reklamlarında 
büyük puntolar kullanarak “İŞ BANKASI” adını zihinlere kazımaya devam eder. 

Günümüzde güçlü bir banka imajı ile karşımıza çıkan İş Bankası kurumsal reklamlarında bir 
ilk olarak 88. Yılını kutlamak amacıyla yola çıkmıştır. 

Çekilen reklam fiminde Cem Yılmaz’ın 1920′lerde yaşayan ve ‘hayalperest’ olarak 
adlandırılan yönetmen Servet Bey’i canlandırdığı filmin yaratıcı ajansı Medina Turgul DDB. 
olarak kayıtlara geçmiştir. 

İş Bankası, 2011 yılını Türkiye’nin en büyük bankası olarak geride bırakırken, kısa bir süre 
önce bizim yolumuz da bankanın kurmayı büyük ölçüde başardığı samimi ve sıcak dili 
kitlelere daha etkili bir biçimde yansıtabileceğini düşündüğü Cem Yılmaz ile anlaşmış 
reklamda izleyici kitleyi mizahi yaklaşım ögeleriyle başarı bir şekilde olumlu mesajların 
alınmasını sağlamıştır. 

Özellikle reklamda izleyici kitleyi sıkmaması, mizahı içinde barındırması, eğlendirmesi hedef 
kitleyi anlık yaşadığı durumun içinden alıp reklamı izlettirmesi ve hatırlanabilirliği başarılı 
kılması İş bankası reklamının kitleyle buluşmasını kaçınılmaz hale getirdi. Hedef kitlenin 
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reklam filmini ve karakteri benimsemesi bu reklamın devamlılığını, başarısını izleyici kitle ile 
buluşturdu. 

Yaratıcı fikir sürecinin, mizhın, kullanılan tarihi dokular ve kostüm seçimleri, müzik fonları 
ve renklerin uyumu ve karakter analizinin hedef kitleye uyum süreçleri yapılan reklam filmin 
başarılı bir vizyonu içerdiğini söylemek mümkündür. 

SONUÇ 

Bu makalede, kurumsal reklamların markalar veya firmalar için önemli ve etkili birer prestij 
tanıtımları olduğu ortaya çıkmaktadır. Günümüzde kurumlar imaj ve prestij reklamlarını 
önemli ölçüde yapmaktadır.  

Marka ve firmalar hedef kitleye kurumu anlatma ve hatırlatmak, güçlü bir değer olduğunu 
ortaya çıkarmak için kurumsal olarak reklam yapmaktadır. 

Makalemizde, Türkiye İş Bankası’nın Cem Yılmaz ile mizahı barındıran kurumsal reklamı 
incelenmiştir. Türkiye İş Bankası mizah alanında izleyiciyi en iyi şekilde tanımlayan ünlü 
komedyen Cem Yılmaz ile anlaşmış, detaylı yaratıcı fikir sürecinin ardından “İş Bankası”nın 
değerleri ve kuruluş hikayesi mizahi ögelerle pekiştirilmiştir.  

İzleyici için reklamlarda mizahın önemli bir etken olduğu yazılan yazı neticesinde ortaya 
çıkmaktadır. Hedef kitle için mizah, eğlendirici ve sempatiktir. İş Bankası bu bağlamda 
reklamı izletmeyi başarmış ve başarılı bir geri dönüşüm almıştır. Kitle reklamı benimsemiş, 
devamı niteliğinde firma reklamları izleyici ile buluşmayı sürdürmüştür. 

Sonuç olarak, kurumsal reklamlarda mizahın olması izleyiciyi olumlu bir ölçüde 
etkilemektedir. Reklamın yaratılma aşamasında mizahın ne şekilde hedef kitleye sunulacağı 
yaratıcı birim tarafından iyi belirlenmelidir. Etki ve beklentinin olumlu olması izleyici ve 
kurum için başarılı bir prestij reklamı olarak hedef kitleye sunulması kaçınılmaz bir sonucu 
doğurduğunu söylemek mümkündür. 

KAYNAKÇA 
	  

Öncül, G. (14, Nisan 2012). Kurumsal İmaj. Aralık 21, 2015 tarihinde 
https://gzmoncl.wordpress.com adresinden alındı 

Özkan, A., Tandaçgüneş, N., & Doğan, B. O. (2015). Yeni Medya ve Reklam. İstanbul: Derin 
Yayınları. 

Bankası, T. İ. (2015). Aralık 28, 2015 tarihinde http://www.muze.isbank.com.tr/isbank.asp 
adresinden alındı 

Fidan, B. (2010, Ocak 27). Marka Günlüğü. Aralık 20, 2015 tarihinde 
https://reklamgunlugu.wordpress.com adresinden alındı 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 56          Temmuz - Ağustos 2016 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org	  
	  
	  

	   344	  

Ülger, Y. D. (2003). İşletmelerde İletişim ve Halkla İlişkiler. içinde İstanbul: Der Yayınları. 

İslamoğlu, A. H. (2008, Mart). Kurumsal Reklamcılık. Aralık 23, 2015 tarihinde 
http://www.kurumsalreklamcilik.com adresinden alındı 

Karagöz, S. (2014). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Anabilim Dalı. Kurumsal Reklam Bağlamında Yeşil Kurumsal Reklam ve Yeşil 
Propaganda. içinde İstanbul. 

Kocabay, Ö. (2006). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Anabilim Dalı. Kurum Kimliği Oluşturma Sürecinde İş Bankası Kurumsal 
Reklamlarının İncelenmesi: 1924-1932 Yüksek Lisans Tezi. içinde Ankara. 

Meral, P. S. (2007). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri 
Anabilim Dalı Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Bilim Dalı. Bankacılık Sektöründe 
Kurumsal Reklam Analizi: HSBC ve Türkiye İş Bankası Ugulamaları Doktora Tezi. 
içinde İstanbul. 

Sabuncuoğlu, P. D. (2008). İşletmelerde Halkla İlişkiler 9. Baskı. içinde Bursa: Alfa Aktüel. 

Toy, Z. (2014). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Anabilim Dalı Doktora Tezi. Kurumsal Reklamların Kapsam ve İçeriğinin 
Belirlenmesine Yönelik Bir Modelin Kurumsal Bakış Açısıyla Belirlenmesi: İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) İşlem Gören Şirketlere Uygulanması. içinde 
İstanbul. 

Yılmaz, S. (tarih yok). Reklam ve Mizah. Aralık 26, 2015 tarihinde http://blog.reklam.com.tr 
adresinden alındı 

 

 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 56          Temmuz - Ağustos 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 
 
 

 345 

DIŞ TİCARET VE AR-GE YATIRIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: OECD 
ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ* 

 
Mehmet Metin DAM**  Şahin BULUT*** 

 

Öz 

Bu çalışmada, 21 OECD ülkesinde Ar-Ge yatırımlarının dış ticaret performansına etkisi panel veri analizi 
yardımıyla, 1996-2012 dönemi verileri kullanılarak araştırılmıştır. Serilerin durağanlığı Im-Pesaran-Shin (2003) 
panel birim kök testiyle, eşbütünleşme ilişkisinin varlığı Pedroni (2004), nedensellik ilişkisi Emirmahmutoğlu ve 
Köse (2011) testiyle, eşbütünleşme katsayıları Breitung (2005) iki aşamalı en küçük kareler yöntemiyle tahmin 
edilmiştir. Elde edilen ampirik sonuçlara göre uzun dönemde ihracat ve Ar-Ge değişkenlerinin eşbütünleşik 
oldukları ve ihracattan Ar-Ge harcamalarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Uzun dönem 
analizi sonucunda Ar-Ge harcamaları %100 oranında arttırıldığında, bu ülkelerin ihracatının %35 oranında 
artacağı belirlenmiştir. Ayrıca oluşturulan modeldeki hata düzeltme teriminin katsayısı negatif ve istatistiksel 
olarak anlamlıdır. 

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge, Dış Ticaret, OECD Ülkeleri, Panel Eşbütünleşme, Panel Nedensellik. 

JEL Kodları: C33, F13, Q30 

ABSTRACT 

THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN TRADE AND R&D INVESTMENTS: PANEL DATA 
ANALYSIS FOR OECD COUNTRIES 

In this study, the impact of R&D investments on foreign trade was analyzed utilizing 1996-2012 annual data for 
21 OECD states. The stationary of series was estimated via Im-Pesaran-Shin panel unit root test, the existence of 
co-integration relation was estimated via Pedroni (2004), causality relation was estimated via Emirmahmutoğlu 
ve Köse (2011), co-integration was estimated via Breitung (2005) two-staged least squares method. According to 
results obtained, export and R&D variables are co-integrated on the long term and in this respect one-way 
causality relation is observed from export to R&D. As a result of long term analysis, export of these countries 
35% rise if R&D 100% increase. Moreover, error correction term coefficient this model’s negative and 
significant as a statically. 

Key Words: R&D, Foreign Trade, OECD Countries, Panel Co-integration, Panel Causality 

JEL Codes: C33, F13, Q30  

 

1. Giriş 
Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri; üretim, dağıtım ve pazarlamada bilimsel 

yöntemler kullanarak işin daha az maliyetle ve daha verimli şekilde yapılabilmesinin en 
önemli yoludur. Diğer bir ifadeyle Ar-Ge, nitelikli personel, bilim ve teknolojiyi kullanarak 
şirketlerin yeni bilgilere ulaşması, mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmesi 

                                                           
* Bu çalışma 10-12 Haziran 2015’te Eskişehir’de düzenlenen Econ Anadolu 2015 Kongresi’nde sunulmuş olan 
“Ar-Ge Yatırımlarının Dış Ticaret Performansına Etkisi: OECD Ülkeleri İçin Ampirik Bir Analiz” isimli 
çalışmanın gözden geçirilmiş ve genişletilmiş halidir. 
** Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret 
ve Finansman Bölümü Uluslararası Finansman Anabilim Dalı, metindam@hotmail.com 
*** Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İktisat Fakültesi, Ekonomi ve Finans Bölümü Öğretim 
Üyesi 
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olarak tanımlanabilmektedir (Çankaya, 2003: 144). Bütün bu çabaların sonucunda elde edilen 
bilgilerin hayata uygulanabilir olması Ar-Ge’yi önemli kılmaktadır.  

Günümüzde ülkelerin ve firmaların, büyümede sürekliliği ve rekabet avantajı 
sağlamada kaldıraç olarak kullanabilecekleri en temel bileşen Ar-Ge’dir. Bunun için ülke ve 
firmalar Ar-Ge yatırımları yoluyla teknolojiye önem vererek yüksek katma değerli ürün 
geliştirip ticaret performanslarını arttırabilmektedir. 

Son dönemlerde ülke ekonomileri arasındaki rekabet daha çok teknoloji alanlarında 
yaşanmaktadır. Bu bağlamda ülke ekonomilerinin sahip olduğu Ar-Ge çalışmaları, bilgi-
iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı ve teknolojik alt yapı önem arz etmektedir. Gelişmiş 
ülkeler teknolojik altyapılarına büyük fonlar ayırarak ürün kalitesini ve standartlarının 
yükseltilmesi, ürün maliyetlerinin düşürülmesini sağlamaktadır (Göçer, 2013a: 118). 

Ülkeler arasında gözlenen dış ticaret açıklarının temelinde ülkenin sahip olduğu doğal 
kaynaklar, sermaye, nitelikli işgücü, teknoloji, siyasi ve ekonomik istikrarın yer aldığı 
bilinmektedir (Parente ve Prescott, 1994: 299; Smith, 1994: 3). Dış ticaret açıklarındaki bu 
farkların zamanla kapatılabilmesi için eğitime verilen desteğin artması, teknoloji transferi 
içeren doğrudan yabancı yatırımlar teşvik edilmesi, kamu ve özel sektörün Ar-Ge yatırımların 
özendirilmesi gerekmektedir (Göçer, 2013b: 2016). 

Gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkeler çoğunlukla emeğe dayanan malları ihraç 
ederken, teknolojiye dayanan malları ithal etmektedir. Fakat gelişmiş ülkeler teknoloji içeren 
mallar ihraç ederken, emek yoğun malları ithal etmektedir. Bu ticaretin sonucunda gelişmekte 
ve gelişmemiş ekonomiler yaptıkları ticaret aleyhine sonuçlar vermekte ve bu ülkelerin dış 
ticaret açıkları artmaktadır. 

Ar-Ge yatırımları, işletmelere dış ticarette rekabet gücü kazandırırken, ülke 
ekonomilerine yüksek teknolojik ürünleri, daha düşük fiyata tedarik etme fırsatı 
sağlamaktadır. Ar-Ge bu bakımdan enflasyonu dizginleme görevi olduğu söylenebilir (Kiper, 
2004: 64). 

Günümüzde Ar-Ge yatırımları dış ticaret performansının, ekonomik büyümenin, 
rekabetin ve verimliliğin önemli bir unsuru haline gelmiştir. Özellikle de teknoloji yoğun 
ürünlerde Ar-Ge’ye yatırım yapan gelişmiş ülkeler serbest piyasa ekonomisi içinde üstün 
duruma gelmiştir. Teknoloji ağırlıklı yatırımlara gerekli önemi vermeyen/veremeyen ülkeler, 
rekabet gücünü zayıflamakta ve belirli bir sonra piyasadan çekilme durumuyla karşı karşıya 
kalmaktadır (Göçer, 2013a: 119).   

2. Teorik Çerçeve 
  Teknolojik ilerleme bilgi-iletişim teknolojisindeki gelişmeleri hızlandıran en önemli 
bir faktördür. Bu teknolojik ilerlemeler, nihai mal için gerekli bilgi akışını hızlandırarak 
bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmakta, küresel şirketlerin iletişim ve koordinasyon maliyetlerini 
azaltmakta, maliyet ve zaman avantajı oluşturmaktadır (OECD, 2000). 
  Ar-Ge yatırımlarının bir ülke ekonomisinde ihracat ve dış ticaret dengesi üzerinde 
etkili olması beklenen bir durumdur. (Samimi ve Leadary, 2010: 3086; Güloğlu ve Tekin, 
2012: 37; Göçer, 2013b: 220). Çalışmada Ar-Ge yatırımlarının dış ticaret performansına 
etkisini gösteren ilişki Şekil 1’de gösterildiği gibi yorumlanabilir. 
Şekil 1: Ar-Ge Harcamalarının, Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret Dengesi Üzerine 
Etkisi 
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Kaynak: Göçer (2013b: 220) 
  Şekil 1’de Ar-Ge harcamalarındaki bir artış yüksek teknolojili ürün imalatı ve 
ihracatında artışa neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak ihracattan elde edilen katma değer 
de artar. İhracatın, ithalatı karşılama oranı yükselir ve dış ticaret dengesi olumlu etkilenmiş 
olur. 
Şekil 2: Ar-Ge Harcamalarının GSYH’ye Oranı 

Kaynak: Dünya Bankası verileri kullanılarak tarafımızdan oluşturulmuştur. 
  Şekil 2’de 1996-2012 yılları arasında Ar-Ge harcamasının GSYH’ye oranı verilmiştir. 
Türkiye’de 2011 yılında gerçekleştirilen %0.85’lik Ar-Ge harcaması diğer ülkelere göre daha 
yoğun Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine ağırlık vermesi gerektiği anlamına gelmektedir. Bu 
oran OECD ülkeleri için 2.39 (2012), AB ülkeleri için 2.14 (2012), İsrail için 3.92 (2012), 
Güney Kore için 4.03 (2011) ve ABD için 2.79 (2012)’dur  (Şekil 2). OECD üyesi olan 
Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarına ağırlık vermesi gerektiği anlaşılmaktadır.  
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3. OECD Ülkelerindeki Durum 
  OECD ülkelerindeki Ar-Ge harcamalarının GSYH’ye oranı 2000-2012 dönemi verileri 
Tablo 1’de sunulmuştur.  
Tablo 1: Ar-Ge Harcamalarının GSYH’deki Oranı (%) 

Ülke 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Avusturya 1.93 2.46 2.44 2.51 2.67 2.71 2.80 2.77 2.84 
Belçika 1.97 1.83 1.86 1.89 1.97 2.03 2.10 2.21 2.24 
Kanada 1.91 2.04 2.00 1.96 1.92 1.97 1.86 1.79 1.73 
Çek Cumhuriyeti 1.17 1.22 1.29 1.37 1.30 1.35 1.40 1.64 1.88 
Almanya 2.47 2.51 2.54 2.53 2.69 2.82 2.80 2.89 2.92 
Danimarka 2.28 2.46 2.48 2.58 2.85 3.16 3.00 2.98 2.98 
İspanya 0.91 1.12 1.20 1.27 1.35 1.39 1.40 1.36 1.30 
Finlandiya 3.35 3.48 3.48 3.47 3.70 3.94 3.90 3.80 3.55 
Fransa 2.15 2.11 2.11 2.08 2.12 2.27 2.24 2.25 2.26 
İngiltere 1.79 1.70 1.72 1.75 1.75 1.82 1.77 1.78 1.72 
İrlanda 1.11 1.25 1.25 1.28 1.45 1.69 1.69 1.66 1.72 
İsrail 4.17 4.31 4.22 4.52 4.40 4.17 3.97 3.97 3.93 
İtalya 1.04 1.09 1.13 1.17 1.21 1.26 1.26 1.25 1.27 
Japonya 3.00 3.31 3.41 3.46 3.47 3.36 3.25 3.39 3.53 
Güney Kore 2.30 2.79 3.01 3.21 3.36 3.56 3.74 4.04 4.36 
Meksika 0.31 0.40 0.37 0.37 0.40 0.43 0.46 0.43 0.40 
Hollanda 1.94 1.90 1.88 1.81 1.77 1.82 1.86 2.03 2.16 
Polonya 0.64 0.57 0.56 0.57 0.60 0.67 0.74 0.76 0.90 
Portekiz 0.73 0.78 0.99 1.17 1.50 1.64 1.59 1.52 1.50 
Türkiye 0.48 0.59 0.58 0.72 0.73 0.85 0.84 0.86 0.92 
ABD 2.62 2.51 2.55 2.63 2.77 2.82 2.74 2.76 2.79 

Kaynak: Dünya Bankası 
 
  Tablo 1’de Türkiye, Portekiz, Polonya, Meksika, İtalya ve İspanya’nın Ar-Ge 
harcamalarının diğer OECD ülkelerine göre çok düşük olduğu, Güney Kore’de ise iki katlık 
bir artış görülmektedir. 2012 yılı GSYH içindeki Ar-Ge ortalamasının %2.23 olduğu bir 
durumda Finlandiya, İsrail, Japonya ve Güney Kore bu ortalamanın çok üstünde olan 
ülkelerdir. Türkiye’de 2000 yılında %0.48 olan oranın, 2012 yılında %0.92 ye çıkması dikkat 
çekmiştir. Türkiye’deki bu oranın 2023 yılında  %3’e çıkartılması hedeflenmektedir 
(TÜBİTAK, 2011). 
 
4. Literatür Özeti 
  Son dönemlerde Ar-Ge yatırımlarıyla ilgili çalışmalarda bir artış gözlemlenmiştir. Bu 
makalede, Ar-Ge yatırımları ile dış ticaret arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalardan 
seçilmiş örnekler, tarih sırasına göre verilmiştir. 

  Landesmann ve Pfaffermayr (1997), 1967-1987 dönemi verileriyle gelişmiş 7 OECD 
ülkesi için yaptığı çalışmada; ABD, Japonya ve İngiltere’de Ar-Ge’ye yapılan harcamaların 
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ihracatı olumlu yönde etkilediği, ancak Fransa ve Almanya’da ise Ar-Ge harcamaları ile 
ihracat arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.   

  Ülkü (2004), OECD üyesi 20 ülke ile OECD üyesi olmayan 10 ülke iki grup şeklinde 
alınarak 1981-1997 dönemi verileriyle Ar-Ge, inovasyon ve kişi başına GSYH arasındaki 
ilişkiyi incelemiştir. Panel veri yöntemiyle yapılan çalışmada iki grupta da GSYH ile 
inovasyon arasında pozitif güçlü bir ilişki söz konusu iken, OECD üyesi ülkelerde Ar-Ge 
yatırımlarının inovasyonları desteklendiği sonucuna varılmıştır. 
  Özer ve Çiftçi (2009) çalışmasında, 1990-2005 dönemi verileriyle 30 OECD ülkeleri 
için Ar-Ge harcamaları ile ihracat arasındaki ilişkiyi incelemiş, ampirik analiz sonucunda Ar-
Ge ile ihracat arasında pozitif ve yüksek oranlı bir ilişki olduğunu saptamıştır.  

  Yıldırım ve Kesikoğlu (2012), 1996-2008 dönemi Türkiye için yaptığı çalışmada Ar-
Ge harcamalarının ihracat üzerinde etkisini panel nedensellik analizi ve GMM-Sistem tahmini 
ile incelemiştir.  Analizde;  Ar-Ge harcamalarından ihracata doğru tek yönlü bir nedensellik 
ilişkisi bulmuştur. 

  Güloğlu vd. (2012), G7 ülkeleri için 1991-2009 dönemi verileriyle teknolojik 
ilerlemenin belirleyicilerini Panel Poisson Regresyon yöntemiyle incelemiştir. Yapılan 
analizde; G-7 ülkelerde teknolojik ilerlemenin belirleyicileri olarak; Ar-Ge harcamaları, telif 
hakkı ödemeleri, yüksek teknolojili ürün ihracatı, ticari dışa açıklık ve doğrudan yabancı 
yatırımları olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yüksek faiz oranlarıyla teknoloji arasında negatif 
ilişki olduğu görülmüştür.  

  Göçer (2013a), 1996-2012 dönemi verilerini kullanarak yeni sanayileşmiş ülkeler 
(NIC) için panel nedensellik ve panel eşbütünleşme yöntemiyle analiz etmiştir. Ampirik 
analiz sonucunda Ar-Ge harcamaları, kişi başına düşen milli gelir, sağlık harcamaları, yüksek 
teknolojili ürün ihracatı, toplam faktör verimliliği, doğrudan yabancı yatırımları ve sabit 
sermaye stokundaki artışlar teknolojik ilerlemenin en önemli belirleyicileri olduğu sonucuna 
ulaşmıştır. 
  Göçer (2013b), 1996-2012 dönemi verilerini kullanarak 11 Asya ülkesi için yaptığı 
panel veri analizinde, Ar-Ge’ye yapılan 100 birimlik artışın yüksek teknolojili ürün ihracatını 
65 birim, bilgi-iletişim teknolojileri ihracatını 60 birim ve ekonomik büyümeyi 43 birim 
arttığı sonuçlarına varmıştır. 
 
5. Analiz 
5.1. Veri Seti 

Çalışmada 21 OECD1 ülkesinde Ar-Ge yatırımlarının dış ticaret performansına etkileri 
araştırılmıştır. Ülke seçiminde geniş veri setine ulaşılabilen OECD ülkeleri tercih edilmiştir. 
1996-2012 dönemi yıllık verilerin kullanıldığı analizde iki değişken kullanılmıştır. Dış ticaret 
performansı, ihracat (X) ile temsil edilirken, Ar-Ge yatırımları, (AG) kamu ve özel sektörün 
toplam Ar-Ge harcamaları olarak kullanılmıştır. Söz konusu ülkelere ait Ar-Ge verilerine bu 
dönem için ulaşılabildiğinden dolayı analiz dönemi 1996-2012 olarak seçilmiştir. Analizde 

                                                           
1 OECD ülkeleri: Avusturya, Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Danimarka, İspanya, Finlandiya, 
Fransa, İngiltere, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, Hollanda, Polonya, Portekiz, Türkiye ve 
ABD 
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kullanılan değişkenler Dünya Bankası’nın veri dağıtım sisteminden (WDI) alınmış olup her 
iki değişken de modele logaritmik olarak dâhil edilmiştir.  

Tablo 2: Veri Seti 

Değişkenler Semboller Temsil Eden 
Değişkenler Kullanımı Kaynak Kullanılış 

Amaçları 

Referans 
Gösterilen 
Çalışmalar 

İhracat X İhracat (Milyar 
Dolar) Logaritmik Dünya 

Bankası  Bağımlı Değişken 

Ülkü (2004), 
Özer ve Çiftçi 
(2009), Göçer, 

(2013a) 

Ar-Ge 
Yatırımları AG 

Özel ve Kamu 
Sektör Toplam Ar-

Ge harcamaları 
Logaritmik Dünya 

Bankası  

Ar-Ge 
Harcamalarının dış 

ticaret 
performansına 
etkilerini tespit 

edebilmek 

Ülkü (2004), 
Özer ve Çiftçi 
(2009), Göçer, 

(2013a) 

5.2. Model 
Bu çalışmada Ar-Ge yatırımlarının dış ticaret performansına etkisi incelenirken 

değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı problemiyle karşılaşmamak amacıyla, açıklayıcı 
değişkenin dış ticaret performansına etkisi incelenmiş ve bu bağlamda aşağıdaki model 
tahmini yapılmıştır.  

Model: Xit= α0i + α1iAGit + εit 

5.3. Yöntem 
Çalışmanın bu aşamasında kullanılacak testlerin belirlenmesi ve izlenen yöntem sırası 

kısaca verilmiştir. Bunun için; ilk olarak ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığı araştırması 
yapılması gerekmektedir. Yatay kesit bağımlılığı testinden sonra birim kök testlerine 
geçilebilir. Panel birim kök testleri, yatay kesit birimleri arasındaki ilişki çerçevesinde iki 
gruba ayrılmaktadır. Bunlar yatay kesitler birbirinden bağımsız ve yatay kesitler birbirine 
bağımlı şeklindedir. Yatay kesit birimlerinin birbirinden bağımsız olduğu varsayımına 
dayanan panel birim kök testlerine birinci kuşak birim kök testleri, yatay kesit birimlerinin 
birbirine bağımlı olduğu varsayımına dayanan panel birim kök testlerine ise ikinci kuşak 
birim kök testleri denilmektedir.  

Paneli oluşturan her ülke için alfa ve beta katsayılarının tek olduğu varsayımı 
homojeniteye, paneli oluşturan her ülke için alfa ve beta katsayılarının farklı olduğu varsayımı 
ise heterojeniteye dayanmaktadır. Çalışmada paneli oluşturan ülkeler için alfa ve beta 
katsayılarının tek mi yoksa her ülke için farklı mı olduğu sıfır ön savı homojeniteyi, alternatif 
savı ise heterojeniteyi varsayan Pesaran and Yamagata’nın (2008) geliştirdikleri Homojenite 
(Slope Homogeneity Tests) testiyle araştırılmıştır. 

Birinci kuşak panel birim kök testleri de homojenite ve heterojenite varsayımlarını 
dikkate alanlar ve almayanlar olmak üzere gruplanmaktadırlar. Buna göre heterojeniteyi 
dikkate alan birinci kuşak panel birim kök testlerinden Im, Pesaran ve Shin (2003) birim kök 
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testinin tercih nedeni bu çalışmada kullanılan ülkelerin dünyanın değişik bölgelerinde yer 
almalarından dolayı heterojen bir yapıya sahip olmalarıdır. Ayrıca serilerin durağanlığını 
analiz etmek için heterojeniteyi dikkate alan Im, Pesaran ve Shin  (2003) panel birim kök testi 
kullanılmıştır.  

Bu birim kök testlerinin tamamı yatay kesit bağımsızlığı altında geçerli olup bu 
varsayım ayrıca Breusch ve Pagan (1980), Pesaran (2004) ve Pesaran, Ullah ve Yamagata 
(2008) tarafından geliştirilen düzeltilmiş LM sınamaları kullanılarak analiz edilebilir. Bu 
çalışmada Pesaran (2004) ve Pesaran, Ullah ve Yamagata (2008) yatay kesit testleri 
kullanılmıştır.  Bu test sonuçlarına göre, %1 ve %5 anlamlılık düzeylerinde yatay kesit 
bağımlılığı yoktur ön savının reddedilemeyeceği görülmektedir. Bu durumda birinci kuşak 
panel birim kök testlerinin tercih edilmesinin doğruluğu da sınanmış olmaktadır. 

Çalışmanın bu aşamasında seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin varlığının 
araştırılması amacıyla, yatay kesitler arasındaki heterojenite ilişkisini dikkate alan ve yatay 
kesit bağımsızlığı altında çalışan Pedroni (2004) eşbütünleşme testi kullanılmıştır. 
Eşbütünleşme ilişkisinin tespit edilmesinin ardından, değişkenler arasındaki nedensellik 
ilişkisi Panel Fisher testiyle (Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) tarafından geliştirilen test) 
yapılmıştır. Elde edilen eşbütünleşme ilişkisinin katsayıları ise Breitung (2005) en küçük 
kareler yöntemiyle (iki aşamalı) tahmin edilmiştir.   

5.3.1. Yatay Kesit Bağımlılığı Testi  
Yatay kesit bağımlılığı testinin yapılabilmesi için modele alınan ülke sayısının zaman 

boyutundan büyük olası (N>T ) gerekmektedir. Yatay kesit bağımlılığının olup olmadığını 
test etmek için Berusch-Pagan (1980) CDLM testi kullanılmıştır. Kullanılan bu test, grup 
ortalamasının sıfır fakat bireysel ortalamanın sıfırdan farklı olması durumunda, sapmalı 
olmaktadır. Test istatistiğindeki bu sapmayı düzeltmek için Pesaran, Ullah ve Yamagata 
(2008) ortalamayı ve varyansı da eklemiştir.  Bu yüzden LM testinin yeni adı düzeltilmiş LM 
testi olarak ifade edilmiştir. Bu test istatistiği, asimtotik olarak standart normal dağılım 
göstermektedir (Pesaran, vd. 2008). CDLM testin hipotezleri; H0: “Yatay kesit bağımlılığı 
yoktur ”, H1: “Yatay kesit bağımlılığı vardır” şeklindedir. CDLM testinin sonucunda elde 
edilen olasılık değeri eğer 0.05’ten küçükse, H0 hipotezi reddedilir ve modelde yatay kesit 
bağımlılığının olduğuna karar verilir (Pesaran vd., 2008).  

Analizde, değişkenler arasında yatay kesit bağımlılığının olup olamadığı, Gauss 10.0 
programı aracılığıyla ve Gauss kodları kullanılarak araştırılmıştır. Seriler için ayrı ayrı LM 
testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir.  

 

Tablo 3: Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları 

Testler  

CD LM 

(Pesaran 2004 
CD) 

Düzeltilmiş CD LM  

(Pesaran-Ullah-
Yamagata2008) 

CD LM 

(Pesaran 2004 
CD) 

Düzeltilmiş CD LM  

(Pesaran-Ullah-
Yamagata2008) 

Trendsiz Trendli 

lnX -1.488 -0.759 -1.572 -0.923 
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[0.068] [0.776] [0. 058] [0.822] 

lnAG 
-1.573 

[0.058] 

1.377 

[0.084] 

-0.283 

[0.389] 

1.181 

[0.119] 

Not: Tabloda olasılık değerleri [] içinde ve t istatistik değerleri üstte verilmiştir. 

Tablo 1’den izlenebileceği gibi; CD LM ve düzeltilmiş CD LM testleri için olasılık 
değerleri 0.05’ten küçük olmadığı için, H0 hipotezi, kabul edilmiş ve serilerde yatay kesit 
bağımlılığının olmadığına karar verilmiştir. Bu sonuçlara göre modele alınan OECD ülkeleri 
arasında, yatay kesit bağımsızlığı yoktur. Bu ülkelerden birine gelen şoklar, diğer ülkeleri 
etkilememektedir. Bu bağlamda, mevcut ülkelerdeki dış ticaret politikaları belirlenirken karar 
vericiler diğer ülkelerin uyguladıkları politikaları dikkate almayabilirler. Seriler arasında 
eşbütünleşme ilişkisi ve eşbütünleşme denklemi tahmin edilirken yatay kesit bağımsızlığını 
dikkate alan testler kullanılması gerekmektedir. Çalışmanın bundan sonraki analiz aşamasında 
yatay kesit bağımsızlığını dikkate alan testler ve yöntemler kullanılmıştır. 

5.3.2. Homojenlik Testi  
Bu aşamada ise serilerin homeojen mi heterojen mi olduklarının belirlenmesi 

gerekmektedir ki kullanılacak olan birim kök testlerinin seçiminde yatay kesit bağımsızlığını 
ve homojenlik sonucunu dikkate alan testler seçilmelidir ki analizler sağlıklı bir şekilde 
yapılabilsin. Homojenlik sınaması için, Pesaran ve Yamagata (2008) tarafından geliştirilen 
Homojenite Testi kullanılmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 4’ de verilmiştir. 

Tablo 4: Homojenlik Test Sonuçları 

Pesaran ve Yamagata (2008) İstatistik ve Olasılık Değerleri 

Delta Tilde İst. 
3.885 

[0.000] 

Düzeltilmiş Delta Tilde İst. 
4.256 

[0.000] 

Not: Tabloda olasılık değerleri [] içinde ve t istatistik değerleri üstte verilmiştir. 

Homojenlik sınama sonuçlarından olasılık değerlerinin 0.05 değerinden küçük olması 
nedeniyle paneli oluşturan serilerin her ülke için farklı alfa ve beta katsayılarının bulunduğu 
sonucunu işaret etmektedir. Yani kısaca paneli oluşturan seriler heterojendir. Bundan sonraki 
aşamada paneli oluşturan serilerin birim kök sınama aşamasında heterojeniteyi dikkate alan 
sınamaların kullanılmasının gerekliliğidir. 

5.3.3. Panel Birim Kök Testi 
Analizde, heterojen bir yapıda oldukları bilinen OECD ülkeleri için serilerin 

durağanlıkları Im, Pesaran, Shin (2003) (IPS) testleri ile incelenmiştir. IPS testi, heterojen 
panel için kullanılan bir testtir. Testin hipotezleri, H0: αi = 1, bütün yatay kesit birimleri için 
yani seri durağan değildir ve H0: αi < 1 en az bir yatay kesit birimi için yani seri durağandır 
şeklindedir. Testte elde edilen olasılık değeri 0.05’ten küçük ise, H0 reddedilerek serinin 
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durağan olduğu sonucuna varılmaktadır. Birinci kuşak IPS panel birim kök test sonuçları 
Tablo 5’te gösterilmiştir. 

Tablo 5: Panel Birim Kök Test Sonuçları 

Testler Değişken Düzey Değer Birinci Fark 

Im, Pesaran ve Shin W-ist. 

lnX 
-0.15 

[0.4] 

-6.82 

[0.00]* 

lnAG 
-1.10 

[0.86] 

-3.82 

[0.00]* 

Not: Olasılık değerleri [] içinde verilmiştir ve *, %1 anlamlılık düzeyinde durağanlığı ifade etmektedir.  

Tablo 5’deki birim kök sınama sonuçlarına bakıldığında, tüm seriler düzey 
değerlerinde birim kök içerdiği, birinci farkları alınınca birim kök içermedikleri, yani I(1) 
oldukları görülmektedir. 

Bu durumda seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olup olmadığının araştırılmasına 
karar verilmiştir. Ayrıca seriler arasında yatay kesit bağımsızlığı bulunduğu için serilerin bu 
özelliğini dikkate alan panel eşbütünleşme testlerinden Pedroni (2004) eşbütünleşme testi 
kullanılarak eşbütünleşme sınaması yapılmıştır. 

5.3.4. Panel Eşbütünleşme Testi 
Pedroni (2004) eşbütünleşme testi, yatay kesit bağımsızlığı altında, heterojen yatay 

kesit için seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin olup olmadığını test etmeye yarayan bir 
testidir. Testin hipotezleri; H0 hipotezi, seriler arasında eşbütünleşme yoktur ve  H1 hipotezi, 
seriler arasında eşbütünleşme vardır şeklindedir. Bu testin birden çok açıklayıcı değişkene 
izin vermesi, testin güçlü yönlerinden biri olarak kabul edilmiştir (Asteriou ve Hall, 2007: 
373). Pedroni (2004) eşbütünleşme testi ile yapılan analiz sonuçlar Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6: Panel Eşbütünleşme Sonuçları 

Panel v 
İstatistiği 

Panel ρ 
İstatistiği 

Panel PP 
İstatistiği 

Panel ADF 
İstatistiği 

Grup ρ 
İstatistiği 

Grup PP 
İstatistiği 

Grup ADF 
İstatistiği 

3.12 

[0.00]* 

-0.17 

[0.43] 

-2.92 

[0.00]* 

-2.49 

[0.00]* 

1.13 

[0.87] 

-2.63 

[0.00]* 

-2.54 

[0.00]* 

Not: *;  %1 anlamlılık düzeyinde eşbütünleşme ilişkisinin varlığını ifade etmektedir. Olasılık değerleri [] içinde 
verilmiştir. 

 Pedroni (2004) eşbütünleşme testi sonuçlarına göre, test istatistiklerinin çoğunluğu (yedi 
tanesinden beşi), eşbütünleşme yoktur sıfır ön savını reddederek seriler arasında eşbütünleşme 
olduğu sonucunu göstermektedir. 

  Tablo 6 incelendiğinde çalışmada oluşturulan modelde seriler arasında eşbütünleşme 
ilişkisinin var olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre seriler uzun dönemde birlikte hareket 
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etmektedir. Buradan hareketle bu serilerin düzey değerleriyle yapılacak tahminler, sahte 
regresyon problemi içermeyecektir. 

5.3.5. Panel Nedensellik Analizi 
Çalışmanın bu aşamasında seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olup-olmadığının 

belirlenmesi ve ardından seriler arasındaki nedensellik ilişkisi araştırmasına geçilmiştir. 
Nedensellik ilişkisi analizi, Panel Fisher testiyle incelenmiştir. Bu testin en büyük avantajı; 
hem serilerin düzey değerleri modele alınarak daha fazla bilgi içermesinin sağlanması hem de 
I(0) ve I (1) serilerin birlikte analize dahil edilebilmesidir. Kullanılan bu yöntemde uygun 
gecikme uzunluğunu (p) belirlenerek standart bir panel VAR tahmini yapılabilmektedir. Bu 
bağlamda, seçilen p gecikme değerine, en yüksek bütünleşme derecesine sahip değişkenin 
bütünleşme seviyesi (dmax) eklenmektedir. Son aşamada gelindiğinde, (p+dmax) gecikme 
değeriyle serilerin düzey değerleri panel VAR modeli tahmin edilmektedir. Tahmin edilen 
sonuçlara ki gecikme için düzeltilmiş Wald (MWALD) testi sınanmaktadır. Bu testin H0 
hipotezi, X’den Y’ye doğru bir nedensellik ilişkisi yoktur şeklindedir.  Panel Fisher 
nedensellik test sonuçları, Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7: Panel Fisher Nedensellik Testi Sonuçları 

Not: Modelde seriler arasında gecikme uzunluğunun belirlenmesi Akaike bilgi kriteriyle, seçilen gecikme 
uzunluğu için otokorelasyon olup olmadığı LM testiyle, değişen varyansın varlığı da White testiyle sınanmıştır. 
** , %5 anlamlılık düzeyinde nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir. Olasılık değerleri [] içinde 
verilmiştir. 

Tablo 7’deki sonuçlar incelendiğinde; ihracattan Ar-Ge’ye %5 anlamlılık düzeyinde 
nedensellik ilişkisi tespit edilmiş olup, bunun artan gelirinin, firmaların Ar-Ge’ye daha fazla 
kaynak ayırabilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ar-Ge’den ihracata ise istatistiki 
olarak anlamlı bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. 

5.3.6. Eşbütünleşme Katsayılarının Tahmin Edilmesi 
 Eşbütünleşme ilişkisinin elde edilmesinden sonra uzun dönem eşbütünleşme 
katsayılarının tahmin edilmesi gerekmektedir. Bu aşamasında eşbütünleşme katsayıları 
Breitung (2005) iki aşamalı en küçük kareler yöntemi yardımıyla tahmin edilmiş ve elde 
edilen sonuçlar Tablo 8’de sunulmuştur. 

 
 

 
Gecikme Uzunluğu 

Panel Fisher Test 

İstatistiği Karar 

p LM Testi White Testi p+dmax İst. Değeri 

Model 1 
2.48 

[0.64] 

11.23 

[0.14] 
2 

64.37 

[0.01]** 

X’den AG’ye nedensellik 

ilişkisi var 

43.99 

[0.38] 

AG’den X’e nedensellik 

ilişkisi yok. 
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Tablo 8: Eşbütünleşme Katsayısı Tahmin Sonuçları 

Değişken Katsayı t - istatistiği 

AG 0.355 8.555* 

K -0.545 -1.482** 

Sabit Terim 22.379 50.607 

R2 0.17 

Fist 
36.73 

[0.00] 

Not: * ve ** sırasıyla %1 ve %5 önem düzeyinde istatistiki olarak anlamlılığı ifade etmektedir. Olasılık değerleri 
[] içinde verilmiştir. 

 Tablo 8’deki test sonuçlarına bakıldığında, çalışmada oluşturulan modelin 
sonuçlarının güvenilir olduğu ve tanısal testlerin geçerli olduğu görülmektedir. Ar-Ge 
harcamalarının katsayısının pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Elde 
edilen sonuçlara göre, söz konusu ülkelerde, Ar-Ge harcamaları %100 oranında 
arttırıldığında, bu ülkelerin ihracatlarındaki artış, %35 oranında artacaktır. Analiz sonunda 
elde edilen bulgular, literatürdeki Ülkü (2004); Özer ve Çiftçi (2009) ve Göçer (2013b) ile 
uyumludur. 

5.3.7. Hata Düzeltme Modeli 
 Eşbütünleşme ilişkisinin elde edilmesinden sonra kısa dönem eşbütünleşme 
katsayılarının tahmin edilmesi gerekmektedir. Kısa dönem analizi olarak da adlandırılan 
çalışmanın bu aşamasında, farkları alınmış serilerin gecikmeleri ve uzun dönem analiziyle 
ulunan hata teriminin bir dönem gecikmeli değeri kullanılmaktadır. Modelde kullanılan hata 
düzeltme modelinin katsayıları panel en küçük kareler yöntemiyle tahmin edilmiştir.  

Tablo 9: Kısa Dönem Analiz Sonuçları 

Değişken Katsayı t- istatistiği 

ΔAG 0.295 4.631* 

ECTt-1 -0.008 -2.086** 

Sabit Terim 0.040 9.173* 

R2 0.08 

Fist 
15.03 

[0.00] 
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Not: Olasılık değerleri [] içinde verilmiştir. * ve ** sırasıyla %1 ve %5 önem düzeyinde istatistiki olarak 
anlamlılığı ifade etmektedir.  

 Tablo 9’daki sonuçlara bakıldığında; oluşturulan modeldeki hata düzeltme terimi 
çalışmaktadır. Yani beklentilere uyumlu olarak katsayısı negatif ve istatistiksel olarak 
anlamlıdır. Bu sonuçlara göre uzun dönemde beraber hareket eden seriler, kısa dönemde 
meydana gelecek olan sapmaları ortadan kalkacağını ve serilerin tekrar uzun dönemde birlikte 
hareket edeceğini göstermektedir. Ayrıca bu sonuçların bir diğer özelliği, serilerin eş-
bütünleşik olduklarını ve çalışmadaki uzun dönem analizinin güvenilir olduğunu 
göstermektedir. Hata düzetme teriminin (ECTt-1) katsayısının mutlak değerce küçük olması 
ise serilerin dengeye gelmesinin yavaş olacağı anlamına gelmektedir. 

6. Sonuç ve Değerlendirme 
Bu çalışmada 1996-2012 dönemi verileri kullanılarak Ar-Ge yatırımlarının dış ticaret 

performansına etkisi 21 OECD ülkesi için panel nedensellik ve panel eşbütünleşme testleri 
kullanılarak incelenmiştir. Serilerin durağanlığı Im, Peseran ve Shin (2003) panel birim kök 
testiyle sınanmış ve serilerin birinci farkları alındığında durağan hale geldikleri tespit 
edilmiştir. Yapılan analizde seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin olup olmadığı, Pedroni 
(2004) panel eşbütünleşme yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve seriler arasında eşbütünleşme 
ilişkisinin varlığı gözlemlenmiştir. Seriler arasındaki nedensellik ilişkisi Panel Fisher testi ile 
incelenmiş, ihracattan Ar-Ge’ye %5 anlamlılık düzeyinde nedensellik ilişkisi tespit edilmiş 
olup, bunun artan gelirinin, firmaların Ar-Ge’ye daha fazla kaynak ayırabilmesinden 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Eşbütünleşme uzun dönem katsayıları Breitung (2005) en 
küçük kareler yöntemiyle tahmin edilmiştir. Elde edilen tahmin sonucunda, Ar-Ge 
harcamaları %100 oranında arttırıldığında, bu ülkelerin ihracatlarındaki artış, %35 oranında 
arttığı görülmüştür. Ar-Ge’ye verilecek önemin ülkelerin dış ticaretine ve özellikle de 
ihracatına olumlu katkısının olacağı görülmektedir. Elde edilen bu sonuçlar, literatürdeki 
Ülkü (2004); Özer ve Çiftçi (2009) ve Göçer (2013b) ile uyumludur. Kısa dönem katsayıları 
yine Breitung (2005) yöntemiyle tahmin edilmiş, modelin hata düzeltme mekanizmasının 
çalıştığı belirlenmiştir. 
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TEMEL BİR DEĞER OLARAK DEDE KORKUT’TA MİSAFİRPERVERLİK VE 
İZZETİ İKRAM 

 
Müzeyyen ALTUNBAY* 

 

ÖZ 
Toplumun kültürel mirasının bir parçası olan misafirperverlik, adeta Türk kimliği ile özdeşleşmiştir. Dini ve 
milli bir görev olarak benimsenen, gelenek-göreneklerde önemli bir yer kaplayan misafirperverlik, davetli ya da 
davetsiz olarak eve gelen kişinin en iyi şekilde ağırlanması ve uğurlanması esasına dayanır. Türk kültüründe 
misafirperverlik kadar izzeti ikram da öne çıkar. Gelen konuğu, eldeki imkânları da kullanarak, yedirip içirme 
Türk misafirperverliğinin bir parçasıdır. Geleneksel Türk misafirperverliğinin en güzel örneklerinin görüldüğü 
eserlerden biri Dede Korkut Hikâyeleri’dir. Dede Korkut Hikâyeleri’nde misafirperverlik ve izzeti ikramla ilgili 
olarak öne çıkan toylardır. Her yıl verilen büyük şölenler olarak tanımlanan toyların; boyları bir araya getirme, 
kutlamalar yapma, Han’ın büyüklüğünü gösterme, önemli bir karar alma vb. gibi nedenlerle yapıldığı görülür. 
Bununla birlikte misafirperverlikte sosyal statünün kişinin başarılarıyla ilgili olması ve misafirlikteki konumunu 
hatta ikramları dahi etkilemesi önemli bir ayrıntı olarak görülmektedir. Bu çalışmada misafirperverlik ve izzeti 
ikram konusu, geleneksel olarak her yıl verilen ziyafet (toy), gelen misafiri ağırlama, hayır duası alma, adabı 
muaşeret, hediye takdim etme ve ikram edilen temel yiyecek-içecekler başlıklarıyla birlikte ele alınmış olup 
konu Dede Korkut anlatılarından örneklerle sunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Misafirperverlik, Türk misafirperverliği, izzeti ikram, Dede Korkut, değerler eğitimi. 
 

HOSPITALITY AND TREAT AS A BASIC VALUE IN DEDE KORKUT'S STORY 
 

ABSTRACT 
Hospitality, which is a part of the community's cultural heritage, is identified exactly with Turkish identity. 
Adapted as a religious and national duty, and also by occupying an important place, hospitality is based on 
hosting the people visiting you whether they are invited or not and seeing them off in a best way. In Turkish 
culture, treating the guests with courtesy also stands out. Offering them food and beverages at home is a part of 
Turkish hospitality.  Dede Korkut’s stories is one of the works in which the greatest examples of traditional 
Turkish hospitality are seen. In Dede Korkut’s stories, toys are prominent on hospitality, and courtesy. Toys, 
great feasts given each year, are held with the aim of bringing all clans together, celebrating and showing the 
greatness of Han, taking a significant decision etc. In addition, it is apparent that social status is related to 
people's success and has an impact on courtesy in hospitality. In this study, hospitality, respect and honor, feast 
held annually (toy), hosting the guests, benediction, good manners, giving presents, and foods and beverages 
offered at home are studied as subjects and the subject is presented by using the examples in Dede Korkut's 
story. 
Anahtar Kelimeler: Hospitality, Turkish Hospitality, courtesy, Dede Korkut, values education 

 

Giriş 
Arapçadan dilimize geçen misafir ya da Türkçeleştirilmiş hâliyle konuk, kısa süre için 

bir başkasının evine giden ve ağırlanan kişiye verilen addır. Bu nedenle misafirlikte geçicilik 
söz konusudur, yani daimi olarak bir yerde kalıcı olan kişi misafir olarak adlandırılmaz. 
Divan-ı Lügat’it Türk’te konuk ile ilgili olarak konuklamak sözüne rastlanmaktadır. Bu sözün 
Oğuzlardan başkasının dilinde, birisinin ev sahibinin rızası olmadan bir evde gecelemesi 
anlamına geldiği belirtilmiştir (Divan-ı Lügat’it Türk, 339). 

Türk yaşam biçiminde misafirlik dinî ve örfi olmak üzere iki kısımda incelenebilir. 
Misafirliğin dini boyutunda ayet ve hadisler etkili iken, örfi boyutunda geleneksel 
                                                           
* Dr,, Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 
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uygulamalar yer alır. İslamiyet’e göre misafirliğin süresi –ev sahibine rahatsızlık verilmemesi 
amacıyla- üç gün olarak belirlenmiştir. Karadağ’a göre (2008: 60-61) “Bir kimsenin misafir 
olması için konuk olduğu yerde belli bir süre kalması gerekir. Bu sürenin alt sınırı mevcut 
olmamakla beraber, en fazla kalabileceği süre üç gündür. Bu sürenin aşımında ev sahibi 
açısından bazı zorluklar doğabilir.” Bu nedenle ev sahibini sıkıntıya sokmamak için 
misafirlik süresi uzun tutulmaz. 

Misafir ağırlama geleneği diğer Türk boylarında da görülmektedir. Azeri Türkçesinde 
gonag; Başkurt Türkçesinde kunak, mösafir;  Kazak Türkçesinde konak, meyman; Kırgız 
Türkçesinde konok, meyman; Özbek Türkçesinde mehmàn; Tatar Türkçesinde kunak, mósafir; 
Türkmen Türkçesinde mīhmān ve Uygur Türkçesinde konak, mehman (TDK) olarak yer bulan 
adlandırmalardan hareketle mihman ve konuk kelimelerinin daha çok kullanıldığı 
anlaşılmaktadır.  

Geleneksel Türk misafirlik anlayışının geçmişi İslamiyet’in kabulünden çok daha eskiye 
dayanır. Türk halk kültüründe geleneksel misafirliği ve bununla birlikte kapıya gelenin geri 
çevrilmediğini anlatan en güzel deyimlerden bir tanesi “Tanrı misafiri” deyimidir. Bu tabir, 
ansızın gelen tanıdık ya da tanımadık kişiler için kullanılmakta olup günümüzde hâlen 
geçerliğini korumaktadır. Darda kalan, kalacak yeri olmayan veya yiyecek-içecek yönünden 
sıkıntı çeken kimselerin herhangi bir kapıyı çalıp “Tanrı misafiriyim.” deyip ihtiyacını 
söylemesi neticesinde o kişinin geriye boş çevrilmediği bilinmektedir. Teknolojinin ve 
modern yaşam biçiminin büyük oranda baltaladığı misafirlik günümüzde daha çok kırsal 
kesimlerde devam etmektedir. Bu nedenle şehir merkezlerinde “Tanrı misafiri” denilerek 
çalınan kapılar yok denecek kadar azdır. Bunda elbette güvenlik meselesi önemli bir etkendir. 
Ancak yine de Türk halk kültürü denince misafirperverlik hâlen tartışılmaz bir değer olarak 
kabul edilmektedir. Hâlen bazı köylerde varlığı devam eden “köy odası” geleneği ile modern 
anlamda bazı kamu kurum ve kuruluşlara ait olan “misafirhaneler” geleneksel Türk 
misafirperverliğinin bir göstergesidir. Bununla birlikte evlerde var olan misafir odaları, 
misafir takımları hatta çok ince birer ayrıntı olarak kabul edilecek olan misafir havlusu, 
misafir terliği gibi özel eşyalar da aynı düşüncenin bir sonucudur. Tanrı misafiri deyiminin 
yanı sıra “Misafir kısmeti ile gelir. Konuk gelen eve kut gelir.” atasözleri kültürel bir zenginlik 
olan misafirperverliğin kutsallığına işaret etmektedir. Bununla birlikte Alevi-Bektaşi 
geleneğinde “Mihman Ali’dir” sözünün ayrıca ele alınması gerekmektedir. Bu söz Alevi-
Bektaşi geleneğinde gelen her misafirin Hz. Ali gelmiş gibi kabul gördüğünü belirtmektedir. 
Bu açıdan, Türk kültüründe önemli olan misafirperverlik, sadece geleneksel bir uygulama 
olarak düşünülmemeli ve dini inançtan etkilendiği göz ardı edilmemelidir. “Kaçan ki Hak 
Teala bir eve rahmet ve bereket virmeli olsa ol eve evvel konuk gönderir” (Aksoy, 1996: 200) 
ifadesi de bu düşünceyi doğrular niteliktedir. 

Misafir-ev sahibi ilişkisi incelendiğinde ilk dikkati çeken misafirin karşılanmasıdır. 
Gelen misafirin karşılanması, Türk kültüründe âdeta ritüeli andıran uygulamalar ile olur. 
Misafir, ev sahibi tarafından kapıda karşılanır, içeriye buyur edilir, eldeki imkânlar 
neticesinde en iyi şekilde ağırlanır ve giderken tekrar kapıya kadar geçirilip uğurlanır. Kutsal 
bir görev gibi yapılan tüm bu uygulamalarda İslamiyet ile birlikte eski Türk örf ve âdetlerinin 
etkisi göz ardı edilemez. Yüzyıllardır süregelen misafirlik anlayışı başta yazılı eserler olmak 
üzere sözlü geleneğe de yansımıştır. Yazılı ve sözlü kaynaklar aracılığı ile konuk-ev sahibi 
arasındaki ilişki ile misafirlik uygulamalarına dair bilgiler edinilmektedir.  
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Konuk ve ev sahibi arasındaki ilişkiyi en iyi anlatan ifadelerden biri olan “Bir fincan 
kahvenin kırk yıl hatırı vardır” sözü aynı zamanda misafirin ev sahibine olan vefa duygusunu 
dile getirmektedir. Türk geleneğindeki misafirperverliğe dair gerek toplumumuzda gerekse 
diğer toplumlarda olumlu bir algının olduğu söylenebilir. Hatta misafirperverlik, Türk 
toplumunun önde gelen temel değerlerindendir. 

Türk misafirperverlik anlayışında eve gelen misafirden hiçbir karşılık beklenmez, aksine 
onu rahat ettirebilmek için el birliği ile çalışılır. Türk halk kültüründe geniş yer tutan 
misafirlikle ilgili atasözlerin fazlalığı da misafire ve misafirliğe dair farklı bakış açılarını 
yansıtması bakımından önemlidir. Bu atasözü ve deyimlerin birçoğu, misafirin önemini ifade 
ederken bazıları da ev sahibi misafir ilişkisinin nasıl olması gerektiğini ortaya koymaktadır. 
Bu nedenle bu tür atasözlerindeki konu ile ilgili anlatım, bir nevi adabımuaşeret hükmündedir. 
Türk atasözleri içerisinde misafirlikle ilgili olanlar; 

a.Misafirliğin öneminden bahsedenler, 
b. Misafir ve misafirliğe dair olumsuz algı içerenler, 
c.Misafirlikle ilgili adabımuaşereti ortaya koyanlar 

olmak üzere üç kısımda incelenebilir. Misafirperverliğin öneminden bahseden ve geleneksel 
Türk misafirperverliğini anlatan atasözleri şunlardır. 

“Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil. Ev sahibi misafirin hizmetkârıdır. 
Gelene git denilmez. Konuğa hürmet eyle eğerci kâfir olsa da. Konuğun rızkı ardından gelir. 
Konuk sevenin sofrası boş kalmaz. Misafir kısmet ile gelir. Misafir misafir üzerine olur, ev ev 
üzerine olmaz. Misafir on kısmetle gelir; birini yer dokuzunu bırakır. Misafirin ayağı 
uğurludur” (Yurtbaşı, 2012: 370).  

Misafirliğe dair olumsuz algı barındıran atasözleri çok az olmakla beraber birçoğunun 
geleneksel misafirlik anlayışıyla bağdaşmadığı ortadadır. 

“Bir yemem diyenden kork, bir oturmam diyenden. Deveci ile konuşan (görüşen) 
kapısını büyük acar (açmalı). Gel demek kolay ama git demek güçtür” (Aksoy, 1993) 

 “İnsan eti-yükü ağırdır. Gelirse hane boş, gelmezse daha hoş. Misafir misafiri istemez, 
ev sahibi ikisini de. Misafiri horoz olanın arpa kalmaz ambarında.” Görüldüğü gibi misafirin 
sevildiğini belirten atasözleri diğerlerine göre daha fazladır. Bununla birlikte misafirlikte nasıl 
davranılması gerektiğini anlatan atasözleri de hayli geniştir. Yurtbaşı’na göre “Bir Türk, evine 
gelen misafirine kusursuz bir şekilde hizmet edip, saygı göstermeyi görev bilir. Davetsiz gelen 
misafirin kendisine sunulan hizmette kusur aramaması gerekir. Ne bulursa onunla yetinir. 
Ziyaretler yıldıracak kadar sık tekrarlanmamalıdır. Davet edilmediğimiz yere gidip ev 
sahibini zor durumda bırakmamak görgü gereğidir. Bir ziyarete giderken küçük hediyelerle 
ev sahibinin gönlünü almak da bir nezaket gereğidir. …” (Yurtbaşı, 2012: 370). Bu nedenle 
özellikle misafirliğin süresinin yanı sıra misafirlikteki ev sahibi-konuk ilişkisi, ikram vb. gibi 
hususlarla ilgili olarak da atasözleri ile mesaj verilir. 

“Şaşkın misafir ev sahibini ağırlar. Dağdan gelir bağdakini kovar. Misafir umduğunu 
değil bulduğunu yer” gibi atasözleri misafirin nezaket ölçülerinden ayrılmaması gerektiğini ve 
gittiği yerde kalıcı olmadığını vurgulamaktadır. Misafirliğin süresini anlatan atasözleri ise 
daha çok gelen kişinin sınırı aşıp ev sahibine rahatsızlık vermeye başladığını ima etmektedir. 
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“Dosta çok varan kişi ekşi yüz görür. Misafir üç gün misafirdir. Konuğa ‘Git.’ demezler, 
altına yatak çekmezler. Sık gidersen dostuna yatar arka üstüne. Balıkla misafir üç gün 
oluncaya kadar.” (Yurtbaşı, 2012: 370-371). Misafirlikle ilgili diğer atasözleri ise şunlardır: 

“Konuk ev sahibinin devesidir, nereye bağlarsa orada durur. Köylü ‘Misafir kabul 
etmeyiz.’ demez, ‘Konacak konak yoktur.’ der. Davetsiz gelen giden döşeksiz oturur. Çağrılan 
yere erinme, çağrılmayan yere görünme. Akşamdan sonra misafir gelenin aşı ya bir soğan ya 
bir söven.”  (Yurtbaşı, 2012: 370-371). “Kurda konuk (komşu) giden, köpeğini yanında 
götürür. Aydedeye misafir olmak, dağların misafir aldığı mevsim,  misafir gibi oturmak, 
misafir kalmak, misafir misafiri (dilenci dilenciyi) istemez (sevmez), ev sahibi ikisini de, 
misafirin umduğu ev sahibine iki öğün olur” (TDK).  

Modernleşmenin getirdiği bazı olumsuz sonuçlardan etkilenen toplum yaşamının giderek 
bireyselliğe doğru kaydığı görülmektedir. Köyden kente göçle birlikte yaşanan hayat 
mücadelesi, büyük şehirlerde ve metropol kentlerde var olan güvenlik sorunu gibi hususlar 
misafirliği giderek azaltmakta ve geleneksel misafirlik anlayışına büyük darbe vurmaktadır. 
Akbalık‘ın da belirttiği gibi “Misafirperverlik insanları birbirine yakınlaştıran önemli bir 
değerdir. İnsanların birbirine konuk olması, birlikte yiyip, içip eğlenmesi onları birbirine 
yaklaştırır. Toplum içindeki bağları kuvvetlendirir. Bu yüzden bu değeri canlı tutma, gelecek 
nesillere aşılama son derece önemlidir.”(Akbalık, 2015: 115) Temel bir değer olan 
misafirperverliğin devamlılığı için geleneksel misafirlik anlayışının unutulmaması gerekir. 
Bunu devam ettirmenin bir yolu var olan yazılı ve sözlü ürünlerden hareketle toplumun 
misafirperverliğe olan bakış açısını ortaya koymak ve bunu eğitimin her kademesinde kültür 
aktarımı yoluyla genç kuşaklara aşılayabilmektir. Günümüzde öğretim programlarında yer 
verilen temel değerlerin yanı sıra bazı lisansüstü çalışmalarda da (gerek yüksek lisans gerekse 
doktora düzeyinde) konunun ele alındığı ve temel değer odaklı çalışmaların yapıldığı 
görülmektedir.  

Özkartal tarafından 2009 yılında “İlköğretim Sanat Etkinlikleri Dersinde Dede Korkut 
Destanı’nın Milli Değerlerin Kazanılmasına Etkisi” başlıklı çalışma yapılmıştır. Yapılan bu 
çalışmada örneklemi random yöntemle seçilen 54 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada sürecin 
başlangıcında deney ve kontrol grubu öğrencileri arasında ön test başarı durumları ve ön 
tutumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken araştırma sonucunda bu farklılığın deney 
grubu lehine döndüğü tespit edilmiştir. Çevik (2014) tarafından hazırlanan “Türkçe Öğretim 
Programlarında Değerler ve Dede Korkut Hikâyeleri’nin Değerler Açısından İncelenmesi” 
başlıklı çalışmada araştırmacı tarafından Türkçe Öğretim Programlarında yer verilen değerler 
ile Dede Korkut’ta yer alan değerler ele alınıp incelenmiştir. Sonuç olarak, Çevik (2014) 
“değerlerden en fazla sevgi (74) değerine yer verildiğini, bunu sırayla dayanışma (47), saygı 
(43) değerlerinin izlemekte olduğunu; en az hoşgörü (3) değerine yer verildiğini, bunu sırayla 
kanaatkarlık (6) ve misafirperverlik (9)” değerinin izlediğini tespit etmiştir. 

Yaman ve diğerleri (2015) tarafından yapılan “Dede Korkut Çizgi filminde Yer Alan 
Değerler” başlıklı araştırmada Dede Korkut çizgi filminin dahi onlarca değeri kazandırmada 
önemli etkisi olduğu belirlenmiştir. Yaman ve diğerlerinin tespitine göre (2015: 245) “Dede 
Korkut çizgi filminde özellikle dostluk, doğruluk, saygı, ahlak kuralları, dinî değerleri 
geliştirici iletiler, yardımseverlik, özgüven, sabır, empati, toplumsal kurallar, liderlik ve 
sorumluluk değerlerinin ön planda tutulduğu” tespit edilmiştir. Bu nedenle Dede Korkut, 
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devrin önemli bir şahsiyeti olduğu kadar günümüze bıraktığı anlatılar ile de yol gösterici 
kimliğini devam ettirmektedir.   

Türk kültüründe misafirperverliği anlatan birçok yazılı ve sözlü eser bulunmaktadır. Bu 
açıdan Dede Korkut anlatıları birçok konuda temel kaynak olduğu gibi misafirperverlik 
konusunda da başlı başına birer kaynak özelliği taşımaktadır. 

1. Çalışmanın Amacı 
Bu çalışmada, Türk kültürünün temel değerlerinden biri olan misafirlik ve 

misafirperverlik ele alınmış, Dede Korkut anlatıları örnekleminde eski Türk kültüründe 
geleneksel misafirperverlik anlayışının tespiti amaçlanmıştır. 

2. Çalışmanın Yöntemi 
Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi çalışmanın yöntemini oluşturmaktadır. 

Kavramsal yapının ortaya konmasının ardından konu, “Türk kültürünün temel eserlerinden 
biri olan Dede Korkut anlatılarında geleneksel Türk misafirperverliği nasıl yer almaktadır?” 
sorusundan hareketle belirlenmeye çalışılmıştır. 

3. Dede Korkut Anlatılarında Misafirperverlik ve İzzeti İkram 
M. F. Köprülü’nün Türk edebiyatını terazinin bir ucuna yerleştirmesi, diğer ucuna Dede 

Korkut’u koyup bu tarafın ağır geldiğini söylemesi Dede Korkut anlatılarının değerini ifade 
eden önemli bir tespittir. 15. ve 16. yüzyılda yazıya geçirilen Dede Korkut anlatılarının 
Dresden ve Vatikan olmak üzere iki nüshası bulunmaktadır. Ergin’in tespitiyle “Dede Korkut 
Kitabının Dresden nüshası bir giriş ile on iki destanî hikâyeyi içine almaktadır. Vatikan 
nüshasında ise girişten başka hikâyelerin yalnız altı tanesi vardır”(Ergin, 2011: 3). Bu 
anlatılar tamamıyla Türk kültürünü yansıtan en eski kaynaklar arasında yer almaktadır. Bir 
diğer adıyla “Kitâb-ı Dedem Korkud alâ Lisân-i Tâ’ife-i Oğuzan” olarak da bilinen Dede 
Korkut anlatılarından Oğuz Türklerine dair birçok konuda bilgi sahibi olunmaktadır. Tespit 
edilen bilgiler hem geçmişin aydınlatılmasında hem de geleceğe ışık tutulmasında ve temel 
değerlere sahip çıkılmasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle çalışmada önce Dede 
Korkut anlatılarında misafirlikle ilgili bilgiler tespit edildi. Çalışma, toylar ve misafirlik, 
misafirlikle ilgili uygulamalar ve adabımuaşeret, gelen misafire yapılan ikramlar başlıkları 
altında ele alındı.  

a. Toylar ve Misafirlik 
Dede Korkut1 anlatılarında misafirlik ile ilgili ilk dikkati çeken “toy” geleneğidir. 

Toyları sadece ziyafet olarak tanımlamak doğru değildir. Sosyal bir işlevi de olan toylar, aynı 
zamanda birer danışma meclisi hüviyetindedir. Duymaz’a göre “Oğuz Kağan Destanından 
Dede Korkut’a kadar anlatılan toylarda belli başlı ortak noktalar dikkat çeker. Bunlar daha 
ziyade tasviri mahiyette hâkimiyet sembolleridir. Bu semboller aynı zamanda Türk-Oğuz 
toplumunun töresini, değerler sistemini de ortaya koyar. Dede Korkut’ta özellikle Bayındır 
Han’ın toyları için kalıp ifadeler dikkat çeker. Buna göre önce han ‘yerinden örü turar’, ‘ala 
çadır diker’, ‘İç Oğuz Taş Oğuz bigleri yıgnak olur’ ve müteakiben ‘yeme içme’ gelir. 

                                                           
1 Bu çalışmada H. Erbay editörlüğünde 2014 yılında TOBB tarafından yeniden basılıp Türk kültürüne armağan 
edilen Dede Korkut Kitabı ile Muharrem Ergin’in Dede Korkut Kitabı I adlı eserler temel alınmıştır. 
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Toyların bir başka unsuru ise ‘kengeş’ yani meşveret ve müzakere etmektir” (Duymaz, 2005: 
40). Duymaz ayrıca toyları; 

1. Doğum öncesi toyları,  
2. Erişkinliğe geçiş toyları  
a.İlk av toyları,  
b. Ad koyma toyları,  
c. Evlilik toyları,  
3. Akın toyları,  
a.Akına çıkış toyları 
b. Akın dönüşü zafer toyları 
c. Yağma toyları/Potlaç/Kenliyü 
4.Ölüm toyları/Yuğ (Duymaz, 2005) 

 olmak üzere dört ana başlıkta sınıflandırmıştır.  
Dede Korkut’ta dört anlatıda Bayındır Han tarafından düzenlenen toylara 

rastlanmaktadır. Bayındır Han, Oğuzlar içinde güçlü, sözü dinlenir, saygın bir Han’dır. Bu 
nedenle sık sık toy düzenlediği ve Oğuz’un ileri gelenlerini buraya davet ettiği görülmektedir. 
Bayındır Han’ın verdiği toylara (dolayısıyla misafir ağırlamasına) dört anlatıda 
rastlanmaktadır. Bunlardan ilki Dirse Han Oğlu Boğaç Han anlatısıdır. 

“Bir gün Kam Gan oğlı Han Bayındır yirinden turmış idi. Şami günlügi yir yüzine 
dikdürmiş idi. Ala sayvanı gök yüzine aşanmış idi. Bin yirde ipek halıçası döşenmiş idi. 
Hanlar hanı Han Bayındır yılda bir kerre toy idüp Oğuz biglerin konuklar idi” (Ergin, 2011: 
77).  

İkincisi Bay Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek anlatısıdır. 

“Han’ım Hey! 
Kam Gan Oğlu Han Bayındır yirinden turmış idi. Kara yirün üstine ağ ban ivin 

dikdürmiş idi. Ala sayvan gök yüzine aşanmış idi. Bin yirde ipek halıçası döşenmiş idi. İç 
Oğuz Taş Oğuz bigleri, Bayındır Hanun sohbetine dirilmiş idi” (Ergin, 2011: 116). Buradaki 
toyun daha çok danışma amaçlı olduğu anlaşılmaktadır.  

Üçüncü toy, Kazılık Koca Oğlu Yigenek anlatısında görülmektedir. Bayındır Han 
tarafından düzenlenen bu toyda da yine Oğuz’un ileri gelenlerinin hem hasbıhal ettiği, görüş 
alışverişinde bulundukları hem de yiyip içip eğlendikleri anlaşılmaktadır. Bayındır Han 
tarafından düzenlenen toyların sonuncusu Begil Oğlu Emren anlatısında görülmektedir. 
Bayındır Han’dan başka Salur Kazan’ın da toy düzenlediği ve konuk ağırladığı 
görülmektedir. İlki, Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı adlı anlatı, diğeri ise Salur Kazan’ın 
Tutsak Olup Oğlu Uruz’un Onu Tutsaklıktan Çıkardığı adlı anlatıdır.  

“Salur Kazan yerinden kalkmıştı, doksan başlı ban evlerini kara yerin üzerine 
diktirmişti. Doksan yerde ala ipek halı döşenmişti. Seksen yerde büyük kazanlar kurulmuştu. 
Altın ayak sürahiler dizilmişti. Dokuz kara gözlü, güzel yüzlü, saçı ardına örülü, göğsü kızıl 
düğmeli, elleri bileğinden kınalı, parmakları nakışlı, sevimli kâfir kızları, güçlü Oğuz 
beylerine kadeh dolaştırıp içiriyorlardı (Ed. Erbay, 2014: 585). 

Görüldüğü gibi toylar, boyun ileri gelenleri tarafından düzenlenen, bir bakıma kişinin 
mevkisini-gücünü gösteren büyük toplantılardır. Bu toylarda misafir ağırlama, gelen misafirin 
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en iyi şekilde yedirilip içirilmesi, ikramda kusur edilmemesi bir gerekliliktir. Seksen yerde 
büyük kazan kurdurmak, ipek halılarla döşetmek, altın sürahilerle donatmak vs. toyların 
azametini gösterdiği gibi beylerin de şanını göstermektedir. Bununla birlikte kişilerin 
toylardaki ya da diğer davetlerdeki konumundan oturuşuna kadar her şeyin belli bir düzen 
içinde yapıldığı ve herkesin kendi statüsüne göre yerleştiği anlaşılmaktadır. 

b. Misafirlikle İlgili Uygulamalar ve Adabımuaşeret 
Dede Korkut anlatıları incelendiğinde Türk misafirliği ile ilgili birtakım uygulamalar 

olduğu görülmektedir. Bunlardan ilki misafirlerin oturma düzenidir. Söz gelimi Dirse Han 
Oğlu Boğaç Han anlatısında Bayındır Han oğlu ya da kızı olmayan Dirse Han’ı kara otağa 
oturtmak suretiyle cezalandırır. Sosyal yapı gereği ak otağa oğlu olanları kızıl otağa kızı 
olanları oturtan Bayındır Han evlat sahibi olmayanları kara otağa layık görür ve onları kara 
koyun yahnisi ile ağırlar. 

“Kimin ki oğlu kızı yok, kara otağa kondurun, kara keçeyi altına döşeyin, kara koyun 
yahnisinden önüne getirin, yerse yesin yemezse kalksın gitsin!” demişti. Oğlu olanı ak otağa, 
kızı olanı kızıl otağa kondurun; oğlu kızı olmayanı Yüce Allah lanetlemiştir, biz de lanetleriz. 
Belli bilsin!” demişti. (Ed. Erbay, 2014: 563). Bu buyruk üzerine gelen misafirler evlat sahibi 
oluşlarına göre karşılanmış ve otağlara oturtulmuşlardır.  

“Gün ağardığında, Dirse Han kalkıp yerinden doğrulmuş, kırk yiğidini yanına alarak 
Bayındır Han’ın sohbetine geliyordu. Bayındır Han’ın yiğitleri Dirse Han’ı karşıladılar. 
Getirip kara otağa kondurdular. Kara keçeyi altına serdiler. Kara koyun yahnisinden önüne 
getirdiler. ‘Bayındır Han’dan buyruk böyledir Han’ım!’ dediler” (Ed. Erbay, 2014: 564). 
Evlat sahibi olmanın önemi, daha çok toplum devamlılığı ve toplumun nüfus yönünden güç 
kazanmasıyla ilgili olduğundan manevi yaptırımlarla çocuk sahibi olmanın teşvik edildiği 
görülür. Bir Türk destanı olan Köroğlu Destanında da tıpkı Dirse Han gibi Köroğlu’nun da 
evladının olmayışının üzüntüsünü yaşadığı görülmektedir. Köroğlu Destanına ait rivayetlerde 
“Artık Köroğlu da yüz yirmi yaşına girmiş, ihtiyarlamıştır. Fakat zürriyet bırakmadığına her 
zaman esef eder.” (Boratav,1984: 29) ifadeleri yer almaktadır. Böylelikle geçmişten 
günümüze çocuk sahibi olmanın her zaman önemsendiği anlaşılmaktadır. 

Adabımuaşeretle ilgili bir diğer husus beylerin oturma düzeni ile ilgilidir. Bu konuyla 
ilgili olarak iki anlatı dikkat çekmektedir. Birincisi Bay Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek anlatısı 
diğeri ise Uşun Koca Oğlu Segrek anlatısıdır. İlk anlatıda dikkat çeken nokta, gelen 
misafirlerin ev sahibine hürmetleridir. 

Bay Büre Bey’in oğlu kâfir tarafından malı yağmalanan bezirgânlara yardım eder; ancak 
bezirgânlar onun kim olduğunu tanımaz ve Büre Bey’in yanına gelirler. Geldiklerinde 
kendilerine yardım eden ancak kimliğini söylemeyen yiğidi Büre Bey’in yanında görünce 
şaşırırlar. 

“Boz oğlan babasının evine geldi. Bezirgânlar geldi diye babası sevindi. Çadırlı otağ, 
ala sayvan diktirdi. İpek halılar serdirdi. Geçti oturdu. Oğlunu sağ yanına aldı. Oğlan, 
bezirgânlar hususunda bir söz söylemedi. Kâfirleri kırdığını anmadı. Birden, bezirgânlar 
geldiler. Baş indirip selam verdiler. Gördüler ki baş kesen, kan döken o yiğit, Bay Büre 
Bey’in sağında oturuyor. Bezirgânlar yürüdüler, yiğidin elini öptüler. Bunlar böyle edince 
Bay Büre Bey’in öfkesi tuttu. Bezirgânlara, ‘Bre kavat oğlu kavatlar! Baba dururken oğlun 
elini mi öperler?’ dedi” (Ed. Erbay, 2014: 614). Bunun ardından bezirgânlar durumu 
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kendisine anlatırlar. Öfkesi geçen Büre Bey aynı zamanda oğlu ile iftihar eder. Buradan 
anlaşılan en önemli husus misafirlikteki saygı ve gelenekselleşen bazı adabımuaşeret 
kurallarının var olduğudur. Gelen konukların onları ağırlayacak olan beyin elini öpmeleri, 
beyin büyüklüğünün kabul edildiğini göstermekle birlikte, aynı zamanda kişinin ağırlığının ve 
toplumdaki konumunun da bir göstergesidir. Böylece toplumda boyun ileri gelenlerinin elinin 
öpüldüğü, onlara hürmet edildiği anlaşılmaktadır. Aynı zamanda Bay Büre Bey’in sağında 
oturan oğlu, onun en yakını olması dolayısıyla o konumda oturabilmiştir2. İkinci anlatıda ise 
tıpkı Dirse Han oğlu Boğaç Han anlatısını andıran bir uygulama ile karşılaşılmaktadır.  

“Oğuz zamanında Uşun Koca derler bir kişi vardı. Ömründe iki oğlu vardı. Büyük 
oğlunun adı Egrek idi. Bahadır, delikanlı, güzel bir yiğit idi. Bayındır Han’ın divanına ne 
zaman istese varır gelirdi. Beyler Bey’i olan Kazan’ın divanında buna hiç kapı baca yoktu. 
Beyleri çiğneyip Kazan’ın önüne otururdu. Kimseye iltifat eylemezdi” (Ed. Erbay, 2014: 763). 
Bu anlatılardan hareketle Oğuzlar içinde hürmetsizliğin hoş karşılanmadığı anlaşılmaktadır. 
Egrek’in yaptığı bu davranış, diğerlerinin hoşuna gitmez, çünkü hepsi kendi makamını hak 
ederek almıştır. Bunun üzerine Uzamış adlı bir beyin Egrek’e çıkıştığı görülür. Aynı zamanda 
Oğuzlar arasında beylere iltifatın, hoş sözün bir gelenek olduğu da bu anlatıdan tespit 
edilmiştir. 

“Bre Uşun Koca oğlu, burada oturan beylerin her biri oturduğu yeri kılıcıyla ekmeğiyle 
almıştır. Bre, sen baş mı kestin, kan mı döktün, aç mı doyurdun, çıplak mı donattın?” (Ed. 
Erbay, 2014: 763) diyen Uzamış beyin bu lafı Egrek’e dokunur. Beyliğin güç kazanmak, aç 
doyurmak, fakir giydirmek olduğunu ima eden Uzamış bey, Egrek’e yaptığı hatayı anlatır. 
Uzamış Bey’in cümlelerinden aynı zamanda Türkler arasında bey olmanın, oturduğu yeri ve 
makamı hak etmenin ölçütlerini de görmekteyiz. Bunlar, düşmanla mücadele ve sosyal devlet 
anlayışının gereği olarak insanlara yardım etmektir. 

Misafirlikte adabımuaşeret gereği misafirin beyi övmesi gelen konuğun ev sahibine 
saygısı olarak görülür. Bu durum Bamsı Beyrek anlatısında da görülmektedir. Bamsı 
Beyrek’in kendisini tanımamaları için ozan kılığına girip düğün alanına varması ile birlikte 
önce Han’ı selamlar, onun kişiliğini, yiğitliğini ve devletini över. 

“Sabah sabah sapa yerde dikildiğinde ak otağlı; 
Atlasla yapıldığında 
 mavi sayvanlı, 
Tavla tavla çekildiğinde şehbaz atlı, 
….. 
Karaçuğun kaplanı 
Han Uruz’un babası 
Han’ım Kazan 
……. 
Sağda oturan sağ beyler 
Sol kolda oturan sol beyler 
Eşikteki güvenilir kişiler, 

                                                           
2 Türk kültüründe sağda ya da solda oturma bir nevi, var olan mevki ve yakınlığın göstergesi olup bunun Oğuz 
Kağan Destanı’nda bu durumun örneklerine rastlanmaktadır. Destanda görülen ikili yapı, sağ ve sol olmak üzere 
düzenlenmiş olup Bozokların sağ kolu, Üçokların ise sol kolu temsil ettiği bilinmektedir.  Bu anlayış devlet 
idaresinde de belirleyici olmuştur.   

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 56          Temmuz - Ağustos 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 
 
 

 367 

Dipte oturan has beyler 
Kutlu olsun devletiniz! (Ed. Erbay, 2014: 634-635). 

diyerek beyleri oturma düzenlerine ve beyle aralarındaki ilişkiye gör ayrı ayrı selamlar, 
hepsine hürmet eder. Bu anlatıda da Türk geleneğinde misafirliğin oturma düzeninin belli bir 
yakınlığa ve konuma göre yapıldığı görülmektedir. 

Oğuz beyleri içinde en fazla toy düzenleyip misafir ağırlayan isim olarak Bayındır Han, 
Dede Korkut anlatılarında aynı zamanda hem yiğitliğiyle hem de cömertliğiyle de öne çıkar. 
Her yıl toy düzenleyen Bayındır Han, gelen misafirlerini hediyelerle donatır. 

 “Yılda bir kere Bayındır Han’ın divanına varırdı. Yine Bayındır Han’dan bir adam 
geldi, “Çabuk gelsin!” diye haber getirdi. Begil hemen geldi, armağanlar sundu ve Bayındır 
Han’ın elini öptü. Han da Begil’i misafir etti, güzel at, güzel kaftan, bolca da harçlık verdi. 
Üç gün boyunca ağırladı. “Üç gün de Begil’i av etiyle ağırlayalım, beyler! dedi. Av çağrısı 
yapıldı” (Ed. Erbay, 2014: 746). Tıpkı Bayındır Han gibi, Dede Korkut anlatılarında öne 
çıkan bir diğer isim olan Kazan Han da misafir ağırlayıp şölenler düzenleyen bir beydir. 

“Bir gün Ulaş oğlu Kazan Bey yerinden kalkmıştı. Kara yerin üzerine otağlarını 
diktirmişti. Bin yerde ipek haliçesi döşenmişti. Ala sayvanı gökyüzüne yükselmişti. Doksan 
tümen Genç Oğuz, sohbetine gelmişti. Ağzı küçük şarap küpleri ortalığa konmuştu. Dokuz 
yere ağzı büyük şarap küpleri konmuştu. Altın kadehler, sürahiler dizilmişti. Dokuz kara 
gözlü, örme saçlı, elleri bileğinden kınalı, parmakları nakışlı, boyunları birer karış kafir 
kızları, al şarabı, altın kadehle Oğuz beylerine sunuyorlardı. Her birinden Ulaş oğlu Salur 
Kazan içmişti. Kaftan, cüppe, çadır, otağ bağışlıyordu, katar katar develer bağışlıyordu (Ed. 
Erbay, 2014:  647). 

Misafirin ev sahibi olan beye hürmet ettiği, saygıda kusur etmediği görülmektedir. 
Bununla birlikte misafirin de ev sahibi tarafından en iyi şekilde ağırlanması ona hediyeler 
sunulması Türk kültürünün bir geleneği olarak karşımıza çıkar. Çünkü misafir, Tanrı misafiri 
olarak görülür ve ev sahibine bolluk bereket getireceğine inanılır. Sık sık misafir ağırlayan 
beylerden biri olan Bayındır Han ve Kazan Han, konuklarına izzeti ikramda kusur etmezler. 
Üstelik bir de uğurlarken at, kaftan, harçlık, çadır, otağ, cüppe, katar katar deve vb. gibi 
değerli hediyeler bağışladıkları görülmektedir. 

Kısaca, Türk kültüründe; 

 Misafir tarafından ev sahibine hürmet ve dua edildiği, 
 Ev sahibi beyin büyüklüğünün, şanının ve devletinin yüceltildiği, 
 Ev sahibi tarafından gelen konuğa en iyi yiyeceklerden ikramlar yapıldığı, 
 Konuğun rahat ettirildiği, 
 Gelen misafirlerin oturma düzeninin toplumdaki konumlarına göre olduğu, bir başka 

deyişle herkesin oturduğu yeri hakkıyla elde ettiği, 
 Ev sahibi-misafir ilişkisinin saygı sevgi çerçevesinde olduğu anlaşılmaktadır. 

c. Gelen Misafire Yapılan İkramlar 
Gerek düzenlenen toylarda gerekse diğer davetlerde misafirin en iyi şekilde ağırlanmaya 

çalışıldığı ve ikram olarak en iyi yiyeceklerin sunulduğu anlaşılmaktadır. Bunlar daha çok av 
etleri ile birlikte attan aygır, deveden buğra, koyundan koç, kuzu eti gibi yiyecekler ile Türk 
kültüründe hâlen (özellikle Orta Asya’da) önemli bir içecek olan kımızdan oluşmaktadır. Bu 
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yiyecek-içeceklerin sadece misafire sunulmadığı, aynı zamanda ihtiyacı olan kimselere de 
verildiği görülür. Dirse Han Oğlu Boğaç Han anlatısında Dirse Han’ın eşinin 

“… İç Oğuzun Taş Oğuzun biglerin üstüne yığnak itgil, aç görsen toyurgıl, yalınçak 
görsen tonatgıl, borçlıyı borçundan kurtargıl, depe gibi et yığ, göl gibi kımız sağdur, ulu toy 
eyle, hacet dile, ola kim bir ağzı dualınun alkışıy ile Tanrı bize bir batman ayal vire” (Ergin, 
2011: 81) nasihati üzerine Dirse Han denileni yapar. Bir beye yakışır şekilde büyük bir ziyafet 
verir ve herkesi davet eder. Bu davette en değerli yiyecekleri bol bol ikram eder. 

“Dirse Han dişi ehlinün söziy ile ulu toy eyledi, hacet diledi. Attan aygır, deveden buğra 
koyundan koç kırdurdı. İç Oğuz taş Oğuz biglerin üstine yığnak itdi. Aç görse toyurdı. Yalın 
görse tonatdı. Borçluyı borçından kurtardı. Depe gibi et yığdı, göl gibi kımız sağdurdı. El 
götürdiler hacet dilediler. Bir ağzı dualınun aklışıy ile Allah Ta’ala bir ayal virdi (Ergin, 
2011: 81). 

Böylece Türk kültüründe misafire ikram edilen yiyecekten kısılmadığı, eldeki imkânlar 
neticesinde her şeyin en iyisinin sunulduğu anlaşılmaktadır. Bu anlatıdan anlaşılacağı üzere 
fakirleri yedirip içirmek sosyal bir devletin gereği olmakla birlikte bazen beyler tarafından, 
sadece hayır duası almak amacıyla da yapılmaktadır. Hatta Kara ve Yılmaz’a göre yapılan 
avlar bile bazen misafir ağırlama sebebidir.  

“Av, hikâyelerde bazen de misafir ağırlama bahanesidir. Begil Oğlu Emre‟nin 
Hikâyesi‟nde Bayındır Hanın emri üzerine kendisini ziyarete gelen Begil‟i misafir ederek 
ona “güzel at, güzel kaftan ve bol harçlık vermesi; ava çıkarak onu av etiyle misafir etmesi bu 
duruma örnek teşkil edebilir” (Kara; Yılmaz, 2010: 15). 

Yapılan toplantılarda ya da davetlerde misafirlerin bazen sosyal bir dayanışma 
düşüncesiyle birbirlerine destek olmak için hep bir ağızdan dua ettiklerine de şahit 
olunmaktadır. Söz gelimi, Bay Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek anlatısında, çocuğu olmayan 
Bay Büre Bey, sağında ve solunda Oğuz beylerini ve onların oğullarını görünce kendi hâline 
acır ve ağlar. Neden ağladığını soran Salur Kazan’a derdini şöyle anlatır: 

“Tacım tahtım için ağlarım. Bir gün düşüp öldüğümde yerimde yurdumda kimse 
kalmayacak. 

… 
Böyle deyince güçlü Oğuz beyleri, yüzlerini göğe tuttular, el kaldırıp dua ettiler, ‘Yüce 

Allah sana bir oğul versin!’ dediler. O zaman da beylerin alkışı alkış, kargışı kargıştı. 
Duaları kabul olurdu. Bay Bican Bey de yerinden kalktı, ‘Beyler benim için de dua eyleyin. 
Yüce Allah bana da bir kız versin.’ dedi. Güçlü Oğuz beyleri el kaldırdılar, dua eylediler” 
(Ed. Erbay, 2014: 611-612). Böylece hep birlikte birbirlerine dayanışma içinde iyi 
temennilerde bulundular. Kısaca gerek toyları gerekse diğer toplantıları sadece birer yeme 
içme eğlenme olarak görmek doğru değildir. Bu tür toplantılar misafirin beye saygısını ve 
bağlılığını gösterdiği, ev sahibi beyin de misafiri en iyi şekilde ağırlayarak onu hoşnut ettiği 
ve büyüklüğünü gösterdiği birer toplantı mahiyetindedir. 

Dede Korkut anlatılarında misafirlerin hep iyi karşılanıp el üstünde tutulduğu 
söylenemez. Söz gelimi Banı Çiçek’i Bamsı Beyrek’e istemeye giden Dede Korkut, Banı 
Çiçek’in kardeşi Deli Karçar’ın hışmına uğrar.  
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“Dedem Korkut öteden beri geldi, baş indirdi, ağır bastı. Ağız dilden, güzel selam verdi. 
Deli Karçar, ağzını köpüklendirdi, Dede Korkut’un yüzüne baktı; ‘Aleykes-selam, ey ameli 
azmış, ne yaptığını bilmez! Yüce Allah ak alnına bela yazmış. Ayaklıların buraya geldiği yok, 
ağızlıların bu suyumdan içtiği yok! Sana n’oldu, amelin mi azdı, ne yapacağını mı 
bilmiyorsun?’ dedi. 

Dede Korkut dedi: 
 “Karşı yatan kara dağını aşmaya gelmişim, 
Akıntılı güzel suyunu geçmeye gelmişim, 
Geniş eteğine, dar koltuğuna kısılmaya gelmişim,  
Tanrı’nın buyruğu, Peygamber’in kavliyle, 
Aydan arı, günden güzel kız kardeşim Banı Çiçek’i 
Bamsı Beyrek’e istemeye gelmişim” dedi (Ed. Erbay, 2014: 618).  

Dede Korkut böyle deyince, Deli Karçar, “Bre, ne istediğimi yetiştirin! Kara aygırı 
silahlarıyla getirin!” dedi. Kara aygırı silahlarıyla getirdiler. Deli Karçar’ı bindirdiler. Dede 
Korkut orada durmadı, kaçtı. …”  (Ed. Erbay, 2014: 618). Deli Karçar adlı şahsın, bu anlatıda 
daha çok hâl ve tavırlarıyla Deli lakabını aldığı düşünülmektedir. Kendisi değil misafiri, hiç 
kimseyi yanına yöresine hele kız kardeşinin yanına yaklaştırmaz. Bu nedenle Dede Korkut’a 
da kötü davranır ve onu kovar. Deli Karçar ve Dede Korkut arasındaki kovalamacanın devam 
edilişinden anlaşıldığına göre, Deli Karçar yaşa hürmet dahi etmez. Bu durum böyle sunulmuş 
olsa da genel itibarıyla Dede Korkut anlatılarında misafirliğin önemli bir yeri olduğu, Türk örf 
ve âdetlerinde misafir ağırlamanın bir gelenek olduğu anlaşılmaktadır. 

Sonuç  
Aça’ya göre “Oğuznâmecilik geleneğinin en önemli eserlerinden olan kitap, ihtiva ettiği 

atasözü, deyim, ağıt, alkış-kargış örneklerinin yanı sıra, eski Türk gelenekleri, inanışları ve 
pratikleri ile eski Türk şiiriyle nesrinin en güzel örneklerini sunması bakımından halk 
edebiyatı araştırmaları için eşiz bir kaynaktır” (Aça, 2006: 9). Bu eşsiz hazine aynı zamanda 
toplumsal değerlere temel oluşturacak bir kaynak olarak da kabul edilir. Soyut bir kavram 
olan “değer” ancak uygulamada somutluk kazanır. Söz gelimi Türk kültüründe tartışılmaz 
birer değer olan çalışkanlık, vefa, komşuluk vb. gibi değerler ancak davranışa dönüştüğünde 
gerçek birer değer kabul edilir. Bu açıdan bakıldığında, misafirperverlik de toplumsal bir 
değer olup konunun somut örneklerinin yer aldığı en temel eserlerden biri Dede Korkut 
Kitabı’dır. Eserde var olan anlatılar örnekleminde geçmişte Türk kültüründe misafire verilen 
önemden misafir karşılamaya, ev sahibi misafir ilişkisinden ikramlara kadar pek çok konuda 
bilgi sahibi olunmaktadır.  

Dede Korkut anlatılarından hareketle, eski Türk geleneğinde misafir ağırlamanın önemli 
olduğu anlaşılmaktadır. Gelen misafire saygı ve hizmette kusur edilmediği, en iyi şekilde 
ağırlandığı, kendisine hediyeler takdim edildiği ve dolayısıyla karşılıklı saygı ve sevginin 
sürüp gittiği anlaşılmaktadır. Aynı şekilde gelen misafirin de ev sahibine saygılı olduğu, onun 
şanını yücelttiği, saygıda kusur etmediği anlaşılmaktadır.  

Misafirperverlik diğer değerlerden farklı olarak kendi içinde birçok değeri barındırır. 
Dostluk, arkadaşlık, yardımseverlik, vefa, saygı, sevgi, dürüstlük vb. gibi birçok değer, 
misafirperverliğin içinde yer alır. Dede Korkut anlatılarını günümüzde eğitim kademelerinde 
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birer eğitim materyali olarak kullanmak, tıpkı misafirperverlik gibi birçok değerin 
kazandırılmasına katkı sunacaktır. 
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CELÂLEDDİN ERGÛN ÇELEBİ VE GENC-NÂME ÜZERİNE* 

 
 

Mustafa GÜNEŞ** 
 

 
Öz 
 
Celâleddîn Ergûn Çelebi (vefatı:775/1373), Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Germiyanoğulları Beylerinin 
soyundan gelen önemli bir şahsiyettir. Bu yazıda, Kütahya Mevlevihanesi (Kütahya Ergûniyye Dergâhı)’nin 
kurucusu Celâleddîn Ergûn Çelebi, Kütahya’daki Mevlevilik faaliyetleri ve mesnevi nazım şekli ile kaleme 
alınan kırk beyitlik Genc-nâme adlı şiirin ilk ve son beyitlerinde ele alınan bazı konular üzerinde durulmuştur.  

 
Anahtar Kelimeler: Celâleddîn Ergûn Çelebi, Kütahya Mevlevihanesi, Genc-nâme. 

 
 

ON CELÂLEDDİN ERGÛN ÇELEBİ AND GENC-NÂME 
 
 

Abstract 
Celâleddîn Ergûn Çelebi (decease: 775 / 1373) was a significant personality descendant from  Mevlânâ 
Celâleddîn-i Rûmî and Germiyanoğulları governors. In this paper it is focused on, the founder of Kütahya 
Mevlevi House (Kütahya Ergûniyye Dergâhı) Ergûn Çelebi, Mevlevi Order activities in Kütahya and some 
issues addressed in first and last couple of Genc-nâme which consist of forty couplets and written in mesnevi 
verses.  

 
Keywords: Celâleddîn Ergûn Çelebi, Kütahya Mevlevihanesi, Genc-nâme. 

 
Kütahya Mevlevihanesi’nin kurucusu Celâleddîn Ergûn Çelebi (vefatı: 775/1373)’nin 

soyu, bir koldan Hz. Mevlânâ’ya başka bir koldan da Germiyanoğulları Beyliği’ne kadar 
uzanır. Hz. Mevlânâ’nın oğlu Sultan Veled’in torunu olarak kaynaklarda adı geçen Celâleddîn 
Ergûn Çelebi, hayatı boyunca çevresindeki insanları ve dervişlerini aydınlatma görevi 
üstlenmiştir. 

İlk erken dönem Mevlevi bilgelerinden ve Kütahya Mevlevihanesi (Ergûniyye 
Dergâhı)’nin kurucusu olan Celâleddîn Ergûn Çelebi’nin hayatı ve eserleri hakkında, Mevlevi 

                                                           
* Bu makale, 23-25 Ekim 2014 tarihinde Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen 
Ergûn Çelebi ve Kütahya Mevleviliği Sempozyumu’nda Ergûn Çelebi ve Genc-nâme Adlı Eseri Üzerine başlığı 
altında bildiri olarak sunulmuştur. Ergûn Çelebi ve Kütahya Mevleviliği Sempozyumu Bildiri Kitabı (Editörler: 
Bilal Kemikli-Asiye Tığlı, Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi-Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, 
Kütahya 2015)’nda yer almayan söz konusu bildiri, Kaynaklar kısmında verdiğimiz bazı eser, makale ve 
sempozyum bildirileri ışığında, bazı ekleme ve çıkarmalar yapılarak düzenlenmiş ve makale olarak yeniden 
yayıma hazırlanmıştır. 
** Doç. Dr. Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü KÜTAHYA 
mgunes74@gmail.com 
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tezkireci Mehmed Esrar Dede’nin1 Mevlevi şairleri bir araya toplayan Tezkire-i Şuarâ-yı 
Mevleviyye2 adlı ünlü eserinde Celâl Ergûn başlığı altında ayrıntılı bilgi verilir.  

Celâleddîn Ergûn Çelebi’nin hayatı, eserleri, dergâhı ve müritleri ile ilgili olarak söz 
konusu tezkire(Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye)’de verilen bilgiler şu şekilde özetlenebilir: 

Celâleddîn Ergûn Çelebi, Kütahya’da bulunan İmâdüddîn Hezâr Dinârî Dergâhı’nda 
irşat seccadesine oturarak Hz. Süleyman gibi ihsan nurları ile âlemi aydınlatmıştır. 
Celâleddîn Ergûn Çelebi, hasta kalpleri, engin bir şefkatle tamir etmeye çalışmıştır. Hatta 
düşkünler ve kimsesizler için bir sığınma mekânı olan dergâhının kapısının önüne; pek çok 
adak ve hediye getirilmiştir. Yoluna baş koyan dervişleri, kırık kalpleri imar için çalışan 
talebe ve sevenleri, vakitlerini onunla beraber zikir, irşat, ibadet ve etütle geçirmişlerdir. 
Çihil Kelime-i Tayyibe adıyla yazılan Risâle-i Şerîf ve İşâretü’l-Beşâre adlı eserleri 
bulunmaktadır. Genc-nâme adlı parlak mesnevisi, marifet incileri ile dolu bir deniz, vahdet 
tecellisi ile akan bir nehir ve her kelimesi çok değerli bir inci hazinesidir 3 (Genç, 2000: 96-
105).  

Türk kültür tarihi ve özellikle Mevlevilik kültürü açısından çok önemli bir şahsiyet 
olan Kütahya Mevlevihanesi kurucusu Celâleddîn Ergûn Çelebi’nin hayatı, dergâhı, müritleri, 
eserleri ve Genc-nâme adlı önemli şiiri hakkında diğer bazı kaynakların (çalışmamızın 
Kaynaklar kısmındaki eser, makale ve bilgi şöleni bildirileri) verdiği bilgiler şöyle 
özetlenebilir:  

Çevresinde mütevazı kimliği ile tanınan Celâleddîn Ergûn Çelebi’nin ünü, Orta 
Asya’ya kadar yayılmıştır. Uzak diyarlardan Kütahya’ya gelen İshak Fakih, Şeyh Ahî 
Erbasan, Ahî Evren ve Ahî İzzeddin gibi ünlü Türk bilgeleri, ondan feyiz ve ilham 
almışlardır.  

Söz konusu âlim ve bilge kişilerin bir kısmı, vefatlarının ardından onun kabrine yakın 
bir yere defnedilmeyi de vasiyet etmişlerdir. 

Sultan Veled (ö. 1312) ve Ulu Ârif Çelebi (ö. 1320) gibi Mevlevi büyükleri, 
Mevleviliği Anadolu’ya yaymak veya tanıtmak amacıyla, Germiyanoğulları Beyliği 
döneminde yöreye gelmişlerdir.  

Mevlevi bilgelerinin gönlünde yatan ve onların hayalindeki Kütahya Mevlevihanesi, 
XIV. yüzyılın ortalarında, Celâleddîn Ergûn Çelebi tarafından Kütahya Hezar Dinârî 
Mescidi’nde kurulabilmiştir.4  

Sultan Veled ve Ulu Arif Çelebi dönemlerinden itibaren yavaş yavaş bir Mevlevi şehri 
hâline gelen Kütahya5, daha sonraki dönemlerde Mevleviliğin önemli bir merkezi olmuş ve 
Sultan Veled, Kütahya’yı öven bir gazel yazmıştır (Arı, 1998: 212). 

                                                           
1 Galata Mevlevihanesi’nde çile çıkardıktan sonra Galib Dede’ye arkadaş olan Mehmed Esrar Dede’nin (ö. h. 
1211 / m. 1796), söz konusu Tezkire’sinin yanında Divan’ı ve bir de İtalyanca-Türkçe Sözlüğü vardır (Levend, 
1984: 348). 
2 İlhan Genç tarafından on bir yazma nüshası belirlenen Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye’nin altı nüshası esas 
alınarak karşılaştırmalı bir metin çalışması yapılmıştır (Genç, 2000: CXCII). 
3 Bu paragraf, İlhan Genç tarafından çeviri yazısı yapılan Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye adlı tezkirede Celâl 
Ergûn başlığı altında verilen bilgilerin (bazı kısımlarının), tarafımızdan günümüz Türkiye Türkçesine aktarılmış 
hâlidir. 
4 Kütahya Ergûniyye Mevlevihanesi’nin ilk hâlini veya aslını teşkil eden eski Hezar Dinârî Mescidi, bugünkü 
Dönenler Camii’nin içinde türbe olarak kullanılmaktadır. Burada, Ergun Çelebi ve Sâkıb Dede ile bunların 
soyundan gelen bazı kimselere ait sandukalar vardır. Bu türbenin yanında yer alan bahçede ise Sâkıb Dede’nin, 
yerine şeyh olan oğlu Ahmed Hâlis Dede ile bu soydan gelen bazı kimselerin mezar taşları bulunmaktadır (Arı, 
1998: 213). 
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Kütahya Ergûniyye Mevlevihanesi6, Konya’daki Âsitane-i Aliyye’den sonra gelen on 
önemli âsitaneden biridir (Arı, 1998: 213; Gölpınarlı, 1983, s. 334-335).  

Geçmişten günümüze kadar Kütahya Mevlevihanesi söz konusu olduğunda ilk akla 
gelen isim Celâleddîn Ergûn Çelebi olmakla birlikte, Kütahya Mevlevihanesi’nin son 
dönemlere kadar yaşatılıp geniş bir coğrafyaya hizmet vermesinde, başta Seyyid Ebûbekir 
Dede7 ve Sâkıb Dede8 olmak üzere, diğer bir kısım Mevlevi bilgelerinin de büyük katkı ve 
hizmetleri olmuştur. 

Makam ve şöhretten uzak sade bir hayat yaşamayı kendisine ilke olarak seçen bir 
kişiliğe sahip olan Celâleddîn Ergûn Çelebi’nin vefatına (h. 775) dostlarından biri tarafından 
şu mısralarla tarih düşürülmüştür:  

 
 
Hazreti Sultân Ergûn-ı Velî  
Bezm-i vasl-ı asla itdi hoş-hırâm 
 

                                                                                                                                                                                     
5 Kütahya şehri, Germiyanoğulları ailesinden, Süleyman Şâh ve Mutahhere Hatun’un (Hz. Mevlânâ’nın 

oğlu Sultan Veled’in kızı) kızı Devlet Hatun’un Osmanlı Sultanı Yıldırım Bâyezid ile evliliği sırasında, 
Germiyanoğulları Beyliği tarafından Osmanlı’ya çeyiz olarak verilir. Germiyanoğulları Beyliği tarafından 
Kütahya ve civarının Osmanlı Devleti’ne çeyiz olarak verilmesi hadisesinin Osmanlı devlet ve toplum 
hayatındaki etkisi, uzun süre devam eder. Söz konusu akrabalık sebebiyle başarılı bir Osmanlı Sultanı olan 
Çelebi Mehmed’e, Hz. Mevlânâ’nın soyundan gelenler için kullanılan Çelebi unvanının verildiği ve Fatih Sultan 
Mehmed’den sonra da tahta çıkan sultanların kılıç kuşanma törenlerinde Mevlevi büyüklerinin hazır bulunarak 
kılıç kuşanma törenlerine bizzat nezaret ettikleri bilinir. 

6 Kütahya, Mevleviliğin kurulması, gelişmesi ve kökleşmesinde çok önemli bir kilometre taşı olarak 
görev yapan ve önde gelen yerleşim merkezleri arasında yer alır. XIV. yüzyıl ortalarında kurulduktan sonra 
1812, 1841 1959 ve 2004 yıllarında tamir görerek bugünkü şeklini alan Kütahya Ergûniyye Mevlevihanesi, 
1925-1959 yılları arasında ilgisiz kalmıştır. Kütahya Ergûniyye Mevlevihanesi, bu ilgisiz dönemde kendi 
kaderine terk edilerek otuz dört yıl, kendisine uzanacak bir el beklemiştir. Kendine özgü ilginç mimarisi ile 
önemli bir kültür merkezi ve okul olan Kütahya Mevlevihanesi’nin güney kısmında, eski dönemlerde mutfak ve 
derviş hücrelerinin bulunduğu rivayet edilir.  

7 1746 yılında Kütahya’dan İstanbul’a gelen ve Yenikapı Mevlevihanesi’nde yaklaşık otuz yıl şeyhlik 
yapan Seyyid Ebûbekir Dede’nin 1775’te vefat ettiği bilinir ( Erdoğan, 2015: 95-97). 

8 İzmir’de doğan ve asıl adı Mustafa olan Sâkıb Dede, 1492’deki Haçlı istilasından önce Endülüs’ten 
İzmir’e göç eden Muhyiddîn-i Arabî’nin müritlerinden bir şeyhin soyundan gelmektedir. Sâkıb Dede, Dîvânı’nın 
pek çok yerinde Celâleddin Ergun Çelebi’nin adını zikretmiş ve onun adına bir de medhiyye yazmıştır. II. 
Bostan Çelebi tarafından 1690 yılında Kütahya Mevlevihanesi şeyhliğine tayin edilen Sâkıb Dede, Dîvân’ındaki 
72. Gazelin 14. beytinde, söz konusu Mevlevihaneye şeyh oluşunu şu şekilde dile getirmiştir: 

 
Âkıbet olduk müşâru bi’l-benân-ı şeyh ü şâb 
Ney gibi pür-şûr-ı sûz oldı ser-i meydânumuz  
 
Sağlam bir medrese tahsili gördükten sonra Mevleviliğe giren Sâkıb Dede, Türk edebiyatı tarihine 

hacimli bir divan miras bırakmıştır. Ahmet Arı tarafından doktora tezi (Ahmet Arı, Sâkıb Mustafa Dede, Hayatı, 
Eserleri, Edebi Kişiliği ve Dîvânı’nın Tenkidli Metni, Konya, 1994) olarak hazırlanan Sâkıb Mustafa Dede 
Dîvânı’nın beş yazma nüshası tespit edilmiştir. Sâkıb Dede’nin diğer bir önemli eseri de Mevlânâ soyundan 
gelen çelebilerin, Mevlevi şeyhlerinin ve bu tarikat içerisinde isim yapmış kimselerin biyografilerine dair yazmış 
olduğu Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyyân’dır. Sâkıb Dede bu eseriyle, Mevlânâ devrinden başlayarak Mevlânâ ve 
o’na bağlananların biyografilerini verme geleneğini sürdürerek bilhassa Mevleviler arasında büyük ün 
kazanmıştır. Üç cilt hâlinde tertip edilen eserin ilk cildinde, Menâkıbü’l- Ârifîn’i takiben kendi devrine kadar 
olan çelebilerin; ikinci ciltte, çeşitli tekkelerde şeyhlik yapanların; üçüncü ciltte ise Mevleviler arasında ün 
kazanmış dervişlerin biyografileri yer almaktadır (Arı, 1998: 213-219). 
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Ya‘ni zâhirde bütûnı gösterüp 
Kıldı bâtında zuhûra ihtimâm 
 
Pes lisânü’l-gayb târihin didi 
Rabbihi’l-Mevlâ dâ’î dâru’s-selâm 

 
(Genç, 2000: 96-104).  

Celâleddîn Ergûn Çelebi’nin kırk beyitten oluşan ve bazı kaynaklarda hadis olarak 
geçen Ben, gizli bir hazine idim; bilinmek istedim ve bunun için âlemleri yarattım mealindeki 
ilahî sözden ilham alınarak yazılan Genc-nâme adlı şiirinin önemli bazı özelliklerinin yanında 
ilk ve son beyitlerini genel bir değerlendirmeye tabi tutalım: 

Genc-nâme,9 aruzun mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün kalıbıyla mesnevi nazım 
şekliyle kaleme alınan bir manzumedir.  

Celâleddîn Ergûn Çelebi, tasavvufî açıdan çok değerli, eşine rastlanılması pek 
mümkün olmayan ve önemli bir sermaye değeri taşıyan bu şiirini gizli bir hazine olarak 
tanıtır.  

Şair, gizli bir hazine olarak algılanan yüce Yaratıcı’nın, kendisini tanıtmak (bilinmek 
ve görünmek) için kâinat kitabını yazması hadisesine işaret etmeye çalışır. 

Devrine göre son derece ağır bir dille yazılmış olan bu şiirde, Arapça ve Farsça kelime 
ve terkiplerle yoğun bir anlatımın tercih edildiği görülür. 

Celâleddîn Ergûn Çelebi, Allah’ı arayan ve O’nu bulmaya çalışan kimselere şu 
telkinlerde bulunur:  

Ey İnsanoğlu! Yüce Allah’ı kendinden çok uzaklarda aramaman gerekir. Allah, sana 
şah damarından çok daha yakındır. Kâinata ibret gözü ile bak. Kâinatın küçük bir numunesi 
olan kendine dikkatlice ve hoşça bakmak lazımdır. Aradığın şey, uzaklarda değil; kendi 
içindedir. Allah, daima seninle beraberdir.  

Genc-nâme, Türkçe kelimeler açısından oldukça fakir bir metindir. Söz konusu 
manzumede geçen Türkçe kelimeler şunlardır:  

Nedür, eylemiş, iden, anun, viren, egerçi, görinmez, eyler, idüp, olur, yoğ, ider, 
olmayup, degüldir, virilmez, gerekdür, gerekse, olmak, bulmak, olınca, ider, yol, idmiş, gerek, 
olsa, bulınmaz, binde bir, yohsa, tutmış, itmişdür, olmış, niçün, olmaz, görince,  gösterse, 
olmaya, yandum, olup, görenler, didi, göze, göstermeyüp, oldılar, eyler, tenden, oldı, oldu, 
budur, olup, iden, itmez, yetmez mi, eyle. 

 
 
Nedür ol genc-i pinhân kim hemîşe kubbesi devvâr 
Zemînin eylemiş yek-nokta üzre dest-i hikmet kâr 

 
(Genc-nâme, 1. Beyit). 

                                                           
9 Genc (f. i.) Hazine, define (kenz-i mahfî: gizli hazine, Zât-ı Kibriyâ). Genc kelimesi tasavvufta kulluk 
makamına işaret eder. Allah’ın, gizli hazinelerini halka göstermek için varlık âlemini yaratması hususuna şöyle 
işaret edilir:  

Gizli gencin halka izhâr eyledi 
Nice dürlü nesneyi var eyledi 

(Uludağ, 2004: 146). 
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Kubbesi daima dönen o gizli hazine nedir? Her işi hikmetle yapan kudret eli, 
yeryüzünü küçük bir çekirdekten yaratmıştır. 

Beyitte geçen genc-i pinhân ya da kenz-i mahfî (gizli hazine) tamlaması ile şu mevzu 
hadise telmihte bulunulduğu söylenebilir: Ben, bilinmeyen bir hazine idim, bilinmeyi diledim, 
birtakım kimseleri (varlık âlemini) yarattım, onlara kendimi bildirdim ve onlar da beni 
bildiler. 

Vücûd-ı mutlak, Kemal-i mutlak ve Cemâl-i mutlak sadece Allah’tır. O’nun şanı ve 
muktezası, kendini göstermektir. Allah, aşk-ı zâtî sebebiyle (kendini görmek ve göstermek 
istemesi) varlığı yaratmıştır.  

İslam tasavvufunda, kâinata, asla Allah’tan ayrı (bağımsız bir gözle) bakılmaz. Varlık 
âlemi, daima Yaratıcı’nın ilim ve kudret gibi isim ve sıfatlarının tecellisi şeklinde yorumlanır. 
Bu âlem (âlem-i şahadet), Allah’ın varlık ve birliğine işaret eder.  

Klasik Türk edebiyatında, güzel söz ve şiirin de bir hazine değeri taşıdığı konusuna 
önemle ve sıklıkla vurgu yapılır. Konuya örnek teşkil etmesi bakımından Nef’î’ ve Yozgatlı 
Hüznî’nin birer beytini görelim: 

 
Girdi miftâh-ı der-i genc-i ma‘ânî elüme 
Âleme bezl-i güher eylesem itlâf degül 

 
Nef’î, (İpekten, 2012: 217). 

 
Şiir hazinesinin kapısının anahtarı elime geçti; artık âleme bol bol cevher saçsam yine 

de israf etmiş sayılmam. 
 
Beyitteki ma’ânî kelimesinin, manalar ve ma’ânî ilmi (sözlük, sarf, nahv, bedi, beyan 

gibi ilimler) anlamlarında tevriyeli olarak kullanıldığı anlaşılır.  
Beyitten anlayabildiğimiz kadarı ile Nef’î için en büyük hazine, kendisinin şairliği ve 

şair tabiatıdır (İpekten, 2012: 217). 
 
Kimseye etmem tekâpû Hak-Ta‘âlâ kâfîdir 
Kûşe-i vahdette mahfûz genc-i pinhânım benim 

 
Yozgatlı Hüznî, (Güneş, 2009: VIII). 

 

Kimseye dalkavukluk etmem; Yüce Allah bana yeter. Gizli bir hazine özelliği taşıyan 
şiirlerim vahdet köşesinde saklıdır.  

 
Yukarıdaki mısrada da Yozgatlı Hüznî’nin kendi şiirlerini (Divan’ını) gizli bir 

hazineye benzettiği görülür. 
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Klasik Türk şiirinde, genc ve Hızır10 kelimelerinin birlikte kullanıldıkları da görülür 
(Onay, 2009: 2001).  

 
İlâhî ehl-i fakri mün‘im-i kenz-i hafîn eyle 
Küdûrât-ı bekâyâdan safî ibn-i safîn eyle 

 
(Genc-nâme, 40. Beyit). 

İlahî! fakr sahiplerini, gizli hazinenin bekçisi yap; sıkıntı, keder ve üzüntüyü sonsuza 
kadar onların yanına (bile) yaklaştırma. 

Tasavvufun temel özelliklerinden biri olarak bilinen fakr, fakirlik ve maddî anlamda 
yoksulluk anlamına gelen bir kelime olmayıp Allah’tan başkasına muhtaç olmamak, dünyaya 
ait fâni heveslerden uzaklaşmak, müstağni olmak, sadece ve sadece Allah’ı istemek, O’na 
bağlanmak, O’dan başka diğer fâni varlıklara (masivaya) ve sebeplere minnet etmemek 
anlamına gelir. Fakr, tasavvufi bir makam olmanın yanında belli bir yol ve metot olarak da 
bilinir (Üstüner, 2007: 145). 

Fakr konusunun, tasavvuf erbabı tarafından, fakr-ı şeklî ve fakr-ı manevî olmak üzere 
iki kısma ayrıldığı bilinir. Fakr-ı şeklî; herhangi bir maddi varlığa sahip olmamak demektir. 
Fakr-ı manevî ise salikin hiçbir şeye sahip olmadığını idrak ederek, kendi varlığı ile birlikte 
bütün varlık âleminin mutlak ve gerçek sahibinin Allah olduğunun idrak ve şuuruna 
varmasıdır (Üstüner, 2007: 145). 

Tasavvufi eserlerde, çoğu zaman fakr konusunda Hz. Peygamberin El-fakru fahrî ve 
bihî eftahirü (Yoksulluk benim övüncümdür, ben onunla övünürüm) şeklindeki hadisine 
telmihte bulunulduğu görülür. Aynı şekilde, bu eserde de söz konusu hususa vurgu yapıldığı 
görülür. 

İnsanoğlu, bu dünyada mutlak anlamda hiçbir şeye sahip değildir. Her varlığın gerçek 
sahibi şüphesiz Allah’tır. İnsan, Allah’ın kendi istifadesine sunduğu nimetlere bir süre nezaret 
edecek ve vazifesi sona erince de geri dönmemek üzere ahiret yurduna göç edecektir.  

Dünya hayatında kulluk vazifesini hakkıyla yapmaya çalışan bir insanın, çok aciz ve 
fakir olduğunu idrak edebilmesi, onun en büyük sermayesi olarak değerlendirilebilir.  

Fakirliğini gerçek anlamda anlayabilen bir kimse, varlığın anlamını iyi bildiği için 
Allah’ın kendisine vermiş olduğu emanete en güzel şekilde nezaret etmeye çalışır ve bu yolda 
büyük bir gayret sarf eder. Söz konusu özelliğe sahip kimsenin, cennete ve ebedî mutluluğa 
ulaşacağı ümit edilir. 

Ahsen-i takvim suretinde yaratılan insanoğluna, hiçbir varlığa verilmeyen pek çok 
yetenek verilmiştir. Söz konusu özellikleri ile insanoğlu; ibadet, dua ve tevekkül ile melekleri 
dahi geçerek yüksek makamlara çıkabilir (Güneş, 2016: 115-117). 

 
 

 
 

                                                           
10 Rivayete göre, aynı vakitte değişik yerlerde bulunabilen, beşeriyetten uzak bir hayat süren ve yeme içme 
hususunda serbest olan Hızır ile Musa Peygamber arkadaş olmuşlardı. Hz. Hızır, Hz. Musa’ya yolculuk 
esnasında birçok sır gösterecekti. Eski bir evin bir tarafa meyletmiş, yıkılmak üzere bulunan duvarını gördüler. 
Hz. Hızır, duvarı ellerini gererek düzeltti. Bu duvarın dibinde, o evde oturan yetimlerin babaları tarafından 
gömülmüş bir define (genc) mevcuttu. Söz konusu duvar yıkılsa hazine meydana çıkacak ve yağma edilecekti. 
(Onay, 2009: 201). 
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Sonuç: 
 
Kütahya şehri, Mevlevilik kültürü bakımından önemli yerleşim merkezleri arasında 

yer alır. Kütahya Mevlevihanesi de Mevlevilik açısından üzerinde durulması gereken önemli 
bir mekândır.  

Kütahya Mevlevihanesi kurucusu Celâleddîn Ergûn Çelebi, Mevlevilik tarihi 
açısından çok mühim bir şahsiyettir. 

Hz. Mevlana’nın eserlerini Farsça yazması sebebiyle Fars dili ve edebiyatının 
Mevleviler arasında çok ayrı ve saygın bir yere sahip olduğu bilinir. 

Genç-nâme adlı şiirde, Arapça ve Farsça tamlamalarla süslü ve sanatlı bir dil 
kullanıldığı görülür.  

Mevlevi şairlerin, Farsçaya çok itibar ederek eserlerinde Farsça kelime ve terkipleri 
sıklıkla kullandıkları bilinir. Aynı şekilde, Celâleddîn Ergûn Çelebi’nin de şiirlerinde Farsça 
kelime ve tamlamaları sıklıkla kullandığı görülür. 

Genc-nâme metninde geçen toplam beş yüz altmış kelimeden sadece altmış dokuz 
adedi Türkçedir. Bunların dışında kalan diğer kelimeler, Arapça ve Farsçadır. Şiirde, Arapça 
ve Farsça kelimelerin kullanılma oranı yüzde seksen dokuzdur. 

Celâleddîn Ergûn Çelebi’ye isnat edilen Genc-nâme adlı şiirin ilk beytinde, bütün 
varlık âleminin, kudret elinden aldığı ilahî bir güç ve ahenk ile daima bir dönüş içinde olduğu, 
bu dönüşün belli bir nizam ve intizam dairesinde, hiçbir sekteye uğramadan ezelden beri 
devam ettiği konusu ele alınır. 

Genc-nâme adlı manzumede, her eserin müessirini gösterdiği ve birliğe işaret ettiği 
gerçeğine, varlık âleminden can alıcı örnekler verilir ve bu duruma ısrarla parmak basılır. 
(Bilindiği gibi kâinatta yer alan canlı, cansız, büyük ve küçük her eser, gayet açık bir şekilde 
vahdete işaret eder). 

Genc-nâme’de, varlığın en küçük birimi olan atomu (esir maddesi), sanki bir Mevlevi 
dervişi gibi döndüren yüce Yaratıcı’nın, aynı kanun, güç ve irade ile silsile hâlinde, en uzak 
ve uç noktalara varıncaya kadar bütün varlık âlemindeki her türlü hareketin sahibi ve 
düzenleyicisi olduğu konusu ele alınır. 
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TÜRKİYE’DE FUTBOL, TARAFTAR OLGUSU ve BEŞİKTAŞ ÇARŞI GRUBU 

 

İlke TEPEKÖYLÜ 

 

Öz 

Futbol tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en çok ilgi gören spor dallarından birisidir ve büyük bir 
endüstridir. Futbol ile birlikte anılması gereken en önemli olgu, elbette taraftar olgusudur.  

Taraftarlar, futbol kulüplerinin temel unsurlarıdır ve en büyük destekçileridir. Takımlarına gönülden bağlı bu 
insanlar kulüpler için hem maddi hem de manevi birer kazanımdır. Türkiye’deki taraftar gruplarına bakıldığında 
4 büyüklerin yanı sıra yerelde de profesyonel ve amatör kulüplerde olmak üzere sayısız oluşuma rastlanır. 
Beşiktaş Çarşı Grubu bu oluşumlar arasında en popüler olanlardan birisidir. Bir semt oluşumu olan Çarşı taraftar 
grubu birçok dinamiği bünyesinde bulundurması açısından önemli bir çalışma konusu haline gelmiştir.  Grubu 
salt sportif bir faaliyet alanı içerisinde değerlendirmek oldukça sığ bir bakış açısı olur çünkü sosyolojik, kültürel, 
psikolojik, folklorik, politik vb. birçok unsurun grupla entegre olduğu görülmektedir.  Çalışmanın amacı futbolu 
daha geniş bir perspektifte multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirmektir.  

Anahtar Kelimeler: Beşiktaş, Çarşı Grubu, Futbol, Kulüpler, Taraftar 

 

FOOTBALL IN TURKEY, THE ASPECT OF SUPPORTERS AND ÇARŞI THE FAN GROUP 
OF BEŞİKTAŞ 

Abstract 

Football, as it is worldwide, is one of the most popular sports in Turkey as well as being a great industry. The 
most important aspect to be reminded about football is, as is known, the aspect of supporters. 

The fans are the primary elements and the greatest supporters of a football club. By supporting their clubs 
wholeheartedly, these people are both a financial and a spiritual gain for football clubs. When groups of 
supporters in Turkey are examined, numerous organizations are observed not only for the best known 4 premier 
league football clubs, but also for other professional and amateur football clubs. Of all these popular 
organizations Çarşı, the group of supporters of Beşiktaş, is one of the most well-known. As a civic organization 
and a combination of various inherent dynamics, Çarşı has been a significant source of study. It’s not possible to 
study this group as a sole group of supporters that are merely interested in sport activities since many 
sociological, cultural, psychological, folkloric and political elements are integrated into this organization. The 
aim of the study is to assess football in a multi-disciplinary approach with wider aspects.    

Key Words: Beşiktaş, Clubs, Çarşı The Fan Group Of Beşiktaş, Football, Supporter 
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Giriş 

            Futbol, büyüleyici bir role sahip olan ve kitlesel etki alanı oldukça geniş bir takım 
sporudur. İnsanlar üzerinde o kadar etkilidir ki Eduardo Galeano, futbol ve Tanrı arasında bir 
ilişki kurar. Futbolu, birçok insanın ona inanmasıyla ve entelektüellerin ona kuşkuyla 
yaklaşmasıyla Tanrı’ya benzetir (Galeano, 2014: 67). Nitekim taraftarların takımlarını 
cansiparane desteklemeleri, renklerine tabir-i caizse tutkun olmaları düşünüldüğünde 
benzetmenin pek de abartı olmadığı söylenebilir. Futbol, her şeyden önce çok sevilen bir 
olgudur. Bu kelimenin olur olmaz kullanımları gibi değil, gerçekten de bir olgu: Bir spor, bir 
oyun, bir ortam, bir iletişim ve sosyalleşme mecrası. Kapsamlılığı, birçok cephesi olması, ona 
olan sevginin hem boyutlarını büyütür hem biçimlerini çoğaltır. 

            Futbol bilgisinin bereketli bir düzlemi, sosyolojik düzlemdir. Tahlil edilecek 
görüntüsü vardır: Futbol endüstrisinin tarihsel gelişimi, işleyişi ve buradaki güç ilişkileri; 
futbol medyası ve onun yerleştirdiği algılama-bilinçlenme kalıpları; taraftar kitlelerinin 
sınıfsal-toplumsal tabanları, oluşturdukları veya parçası oldukları alt-kültürler, bu grupların 
seferber olma saikleri ve biçimleri; kulüp kimliklerinin sınıfsal-toplumsal kültür yapılarıyla 
etkileşimi; sınıfsal-toplumsal, ulusal ve yerel kimliklerin tarihsel oluşumunda futbolun rolü. 
Buralara bakarak “toplum” hakkında çok şey öğrenilebilir. Üstelik futbolu soğuk bir 
akademik malzemeye dönüştürmek de değildir bu; bizzat futbola dönük heyecanı 
boyutlandırır (Bora, 2006: 17-21). 

             Futbolun statlardan, spor programlarından ve gazetelerden çıkarılarak başka 
mecralarda tartışılması ve incelenmesi bahsi geçen sosyolojik ve kültürel nedenlerden ötürü 
oldukça önemlidir. Bu çalışmada futbolun Türkiye’deki oluşumu ve seyri, Beşiktaş futbol 
takımı ve Çarşı ekseninde taraftar grubu incelenecektir. Toplumun sosyalleşme ve iletişim 
sürecinde etkili olan taraftar oluşumlarının futbol kulüpleriyle olan kemikleşmiş ilişkileri ve 
etkileşimleri; taraftar oluşumlarının özellikleri ve amaçları ekseninde Çarşı’nın ortaya çıkışı 
ve bunun diğer taraftarlar üzerindeki izdüşümü, taraftar olgusuna kattığı yeni anlamlar ortaya 
konmaya çalışılacaktır. Böylelikle futbolun sadece bir endüstri ya da spor ürünü olduğu 
hipotezinin çürütülmesi amaçlanmıştır. 

            Türkiye’de  Futbolun İlk Evreleri 

Türkiye’de şehirlerarası futbol müsabakaları ilk kez 19. yüzyılın sonunda İzmir ve 
İstanbul’un gayrimüslim gençlerinden oluşan karma takımlar arasında oynanan maçlarla 
gerçekleşmiştir. İzmir’de 1880’li yıllarda İngiliz aileler arasında futbol bir eğlence unsuru 
haline gelmişken, İstanbul’da 1890’larda henüz futbolun ne olduğu bilinmiyordu. 
İstanbul’daki İngilizleri futbol ve rugby oynamaya İzmir’den bu şehre giden, James La 
Fontaine alıştırırken, İstanbul’daki İngiliz tebaasından Henry Pears da İstanbul’da futbolun 
yayılıp gelişmesine öncülük ediyordu. İki şehir arasında spor konulu temaslar İngiliz ailelerin 
girişimiyle başladı. İzmir ve İstanbul’da bulunan İngiliz aileleri 1897 yılından itibaren her 
sene bir şehirde yapılmak üzere beş yıl boyunca futbol ve rugby maçları düzenlediler. İzmir 
ve İstanbul’daki İngiliz ailelerin birbirlerini ziyaretleri esnasında gerçekleşen futbol ve rugby 
müsabakalarının ilki 1897 yılında İstanbul’da yapıldı ve futbol maçını 2-1 İzmir karması 
kazandı (Güneş, 2005: 142). 1890’da İzmir’de football and rugby club’ın kuruluşuyla 
başlayan futbol hemen halkın ilgisini çekmeyi başarmıştır (Meropi, 2011: 176). 
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 İnsanların futbolla tanışmasının ardından bu oyuna gösterilen ilgi gün be gün artmıştır 
ve ülke genelinde hızla kulüpler kurulmaya başlanmıştır.  

 İlk Futbol Kulüpleri  

Constantinople Ragbi ve Futbol Kulübü (İstanbul 1880 öncesi) 
Bournabat (Bornova) Ragbi ve Futbol Kulübü (İzmir 1883) 
Ermis Kulübü (İstanbul 1884) 
Smyrna Ragbi ve Futbol Kulübü (İzmir 1885) 
Panionios Gymnastikos Syllogos Smyrnis (İzmir 1890) 
Moda Ragbi ve Futbol Kulübü (İstanbul 1896) 
Tatavla Heraklios Jimnastik Kulübü (İstanbul 1896) 
Apollon Futbol kulübü (İzmir 1898) 
H.M.S  Imogene Ragbi ver Futbol Kulübü (İstanbul 1998) 
Boyacıköy Futbol Kulübü (İstanbul 1900 öncesi) 
Robert College Futbol Kulübü (İstanbul 1900) 
Moda Rum Futbol Kulübü (İstanbul 1901 öncesi) 
Pelops Futbol Kulübü (İzmir 1900 civarı) 
Vartanyan Futbol Kulübü (İzmir 1900 civarı) 
Elpis Futbol Kulübü (İstanbul 1900 civarı) 
Black Stocking (Siyah Çoraplılar) Futbol Kulübü (İstanbul 1901) 
Kadıköy Futbol Kulübü (İstanbul 1902)  
Anadolu Spor Kulübü (Merzifon 1902) (Yüce, 2014: 118-125) 

Beşiktaş Futbol Takımının Kuruluşu 

Türkiye’de futbol kulüplerinin kuruluş kronolojisiyle ilgili tartışmalar devam 
etmektedir. Beşiktaş ile ilgili yaptığı çalışmalarla bilinen Somalı’ya göre spor kulüpleri 
içinde, uzun yıllardan beri ilk kurulan kulüp olduğunu iddia eden birkaç teşekkül olmasına 
rağmen gerçekte yurdumuzun ilk kurulan spor kulübü Beşiktaş’tır. (Somalı, 1978: 13). 
Beşiktaş’ın hayatına kırmızı-beyaz renklerle başladığı bilinmektedir fakat bir zaman sonra 
kırmızı rengin yerini siyah almıştır. Kırmızının karartılmasının nedeni, Balkan Savaşlarında 
alınan yenilgilerdir. Bir yas duygusuyla kırmızı olan renk siyaha dönüştürülmüştür. 

Beşiktaş Terbiye-i Bedeniyye Kulübü resmen 325 (1909) senesinde teşekkül etmiş 
olmakla beraber, Beşiktaşlı gençler arasında spor faaliyeti 319 (1903) senesinde doğmuştur. O 
sene yirmi iki genç Bereket Jimnastik Kulübü namı altında çalışmaya başlamışlar ve 
Meşrutiyet’ten sonra da Beşiktaş Kulübü’ne ilhak etmişlerdir. Beşiktaş Osmanlı Terbiye-i 
Bedeniyye Kulübü adından da anlaşılacağı üzere beden terbiyesini esas alan bir kulüptü. 
Takım sporları yerine bireysel sporları bünyesinde barındıran bir anlayışla dönemin topluca 
sporlara gösterdiği tepkiden de kurtulmuş oluyordu. Beşiktaşlı gençler güreş, boks, barfiks, 
jimnastik ve halter gibi tekil yapılan sporlarla çalışmalara başlamışlardır. 1909 yılında, II. 
Meşrutiyet’in ilanından bir yıl sonra Cemiyetler Kanunu çıkarıldığında Beşiktaş Kulübü tesis 
edilmiş ve kulübün resmi tescili yapılmıştır. İsmi de Beşiktaş Osmanlı Spor Kulübü olarak 
belirlenmiştir (Yüce, 2014: 132-134). 
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            Kuruluş Amacı 

            Beşiktaş Kulübü birkaç gencin bir araya gelerek bir hobi ya da bir eğlence olsun diye 
kurdukları bir kulüp değildi. Bir araya gelme nedenleri sadece belirli sürelerde toplanıp bir 
sosyal faaliyet içerisinde bir takım etkinlikler gerçekleştirmek de değildi. Kulübün sosyal 
hassasiyeti ve toplumsal duyarlılığı Balkan Savaşı nedeniyle değiştirdiği renklerinden 
anlaşılmaktadır. Kuruluşuna ayrıca milli bir misyon yüklenmiştir; bir çöküş ve alçalma 
dönemine giren soylu neslimizin yok olmaması için, lüzumu açık belli olan beden eğitiminin 
medeni ülkelerce kabul edilen akla be fenne uygun usullerin uygulanmasıyla, Avrupa’da 
atalar sözü haline getirilen Türk kuvvetini yeniden diriltmektir. Bu misyon bir meydan 
okumadan ziyade bir yeniden diriliştir. Orta Asya Türklerinin “ Türk budun ertin ökün” yani 
“Türk, titre ve kendine dön” sözünün 20. asırda spora aksettirilmesidir. Beşiktaş’ın kuruluş 
maksadı; bu öze dönüşte akla ve fenne uygun usullerin kullanılacağı vazıyla kulübün içindeki 
yapının çağdaş olduğunu göstermektedir (Acarer, 2014: 134-135). “Gitgide bir çöküntüye ve 
yıkılışa doğru giden soylu neslimizin varlığının sürdürülebilmesi için gerekli olduğu apaçık ve 
kesin olan uygar ülkelerce de kabul edilmiş bulunan beden hareketlerinin makul ve fenni 
yöntemlerinin uygulanması ile Avrupa’da atasözü haline gelmiş bulunan Türk kuvvetini 
yeniden canlandırmaktır (Özkol, 1991: 40). 

            

           Futbol Ne Zaman Başladı? 

           Beşiktaş Kulübü’nde futbolculuk 326 (1910) ağustosunda başlamıştır. Meşrutiyet’i 
müteakip Valide Çeşmesi’nde birkaç genç toplanarak Valide Çeşme Futbol Kulübü namıyla 
bir takım teşkil etmişlerdir. Bunun müessisi, futbol heyet-i müttehidesi azasından Ahmed 
Şerafettin Bey’dir. Şehit şair G. Kazım, Alaaddin, Salahaddin Beyler’in ilhakıyla o vakit pek 
ayıp addolunan bir hareket olmak üzere  kısa pantolon giyerek taşlık denilen meydanda top 
oynamaya başlamışlardı. Bir sene zarfında semtin bütün gençleri toplanmışlardı. Bu 
meydanda Refik Osman, Münim, Şehit Asım, Şehit Ali, Nuri, Arif Vasfi Beyler de vardı. 
Aynı semtte oturan bu gençler nihayet 326 (1910) senesinde birleşmişler ve bu suretle Valide 
Çeşme Kulübü, Beşiktaş Kulübü’nün futbol şubesi olmak üzere öteki arkadaşlarına ilhak 
etmiştir (Acarer, 2014: 136).                                                                           

            1319 (1903) yılında Beşiktaş’ta o zaman Medine muhafızı olan Osman Paşa’nın 
konağında, Osman Paşa’nın oğulları Mehmet Şamil ve Hüseyin Bereket Beyler, Ahmet 
Felgeri, Mehmet Felgeri, Nazim Nazıf Beyler ve on beş arkadaşı tarafından Bereket Jimnastik 
Kulübü adıyla kurulmuş ve bu kulüp 1909 senesine kadar Osman Paşa Konağı ve bahçesinde 
barfiks, paralel, güreş, halter, aletli ve aletsiz jimnastik sporlarıyla meşgul olmuştur (Özkol, 
1991: 35). Abdülhamit tarafından Fizan’a sürülen ve Meşrutiyet’in ilanıyla Fizan mebusu 
olan Cami Bey’le Beşiktaş Hayrettin İskelesi’ndeki evinde Beşiktaş Osmanlı Jimnastik 
Kulübü’nün kurulmasına karar verilmiştir. Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü Almanların 
memleket müdaafasına esas olacak şekilde kurdukları spor kulüplerinin nizamnamesine göre 
tanzim edilmiştir. Kulübü kuran müteşebbis azanın istibdat zamanı 1903’ten 1909 tarihine 
kadar gizli yapılan spor çalışmalarını canlandırmak için 1903 ile 1909 tarihlerini birlikte 
kullanmasına, kulüp formasının Milli rengimiz olan kırmızı ile beyaz renginin kulüp bayrak 
ve forması olarak kabulüne karar verilmiştir (Özkol, 1991: 39-40).  
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            Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü 

            Abdülhamit tarafından Fizan’a sürülen ve Meşrutiyet’in ilanıyla Fizan mebusu olan 
Cami Bey’le Beşiktaş Hayrettin İskelesi’ndeki evinde Beşiktaş Osmanlı Jimnastik 
Kulübü’nün kurulmasına karar verilmiştir. Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü Almanların 
memleket müdaafasına esas olacak şekilde kurdukları spor kulüplerinin nizamnamesine göre 
tanzim edilmiştir. Kulübü kuran müteşebbis azanın istibdat zamanı 1903’ten 1909 tarihine 
kadar gizli yapılan spor çalışmalarını canlandırmak için 1903 ile 1909 tarihlerini birlikte 
kullanmasına, kulüp formasının Milli rengimiz olan kırmızı ile beyaz renginin kulüp bayrak 
ve forması olarak kabulüne karar verilmiştir (Özkol, 1991: 39-40). Beşiktaş Osmanlı 
Jimnastik Kulübü 1903 yılında Türk gençlerinin güreş, boks, halter ve jimnastik dallarında 
spor yapabilmeleri amacıyla kurulmuş; fakat İstibdat Yönetimi nedeniyle kulübün tescili 
yapılamamıştı. Beşiktaş Osmanlı Jimnastik kulübü futbol takımı olarak ilk maçını 1918 kasım 
veya aralık ayı içinde Rumelihisarı/Baltalimanı çayırında Rumelihisarı takımı ile yapmıştır 
(Özkol, 1991: 47-49). 

            Taraftar Olgusu   

            Kabul etmek gerekir ki futbol, Türkiye için çok önemli bir sosyal olaydır. Daha da 
ötesinde futbol ve taraftarlık olgusu, kimlik envanterimizde başlıca başlıklardan birisi haline 
gelmiş durumda (Türkiye’de milyonların kendilerini tanımlarken kullandığı önde gelen birkaç 
ifadeden bir tanesi de tutulan takımdır). Buna paralel olarak futbolumuz; son yıllarda ayrılan 
bütçelerin büyümesi, daha iyi yabancı antrenör ve oyuncuların gelmesi, geçmişten beri var 
olan ilginin daha da canlandırılması gibi nedenlerle belirli aşamalar kaydetti. Hatta içeriği 
oldukça tartışmalı olsa da, güncel bir araştırmaya göre futbolumuz Avrupa’nın en pahalı 6. 
Ligi konumunda (Akşar-Kutlu, 2008: 425). Dolayısıyla taraftarlık gerçekten önemli bir kimlik 
durumundadır. Taraftarların bireysel olarak ve grup olarak varlıkları; hem kulüplerine destek 
olmaları hem de kendi iç dinamiğinde bir davranış ve sosyalleşme biçimi olarak ortaya 
çıkması açısından dikkate değerdir. 

            Taraftar, Taraftar Dernekleri ve Sorumlulukları 

           Taraftarların, kurdukları dernekleri ve bunlara ait sorumlulukları maddeler halinde 
incelemek yerinde olacaktır. 

      Taraftar; 

 Seyircisi olduğu sporu seyrederken eğlenir, 
 Kulübünün değerlerini, duruşunu bilir ve sahip çıkar, 
 Spora ve sportif rekabete bakış açısı, onu bağlandığı renklerin doğal temsilcisi yapar, 
 Yalnızca sahada değil, saha dışında da örnek olmak için gönüllüdür, 
 Sporun her türlüsüne yakındır, spor yapar ve sporu sever, 
 Sporun insanın sosyal gelişiminin ana dinamiklerinden biri olduğunun bilincindedir. 

Taraftar dernekleri, 

 Kulübünün simgesi ve saha içi ve dışındaki gönüllü temsilcisi olan sporseverlerin bir 
araya gelerek oluşturduğu, 
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 Kulübün ve sporun sportif ve etik değerlerini yaygınlaştırmak için kurulmuş, 
 Kesinlikle kar amacı gütmeyen, tersine,  kulübüne ve spora katkıda bulunmayı 

hedefleyen sivil toplum kuruluşlarıdır. 

            Taraftar derneklerinin sorumlulukları, 

 Kulüp üyelerinin kulüpte resmi ilişkilerini düzenlemek ve denetlemek, 
 Kulübün taraftarla ilişkilerinin daha düzenli ve verimli olabilmesi öneriler geliştirmek, 
 Bölgesinde daha da keyifli, daha iddialı ve daha güvenli bir sportif ortam için kulüple 

ve diğer kulüplerle işbirliği yapmak, 
 Özellikle sporda şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, 
 Spor etiğini önce kulüp üyeleri içinde, daha sonra bölgesindeki diğer taraftar ve kulüp 

dernekleriyle işbirliği yaparak yaygınlaştırmaktır (Akşar-Kutlu, 2008: 559-560). 

            Endüstriyel Futbolda Taraftar Algısı 

Seyirci, taraftar günümüz futbolunun vazgeçilmez aktörlerinden. Daha doğrusu 
parasallaşan futbolun altın yumurtlayan tavuğu durumundadır. Yağmurda, çamurda beraber 
yürür takımıyla kol kola. Bazen destek, bazen istemese de köstek olur, gönül verdiği takımına. 
Bir cefakâr, bir vefakârdır o. Tribünde de olsa, televizyon başında da değişmez bu. Zengini, 
fakiri fark etmez, sınıf farkı ve sosyal statü farkı gözetmez, aynı tepkiyi, aynı etkiyi birlikte 
yaşar. Beraber hüzünlenir, beraber sevinir, doksan dakikayı izlerken aklını ve beynini dışarıda 
tutacak kadar “mani” seviyesinde bir bağlılık ve tutkuyla takımına yoldaşlık yapar, yeri gelir 
başkan olur milyonlar akıtır, transfer yapar. Bazen maç kuyruklarında görürüz onu, bazen kale 
arkasında avazı çıktığınca bağırırken; bazen de yüz binlerce dolar verip, bir sanatsal etkinlik 
izlermiş gibi VIP localarına kurulurken. 

Değişen futbol algısıyla taraftarın müşteriye doğru evrilmesi son zamanlarda çok 
tartışılan bir konu haline geldi. Taraftar bugün desteklediği takımına ayırdığı ciddi bütçelerle, 
bir tüketici de aynı zamanda. İşte taraftarın müşteri taraftara değişimi ve dönüşümüne neden 
olan koşullara kısaca değinmemiz gerekiyor. 

Endüstriyel futbolun temel genelgeçer özelliklerine dikkat ettiğimizde, endüstriyelleşme 
süreci; 

1. Seyirci profilinin, 
2. Gelir kaynaklarının yapısının, 
3. Taraftarın davranış kalıplarının, 

değişmesi sürecidir. Bu süreç içinde 70’li ve 80’li yılların ortalama seyirci profilinin yerini 
artık, yıllık gelirinin belirli bir kısmını “ taraftar tüketici” olarak, “bağlılık körlüğü” temelinde 
kulübüne harcayan, gelir düzeyi daha yüksek, konforlu localarında maç izleyen yıllık ciddi 
tutarda harcamayla kombine kart alan, orta ve üst gelir grubu seyirci almıştır. Bu bağlamada, 
seyirci müşteriye dönüşürken; kulübün arz ettiği her türlü mal ve /veya hizmete yönelik 
talepte de, karakteristik bir değişiklik yaşanılarak, klasik tüketici profilinin yerini “taraftar 
tüketici” almıştır (Akşar-Kutlu, 2008: 559-560). Taraftar etkisi, gücü ve kültürüyle futbol 
kulüplerini ve futbolu başka mecralara taşıyor. Milyonlarla ifade edilen bu insan topluluğunun 
futbolu etkilemesi gayet doğaldır. Taraftar-kulüp-futbol üçgenini başka düzleme taşıyan diğer 
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bir faktör de televizyon ve digital yayın platformlarıdır. Televizyon ve digital yayın 
platformları, üçgen ilişki düzlemini dörtgen ilişki düzlemine taşıyan önemli bir faktördür. 
Televizyon ve digital yayın platformlarının yine ana hedef kitlesi olarak karşımıza taraftar 
müşteri çıkmaktadır. Futbol televizyonu etkileyip ve yönlendirirken, televizyon da ulaştığı 
taraftar kitleleri, daha doğrusu futbol müşterisi ya da tüketicisi ile olayın boyutunu ve rengini 
değiştirmektedir (Akşar-Kutlu, 2008: 119). 

 Türkiye’de Taraftar Oluşumları 

Türkiye’de başta dört büyükler olmak üzere tüm kulüplerin taraftarlarınca 
oluşturulmuş, sivil kitle örgütleri adında çeşitli taraftar oluşumları mevcuttur. Bu oluşumlar 
esas itibariyle, maçlarda taraftarı olunan takımın desteklenmesi ve motive edilmesi gibi 
masumane amaçlarla yola çıkmışlardır. Futbolun en önemli aktörlerinden birisi olan taraftar; 
aidiyet duygusu temelinde, bazı sosyal olayların da etkisiyle, bir takımdan yana saf tutan kişi 
ya da kişilerdir. Bu bağlamda taraftarlık ise; taraftar anlayışıyla, taraf olduğu takımının sahip 
olduğu değerleri, kendine baz alarak, buna uygun tavır ve davranış kalıpları içinde ortaya 
çıkan hareket, tavır ve davranışlar bütünüdür (Akşar, 2005: 299).  

Taraftar örgütlenmelerinin artmasının en büyük nedeni internet kullanımının 
yaygınlaşmasıdır. İkinci neden ise İstanbul taraftar gruplarındaki semt örgütlenmelerinin eski 
etkilerini ve anlamlarını yitirmeleridir. Birkaç istisna dışında İstanbul’un büyüme hızına 
dayanabilmiş semt grubu kalmamıştır. İnsanlar semt dışında başka bazı ortak noktalar bulup o 
noktalar etrafında örgütlenmektedirler. Üçüncü neden de, taraftarların tribün organizasyonları 
için mali kaynak arayışına girmeleridir. Bu üç neden, büyük taraftar örgütlenmelerinin temel 
çıkış noktasını oluşturmuştur (Toklucu, 2001:47-48). Nitekim Beşiktaş’ta Çarşı, 
Galatasaray’da Ultraslan, Fenerbahçe’de Genç Fenerbahçeliler, Trabzonspor’da Vira adlı belli 
başlı taraftar oluşumları mevcuttur.  

           Beşiktaş Taraftarı 

         “Taraftar” ile “seyirci” arasındaki farkı açık seçik ortaya koymak gerekir. İlk yaklaşım 
şöyle olabilir; dünyanın her yanında, her yerinde, her toplumunda insanlar rahatlıkla ev, fikir, 
parti, meslek, hatta eş değiştirirler, değiştirebilirler. Günümüzde bu tür davranış neredeyse 
doğal karşılanır. Ama bağlı olduğu, tuttuğu takımı değiştirene pek sık rastlanılmaz. Demek ki 
bir takım tutmak, takım seçmek; siyaset, parti, meslek, hatta eş seçmekten çok daha ciddi, çok 
daha sorumluluk gerektiren bir seçimdir ve insan bu seçimi yaşamında bir kere yapar. Fikirler, 
siyasetler, meslekler, hatta sevgililer unutulabilir, bir kenara bırakılabilir; ama tutulan takım 
asla terk edilemez. 

            Gerçekten de “seyircilik” dünyanın en kolay işidir; seyreder, gırgırını geçer, kurtlarını 
döker, “deşarj” olur, kafayı bulur, geçer gidersin. Oysa “taraftarlık” aktif bir biçimde 
“katılmak”, görev ve sorumluluk almak, hesap vermek ve gerektiğinde hesap sormak 
demektir. Ocağın, yuvanın, okulun para babaları, kulüp ağaları, şambabalar tarafından değil, 
doğrudan Ocaklı tarafından yönetimi demektir; özveri, disiplin, alçakgönüllülük, sabır, 
vefakârlık demektir; dostluk ve kardeşlik demektir.“Taraftar” geçmişi, günü ve geleceği ile 
zafer ve yenilgileriyle, aydınlık ve kara günleriyle ocağın, yuvanın tek, biricik sahibidir. 
“Taraftar” ocağının, yuvasının, okulunun, kulübünün, takımının tüm etkinliklerindeki 
doğrudan katılımı, aktif ve bilinçli varlığı ile seyircinin uzlaşmaz zıttı, uzlaşmaz karşıtıdır. 
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İşte Beşiktaş taraftarı budur. Beşiktaşlılar arasında sosyal durumdan, gelir düzeyinden 
kaynaklanan bir “sıradan” ve “sıradan olmayan” farklılaşması, ayırımı bulunmadığı için her 
Beşiktaşlı, Beşiktaşlı olarak diğerinin dostu, arkadaşı, kardeşidir. 

            Beşiktaş’ın “sahipleri” yalnız ve yalnızca Beşiktaşlılardır; yaşamış, yaşayan ve 
yaşayacak olan Beşiktaşlılar. Beşiktaş’ı yalnızca bir spor kulübü olarak değil de bir ocak, bir 
okul, bir yuva gibi görenler. Beşiktaş’ı sahiplikleri ile “temellük” etmek, mülkleştirmek 
yerine sahiplenenler, koruyanlar, esirgeyenler, gözetenler, geliştirenler. Beşiktaş’ı “tesahüb” 
edenler, Beşiktaş’la bütünleşenler, özdeşleşenler. Beşiktaş’a yalnız iyi günlerinde değil kötü 
günlerinde de sahip çıkanlardır (Özkol, 1991: 124-125). 

            Beşiktaş Taraftarları Farklıdır 

            Taraftar konusu, netameli yani tekinsiz bir konu olsa da biraz derinleştirmek gerekir. 
Tam bu noktada belki de bilinen klasik tanımları hızla atlamak ve “taraftar şudur, budur; 
Beşiktaşlılık şöyledir” gibi söylemleri geride bırakmak gerekir. Beşiktaş’ın kabaca 10 ile 15 
milyon civarında bir taraftar kitlesine sahip olduğu söylenebilir. Öte yandan bu taraftarların 
kimi nitelikleri ile farklı kılındığı açıktır.  

             Peki nedir bu farklar? Bir kere, Beşiktaş taraftarlarının söylemleri, sloganları ve 
söylediği tribün şarkılarıyla en yaratıcı taraftar kitlesi olduğu yönünde neredeyse ulusal bir 
fikir birliği mevcuttur. Tribünlerinde en fazla sesi çıkarmasıyla da ünlü Beşiktaş taraftarı 
ayrıca futbol dışı sosyal konularda da son derece duyarlıdır (Acarer, 2014: 122). Beşiktaş’ın 
seyircisi yoktur, taraftarı  vardır. Beşiktaş tarihi Beşiktaş taraftarlarının ne kadar inançlı, ne 
kadar bilinçli, ne kadar vefakâr ve ne kadar efendi olduğunu gösteren örneklerin ve 
gerçeklerin tarihidir. Bu çerçevede “Yeni Beşiktaş 1960 Şampiyonluk Albümü”nün çok 
zengin örnekler içerdiğini görüyoruz. Bu örneklerde Beşiktaş taraftarları neden Beşiktaşlı 
olduklarını, neden Beşiktaş’ı tuttuklarını, neden Beşiktaş’a ölesiye bağlı bulunduklarını büyük 
bir bilinçlilik ve coşkuyla dile getiriyorlar (Özkol, 1991: 126). 

 

      Beşiktaş Taraftarlarının Anatomisi 

1. Beşiktaş’ın özü olan Beşiktaş taraftarları, yani Beşiktaşlılar her türlü halk kesiminden 
gelen öğrenciler, teknisyenler, memurlar, serbest meslek sahipleri, berberler, lokantacılar, 
işçiler, şoförler, kıraathaneciler, sinemacılar, hukukçular, terziler, bakkallar, askerler, 
öğretmenlerdir. Diğer bir deyişle Beşiktaş bir zümrenin değil, bütün halkın kulübüdür, 
ocağıdır, yuvasıdır. Beşiktaş bir “halk takımı”dır. 

2. Beşiktaş taraftarları yaşları, doğum yerleri, eğitim düzeyleri, meslekleri, gelir durumları 
ne olursa olsun, aynı değerlere sahiptirler. Bu değerler onları Beşiktaşlı yapan değerlerdir. 
Dolayısıyla aralarındaki yaş, eğitim ve gelir düzeyi ne kadar farklı olursa olsun bütün 
Beşiktaşlılar, Beşiktaşlı olarak birbirlerinin kardeşleridirler. 

3. Beşiktaşlıları Beşiktaşlı yapan değerler mertliktir, vefakârlıktır, centilmenliktir, bilinçli ve 
gönüllü disiplindir, sportmenliktir, kardeşliktir, alçak gönüllülüktür ve hepsinden önemlisi 
gençlere ve gençliğe güvendir. Bu özelliklerin tümü Beşiktaş’ın özellikleri olduğu için 
Beşiktaş taraftarı sonuna kadar ölesiye Beşiktaşlıdır (Özkol, 1991: 148-149). 
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           Çarşı Grubu  

           Çarşı Grubu, İstanbul’daki klasik taraftar örgütlenmeleri arasındaki en güçlü gruptur. 
Kendi tabirleriyle “savaş zamanı’nda Beşiktaş taraftarının kavgalardaki öncülüğünü yapan 
Çarşı’nın imajı bugün de çok farklı değil. Belki de bu nedende dolayı kurdukları derneğin 
etkinliği, Çarşı’nın dernekten önceki etkinliğini aşamamış ve kapalı tribün dışına çıkamamış 
durumdalardır (Toklucu, 2001: 63). 

            Çarşı’nın en önemli özelliği bir semt oluşumu olmasıdır böylece kişiler arasında 
çekirdekten gelen bir tanışıklık ve dayanışma söz konusudur. Semt kültürüyle yetişen bu 
insanlar, takımlarını da sadece bir kulüp olarak değil; doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı, esnaflık 
yaptığı semtin bir parçası olarak görürler. Bu bağlamda daha farklı bir duyarlılık ve 
hassasiyete sahip olmuşlardır. Çarşı kendini vicdan ve adalet ekseninde var ederken sesi 
olmayanların sesi, kimsesi olmayanları kimsesi olarak sadece tribünlerde değil hayatın bütün 
alanlarında; evde, işte, okulda ve sokakta yaşanan bütün haksızlıkların karşısında yer almayı 
kendine bir erdem bilmiştir. Van’da bir yetimin boynundaki atkıdır, Karabük’te bir maden 
işçisinin kömür isidir. Hangi Beşiktaşlıya Çarşı’nın tarifini sorarsanız vereceği cevap tektir ve 
hep aynıdır; “Çarşı bir ruhtur, bedene indirgenemez.”  

             Çarşı’nın tribün liderlerinden Cem; “Beşiktaşlılığımız ve takım sevgimiz elbette 
oturduğumuz semtten geliyor, 1977 yılından beri maçlara gideriz. Optik ve Ercü’yle de 
tribünden tanışırdık. On dört, on beş yaşında halkımızın refahına ve ülkemizin selametine 
karşı gösterdiğimiz insani duyarlılığımızdandır” (Acarer, 2014: 33) ifadeleriyle semt oluşumu 
olmanın ve bunun yansımalarının örneğini vermektedir. Beşiktaş semti, Çarşı bayrağının 
üzerine namıyla yaşayanların ve namıyla anılanların yazıldığı yer: Camöz, Hacıbaba, Çene, 
Kabataş Hakan, Tekdiş Yavuz, Ankaralı Ayhan, Spastik Erol, Parlak Serkan, Koko Cahit, 
Marlo Erol, Jaws Cengiz, Denyo Yılmaz, Cüce Ayhan, Morgöz Selçuk, Dewe Erol ve 
diğerleri… Çarşı’nın kuruluş amacıyla ilgili ve ismine dair aktarımlarında: “Derdimiz semti 
korumak, başka taraftarları yaşadığımız yere sokmamak, takımımızı desteklemek ve 
Beşiktaş’ta Beşiktaşlı gençlerin yetişmesini sağlamaktı. Grubun hedeflerini bu düşünceler 
çerçevesinde netleştirdikten sonra kendimize bir isim vermek istedik. Kimisi, ‘Black Eagle’ 
gibi havalı adlar üzerinde durdu. Hepimiz, Köyiçi’nde doğduk, burada büyüdük, uzağa 
gitmemize gerek yok, Biz Beşiktaş, çarşı içi çocuğuyuz grubumuzun ismi de ‘Çarşı’ olsun 
dedim. Herkes benimsedi, 1982 yılında böylece Çarşı ismiyle yürümeye başladık” ifadelerini 
kullanır (Acarer, 2014: 33-36). 

            

            Çarşı grubunun yaratıcılığının dillere destan olduğu herkes tarafından biliniyor. 
Elbette bu “özgün duruş” ve “kimselere benzemez” halin “mürekkep yalamış” olmak” kadar 
önemli başka nedenleri de bulunuyor. Yıllardır süren birlikteliğin ortak bir dil yarattığı kesin, 
zamanında yakalanan bir çizgi var. Beşiktaş aynı zamanda bir yaşam tarzı! Bu felsefe 
içerisinde, tribünü yaşayan ve takımla yatıp takımla kalkan taraftarın tümü, “daha fazla 
yaratıcı olmak” ve bu konuda bir adım öne geçmek için uğraş veriyor. Günün 24 saatini 
Beşiktaş aşkıyla sarmalayıp, yıllarını bu işe vakfedenlerin ortak kimliği ve dili yaratıcılığın en 
büyük nedenlerinden biri. Çarşı sözcülerinden Özgür Ergun meseleye açıklık getiriyor, 
“Edebiyat Özgür” olarak da bilinen Ergun, “Vakti zamanında yaratıcılık çıtası çok yükseğe 
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konmuş, şimdi herkes bunu geçmek için uğraşıyor” diyerek anlatıyor: “Beşiktaş tribününün 
ortasında yaşayan adam, yaratılan bu tarzı içselleştirmiştir. Yaratıcılıkta alışkanlıkların ve 
geleneksel tavrın etkisi vardır. Beşiktaş’a emek harcayan, bir adım öteye geçmek için çırpınır. 
Herkes, en iyi besteyi yapmanın ve en iyi sloganı bulmanın peşine düşmüştür. Ortaya 
konanların tümü anonimdir. Biri bir söz ekler, biri bir cümle çıkarır, öteki ıslık çalar, sonunda 
ortaya bir beste çıkar. Bunların ötesinde Beşiktaş taraftarı alçak gönüllüdür. Herkesin fikrine 
saygı duyulur. 10 yaşında bir çocuk gelir, ‘Süper bir fikrim var’ der. Biz onu dikkate alırız. 
Herkesi dinler, ortak bir karar veririz. Bizde söyleyecek sözü olan geri çevrilmez” (Acarer, 
2014: 47). 

             Çarşı’nın en önemli özelliklerinden biri mozaik bir yapısının olması, çeşitli 
bileşkelerden oluşmasıdır. Çarşı amorf bir yapı, tırnak içerisinde de liberter bir anlayış. 
Çarşı’nın kurucuları olarak tabir ettiğimiz bu 25 kişi civarındaki kurucu, farklı siyasi saiklerle, 
düşüncelerle hareket edebilen insanlar. Çarşı’nın kurucusu arasında sayılan isimlerden bir 
bölümü Karagümrük olarak tabir edilen ve kendilerini milliyetçi olarak tanımlayan insanlar 
oldukları gibi, sol görüşten insanlar da var, muhafazakârlar da. Burada o insanlara, milliyetçi 
olanlara ya da muhafazakâr olanlara Çarşı şemsiyesi altında bulunmaları yahut buna ilişkin 
bir tasarrufta bulunmamalarına ilişkin her hangi bir yasak konulmadı, konulmaz da. Çünkü 
onlar da kurucular arasında dolayısıyla tribünde Çarşı adına Sayın Gül’ün, Sayın Erdoğan’ın 
ya da Sayın Erbakan’ın yakınlarının ya da şahısların kaybedilmesi süreçlerinde baş sağlığı 
mesajları, Güneydoğu’da şehitler yaşadığında şehitlerle ilgili tezahüratlar yapılması, sloganlar 
atılması ya da Kutlu Doğum Haftası’nda Hz. Peygamber hakkında pankart açılması gibi 
birtakım şeylere alışılmıştır (Kolektif, 2014: 47). 

             Sonuç 

             Futbol, geniş bir izleyici kitlesine sahip olmasından dolayı; ekonomik, sosyolojik, 
kültürel, psikolojik vb. birçok dinamiği bünyesinde barındırmakta ve bu özelliğiyle de birçok 
alan için inceleme-araştırma malzemesi olmaktadır. Günümüzün popüler medya ve iletişim 
araçlarıyla etki alanı iyice genişleyen ve kendi pazarını oluşturan futbol, birtakım eski ve 
amatör özelliklerini yitirmekle beraber bazı niteliklerini de korumaktadır. Bu noktada 
kulüplerin taraftarları ve bu taraftarların oluşturdukları topluluklar büyük roller 
üstlenmektedir. Bu bakış açısından hareketle Türkiye’de futbolun seyri ve Beşiktaş Jimnastik 
Kulübü’nün tarihinden yola çıkarak genel hatlarıyla taraftar kavramı ve taraftar oluşumlarına 
değinilmiştir. Taraftar gruplarından en bilinen ve önemlilerinden biri olan Çarşı Grubu 
incelenmiştir. 

             Çalışmada Beşiktaş Kulübü’nün ve Çarşı’nın ele alınmasının temel nedeni 
mazilerinin diğer takımlara ve taraftar gruplarına göre daha eskiye dayanması ve Çarşı’nın 
son dönemde artan popülerliğiyle birlikte yereldeki birçok oluşuma öncülük etmesindendir. 
Bu bağlamda Çarşı; haftanın belirli bir günü maça gidip takımını destekleyen, tezahüratlarda 
bulunan, bayrak sallayan, marş söyleyen bir grup değil; her türlü toplumsal sorumluluk 
projesine aktif olarak katılan ve sosyal hassasiyeti yüksek bir gruptur. Böyle olunca futbol-
taraftar ilişkisinden; ülke-halk eksenine kayan bir etkileşim alanı görülmektedir. Semt 
kültürüyle beslenmesinden kaynaklanan geleneksel yapısı ile yardımlaşmanın dayanışmayla 
birlikte nasıl büyüdüğünün bir göstergesidir. 
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             Bu çalışmayla taraftarların bir anatomisi olduğu, Çarşı’nın futbolu holiganizm ve 
şiddet sarmalından çıkararak yalnızca eğlence ve hobi algısına indirgemeden; seyirci ve 
taraftar arasındaki farkı belirleyerek ‘taraftar’ olgusunun değişmesine öncülük ettiği; pozitif 
ve radikal değişikliklere aracı olduğu saptanmıştır. ‘Çarşı bir ruhtur, bedene indirgenemez’ 
şiarı tüm bunları özetler niteliktedir. 
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ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA ARASINDAKİ 
İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

 
Yunus ZENGİN*       Erdoğan KAYGIN** 

 
Öz 
Bu çalışmanın amacı örgütsel adalet ile örgütsel yabancılaşma arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaçla 
Kars’ta faaliyet gösteren banka çalışanları üzerinde anket uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda örgütsel 
adalet ile örgütsel yabancılaşma arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Örgütsel adaletin alt 
boyutlarıyla örgütsel yabancılaşmanın alt boyutları arasında da negatif yönlü ilişkilerin olduğu belirlenmiştir. 
Demografik değişkenler açısından ise herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Organizasyonel Adalet, Organizasyonel Yabancılaşma, Organizasyonel Adaletin Alt 
Boyutları, Organizasyonel Yabancılaşmanın Alt Boyutları. 

 
 

AN INVESTIGATION TO DETERMİNE THE RELATIONSHİP BETWEEN ORGANİZATİONAL 
JUSTİCE AND ORGANİZATİONAL ALİENATİON 

 
 

Abstract 
The purpose of this study is to determine the relationship between organizational justice and organizational 
alienation. In this context, a questionnaire was applied to banks employees running in Kars. As a result of 
analyses carried out, low and negative relationship was found between organizational Justice and organizational 
alienation. Negative relationships were also determined between subdimensions of organizational Justice and 
subdimensions of organizational alienation. In terms of demographic variables, a significant difference was not 
found. 
 
Keywords:, organizational Justice,  Organizational Alienation,  Subdimensions of organizational Justice,  
Subdimensions of Organizational Alienation 

 
Giriş 
Günümüzde başarılı olmak konusunda en önemli gücün, stratejik unsurun, değerin 

insanoğlu olduğu tartışmasız bir gerçektir. Bu bağlamda insan unsurunun sahip olduğu bilgi, 
tecrübe ve yeteneği işine isteyerek aktarıp performansını en üst düzeye çıkarması, işletmenin 
amaçlarını kendi amaçlarıymış gibi benimsemesi örgütsel adalet anlayışının işletme içinde 
hâkim kılınmasına bağlıdır. Birey, işletme, toplum bazında tüm kesimler için önem arz eden 
örgütsel adalet, çalışılan işletme hakkında olumlu duygular geliştirmeyi sağlar. Bu bağlamda 
örgütsel adalet,  işletmelerin sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmesi ve faaliyetlerini 
sağlıklı ve tutarlı bir şekilde sürdürmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

İşletmelerin başarılı olmasında göz önünde bulundurulması gereken önemli bir 
hususta, örgütsel yabancılaşma kavramıdır. Çalışanlarda hayal kırıklığı, işletmenin sahip 
olduğu değerler, inançlar, amaçlar ve işletmeden uzaklaşma, yaptığı katkının anlam ifade 
etmediğini düşünme gibi durumları içermekte ve işletmeleri olumsuz etkilemektedir. İfade 
edilen bu olumsuzluklara sahip çalışanlarla başarıya ulaşılamayacağı ve amaçların hayalden 
öteye geçemeyeceği gerçeği işletme liderlerinin, bir takım tedbirler almasını zorunlu 
kılmaktadır. Bu noktada örgütsel adalet algısı ile örgütsel yabancılaşma arasındaki ilişkinin 
belirlenmesi ilk adım olma niteliği taşıyabilir. Bu düşünce doğrultusunda çalışmada bahsi 
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** Doç.Dr.  Kafkas Üniversitesi,      erdogankaygin@hotmail.com 
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geçen iki konu ele alınmış ve Kars’ta faaliyetlerini sürdüren banka şubelerindeki çalışanlar 
üzerinde bir araştırma yapılmıştır. 

 
1. Örgütsel Adalet 
Sosyal bir varlık olan insan gerek etkileşim gerekse istediklerini elde etmek için 

örgütlere dâhil olurlar ve o örgütlerin birer üyesi olmayı kabul ederler. İstek ve ihtiyaçların 
sınırsız olduğu buna karşın sınırlı imkân ve olanaklar ile bunları karşılama çabası, insanları 
bir örgüte üye olmayı ve onunla ilişki kurarak kendisinde olmayan kaynakları sahip oldukları 
ile değişime tabi tutarak gidermek arzusundadırlar. Bu değişim sürecinde ortaya çıkan 
kazanımların örgüt içerisindeki paylaşımı, bütün dikkatlerin adalet kavramına yönelmesine 
neden olmuştur. 

Örgütsel adalet kavramı köken olarak Adams’ın “Eşitlik Teorisi” ne dayanmaktadır.  
Sosyal bilimler alanında yapılan araştırmalarda adalet kuramı önemli bir yer teşkil etmekte ve 
örgüt içerisinde bireylerin örgütsel prosedürlerdeki adalet ve ödüllerin dağıtımındaki 
beklentilerini, bu beklentinin ihlal edilmesi durumunda bireylerin örgüte karşı nasıl bir tutum 
sergileyeceklerini açıklamaktadır (Khurram, vd. 2015: 235). Örgütsel adalet, örgüt içerisinde 
gerçekleştirilen faaliyetler sonucu ortaya çıkan maliyet ve faydaların, çalışanlar ve gruplar 
arasında nasıl bir dağıtım politikası izlenilerek gerçekleştirildiğine yönelik olarak karar ve 
davranışların belirlendiği bir ahlaki davranış değerleme aracı olarak kabul edilmektedir 
(Black ve Porter,2000: 122). Örgütsel adalet, bireyin örgüt içerisindeki uygulamalara yönelik 
algıladığı adalettir (Moon vd., 2008: 85). Eşitlik teorisinde, insan davranışlarına yönelik 
olarak iki önemli varsayım ele alınmaktadır. Birincisi çalışanlar toplumsal ilişkileri 
değerlendirirken çevredeki ekonomik alışverişlerinde kabul edilen ve geçerli olan süreçleri 
kullanması, ikincisi ise belli bir dengenin oluşabilmesi için kendilerinin örgüte getirdikleri 
girdiler ile örgütten sağladıkları çıktıları başkalarının girdi ve çıktıları ile kıyaslamalarıdır 
(Altaş ve Çekmecelioğlu, 2015:423).  Belli bir örgüte dahil olan çalışanlar sahip oldukları 
bilgi ve becerileri sermaye olarak beraberinde getirmekte ve bunları zaman içerisinde örgütsel 
amaçlar için kullanarak kendileri adına yatırıma dönüştürmektedirler. Yapılan bu yatırımlar 
neticesinde örgüte yapmış oldukları katkı oranına göre adil ücret, makamsal terfi, primler, 
ikramiyeler ve tanınma gibi kazanımlar elde etme beklentisine girerler. Ayrıca çalışanların 
önemsedikleri önemli bir diğer konu ise; kazanımların elde edilmesiyle ilgili kararların 
doğruluğu kadar, bu kararlardan etkilenecek olanlar arasında bir ayrımın yapılıp yapılmadığı 
konusudur.  Birey örgüt içerisinde kendisine referans olarak aldığı kişilerin elde ettiği sonuç 
ile kendisinin elde etmiş olduğu sonuçları birtakım adalet ölçülerini kullanarak karşılaştırır ve 
ortaya çıkan sonuca göre bir değerlendirmede bulunur (Bağcı, 2013:165). Birey, eğer bir 
eşitsizliğin olduğunu yada adalet sürecinde dengesiz bir davranış halinin ortaya çıktığını 
gözlemliyorsa, yapmış olduğu işten tatminsizlik duyacak ve adalet duygusu zedelenmiş 
olacaktır (Eren, 2007: 543). Böyle bir sonuç karşısında çalışanlar örgüte ve yapmış oldukları 
işe karşı belli davranışlar sergileyecektir. Bu davranışlar olumlu (eşitliği sağlamak adına daha 
fazla çaba sarf etme, çıktıları artırma vb) olabileceği gibi (Altaş ve Çekmecelioğlu, 2015:423), 
gösterilen çabanın örgütten elde edilen kazanımlardan daha az olduğunu düşünen bireylerin 
örgüte karşı olumsuz davranışları da (güven, işe devam, iş tatmini, işgören devir hızı, bireyler 
arası ve bireyler ile yönetim arasındaki ilişkiler, stres, yabancılaşma, örgütsel sessizlik ve 
saldırganlık) olabilmektedir (St-Pierre ve Holmes,2010:1170). Örgütsel adalet/adaletsizliğin 
ortaya koymuş olduğu bu sonuçlar, örgütlerde çalışan bireylerin kişisel doyumlarının 
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tatminine yönelik temel nitelik taşıması, özellikle yönetim alanındaki önemini daha net bir 
şekilde ortaya koymaktadır (Lambert, 2003: 155). 

Örgütsel adaleti örgüt içerisinde sağlamanın birçok yöntemi olmasına rağmen, 
uygulamada en yaygın olarak kullanılan üç boyutuna rastlanılmaktadır. Bunlar “dağıtımsal 
adalet”, “işlemsel adalet” ve “etkileşimsel adalet” dir (Moon vd., 2008: 85). 

 
1.1.Dağıtımsal Adalet:  Örgütte görev alan bireylere ahlaki ve rasyonel olarak ifade 

edilen özellikler çerçevesinde bir davranış sergilenmesini gerektiğini savunan bu ilke; 
birbirleriyle benzer davranış sergileyen bireylere benzer davranılmalı, farklılık gösteren 
bireylere ise ortaya koymuş oldukları farklılık oranında farklı bir davranış benimsenmesi 
gerektiğini savunmaktadır (Foley vd., 2002:473, İşcan ve Sayın, 2010:196). Başka bir ifade 
ile bireyin örgüte yapmış olduğu katkı ve bu katkı sonucunda kendisine sunulan ödül, görev, 
terfi yada sorumluluklar gibi iş ile ilgili çıktıları, diğer çalışanların yaptıkları katkılar 
karşılığında elde ettikleri ile karşılaştırması sonucunda algılamış olduğu adaleti ifade 
etmektedir (Andersson-Straberg, vd., 2007). Dağıtımsal adalet, bireylerin örgüt içerisindeki 
tutum ve davranışlarını olumlu yada olumsuz etkileyerek, örgütteki otoritenin 
değerlendirilmesi, iş tatmini, yabancılaşma, örgütsel bağlılık, güven gibi önemli sonuçların 
oluşmasına neden olabilmektedir (Meydan ve Basım, 2015:102). 

 
1.2. İşlemsel Adalet: Dağıtımsal adalet bireylerin elde ettikleri kazanç miktarlarına 

yönelik adalet algılamalarını ele alırken, işlemsel adalette bu kazanımların miktarının 
belirlenmesinde hangi araçların ne şekilde seçildiğine yönelik adalet algılamaları ön plana 
çıkmaktadır (Bağcı, 2013: 165). Bu boyutta bireyler ücret, terfi, prim gibi ekonomik 
beklentilerin yanında örgütteki çalışma koşullarına yönelik olarak alınan kararlarda, izlenilen 
stratejilerde ve kullanılan prosedürlerde ne kadar adil olunduğuyla da ilgilenmektedir 
(Jahangir vd. 2006: 23). İşlemsel adalet alınan kararların ve bu kararların ortaya çıkaracağı 
sonuçlar üzerinde kontrol odağı oluşturması, çalışanlar açısından da oldukça önem arz 
etmektedir. Böylelikle çalışanlar hem uzun vadede örgütten elde edecekleri değerlerin 
değerlendirilmesinde adil bir davranış sergileneceğine yönelik güven duygusuna kavuşacak, 
hemde örgütteki pozisyonlarının ve sahip oldukları değerin farkına vararak örgüt ile 
bütünleşme ortamı oluşturulmuş olacaktır (Peterson vd. 2002: 394). Açıklamalardan da 
anlaşıldığı üzere, işlemsel adalet ve dağıtımsal adalet birbirleri ile yakın bir ilişki 
içerisindedir. Çünkü adil şekilde ortaya konulmamış bir uygulamanın sonuçları da çoğu 
zaman adil olmayacaktır. 

 
1.3. Etkileşimsel Adalet: Örgütsel adaletin sağlanmasında dağıtımsal adalet ve 

işlemsel adalet ile birlikte örgütteki uygulamaların sosyal boyutunu etkileşimsel adalet ele 
almaktadır. Bies (2001) etkileşimsel adaleti, bir sürecin uygulanması esnasında çalışanlar 
arasındaki karşılıklı ilişkiler sonucunda ortaya çıkan tutum ve davranışlarla olan ilişki olarak 
ifade etmektedir (Yüksekbilgili vd. 2015:46). Etkileşim adaleti, adaletin kaynağı olan ödül 
sahibi yada yönetici ile bu ödülü alacak bireyler yani adaleti yaşayacak olanlar ile arasındaki 
ilişkilerde nezaket, dürüstlük, saygı gibi davranış şekillerini ele almaktadır (Beugre, 2002: 
1095, Greenberg, 1990: 411). Yöneticilerin böyle bir davranış sergilemesi ve örgüt içerisinde 
alınan kararlar ile ilgili mantıki açıklamalarda bulunulması halinde çalışanlarda etkileşimsel 
adalet algısının artacağı, bu durumunda örgüt içerisindeki çalışanlar arasında olumlu bir tutum 
ve davranışın sergilenmesine neden olacağı söylenebilir. 
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Etkileşimsel adaletin örgütte uygulanabilmesi ve başarı elde edebilmesi için iki temel 
koşula ihtiyaç duyulmaktadır.  Greenberg’in 1993 yılında yayımlanmış olan çalışmasında 
adalet algısına yeni boyutlar eklemiş ve etkileşimsel adaleti “kişilerarası adalet” ve “bilgisel 
adalet” olmak üzere ikiye ayırmıştır. Bu boyutlardan birincisi “kişiler arası duyarlılık”, 
ikincisi ise, “açıklamalar” ya da “sosyal sorumluluk” ile ilgilidir (Cihangiroğlu vd. 2010:69). 
Yöneticilerin alacakları kararlardan etkilenecek olanlara karşı doğru, açık, saygılı ve tatmin 
edici bir davranış sergilemesi kişilerarası adaleti ifade ederken, bilgisel adalette ise verilecek 
kararın altında yatan sebepler hakkında örgüt çalışanlarının yöneticiler tarafından düzenli ve 
yeterli bir şekilde bilgilendirilmesini öngörmektedir (Coulguitt, 2001:386). 

Örgütlerin başarısı ve devamlılığı açısından çalışanların algıladıkları adalet duyguları 
büyük önem taşımaktadır. Çünkü bireylerin sahip oldukları belli değerleri örgüte getirip 
bunun karşılığında beklenti içerisine girdiği çeşitli maddi ve manevi kazanımların karar 
vericiler tarafından adil bir şekilde dağıtılma durumuna göre, olumlu yada olumsuz 
davranışlar gösterebilmektedir. Örneğin; çalışanlar dağıtım adaletsizliği algıladıklarında, 
örgüt otoritesine yönelik tepkiler ortaya koymakta ve yönetimce alınmış olan kararların 
sonuçlarına karşı bir direnç oluşturmakta, işlem adaletsizliğinde örgüte karşı güvensizlik 
duyulmakta, etkileşimsel adaletsizlikte ise; yöneticilerin davranışlarındaki samimiyetsizlik 
nedeniyle çeşitli tepkiler ortaya koyulabilmektedir. 

 
 
2. Örgütsel Yabancılaşma 
Küreselleşme süreci, ekonomik yapı içerisinde faaliyette bulunanlar arasında yoğun 

bir rekabet ortamının oluşmasına neden olmuştur. Gelişen bu duruma adaptasyon sağlamak 
adına bu süreçte yer alan aktörler, kendilerine sunulan rolleri en iyi şekilde icra etme çabası 
içerisine girmektedirler. Gösterilen bu çabalar neticesinde elde edilen yeni sonuçlar bireylere 
ilgi çekici gelmekte,  bu alana daha fazla yoğunlaşarak bireyin kendi özünden yavaş yavaş 
kopmasına ve uzaklaşmasına neden olmaktadır. Bu durum bireyin kendine, topluma, 
kendisinin ve toplumun var olan değerlerine karşı yabancılaşmasının zeminini 
oluşturmaktadır. 

Yabancılaşma kavramı, köken olarak Ionya felsefesine kadar uzanmaktadır. 
Latince’de “ruh hastası” anlamında kullanılan “ alineus” sıfatından türemiştir. Fransızcada 
“alene”, İspanyolca’da “alienada”, İngilizce’de “alienation” olarak ifade edilmektedir. 
Farsça’da boş, ıssız yer anlamına gelen yaban kelimesinden türeyen kavram, Türkçe literatüre 
yabancılaşma olarak geçmiştir (Akyıldız ve Dulupçu,2003:28, Kiraz, 2011: 148, Salihoğlu, 
2014:2, İşçi vd., 2013: 98, Yalçın ve Koyuncu, 2014:87). Örgütlerin varlığı ve 
sürdürülebilirliği ekonomik yapı içerisinde yer alan birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörlerden 
biride örgütün sahip olduğu iş gücüdür. İş gücünün verimliliği ve etkinliği örgüt ile olan 
ilişkisine bağlıdır. İlişkilerin zayıflaması ve çalışanın geri çekilerek, sahip olduğu 
yetkinliklerini örgüt ile paylaşmaması örgüt-çalışan arasındaki bağların zayıflayarak 
yabancılaşmanın zeminin oluşmasına neden olacaktır. Literatürde örgütsel yabancılaşmaya 
yönelik olarak yapılan tanımlamalardan bazıları aşağıdaki gibidir. 

Çalışmaya karşı ilgisizizlik (Hirschfield ve Field, 2000: 790), insan doğasındaki belirli 
yönlerin bastırılması (Weisskopf, 1996: 11),  iş görenin yapmış olduğu işi fazla 
önemsememesi, daha az çaba ve enerji sarf etmesi, dışsal ödüller için daha fazla gayret etmesi 
(Özler ve Dirican, 2014:292), iş görenlerin sosyal yönden ihtiyaç duydukları gereksinimlerin 
karşılanamaması olarak ifade edilebilir (Ceylan ve Sulu, 2011: 67).  İşe yabancılaşma, işin 
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özerklik, sorumluluk, toplumsal anlamda yaşanacak etkileşim ve bireyin kendisini 
gerçekleştirmeye ve değerli kılmaya olanak sağlayacak iklimin oluşturulamamasıdır (Blauner, 
1964; Aktaran İşçi vd., 2013:99). Froom (1991:125), bir hastalık süreci olarak ifade ettiği 
yabancılaşmayı, kişinin kendisini doğadan ve diğer kişilerden soyutlaması, yalnızlığa 
bürümesi ve yabancı hissetmesine neden olması olarak tanımlamaktadır.  Yapılan 
tanımlamalara bakıldığında örgütlerde yabancılaşmanın oluşmasına neden olan çeşitli 
nedenlerin olduğu aşikârdır. Böyle bir durum karşısında iş gören kendisinin fiziksel ve 
zihinsel aktivite özgürlüğüne sahip olmadığını, bu nedenle de örgüte yararlı olmadığını 
düşünerek örgütün faaliyetlerini dışsal bir mesele olarak algılamaktadır. 

Çalışanların kendilerini örgütte kendilerine verilen görevleri yerine getiren bir makine 
gibi görmeleri, örgütün değerlerinden, tutumlarından, kural ve inançlarından uzaklaşarak 
kendilerini yalnız hissetmeleri ile örgütte meydana gelen bir takım bölünmeler ve disiplinsiz 
davranışlara bağlı olarak huzursuzluk duyması örgütsel yabancılaşma olarak ifade 
edilmektedir (Özler ve Dirican, 2014:292). 

Seeman, 1959 yılında yayınlamış olduğu çalışmasında (On The Meaning Of 
Alienation) yabancılaşmayı ilk olarak türlerine ayırarak güçsüzlük, anlamsızlık, kuralsızlık, 
yalıtılmışlık ve kendine yabancılaşma şeklinde incelemiştir (Elma, 2003: 25). Middleton, 
Seeman’ın ölçeğinin boyutlarını esas almakla birlikte, yabancılaşmayı altı boyutta ele 
almıştır. Bunlar; güçsüzlük, normsuzluk, anlamsızlık, toplumsal yabancılaşma, işten 
yabancılaşma ve kültürel yabancılaşmadır (Elma, 2003: 26).  Feuer ise yabancılaşmayı, sınıflı 
toplumun yabancılaşması, rekabetçi toplumun yabancılaşması, endüstriyel toplumun 
yabancılaşması, insan toplumunun yabancılaşması, ırkın yabancılaşması ve kuşakların 
yabancılaşması diye altı farklı biçimde boyutlandırılmıştır (Fettahlıoğlu, 2006:31). 

Örgütsel Adaletin Örgütsel Yabancılaşmaya Etkisinin ele alındığı bu çalışmada, 
Seeman tarafından tanımlanmış olan beş boyuta ilave olarak Minibaş  (1993) tarafından banka 
sektörüne yapmış olduğu çalışmasında yer verdiği  “işten uzaklaşma” boyutu da eklenerek altı 
boyut olarak ele alınmıştır.  

 
2.1. Güçsüzlük Boyutu:  Bireyin beklentilerinin ve gerçekleştirebileceği 

düşüncesinde olduğu faaliyetlerin kendi iradesi dışında belirlenmesi, buna karşılık ortaya 
çıkan sonuçlar üzerinde kontrol hakkının olmaması, sonuçlara müdahil olup değiştirebilme 
gücünü kendisinde bulamaması halidir (Seeman, 1983:173). Bu boyut bireyin tek başına 
herhangi bir iş başaramayacağı yada yapamayacağı duygusu olarak da ifade edilmektir. 
Blauner’e göre bireylerin güçsüz olmalarının nedenleri arasında kontrol etme ve özerklik 
(otonomi) gibi önemli iki gereksinmenin tatmin edilmemesi yatmaktadır (Özler ve Dirican, 
2014:292). Güçsüzlük, bireyin kendi yaşamına yönelik hakimiyetin kaybedildiği hissine 
kapılmasıdır. Güçsüz birey, sahip olduğu davranışları ortaya koyup onları savunma yerine, 
olaylara tepki vermeyi tercih ederek başkaları tarafından yönlendirilmeyi kabul eder 
(Fettahlıoğlu, 2006:34). Ayrıca işgörenden kaynaklanan yetersizlik duygusu, örgütün yönetsel 
ve organizasyonel yapısından kaynaklanan sorunlar, teknoloji ve iletişimde meydana gelen 
gelişmeler, sahip olunan niteliklerin gelişmeler karşısında yetersiz kalışı gibi nedenler 
güçsüzlük duygusunun yoğunlaşmasını tetikleyen faktörlerdir. 

 
2.2. Anlamsızlık Boyutu: Grubun sahip olduğu tecrübelerin paylaşılmasında yaşanan 

başarısızlıklara bağlı olarak, bireylerin ikilem içerisine girmesi yani neye, hangi genel 
doğrulara inanacağını bilememesi hali olup, çevresinde olup bitenleri anlamada sorun 
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yaşaması ile ilgilidir (Şimşek vd.2006: 574). Başka bir ifade ile anlamsızlık, bireyin neye 
inanacağını bilememesi, bireye gerek örgüt ve gerekse toplum tarafından sunulmuş olan 
doğruların kendisi için herhangi bir anlam taşımadığı, bu nedenle de bu doğruların kendisini 
bir sonuca götürmeyeceği duygusuna inanması olarak tanımlanmaktadır (Özler ve Dirican, 
2014:293). Güçsüz olan düşünce ve davranışlarının sonucunda ortaya çıkan çıktılar hakkında 
bir irade gösteremeyen kişilerde anlamsızlık daha fazla ortaya çıkabilmektedir. 

 
2.3. Normsuzluk Boyutu: Normsuzluk, bireyin belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmada 

toplumca kabul görmüş kural ve ilkelerden ziyade, toplumsal bazda kabul görmeyen ve 
onaylanmayan davranışlar sonucu ulaşabileceğine inanmasıdır (Seeman, 1983: 173). Başka 
bir ifade ile toplum tarafından benimsenmiş ve kabul edilmiş olan kural ve ilkelerin kişiye 
anlamlı gelmemesi, toplum tarafından kabul edilmiş ahlaki ve etik kuralların dışında 
hareketler sergilemesi, amaca ulaşmada bütün meşru ve gayrı meşru davranışların da mubah 
olduğu duygusu normsuzluk olarak ifade edilmektedir. Normsuzluk, bireyin 
yabancılaşmasında rol oynayan önemli aktörler arasındadır.  Bundan dolayıdır ki 
yabancılaşma kavramı literatür içerisinde genellikle normsuzluk kavramı ile birlikte 
anılmaktadır. 

 
2.4. Çevreden uzaklaşma (Yalutılmışlık) Boyutu: Seeman yalıtılmışlığı, toplum 

açısından yüksek değerler ifade eden hedeflerin, birey için herhangi bir anlam ifade etmemesi 
olarak tanımlamıştır (Seeman, 1983 :173). Genel anlamda yalıtılmışlık, bireyin ilişki 
içerisinde bulunduğu fiziksel çevreden ya da diğer insanlarla sosyal ilişkide bulunmaktan 
kaçınarak bu ilişkiyi en aza indirgemesi olarak tanımlanabilir. Bu geri çekilmenin ya da 
uzaklaşmanın kaynakları bireyin içinde bulunduğu psikolojik durumdan ya da çevresinden 
kaynaklanabilir (Yalçın ve Koyuncu, 2014:87-88). Yabancılaşan kişi örgüt üyeleri ile olan 
ilişkilerine belli bir mesafe koyarak onlarla bir ilişki içinde bulunmayan ve onlara bağlı 
olmayan bir kişilik olarak kendisini görebilmektedir. Kişinin çevreye karşı ilgisinin 
zayıflaması, yaşamın anlamsızlaşması, kişinin kendisini diğer insanlara göre herhangi bir şey 
yapmayan yada paylaşmayan biri olarak görmesi durumda bireysel bakımdan izole olmuşluk 
doğmuş demektir (Şimşek vd., 2006: 575). 

 
2.5. Kendine Yabancılaşma: Kendine yabancılaşma, kişinin kendi varlığının ve sahip 

olduğu potansiyel güçlerinin farkına varamaması (Fettahlıoğlu, 2006: 35), sahip olduğu 
yetenekleri keşfedemeyen kişinin kendi özüne, kendi benliğine karşı yabancılaşması olarak 
tanımlanabilir. Kendine yabancılaşan insan, normal şartlar altında kişinin doyum sağladığı 
faktörlerden doyum bulamaz veya doyum sağlayıcı faktörlere karşı ilgisiz kalır (Tutar, 2010: 
180).  Seeman (1983:176), kendi benliğine yabancılaşmış kişileri, istek ve ihtiyaçlarını 
karşılamak için kendilerini araçsal nesneler olarak kabul eden, kendilerini ödüllendirmek için 
çaba sarf etmeyen kişiler olarak tanımlamakta ve iş ortamında kendine yabancılaşmanın iki 
yönünden bahsetmektedir. Birincisi kişinin işte kendini ortaya koyamaması, ikincisi ise işin 
içsel anlamının olmamasıdır. Seeman’a göre kendine yabancılaşan birey, işin iç faktörleriyle 
değil, para, güvenlik vb. faktörlerle ilgilenmektedir. Kendine yabancılaşan kişiler, kendilerine 
verilmiş olan görevleri yerine getirirken yaptıkları işlerden ya da üstlendikleri rollerden 
hemen hemen hiçbir kişisel doyum almazlar (Özler ve Dirican, 2014:293). 
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2.6.İşten Uzaklaşma: Hoy, Blazovsky ve Newland’a göre işe yabancılaşma bireyin 
örgütte çalıştığı işe adaptasyon sağlayamaması sonucu oluşan hayal kırıklığı ve bunun 
duygusal olarak ifade edilmesidir.  Ayrıca işten uzaklaşma bireyin otorite, örgüt 
organizasyonunda diğer bireylere göre konumu, kariyer olanakları, üstler tarafından tanınma 
gibi konulara yönelik olarak yaşadığı tatminsizliği de ifade ettiğini belirtmektedirler (Elma, 
2003:15). Yaptığı işe karşı yabancılaşan bireyde; işe karşı soğuma, işten kaçma yada ayrılma 
isteği, düşük düzeyde üretkenlik ve motivasyon, örgüte karşı düşük sadakat, yüksek iş stresi 
gibi hem bireyi hem örgütü etkileyen olumsuz düşünce ve davranışlar ortaya çıkabilmektedir 
(Tutar, 2010:183). 

 
3. Örgütsel adalet ve Örgütsel Yabancılaşma Arasındaki İlişki 
Rekabet ortamının yoğun olarak yaşandığı günümüz dünyasında örgütlerin başarıya 

ulaşabilmek için büyük bir çaba içerisinde oldukları ve bu başarının baş aktörleri arasında yer 
alan çalışanların mutluluğunu sağlamak adına gayretler sarf ettikleri görülmektedir. Herhangi 
bir sektör ayrımı yapmadan tüm sektörlerde faaliyet gösteren çalışanların örgüt içerisindeki 
mutluluğu, hem toplumsal, hem psikolojik hem de iş hayatına yansımaktadır. Bu nedenle 
yöneticilerin çalışanların bu mutluluğu yakalayabilmeleri adına, yönetim felsefelerini rasyonel 
ve objektif temeller üzerine inşa etmeleri kendileri ve örgütleri adına büyük yarar 
sağlayacaktır. Örgütte bireylerin mutluluğunu ve örgüt ile olan bağları etkileyen birçok unsur 
bulunmaktadır. Örgütün yönetim tarzı, yapısı, çalışma koşulları, verilen görevler ile sahip 
olunan becerilerin uyuşmaması, dışlanma, kararlara katılamama, iletişimsizlik vb. gibi birçok 
davranış, bireyin kendisi ve örgütü aleyhine olumsuz düşünce içerisine girmesine neden 
olmaktadır. Ayrıca önem arz eden bir diğer husus ise; örgüt faaliyetleri sonucunda ortaya 
çıkan çıktıların karar vericiler tarafından ne şekilde dağıtıldığı, etkilenenlerin ise buna karşı 
nasıl bir tepki gösterdikleri ile ilgili olan adalet algısıdır. 

Belli bir amacı gerçekleştirmek adına birden fazla kişinin bir araya gelerek 
oluşturduğu örgütler görevlerin, rollerin, kaynakların ve olanakların paylaşıldığı yerlerdir. 
Paylaşım kavramının kullanıldığı her yerde, akla adalet gelir. Adaletsiz bir paylaşımın 
bireyleri tatmin etmesi mümkün değildir. Bu nedenle hiçbir birey adaletsiz işlem ve 
uygulamaların yaşandığı örgüte karşı bağlanma ve özdeşim kurma hissi beslemeyeceği gibi 
bu konuya yönelik olarak çaba da sarf etmeyecektir. Nitekim Hoad, örgütteki her tür 
adaletsizliğin çalışanlarda hayal kırıklığına, motivasyon kaybına ve işe karşı soğumaya neden 
olduğunu ifade ederken, Morgan ise, paylaşımlardaki her türlü adaletsizliğin örgütlerde 
huzursuzluğun ve çatışmanın kaynağı olduğunu tespit etmiştir (Tutar, 2007: 107). 

Örgütlerde uygulanan adalet süreci incelendiğinde, örgüt çalışanlarının özellikle 
performans değerlendirmeye ve bunun sonucunda ortaya çıkan ödüllerin ve cezaların nasıl 
yönetileceğine ve paylaşılacağına dair kuralları önemsemekle birlikte, kişiler arası etkileşim 
ve uygulamalarda adalet olup olmadığını da dikkate almaktadırlar. Eğer bireyin örgüt 
içerisindeki faaliyetlere karşı adalet algısı olumlu ise, bireyin örgüte olan katkısı devam 
edecektir. Aksi durumda ise birey psikolojik bir çöküş yaşayarak hem örgüte hem işine karşı 
yabancılaşacaktır. 

İş görenin yapmış olduğu işte kontrol hakkının elinden alınması, yapılan dağılımlar 
karşısında bir şey yapamaması ve söz hakkına sahip olamamasının farkına varması kişinin 
kendisini güçsüz hissetmesine neden olacaktır. Böyle bir durumda çalışanlar, kendilerini 
kişisel başarı yönünden eksik ve birçok konuda yetersiz olduklarını düşüneceklerdir ki, bu da 
kişisel bazda güçsüzlüğün bir göstergesidir. Kişi örgüte dahil olurken örgütün belirlemiş 
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olduğu hedefler ile birlikte kendi hayallerini gerçekleştirme düşüncesine sahiptir. Bireyin bu 
düşüncesini gerçekleştirmesi örgütsel yönetim anlayışı ile yakından ilişkilidir. Yönetim karar 
verme sürecine çalışanları dahil eder ve ifade edilen fikirlere gerekli değeri verirse, yada 
olumsuzluk durumunda gerekçeler anlaşılır ve kabul edilir şekilde ifade edilirse, çalışanların 
örgüte olan güvenini arttıracaktır.  Aksi durumda bireyin ortaya koymuş olduğu fikirlerin 
yada göstermiş olduğu davranışların kendilerince uygun ve anlaşılır olmadığı, çalışanların 
eylemleri ile genel amaçlar arasında bağlantı kurulamaması çalışanın davranışlarının 
arkasındaki iradenin başkasına ait olduğu ve kendi iradesinin başkaları tarafından 
yönlendirilen anlamsız hareketlerden ibaret olduğu hissine kapılacaktır. Bu his örgüt 
tarafından savunulan ve doğru olarak ifade edilen belirli davranışların bireyin düşüncelerinde 
karmaşıklık yaşatarak onların duyarsızlaşmasına neden olabilecektir. Örgütteki çıktıların 
dağıtımında adilane bir anlayışın sergilenmemesi çalışanların örgütsel ve etik kuralların 
dışında bir hareket tarzı benimsemesinin önünü açacaktır. Örgütte başarıyı elde etmek için 
meşru yollar yerine gayri meşru yollara başvurulması algısına kapılan kişi, işlerin bu şekilde 
yürüdüğü herhangi bir kuralın olmadığı kanısına varacak ve bu durum örgüt imajının kişi 
nezdinde zedelenerek örgüte karşı olan güvenini azalmasına ve yabancılaşmasına neden 
olacaktır. 

Demokratik yönetim anlayışı ile sevk ve idare edilen örgütlerde çalışanların yönetime 
katılmaları ve örgütsel hedeflere karşı özdeşim duygusu içerisinde olmaları daha kolaydır. 
Ayrıca bu yönetim anlayışı örgüt içerisinde hem formel hem informel anlamda sosyal ilişki 
kurmakta sorun yaşayan bireylerin bu sorunlarının giderilmesine de olanak sağlayacaktır. 
Çalışanların yönetsel faaliyetlerde yer almaması yada oluşturulan takımlarda adaptasyon 
sağlamada sorun yaşaması bireyin örgütsel değerleri benimseyememesi yada az 
benimsemelerine neden olacaktır. Bu duruma sebep yönetsel makamlarda bulunanlar 
olabileceği gibi, bireyin çalışma arkadaşları da olabilmektedir. Çalışanların örgüt içerisinde 
birileri tarafından izole edilme düşüncesine kapılması bireyin bu çalışanlar ile olan ilişkisinde 
zayıflama, düşmanlık duygusu besleme ve onlarla iletişim kurmada isteksiz davranışlar 
göstermesine, örgüte karşı negatif tutum sergilemesine neden olacaktır ki buda örgütsel 
yabancılaşmanın alt boyutlarından yalıtılmışlığın bir göstergesidir. 

Örgütsel adalet, yaşamının büyük bir kısmını örgütlerde geçiren çalışanlar için iş 
ortamının temelini oluşturmakta, eksikliği ya da yokluğu durumunda çalışanların 
motivasyonunda ve yönlendirilmesinde güçsüzlüklerin yaşanmasına neden olmaktadır. Çünkü 
insanların en erken ve en kolay algıladığı tutum ve davranışlar adalet sürecine yönelik olan 
tutum ve davranışlardır. Paylaşım sürecinde yöneticilerin adil bir işlem gerçekleştirmemeleri 
örgütün çalışanlar nezdinde itibarının zedelenmesine yol açabilir. Özellikle adalet sürecinin 
sosyal boyutuna değinen etkileşimsel adalet ve kişilerin gösterdikleri performansa göre 
değerlendirildiği dağıtımsal adaletin uygulanmasında adilane bir davranışın sergilenmemesi, 
örgütteki çalışanların kendine karşı yabancılaşmasının zeminini oluşturabilecektir. Üretim 
sürecinin önemli araçlarından biri olan bireyin kendisine yabancılaşması, sahip olduğu 
yetenek ve becerilerinden haberdar olmayan, kendisi ile ortaya koymuş olduğu mal ve hizmet 
arasında ilişki kuramayan ve hiçbir işe yaramadıkları algısına kapılabilmektedir. Kendine 
yabancılaşan birey, kendisi ile iletişimsizlik yaşamakta, ne yapacağı yada nasıl yapacağı 
hakkında karar verememektedir. 

Çalışanlar örgüt içerisinde alınan kararların ne şekilde alındığı ve bu kararların 
doğurduğu sonuçlardan etkilenenler arasında ayırımın yapılıp yapılmadığını önemsemekte ve 
dikkate almaktadırlar. Örgütsel kararlarda ve yönetsel faaliyetlerde adaletsizliğin olduğu 
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kişiler tarafından algılandığında dargınlık ve kızgınlık hisleri ile davranabilmekte, 
kendilerince tepki göstererek örgüt ile arasına mesafe koymaktadır (Bağcı, 2013: 168). St-
Pierre ve Holmes (2010:1170), yapmış olduğu yazın taramasında örgütsel adaletin pek çok 
örgütsel sonucu etkileme potansiyeli olduğunu tespit etmiştir. Bu örgütsel sonuçlar, saygınlık 
algısı, güven, devamsızlık, işgören devri, iş tatmini, çalışanlar arasındaki ilişkilerin kalitesi, 
performans, işe bağlılık, stres, işyerinde saldırganlık olarak rapor edilmiştir. Bunlara ilave 
olarak, lideri değerlendirme, örgütsel vatandaşlık, geri çekilme davranışı, kurallara uyma, iş 
gören morali, müşteri tatmini ve çatışma gibi unsurlar örgütsel adaletin ortaya çıkarabileceği 
ve örgütü sıkıntılara sokabilecek sonuçlardır (Altaş vd.2015:424). Buna karşılık karar ve 
faaliyetlerde adalet ilkesi gözetilerek davranışlar sergileniyor ise bireyler bu durumda 
memnuniyetlerini ortaya koymak adına olumlu karşılıklar göstererek örgüt ile güçlü bir bağ 
kuracaklardır. Dolayısıyla örgütün adilane sevk ve idaresi hem yönetim hem de çalışanlar 
açısından olumlu bir örgütsel iklimin oluşmasına olanak sağlayacaktır. 

 
3.ARAŞTIRMA 
 
3.1.Araştırmanın Amacı 
Bu çalışmanın amacı örgütsel adalet ile örgütsel yabancılaşma arasındaki ilişkiyi 

belirlemektir.  Bu genel amaç doğrultusunda çalışmada şu konular üzerinde de 
yoğunlaşılmıştır: 

 Örgütsel adalet ile örgütsel yabancılaşma ve alt boyutlarının düzeylerini ortaya 
koymak 

 Demografik değişkenler açısından örgütsel adalet ve alt boyutları ile 
örgütsel yabancılaşma ve alt boyutlarına ilişkin çalışanların algıları bakımından 
farklılıklar olup olmadığını ortaya çıkarmak. 
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3.2. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 
Örgütsel adalet ile örgütsel yabancılaşma arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik 

olarak geliştirilen bu araştırmanın modeli aşağıdaki gibidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 + -                        +       - 
 
 
 
 
              - 
       
 
 
 

 
 
Şekil 1. (Araştırma Modeli) 

 
H1: Örgütsel adalet ile örgütsel yabancılaşma arasında negatif yönlü ve anlamlı bir 

ilişki vardır. 
H2: Örgütsel adaletin alt boyutları ile örgütsel yabancılaşmanın alt boyutları arasında 

negatif yönlü bir ilişki vardır. 
H3: Demografik değişkenler açısından örgütsel adalet ve alt boyutları ile örgütsel 

yabancılaşma ve alt boyutlarına ilişkin çalışanların algıları arasında farklılıklar vardır. 
 

3.3. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 
Bu çalışmanın ana kütlesini Kars ilindeki banka çalışanları oluşturmaktadır. Kars 

ilinde faaliyette bulunan banka çalışanlarının sayısı yaklaşık 180’dir. 
Bu ana kütleden %95’lik güvenilirlik sınırları içerisinde %5’lik hata payı öngörülerek 

belirlenecek örneklem büyüklüğü 125 olarak hesaplanmıştır. 
(http://www.surveysystem.com/sscalc.htm). Örneklem yeter sayısının altına düşmek 

için 140 anket dağıtılmıştır. Geri dönen toplam anket sayısı 135’tir. Hatalı ve eksik doldurulan 
5 anket değerlendirmeye alınmamış ve 130 anket analizlere tabi tutulmuştur. 

Araştırmada gerekli olan verilerin toplanması için anket yönteminden yararlanılmıştır. 
Anket üç bölümden oluşmaktadır.  İlk bölümde demografik değişkenlerle ilgili sorular 
bulunmaktadır.  Anketin ikinci bölümünde örgütsel adalet ölçeği yer almaktadır. Niehoff ve 
Moorman tarafından geliştirilen örgütsel adalet ölçeğinde toplam 20 ifade bulunmaktadır. 
Fatma Yıldırım'ın geçerlilik ve güvenirliğini test ettiği ölçek üç boyuttan oluşmaktadır. Bu 
boyutlar 5 ifadeden oluşan dağıtım adaleti, 6 ifade prosedürel adalet ve 9 ifade ise etkileşimsel 

Demografik Değişkenler 

 Cinsiyet 

 Yaş 

 Öğrenim seviyesi 

 Medeni durum 
 

 
 Örgütsel Adalet 
- Dağıtım adaleti 
- İşlemsel adalet 
- Etkileşim adaleti 
 

Örgütsel Yabancılaşma  
- Güçsüzlük 
- Anlamsızlık 
- Normsuzluk 
- Kendinden uzaklaşma 
- Çevreden uzaklaşma 
- İşten uzaklaşma 
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adaleti oluşturmaktadır.  Anketin üçüncü bölümü örgütsel yabancılaşma ölçeğinin olduğu 
bölümdür. Bu ölçek toplam 36 ifade bulunmaktadır. Bu ölçek Jale Minibaş tarafından çeşitli 
ölçeklerden derlenerek oluşturulmuş, güvenilirliği kendisi tarafından tekrar test edildikten 
sonra doktora çalışmasında  (1993) kullanılmıştır. Ölçekteki 7 ifade güçsüzlük boyutunu, 7 
ifade anlamsızlık boyutunu, 5 ifade normsuzluk boyutunu, 7 ifade kendinden uzaklaşma 
boyutunu, 5 ifade çevreden uzaklaşma boyutunu, 5 ifade işten uzaklaşma boyutunu 
ölçmektedir (Günsal, 2010:166). 

Verilerin güvenirliliği bilimsel çalışmanın ilk şartı ve veri toplama aracının 
güvenirliğinin göstergesi olduğu için anketin güvenirlik testi yapılmıştır.  Elde edilen 
güvenirlik sonuçları Özdamar’ın ifade ettiği sınıflamaya göre değerlendirilmiştir (Özdamar, 
2002:673). 

Tablo 1. Örgütsel Adalet ve Alt Boyutlarına İlişkin Güvenirlik Sonuçları 
 

Alt Boyutlar Madde 
Sayısı 

Cronbach 
Alpha Değeri 

 

Örgütsel Adalet Ölçeği 20 0,907 Yüksek Derecede 
Güvenilir 

Dağıtım adaleti 5 0,813 Yüksek Derecede 
Güvenilir 

Prosedür adaleti 6 0,757 Oldukça Güvenilir 

Etkileşim adaleti 9 0,869 Yüksek Derecede 
Güvenilir 

 
Uygulanan güvenirlik analizi sonucunda, 20 maddeden oluşan örgütsel adalet 

ölçeğinin Cronbach Alpha değeri 0,907 olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin yüksek derecede 
güvenilir bir ölçek olduğu görülmüştür. Örgütsel adalet ölçeğinin alt boyutları için uygulanan 
güvenirlik analizi sonucunda, Cronbach Alpha değerleri 0,757 ile 0,813 arasında değiştiği 
görülmüştür. Örgütsel adalet alt boyutlarının ortaya çıkan Cronbach Alpha değerlerinin kabul 
edilebilir düzeyde olduğu ifade edilebilir. 

 
Tablo 2. Örgütsel Adalet ve Alt Boyutlarına İlişkin Güvenirlik Sonuçları 
 

Alt Boyutlar Madde 
Sayısı 

Cronbach 
Alpha Değeri 

 

Örgütsel Yabancılaşma Ölçeği 36 0,906 Yüksek Derecede Güvenilir 

Güçsüzlük 7 0,695 Oldukça Güvenilir 
Anlamsızlık 7 0,756 Oldukça Güvenilir 
Normsuzluk 5 0,725 Oldukça Güvenilir 

Kendinden Uzaklaşma 7 0,777 Oldukça Güvenilir 
Çevreden uzaklaşma 5 0,788 Oldukça Güvenilir 

İşten uzaklaşma 5 0,803 Yüksek Derecede      
Güvenilir 
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Uygulanan güvenirlik analizi sonucunda, 36 maddeden oluşan örgütsel yabancılaşma 
ölçeğinin Cronbach Alpha değeri 0,906 olduğu görülmüştür. 

Buna göre ölçeğin yüksek derecede güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Örgütsel yabancılaşma ölçeğinin alt boyutları için uygulanan güvenirlik analizi sonucunda, 
Cronbach Alpha değerleri 0,695 ile 0,803 arasında değerlerin aldığı görülmektedir. Örgütsel 
yabancılaşma alt boyutlarının ortaya çıkan Cronbach Alpha değerlerinin kabul edilebilir 
düzeyde olduğu söylenebilir. 

 
3.4.Bulgular 
A. Çalışanlarının Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 
Araştırmaya katılanların %  59,2’si erkek %40,8’i kadındır. Katılanların %26,9’u 18-

25 yaş aralığında iken, %53,8’i 26-35 yaş aralığında %15,4’ü 36-45 yaş aralığında ve %3,8’i 
ise 46-55 yaş aralığında bulunmaktadır. Medeni durum bakımından %34,6’sı evli iken 
%50,8’i bekâr ve %14,6’sı boşanmıştır. Öğrenim düzeyi bakımından %21,5’i lise mezunu 
iken, %23,1’i Ön lisans,%36,9’u lisans,  %15,4’ü yüksek lisans ve %3,1’i doktora 
mezunudur. Çalışma süresi bakımından %17,7’si 1 yıldan az bir süredir çalışmakta iken, 
%32,3’ü 1-5 yıl arasında, %2,2’si 6-10 yıl arasında , %14,6’sı 11-15 yıl arasında ve %9,2’si 
16 yıldan daha fazla bir süredir çalıştığını belirtmiştir. Araştırmaya katılanların çoğunluğunun 
eğitim seviyesinin lisans ve üstü olduğu görülmüştür. 

 
Tablo 3. Demografik Değişkenlere İlişkin Bulgular 

CİNSİYET Frekans Yüzde ÇALIŞMA SÜRESİ   
Erkek 77 59,2 1 yıldan az 23 17,7 
Kadın 53 40,8 1-5 yıl 42 32,3 
YAŞ   6-10 yıl 34 26,2 
18-25 35 26,9 11-15 yıl 19 14,6 
26-35 70 53,8 16 yıldan fazla 12 9,2 
36-45 20 15,4 ÖĞ.SEVİYESİ   
46-55 5 3,8 Lise 28 21,5 

MEDENİ DURUM   Ön lisans 30 23,1 
Evli 45 34,6 Lisans 48 36,9 
Bekâr 66 50,8 Yüksek Lisans 20 15,4 
Boşanmış 19 14,6 Doktora 4 3,1 

 
 
B. Örgütsel Adalet, Örgütsel Yabancılaşma ve Alt Boyutları Düzeylerine İlişkin 

Bulgular ve Yorumlar 
Örgütsel adalet ile örgütsel yabancılaşma ve alt boyutları düzeylerinin belirlenmesi 

için ortalamaları belirlenmiştir. İfadelerin yorumlanmasında aşağıdaki ortalama değerleri 
sınır kabul edilmiştir: 

1 - 1,79 çok düşük, 
1,80 – 2,59 düşük, 
2,60 – 3,39 orta, 
3,40 – 4,19 yüksek, 
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4,20  –5.00 çok yüksek 
 
Tablo 4. Örgütsel Adalet ve Alt Boyutları Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Alt Boyutlar Ortalama Standart 
Sapma 

Örgütsel Adalet Ölçeği 2,86 0,71 
Dağıtım adaleti 2,72 0,94 
Prosedür adaleti 2,80 0,81 
Etkileşim adaleti 2,99 0,80 

 
Araştırmaya katılan kişilerin örgütsel adalet ölçeği ortalaması (�̅� = 2,86) ve standart 

sapması 0,71 iken dağıtım adaleti alt boyutu ortalaması  (�̅� = 2,72) ve standart sapması 
0,94’tür. Ortaya çıkan bu bulgular araştırmaya katılanların örgütsel adalet ve alt boyutu olan 
dağıtım adaletini orta düzeyde algıladıklarını göstermektedir. Diğer alt boyutlar olan prosedür 
adaleti ve etkileşim adaletinin yine orta düzeyde algılandığı görülmüştür. Boyutlar içerisinde 
en yüksek boyut etkileşim adaleti olurken en düşük düzeyde algılanan boyut ise dağıtım 
adaleti olduğu ortaya çıkmıştır. 

 
Tablo 5. Örgütsel Yabancılaşma ve Alt Boyutlarına İlişkin Ortalama ve Standart 

Sapma Değerleri 
Alt Boyutlar Ortalama Standart Sapma 
Örgütsel Yabancılaşma Ölçeği 2,91 0,61 
Güçsüzlük 2,95 0,77 
Anlamsızlık 3,05 0,81 
Normsuzluk 2,80 0,90 
Kendinden Uzaklaşma 2,81 0,83 
Çevreden uzaklaşma 2,66 0,89 
İşten uzaklaşma 3,10 0,98 

 
Araştırmaya katılan kişilerin örgütsel yabancılaşma ölçeği ortalaması (�̅� = 2,91) ve 

standart sapması 0,61 iken, “güçsüzlük”  alt boyutu ortalaması (�̅� = 2,95) ve standart sapması 
0,77’dir. Ortaya çıkan sonuçlardan örgütsel yabancılaşma ve güçsüzlük alt boyutunun orta 
düzeyde olduğu görülmüştür. Örgütsel yabancılaşmanın diğer alt boyutlarının da orta düzeyde 
olduğu tespit edilmiştir. Alt boyutların 2,66 ile 3,10 arasında değerler aldığı görülmüştür. 
Boyutlar içerisinde düşük ortalamaya sahip boyutun çevreden uzaklaşma, en yüksek 
ortalamaya sahip boyutun ise işten uzaklaşma olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

 
 
C. Korelasyon Analizine İlişkin Bulgular 
Örgütsel adalet ve alt boyutları ile örgütsel yabancılaşma ve alt boyutları arasındaki ikili ilişkileri 

incelemek amacıyla pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Bulgular aşağıda özetleniştir. 
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Tablo 6. Örgütsel Adalet ve Örgütsel Yabancılaşma Ölçekleri ile Alt Boyutları 
Arasındaki İlişki (Korelasyon Analizi) 

 
Örgütsel adalet ile örgütsel yabancılaşma arasında (-0,311) p<0,01 orta düzeyde 

negatif yönlü bir ilişki vardır. Bu bulgudan hareketle, “örgütsel adalet ile örgütsel 
yabancılaşma arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğunu belirten (H1) hipotezi kabul 
edilmiştir. 

Örgütsel adalet ile örgütsel yabancılaşmanın alt boyutları arasında da düşük düzeyde 
negatif yönlü ilişkiler vardır. Aynı şekilde örgütsel adaletin alt boyutları ile örgütsel 
yabancılaşmanın alt boyutları arasında negatif yönlü ve anlamlı ilişkiler vardır. Dolayısıyla 
örgütsel adaletin alt boyutları ile örgütsel yabancılaşmanın alt boyutları arasında negatif yönlü 
bir ilişki olduğunu belirten (H2) hipotezi kabul edilmiştir. 

 
D. Örgütsel Adalet ve Alt Boyutları ile Örgütsel Yabancılaşma ve Alt Boyutları 

İçin Yapılan t Testi Analizlerine İlişkin Bulgular 
Örgütsel adalet ve alt boyutları ile örgütsel yabancılaşma ve alt boyutları için 

araştırmaya katılanların cinsiyetleri arasında farklılık olup olmadığını karşılaştırmak için %95 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1.Örgütsel 
adalet 1           

2.Dağıtım 
adaleti 0,758** 1          

3.Prosedür 
adaleti 0,881** 0,566** 1         

4.Etkileşim 
adaleti 0,898** 0,472** 0,705** 1        

5.Örgütsel  
yabancılaşma -0,311** -0,226* 0,242** 0,310** 1       

6.Güçsüzlük -0,264** -0,177* 0,196* 0,278** ,724** 1      

7.Anlamsızlık -0,182* -0,140 0,153 0,167 0,727** 0,558** 1     
8.Normsuzluk -0,039 -0,047 -0,090 -0,048 0,652** 0,372** 0,451** 1    
9.Kendinden 
uzaklaşma 

 
-0,290** -0,240** 0,210* 0,278** 0,761** 0,382** 0,398** 0,377** 1   

10.Çevreden 
uzaklaşma 

 
-0,272** -0,226** -0,203* 0,256** 0,677** 0,280** 0,321** 0,290** 0,529** 1  

11.İşten 
uzaklaşma -0,296** -0,235** 0,251** 0,266** 0,775** 0,488** 0,368** 0,387** 0,558** 0,608** 1 

 
Düşük Güç: r < 0,30, Orta Güç: 0,30 < r < 0,70, Yüksek Güç: r>0,70 
*: p<0,05, **: p<0,01 
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güvenirlikte bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır. Örgütsel adalet ve alt boyutlarına ilişkin 
yapılan t testine ilişkin bulgular aşağıda verilmiştir. 

 
 
Tablo 7.Örgütsel Adalet ve Alt Boyutlarına İlişkin Cinsiyetler Arasındaki t Testi 
 

 
Cinsiyet 

N Ortalama 
Standart 
Sapma t P 

Örgütsel 
adalet 

Kadın 77 2,80 ,70 -1,18 
0,24 Erkek 53 2,95 ,73 

Dağıtım 
adaleti 

Kadın 77 2,65 ,86 -,98 
0,33 Erkek 53 2,82 1,03 

Prosedür 
adaleti 

Kadın 77 2,73 ,81 -1,19 
0,24 Erkek 53 2,90 ,82 

Etkileşim 
adaleti 

Kadın 77 2,94 ,77 -,912 
0,36 Erkek 53 3,06 ,84 

Örgütsel adalet ölçeğine kadınların katılma düzeyi (�̅�=2,80) iken erkeklerin katılma 
düzeyi  (�̅�=2,95) tir. Uygulanan bağımsız örneklem t testi sonucunda; kadınlar ile erkekler 
arasında Örgütsel adalete katılma düzeyi bakımından anlamlı farklılık yoktur (t:-1,18 p>0,05). 
Kadınlar ile erkekler arasında örgütsel adaletin alt boyutlarına katılma düzeyleri bakımından 
da anlamlı bir farklılık yoktur. 
Tablo 8. Örgütsel Yabancılaşma ve Alt Boyutlarına İlişkin Cinsiyetler Arasındaki t Testi 

 

 
Cinsiyet 

N Ortalama 
Standart 

Sapma t P 

Örgütsel 
Yabancılaşma 

Kadın 77 2,87 ,65 
-,81 0,42 Erkek 53 2,96 ,57 

Güçsüzlük Kadın 77 2,95 ,77 
-,02 0,99 Erkek 53 2,96 ,76 

Anlamsızlık Kadın 77 3,06 ,80 
,31 0,76 Erkek 53 3,02 ,83 

Normsuzluk Kadın 77 2,82 ,91 
,26 0,79 Erkek 53 2,77 ,89 

Kendinden 
Uzaklaşma 

Kadın 77 2,72 ,81 
-1,42 0,16 Erkek 53 2,93 ,86 

Çevreden 
uzaklaşma 

Kadın 77 2,61 ,86 
-,79 0,43 Erkek 53 2,74 ,95 

İşten uzaklaşma Kadın 77 3,01 ,98 
-1,26 0,21 Erkek 53 3,23 ,97 

 
Örgütsel yabancılaşma ölçeğine kadınların katılma düzeyi (�̅�=2,87) iken, erkeklerin 

katılma düzeyi  (�̅�=2,96) dır. Uygulanan bağımsız örneklem t testi sonucunda; kadınlar ile 
erkekler arasında örgütsel yabancılaşma katılma düzeyi bakımından anlamlı farklılık yoktur 
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(t:-0,81; p>0,05). Kadınlar ile erkekler arasında örgütsel yabancılaşmanın alt boyutlarına 
katılma düzeyleri bakımından bir farklılığa rastlanmamıştır. 

E. Örgütsel Adalet ve Alt Boyutları ile Örgütsel Yabancılaşma ve Alt Boyutları 
İçin Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizine (Anova) İlişkin Bulgular 

Örgütsel adalet ve alt boyutları ile örgütsel yabancılaşma ve alt boyutları için 
araştırmaya katılan kişilerin yaş grupları, öğrenim seviyeleri, çalışma süreleri arasında 
farklılık olup olmadığını karşılaştırmak için %95 güvenirlikte tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) uygulanmıştır. Sonuçlar aşağıdaki tablolarda sunulmuştur. 

Tablo 9. Örgütsel adalet ve Alt Boyutlarına İlişkin Farklı Yaş Gruplarındaki 
Çalışanlar Arasındaki Tek Yönlü Varyans Analizi 

Alt boyutlar Yaş 
Grubu N Ortalama St. 

Sapma F P 

Örgütsel  
Adalet 

18-25 Yaş Arası 35 3,02 ,67 

1,331 ,267 
26-35 Yaş Arası 70 2,85 ,72 
36-45 Yaş Arası 20 2,63 ,72 
46-55 Yaş Arası 5 2,94 ,87 
56 ve üzeri    

Dağıtım  
Adaleti 

18-25 Yaş Arası 35 2,67 1,08 

,401 ,753 
26--35 Yaş Arası 70 2,75 ,86 
36-45 Yaş Arası 20 2,60 ,98 
46-55 Yaş Arası 5 3,08 ,91 
56 ve Üzeri    

Prosedür 
Adaleti 

18-25 Yaş Arası 35 2,96 ,79 

1,026 ,383 
26-35 Yaş Arası 70 2,79 ,81 
36-45 Yaş Arası 20 2,57 ,85 
46-55 Yaş Arası 5 2,73 ,96 
56 ve Üzeri    

Etkileşim  
Adaleti 

18-25 Yaş Arası 35 3,25 ,77 

2,382 ,073 26-35 Yaş Arası 70 2,95 ,80 
36-45 Yaş Arası 20 2,68 ,74 
46-55 Yaş Arası 5 3,00 ,94 

 
Örgütsel adalet ölçeğine 18-25 yaş arasındakilerin katılma düzeyi  (�̅�=3,02) iken 26-35 

yaş arasındakilerin katılma düzeyi  (�̅�=2,85) ve 36-45 yaş arasındakilerin katılma düzeyi 
(�̅�=2,63), 46-55 yaş arasındakileri katılma düzeyi (�̅�=2,94) tür. Uygulanan tekyönlü varyans 
analizi sonucunda; farklı yaş gruplarındaki kişiler arasında örgütsel adalete katılma düzeyi 
bakımından anlamlı farklılık yoktur (F:1,331, p>0,05). Farklı yaş grubundaki kişiler arasında 
örgütsel adaletin alt boyutlarına katılma düzeyleri arasında da anlamlı farklılık yoktur. 
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Tablo 10. Örgütsel Yabancılaşma ve Alt Boyutlarına İlişkin Farklı Yaş Gruplarındaki 
Çalışanlar Arasındaki Tek Yönlü Varyans Analizi 

Alt boyutlar Yaş Grubu N Ortalama St. Sapma F P 

Örgütsel 
Yabancılaşma 

18-25 Yaş Arası 35 2,91 ,59 

,146 ,932 
26-35 Yaş Arası 70 2,93 ,64 
36-45 Yaş Arası 20 2,87 ,54 
46-55 Yaş Arası 5 2,76 ,83 
56 ve üzeri    

Güçsüzlük 

18-25 Yaş Arası 35 2,93 ,83 

,776 ,510 
26--35Yaş Arası 70 2,99 ,77 
36-45 Yaş Arası 20 2,99 ,69 
46-55 Yaş Arası 5 2,46 ,53 
56 ve Üzeri    

Anlamsızlık 

18-25 Yaş Arası 35 3,10 ,85 

,375 ,771 
26-35 Yaş Arası 70 3,05 ,80 
36-45 Yaş Arası 20 3,04 ,82 
46-55 Yaş Arası 5 2,69 ,66 
56 ve Üzeri    

Normsuzluk 

18-25 Yaş Arası 35 2,66 ,81 

,494 ,687 
26-35 Yaş Arası 70 2,82 ,93 
36-45 Yaş Arası 20 2,88 1,00 
46-55 Yaş Arası 5 3,08 ,69 
56 ve Üzeri    

Kendinden 
Uzaklaşma 

18-25 Yaş Arası 35 2,84 ,72 

,618 ,605 
26-35 Yaş Arası 70 2,85 ,88 
36-45 Yaş Arası 20 2,57 ,74 
46-55 Yaş Arası 5 2,86 1,27 
56 ve Üzeri    

Çevreden 
uzaklaşma 

18-25 Yaş Arası 35 2,57 ,83 

,272 ,845 
26-35 Arası 70 2,66 ,87 
36-45 Yaş Arası 20 2,78 ,95 
46-55 Yaş Arası 5 2,80 1,46 
56 ve Üzeri    

İşten 
uzaklaşma 

18-25 Yaş Arası 35 3,13 1,00 

,408 ,747 
26-35 Yaş Arası 70 3,15 ,96 
36-45 Yaş Arası 20 2,94 ,92 
46-55 Yaş Arası 5 2,80 1,46 
56 ve Üzeri    

 
Örgütsel adalet ölçeğine 18-25 yaş arasındakilerin katılma düzeyi  (�̅�=2,91) iken 26-35 

yaş arasındakilerin katılma düzeyi  (�̅�=2,93) ve 36-45 yaş arasındakilerin katılma düzeyi 
(�̅�=2,87), 46-55 yaş arasındakileri katılma düzeyi (�̅�=2,76) tür. Uygulanan tekyönlü varyans 
analizi sonucunda; farklı yaş gruplarındaki kişiler arasında örgütsel yabancılaşmaya katılma 
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düzeyi bakımından anlamlı farklılık yoktur (F:1,331, p>0,05). Farklı yaş grubundaki kişiler 
arasında örgütsel yabancılaşmanın alt boyutlarına katılma düzeyleri arasında da anlamlı 
farklılık yoktur. 

Tablo 11. Örgütsel Adalet ve Alt Boyutlarına İlişkin Farklı Öğrenim Seviyesindeki 
Çalışanlar Arasındaki Tek Yönlü Varyans Analizi 

 

Alt boyutlar Eğitim durumu N Ortalama St. 
Sapma F P 

Örgütsel Adalet 

Lise 28 3,02 ,71 ,450 ,772 
Ön lisans 30 2,78 ,63 
Lisans 48 2,83 ,73 
Yüksek lisans 20 2,87 ,83 
Doktora 4 2,78 ,79 

Dağıtım adaleti 

Lise 28 2,86 ,97  
 
,218 

 
 
,928 

Ön lisans 30 2,69 ,76 
Lisans 48 2,66 1,03 
Yüksek lisans 20 2,69 1,00 
Doktora 4 2,70 ,60 

Prosedür adaleti 

Lise 28 3,02 ,77  
 
,722 

 
 
,578 

Ön lisans 30 2,73 ,70 
Lisans 48 2,70 ,86 
Yüksek lisans 20 2,82 ,88 
Doktora 4 2,79 1,18 

Etkileşim adaleti 

Lise 28 3,10 ,79  
,391 

 
,815 Ön lisans 30 2,86 ,77 

Lisans 48 3,02 ,82 
Yüksek lisans 20 2,99 ,83 

 Doktora 4 2,81 ,84 
 
Örgütsel adalet ölçeğine lise mezunu kişilerin katılma düzeyi  (�̅�=3,02) iken 

yüksekokul mezunu bireylerin katılma düzeyi (�̅�=2,78), üniversite mezunu kişilerin katılma 
düzeyi  (�̅�=2,83), yüksek lisans mezunu kişilerin katılma düzeyi (�̅�=2,87) ve doktora mezunu 
kişilerin katılma düzeyi ise  (�̅�=2,78)dir. Uygulanan tekyönlü varyans analizi sonucunda; 
farklı öğrenim seviyesindeki kişiler arasında Örgütsel adalete katılma düzeyi bakımından 
anlamlı farklılık yoktur (F:0,450, p>0,05). Farklı öğrenim seviyesindeki bireyler arasında 
örgütsel adaletin alt boyutlarına katılma düzeyleri bakımından herhangi bir anlamlı farklılığa 
rastlanmamıştır. 
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Tablo 12. Örgütsel Yabancılaşma ve Alt Boyutlarına İlişkin Farklı Öğrenim Seviyesindeki 
Çalışanlar Arasındaki Tek Yönlü Varyans Analizi 

 

Alt boyutlar  N Ortalama St. 
Sapma F P 

Örgütsel 
Yabancılaşma 

Lise 28 2,95 ,63 

,583 ,675 
Ön lisans 30 2,89 ,56 
Lisans 48 2,93 ,60 
Yüksek lisans 20 2,75 ,71 
Doktora 4 3,17 ,72 

Güçsüzlük 

Lise 28 3,03 ,84 

,557 ,694 
Ön lisans 30 3,08 ,73 
Lisans 48 2,87 ,78 
Yüksek lisans 20 2,84 ,74 
Doktora 4 3,11 ,34 

Anlamsızlık 

Lise 28 3,05 ,89 

1,226 ,303 
Ön lisans 30 3,07 ,75 
Lisans 48 3,10 ,78 
Yüksek lisans 20 2,75 ,84 
Doktora 4 3,61 ,64 

Normsuzluk 

Lise 28 2,70 ,81 

,340 ,851 
Ön lisans 30 2,88 ,88 
Lisans 48 2,85 ,96 
Yüksek lisans 20 2,66 ,82 
Doktora 4 3,00 1,57 

Kendinden 
Uzaklaşma 

Lise 28 2,96 ,77 

,437 ,781 
Ön lisans 30 2,70 ,73 
Lisans 48 2,80 ,82 
Yüksek lisans 20 2,71 1,00 
Doktora 4 2,96 1,45 

Çevreden 
uzaklaşma 

Lise 28 2,64 ,92 

1,164 ,330 
Ön lisans 30 2,46 ,71 
Lisans 48 2,85 ,88 
Yüksek lisans 20 2,50 ,95 
Doktora 4 2,85 1,59 

İşten uzaklaşma 

Lise 28 3,26 1,08 

,417 ,796 
Ön lisans 30 3,09 ,89 
Lisans 48 3,03 ,98 
Yüksek lisans 20 3,00 ,95 
Doktora 4 3,45 1,33 

 
Örgütsel yabancılaşma ölçeğine lise mezunu kişilerin katılma düzeyi  (�̅�=2,95) iken 

yüksekokul mezunu bireylerin katılma düzeyi (�̅�=2,89), üniversite mezunu kişilerin katılma 
düzeyi  (�̅�=2,93), yüksek lisans mezunu kişilerin katılma düzeyi (�̅�=2,75) ve doktora mezunu 
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kişilerin katılma düzeyi ise  (�̅�=3,17)dir. Uygulanan tekyönlü varyans analizi sonucunda; 
farklı öğrenim seviyesindeki kişiler arasında Örgütsel yabancılaşmaya katılma düzeyi 
bakımından anlamlı farklılık yoktur (F:0,450, p>0,05). Farklı öğrenim seviyesindeki bireyler 
arasında örgütsel yabancılaşmanın alt boyutlarına katılma düzeyleri bakımından da anlamlı 
farklılık yoktur. 

Tablo 13. Örgütsel Adalet ve Alt Boyutlarına İlişkin Farklı Sürelerden Beri Çalışanlar 
Arasındaki Tek Yönlü Varyans Analizi 

Alt boyutlar Kıdem N Ortalama St. Sapma F P 

Örgütsel 
adalet 

1 yıldan az 23 3,00 ,61 

,956 ,434 
1-5 42 2,86 ,71 
6-10 34 2,82 ,77 
11-15 19 2,65 ,82 
16 ve üzeri 12 3,08 ,58 

Dağıtım 
adaleti 

1 yıldan az 23 2,95 ,79 

1,675 ,160 
1-5 42 2,61 1,05 
6-10 34 2,84 ,89 
11-15 19 2,33 ,78 
16 ve üzeri 12 2,95 ,99 

Prosedür 
adaleti 

1 yıldan az 23 2,88 ,64 

,371 ,829 
1-5 42 2,87 ,80 
6-10 34 2,72 ,93 
11-15 19 2,65 ,95 
16 ve üzeri 12 2,86 ,63 

Etkileşim 
adaleti 

1 yıldan az 23 3,12 ,73 

,970 ,427 
1-5 42 3,00 ,75 
6-10 34 2,87 ,85 
11-15 19 2,82 ,91 
16 ve üzeri 12 3,29 ,76 

 
Örgütsel adalet ölçeğine 1 yıldan az çalışanların katılma düzeyi (�̅�=3,00) iken 1-5 yıl 

arasında çalışanların katılma düzeyi  (�̅�=2,86), 6-10 yıl arasında çalışanların katılma düzeyi 
(�̅�=2,82), 11-15 yıl arasında çalışanların katılma düzeyi (�̅�=2,65),  16 yıl ve  daha  fazla 
süredeki çalışanların katılma düzeyi (�̅�=3,08)dir. Uygulanan tekyönlü varyans analizi 
sonucunda; farklı sürelerden beri çalışan kişiler arasında Örgütsel adalete katılma düzeyi 
bakımından anlamlı farklılık yoktur (F:0,956, p>0,05). farklı çalışma süreleri bakımından 
örgütsel adaletin alt boyutlarına katılma düzeyleri bakımından da anlamlı bir farklılığa 
rastlanmamıştır. 
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Tablo 14. Örgütsel Yabancılaşma ve Alt Boyutlarına İlişkin Farklı Sürelerden Beri Çalışanlar 
Arasındaki Tek Yönlü Varyans Analizi 

Alt boyutlar Kıdem N Ortalama St. Sapma F P 

Örgütsel 
Yabancılaşma 

1 yıldan az 23 2,77 ,56 

,716 ,583 
1-5 yıl 42 2,95 ,62 
6-10 yıl 34 3,02 ,66 
11-15 yıl 19 2,84 ,57 
16 ve üzeri 12 2,81 ,66 

Güçsüzlük 

1 yıldan az 23 2,88 ,82 

,398 ,810 
1-5 yıl 42 2,88 ,82 
6-10 yıl 34 3,08 ,72 
11-15 yıl 19 3,00 ,69 
16 ve üzeri 12 2,94 ,77 

Anlamsızlık 

1 yıldan az 23 2,86 ,71 

,675 ,611 
1-5 yıl 42 2,99 ,85 
6-10 yıl 34 3,13 ,81 
11-15 yıl 19 3,21 ,92 
16 ve üzeri 12 3,10 ,68 

Normsuzluk 

1 yıldan az 23 2,77 1,08 

,709 ,588 
1-5 yıl 42 2,87 ,84 
6-10 yıl 34 2,93 ,77 
11-15 yıl 19 2,55 1,01 
16 ve üzeri 12 2,63 ,93 

Kendinden 
Uzaklaşma 

1 yıldan az 23 2,67 ,63 

,883 ,476 
1-5 yıl 42 2,97 ,93 
6-10 yıl 34 2,84 ,86 
11-15 yıl 19 2,69 ,89 
16 ve üzeri 12 2,57 ,61 

Çevreden 
uzaklaşma 

1 yıldan az 23 2,46 ,71 

,843 ,501 
1-5 yıl 42 2,66 ,92 
6-10 yıl 34 2,85 ,94 
11-15 yıl 19 2,51 ,86 
16 ve üzeri 12 2,77 1,02 

İşten 
uzaklaşma 

1 yıldan az 23 2,97 ,86 

1,074 ,372 
1-5 yıl 42 3,32 ,99 
6-10 yıl 34 3,11 1,01 
11-15 yıl 19 2,96 ,92 
16 ve üzeri 12 2,78 1,12 

 
Örgütsel yabancılaşma ölçeğine 1 yıldan az çalışanların katılma düzeyi (�̅�=2,77) iken 

1-5 yıl arasında çalışanların katılma düzeyi  (�̅�=2,95), 6-10 yıl arasında çalışanların katılma 
düzeyi (�̅�=3,02), 11-15 yıl arasında çalışanların katılma düzeyi (�̅�=2,84),  16 yıl ve daha  
fazla süredeki çalışanların katılma düzeyi (�̅�=281)’dir. Uygulanan tekyönlü varyans analizi 
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sonucunda; farklı sürelerden beri çalışan kişiler arasında örgütsel yabancılaşmaya katılma 
düzeyi bakımından anlamlı farklılık yoktur (F:0,956, p>0,05). Farklı çalışma süreleri 
bakımından örgütsel yabancılaşmanın alt boyutlarına katılma düzeyleri bakımından da 
anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. 

Demografik değişkenler açısından örgütsel adalet ve alt boyutları ile örgütsel 
yabancılaşma ve alt boyutlarına ilişkin çalışanların algıları arasında farklılıkların olduğunu 
belirten (H3) hipotezi reddedilmiştir. 

 
Sonuç 
Algılanan örgütsel adalet ve örgütsel yabancılaşma arasındaki ilişkinin belirlenmesinin 

amaçlandığı bu araştırmada,  katılımcıların çoğunluğunun erkek, 26-35 yaş aralığında, eğitim 
seviyelerinin lisans ve üstü olan bireylerden oluştuğu görülmüştür. 

Araştırmaya katılanların örgütsel adalet algılarının orta düzeyde olduğu tespit 
edilmiştir. Aynı şekilde örgütsel adaletin alt boyutlarındaki algının da orta düzeyde olduğu 
saptanmıştır. Bireylerin, işletmelerin/kurumların ve toplumların günümüzde belki de en çok 
ihtiyaç duydukları ve olmasını arzuladıkları husus adalet ve örgütsel adalet konularıdır. 
Dolayısıyla ortaya çıkan bulgulardan örgütsel adalet algısının daha da yüksek olmasının 
gerekli olduğu ve beklendiği ifade edilebilir. 

Örgütsel yabancılaşma ve alt boyutları düzeylerinin örgütsel adalette olduğu gibi orta 
seviyede olduğu görülmüştür. Örgütsel yabancılaşma konusu bireylerin işten uzaklaşmalarına, 
bağlılıklarının ve nihayetinde performanslarının düşmesine neden olan bir durumdur. 
Bulgular örgütsel yabancılaşmanın ileri düzeyde olmadığını göstermektedir. Bu durum 
araştırma yapılan banka şubeleri adına sevindirici bir durum olarak değerlendirilebilir, fakat 
örgütsel yabancılaşma seviyesinin yükselme olasılığını göz önünde bulundurmak bilinciyle 
hareket etmek gerekmektedir. Bunun için de gerekli tedbirler alınmalı, örgütsel yabancılaşma 
düzeyinin düşürülmesi ve bağlılıklarını arttıracak uygulamalar başlatılmalıdır. 

Örgütsel adaletin örgütsel yabancılaşma ile olan ilişkisi negatif yönlü çıkmıştır. 
Şiddetli rekabetin yok ettiği günümüz koşullarında başarı, işletmeleri ile ilgili olumlu 
düşünceler içince olan ve arzulanandan çok daha üst düzeyde performans ortaya koyan 
bireylere bağlı olmaktadır. Dolayısıyla işletme liderleri, işletmenin yapı ve işleyişini örgütsel 
adalet sarmalıyla şekillendirmelidir. Bu durum çalışanların bağlılıklarını, iş tatminini, 
vatandaşlık davranışlarını arttıracak ve işten ayrılma, örgütsel yabancılaşma gibi durumlarını 
ortadan kaldırabilecektir. 

Demografik değişkenler açısından örgütsel bağlılık, örgütsel yabancılaşma ve alt 
boyutlarında farklılıkların olup olmadığını belirlemek için yapılan t testi ve tek yönlü varyans 
analizleri sonucunda herhangi bir farklılığın olmadığı görülmüştür. Cinsiyet, farklı yaş 
grupları, kıdem, öğrenim seviyesi bakımından farklılıkların ortaya çıkmaması, iş yapma 
yöntemlerinin, ödül ceza sisteminin, terfi sisteminin, performans değerlemenin ve benzeri 
hususların belirli bir sistemin işleyişi ile ilişkilendirilebilir. 

Bu araştırma kendi sınırlılıkları içerisinde değerlendirilmelidir. Daha genelleştirilebilir 
sonuçlar elde etmek başka çalışmalara olan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda 
olması gerekenlerle gerçekleşen durum arasındaki farkı en alt düzeye indirmek örgütsel adalet 
ile sağlanabileceği gerçeğinden hareketle bu konu özellikle liderlik modelleri başta olmak 
üzere farklı konularla ilişkilendirilerek araştırmalar yapılmalıdır. 
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GAZİANTEP İLİNDE SEDEF KAKMACILIĞININ İNCELENMESİ 

 

Melda Özdemir*                                    Şaban Yıldırım** 

 

ÖZ 
Yıllardır Anadolu insanının becerisini ve zevkini yansıtan sedef kakmacılık sanatı, Gaziantepli Ustalarca halen 
sürdürülmektedir. Ülkemizde birçok el sanatlarının varlığı bilinmekle beraber özellikle son yıllarda gereken 
önemin verilmemesinden dolayı bazı el sanatları yok olmaya başlamıştır. Bunlardan biri de sedef kakmacılık 
sanatıdır. Günümüzde özellikle Gaziantep ilinde uğraşılan bu sanat yapıldığı yöreye ekonomik gelir sağlaması ve 
kültürel değerleri yansıtması açısından önemlidir. 
Bu çalışmada, Gaziantep ili sedef kakmacığının yeri ve önemi, günümüzdeki durumu ve yapılan ürünlerin 
araştırması amaçlanmıştır. Sedef kakmacılığında kullanılan araç ve gereçler, teknik, yapım aşamaları, ürün 
çeşitleri, ürünlerin yapımında kullanılan bezeme ve renk özellikleri incelenmiştir. Araştırmada Gaziantep ili 
sedef kakmacığının ile uğraşan bireyler ile sedef kakmacığı atölyelerindeki sedef kakma ürünleri araştırma 
kapsamına alınmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: El sanatları, sedef kakmacılık 

 

INVESTIGATION OF MOTHER-OF-PEARL WORKING IN GAZİANTEP PROVINCE 

 
ABSTRACT 
Mother-of-pearl’s business which ability, taste of Anatolian human reflected for a long time is still maintained 
by experts in the city of Gaziantep. Although it is known that handicraft is present in our country, particularly, in 
the last years, certain handicrafts began to disappear because of the lack of importance. One of them is mother-
of-pearl craft.Nowadays, this craft which is worked on especially in Gaziantep, is important both from the point 
of view of providing economic income and from the point of view of reflecting cultural values. 
Within this study it is intended to research the place and importance Mother-Of-Pearl, present day‟ s condition 
and produced products of Gaziantep province. Access to, toolsMother-Of-Pearl and equipments used in Mother-
Of-Pearl enterpriseship, technical production phases, varieties of the product, ornamentation and colour 
characteristics used in prooduct production have been examined. Individuals and artisans dealing with Mother-
Of-Pearl enterpriseship in Gaziantep province, and Mother-Of-Pearl products either at Mother-Of-Pearl carving 
workshops are covered under the scope of research. 
 
Keywords: Handicrafts, mother-of-pearl working 
 
 

1.GİRİŞ 
El sanatları, bireyin bilgi ve becerisine dayanan, genellikle doğal hammaddelerin 

kullanıldığı, elle ve basit aletler dışında makine gücüne ihtiyaç duyulmadan yapılan ve 
toplumun kültürünü, gelenek ve göreneklerini, folklorik özelliklerini taşıyan, yapan kişinin 
zevk ve becerisini yansıtan, gelir sağlayıcı üretime yönelik etkinliklerdir.  

İnsanların günlük gereksinimlerini karşılamak için daha çok süsleme, dekorasyon ve 
fayda sağlama amacıyla yapılan el sanatı ürünleri, bireyin yaratıcı yeteneği ile toplumun 
                                                           
* Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümü, meldaozdemir@gmail.com 
** G.Ü. Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümü doktora öğrencisi, syildirim061@hotmail.com 
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karakterini yansıtarak milli sanat zevkini ortaya koymaktadır. Bu ürünler tarihsel geçmişi 
içinde günlük kullanım eşyasından süs eşyasına, çeyizlik eşyadan hediyelik eşyaya pek çok 
ürünü içine alan dayanıklı tüketim malları olarak tanımlanabilmektedir (Öztürk,1994, s.1). 

Türk el sanatları; aile ya da, usta çırak öğretimi ile kuşaktan kuşağa aktarılarak 
günümüze ulaşmıştır. Türk el sanatlarının; geleneğe bağlı bir özellik taşıması, ulusal sanat 
zevkini göstermesi, yaratıcılığı geliştirmesi, ailede sanat kültürünü sağlaması, duygusal 
yaşamı yansıtması, yöresel özellik taşıması ve aileye gelir getirmesi gibi birçok ortak yönleri 
vardır (Özbel, 1949, s.5). 

El sanatları bir milletin milli kültürünü simgeleyen ve tanıtan en önemli unsurdur. El 
sanatlarını temsil eden ürünler o ülkenin kültürel kimliğinin en canlı belgeleridir. Bir ülkenin 
gelenek ve göreneklerinin, yaşam biçiminin kuşaktan kuşağa aktarılmasında, bununla birlikte 
gelişerek devam ettirilmesinde en büyük rolü el sanatları oynar. El sanatları gerek kişisel 
gerekse kurulan örgütler vasıtasıyla temel geçim kaynağı veya yan gelir sağlamak amacıyla 
yapılan, bireylerin bilgi ve becerisine dayanan, evde ve atölyelerde başka işlerden arta kalan 
zamanlarda veya bütün gün çalışma suretiyle üretilen geleneksel faaliyetler olarak da 
tanımlanabilir. (Arıkan, 2009:1) 

Fazla sermaye gerektirmeyen basit araçlarla uygulanabilen el sanatları, endüstri 
artıklarının ekonomik değeri olan ürünler haline dönüştürülmesine olanak sağlar. Bireylere, 
aileye ve ülke ekonomisine katkıda bulunması bakımından oldukça önemlidir. Bireyin 
araştırmaya dönük olarak çalışmasını sağlar. Milletlerin geleceklerini geçmişlerine bağlayan 
ve kültürü içinde barındıran geleneksel sanatı, o milletin geçmişine ışık tutmakta, günümüzle 
gelecek kuşaklar arasında bağ kurmada önemli rol oynamaktadır. El sanatları yüzyıllardır 
büyük bir çeşitlilik içinde insanların duygularını, sanatsal beğenilerini de aktarma aracı 
olmuştur.(Arıkan, 2009: 1) 

Çok zengin bir kültür mirasına sahip olan Türk milletinin kültür tarihini 
incelediğimizde asırlar öncesinden bile yönetici gücünü kullanarak madenlerden, taşlardan, 
bitkilerden ve hayvanlardan elde edilen hammaddeleri değerlendirerek ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla çeşitli kullanım eşyaları yapmışlardır. Bu tarihsel süreçte Türkler Orta 
Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanan göç yolunda karşılaştıkları kültürlerden de etkilenerek 
günümüze kadar uzanan zengin el sanatlarımızı oluşturmuştur. 

Üretim faaliyetlerinin alet ve malzeme kullanılması yardımıyla yürütülmesi halinde el 
sanatlarının teknolojiden yararlanması söz konusu olmaktadır ama günümüzde bu husus o 
ölçüde gelişme göstermiştir ki olay bir el sanatı olmaktan çıkmış bir alet ve makine sanatı 
haline gelmiştir. Böylece ihtiyaçların pek çoğu tüketicilerin özel zevk ve arzuları dikkate 
alınmaksızın yığın üretimi biçiminde gerçekleştirilmeye başlanmıştır.(Arıkan, 2009: 2) 
El sanatlarında önemli bir yere sahip olan ağaç işleri Osmanlı İmparatorluğu Döneminde yeni 
bir teknikle tanışmıştır. Sedef kakma olarak ifade edilen bu yöntemle birçok eser ortaya 
konmuştur (Barışta,1998). 

Sedefçilik, gerek yapıldıkları bölgenin kültür özelliklerini taşıması ve gerekse 
yapıldıkları bölgeye ve yapan kişilere ekonomik katkıda bulunması bakımından önemlidir. El 
sanatı olarak değerlendirilen sedefçiliğin kullanım alanı çok geniştir. İşlevsel olarak kullanılan 
ahşap ürünlere uygulanması nedeni ile de büyük önem taşımaktadır. Ev döşemesinde mobilya 
olarak kullanılan ahşap eşyalardan dekoratif ahşap eşyalara kadar birçok materyalin 
süslenmesinde kullanılmaktadır. 

Sedefçilikte hammadde olarak ceviz ağacı, gümüş tel, sarı pirinç tel, kadife ve sedef 
kullanılmaktadır. Kullanılan sedef, denizden çıkarılan midyelerin içi alındıktan sonra geriye 
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kalan iç kısmı fosforik özelliğe sahip kabuklardır. Sedefçiliğin doğduğu bölge ve tarih kesin 
olarak bilinmemekle beraber yaşayan kaynaklara göre Gaziantep’te sedef kakmacılık 1963 
yılında başladığı belirtilmektedir. Gaziantep’te ilk olarak piştol tabancaların tamir edilmesiyle 
ve bu tamir edilen tabancaların üzerindeki sedefler örnek alınmış ve daha sonra yeni ürünler 
meydana getirilmiştir. 

Eskiden ayıntap olarak adlandırılan Gaziantep, adını tarihin derinliklerinden, sıfatını 
ise Milli Mücadeledeki kahramanlıklarla dolu müdafaasından almıştır (Doğan, 
1997).Gaziantep ili tarih ve folklor zenginliği, mutfak kültürü el sanatlarının çarpıcı güzelliği 
ve çeşitliliği ile ülkemizin en büyük sanayi ve ticaret merkezlerinden birisi olarak GAP’ın 
cazibe ve büyük bir kentidir. Gaziantep ilini özellikle tanıtan iki önemli unsur vardır. Birisi 
Gaziantep mutfağı diğeri ise el sanatlarıdır. El sanatları olarak; bakırcılık, gümüş işlemeciliği, 
yemenicilik, Antep işi el işlemesi ve sedefçilik yapılmaktadır. Gaziantep ilinde her ne kadar el 
sanatları varlıklarını sürdürüyorlar ise de burada yapılan el sanatlarının bazıları bilinen 
nedenlerle kaybolmaya yüz tutmuşlardır. Gaziantep’te günümüzde 50 tane sedef atölyesi 
mevcuttur. Atölyeler turistik amaçlı eşya yapmakta ve daha çoğunlukla da Ortadoğu’ya 
pazarlanmaktadır. Yapılan ürünlerin yaklaşık %90’ı dövizle satılmakta ve ülke ekonomisine 
katkı sağlamaktadır (Anonim,2005).Bu araştırma ile ülkemizde özellikle Gaziantep ilinde 
uğraşılan ve uğraşanların ana geçim kaynağı olan sedef kakmacılığın günümüzdeki durumu 
yöreye ve ülke ekonomisine katkısı, üretilen ürünler, ürünlerin yapımında kullanılan teknikler, 
kullanılan hammadde ve araç gereçler belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan bu araştırmanın, 
sedef kakmacılığının diğer el sanatlarında olduğu gibi işgücünü değerlendirmesi, önemli bir 
gelir kaynağı olması, gelenek ve göreneklerimizi günümüzde de 
yaşatması, turizm açısından ülkemizi tanıtımında önemli rol oynaması açılarından el sanatları 
konusunda yapılacak diğer araştırmalara yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

Geçmişten gelen sedef kakma sanatının yaşatılmaya çalışıldığı Gaziantep ilinde 
yapılan sedef kakma işlemeciliğinin giderek azalması, yeterli kaynak bulunmaması ve 
yöredeki bu sanatın kaybolması nedeniyle Gaziantep sedef kakma yapımında kullanılan araç 
ve gereçler, teknik desen ve motifleri kapsayan özellikleri ile araştırma konusu olarak 
seçilmiştir. 

 
2. YÖNTEM  

 
Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma Gaziantep ili sedef kakma 

sanatının teknik, renk, motif ve kompozisyon özelliklerine yönelik alan araştırması niteliğinde 
betimsel bir araştırmadır. Ayrıca çalışma esnasında elde edilecek teknik bilgilerin toplanması 
için tekil tarama modeli uygulanmıştır. 

Araştırma kapsamında Gaziantep merkezinde Sedefkar, Has, İmparator sedefçilik, 
Gaziantep sedef kakma sanatında uygulanan işlemler araştırma evrenini oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örneklemi ise Sedefkar sedefçilik, 20 kişi örneklem grubunu oluşturmaktadır. 

Araştırmanın genel amacı doğrultusunda çeşitli kütüphanelerde Gaziantep sedef 
kakma sanatı ile ilgili literatür taranarak bilgiler toplanmıştır. Kuramsal temellerin 
oluşturulması, araştırmanın genel amaçlarına hizmet etmesi ve gerekli olan olgusal verilere 
ulaşmak için sedef kakma gibi başlıkları içeren kitap, yüksek lisans ve proje çalışmalarının 
kaynakçalarından ve yeni yayınlanmış kitap, dergi, sempozyum ve kongre kitaplarından 
kaynak taraması yapılmıştır. Araştırma yapılacak sedef kakma atölyelerindekilere 32 sorulu 
anket uygulanmıştır. Sedef kakma örnekleri ise 12 tane bilgi formu ile belgelenmiştir. 
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Literatür taraması sonucunda elde edilen kaynaklardan doğrudan ve dolaylı alıntılar 
yapılarak ve araştırmanın çeşitli bölümlerinde kullanılmıştır. Gaziantep merkezde Sedefkar, 
Has, İmparator sedefçilik atölyelerine anket uygulanacaktır. Elde edilen anket sonuçları 
yorumlanıp, analiz edilip, 9 tablo oluşturulmuştur.  

 
3.BULGULAR VE YORUM  
 

Bulgu ve yorumlar; sedef kakma üreticilerine ait kişisel bilgiler, sedef kakma 
hammaddesinin temin edilmesi,  sedef kakmacılığında bulunması gereken özellikler, sedef 
kakmadan yapılan ürünlere ilişkin bilgiler, sedef kakma ürünlerin yapımında ve süslemesinde 
kullanılan araç ve gereçler, sedef kakmadan yapılan ürünlerin üretiminde kullanılan teknikler, 
sedef kakmadan yapılan ürünlerin süslemesinde kullanılan teknikler, sedef kakma pazarlanan 
ürün çeşitleri, sedef kakma yapılan ürünlerde kullanılan desen ve renk özellikleri, sedef 
kakma yapılan ürünlerin pazarlanma durumlarına ilişkin bilgiler, sedef kakma üreticilerinin 
gelir düzeyine ilişkin bilgiler gruplar altında incelenerek açıklanmıştır.  

 
3.1. Sedef Kakma Yapan Üreticilere Ait Kişisel Bilgiler  

Bu başlık altında “sedef kakma üreticilerinin yaş, cinsiyet ve öğrenim durumları”, 
“sedef kakma üreticilerinin konuya ilgi duyma ile mesleği öğrenme durumları” ve açıklamalar 
yer almaktadır.  

Araştırma kapsamına alınan sedef kakma üreticilerinin yaş aralıklarına ve öğrenim 
durumları incelenmiş Tablo 1.’de verilmiştir. 

 
Tablo 1. Sedef kakma yapan üreticilerinin yaş ve öğrenim durumlarına ilişkin dağılım 

Yaş Aralıkları Eğitim Durumu 
 f %  f % 
25 ve altı 4 20 İlköğretim 14 75 
26-35 9 47 Orta Öğretim 3 15 
36-45 4 20 Lise 3 15 
46-50 5 23 Üniversite - - 
50 ve üstü -        - Okur-Yazar 

Değilim 
- - 

TOPLAM 20 100 TOPLAM 20 100 
 
Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan sedef kakma işçilerinin %20’si 25 ve 

altı yaş , %47’si 26-35 yaş, %20’si 36-45 yaş, % 23’ü 46-55 yaş, aralıklarında bulunmaktadır. 
Bu sektörde her yaş grubunda çalışan olma nedeni bölgede sedef kakma sektörünün 
sevdirilmeye ve yaşatılmaya çalışılması ve kursların yaygınlaştırılmaya çalışılmasıdır.  

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan sedef kakmada çalışan bireylerin % 75’i 
ilköğretim okulu, %15’ı ortaokul, %15’i lise mezunudur. Buna göre okuryazar olmayan hiçbir 
birey yoktur. Eğitim seviyesi ilköğretim, ortaöğretim ve lise olarak yoğunlaşmaktadır.  

Sedef Kakma yapan üreticilerinin konuya ilgi duyma ve mesleği öğrenme durumları 
incelenmiş Tablo 2’de verilmiştir. 

 
Tablo 2. Sedef Kakma yapan üreticilerinin konuya ilgi duyma ve mesleği öğrenme 
durumlarına ilişkin dağılım 
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Mesleği Sürdürme 
Yılları 

Mesleği Öğrenme Durumu 

 f %  f % 
6-10 9 47 Baba mesleği olduğu için 3 15 
10-15 7 33 Bu alanda eğitim aldığı için - - 
16-20 2 10 Bu işi sevdiği için 10 50 
21 ve 
üzeri 

2 10 Gelir sağlayacağını 
düşündüğüm için 

5 25 

   Diğer 2 10 
TOPLA
M 

20 100 TOPLAM 20 100 

      
Tablo 2’ye göre araştırmaya katılan bireylerin %47’ü 6-10 , %33’ü 10- 15, %10’u 16-

20, %10’u ise 21 yıl ve üzeri süredir bu meslekle uğraşmaktadırlar. Buradan da anlaşılacağı 
üzere ustaların çoğunluğu bu mesleğe başlayalı çok uzun zaman olmamıştır. Bu duruma, yine 
sedef kakma işçiliğinde çalışanların belli bir eğitim ve arayış süresinden sonra bu işe 
başlamaları, 16-20, 21 yıl ve üzeri süredir çalışan grupta ise, baba mesleklerini küçük 
yaşlardan itibaren devralmaları sebep olarak gösterilebilir. 

Tablo 2’ye bakıldığı zaman araştırmaya katılan bireylerin ,%50’si bu işi sevdiği için, 
%25’si gelir getireceğini düşündüğü için, %15’si baba mesleği olduğu için, %10’u diğer 
nedenlerden dolayı, bu mesleği yapmayı tercih etmişlerdir. Tablodan da anlaşılacağı üzere bu 
mesleğin tercih edilme nedeni olarak çoğunluk bu mesleği sevmeleri ve sevdikleri içinde bu 
alanda çalışmaları gösterilmiştir. 

 
3.2. Sedef Kakmacılığında Kullanılan Hammaddeler  
Gaziantep il merkezinde yapılan sedef kakmacılığı ürünlerinin hammaddeleri, bu 

sanatla uğraşan sedefkârlarla yapılan karşılıklı görüşme yöntemiyle, elde edilen bilgiler 
doğrultusunda belirlenmiştir. Yörede yapılan incelemeler sonucunda hammadde olarak ceviz 
ağacı kerestesi ve sedef kullanılmaktadır. Bunların dışında metal tel (pirinç ve kadife kumaş 
ürünün son aşamasında kullanılan diğer hammaddelerdir.  

 
3.2.1. Sedef 
Midyeler sert zemine yapışarak yaşayan, fitoplankton ve asılı haldeki organiklerle 

beslenen, cinsiyetleri farklı olan ve yıl boyu yumurtlayabilme özelliğine sahip kabuklu su 
ürünleridir (Atay, 1997). 

Ülkemiz sularında bulunan ve ekonomik öneme sahip midye türleri ise Akdeniz 
midyesi (Mytilus galoprovincialis), at midyesi (Modiolus barbatus) ve taş midyesi 
(Lithophaga lithophaga) dir (Atay,1997). 

Midyelerde kabuklar üç tabakadan oluşmuştur. En dıştaki tabaka kitine benzeyen 
Conchiolin maddesinden yapılmıştır. Orta tabaka kalsiyum karbonat kristallerini taşımaktadır. 
En içte ise bu koşiyolin maddesi ile kalsiyum karbonat tabakalarının paralel dizilmesiyle 
sedef tabakası oluşmuştur. Periostakum ve orta tabaka mantonun yalnız kenar kısımlarından, 
sedef tabakası ise bütün yüzeyden salgılanmaktadır (Demirsoy, 1978: 143). 

Midyeler denizden çıkarıldıktan sonra kabuklar açılarak içleri boşaltılmaktadır. İç 
tarafı sedef olarak kullanılan kabuklardır. Denizlerden çıkarılan midyelerden elde edilen sedef 
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tatlı sulardan elde edilenlere göre daha güzel görünüşlü ve daha dayanıklıdır. Denizden 
çıkarılan midye kabuklarından elde edilen sedefler arasında da faklılık bulunmaktadır. 
Ülkemiz denizlerinden elde edilen sedeflerle Kuveyt gibi ülkelerin denizlerinden elde 
edilenler arasında farklılık vardır. Bu ülkelerden çıkarılan midye kabukları daha dayanıklı, 
güzel görünüşlü ve fosforik özelliklere sahiplerdir. Sedef kakmacılığında ise özellikle fosforik 
özelliği fazla olan sedefler tercih edilmektedir. 

 
3.2.2. Ceviz 
Ceviz bitkisi Junglandales takımından Junglandaceae familyasından, Junglans cinsine 

mensuptur. Bu familyanın genel özellikleri, bir cinsli, bir evcikli anemogam odunsu 
bitkilerdir. 

Yaprakları almaçlı ve aromatik madde ile dolu olan bezelere sahiptir. (Anonim, 1991). 
Ceviz yurdumuzda hemen bütün bölgelerde yerli ya da kültür bitkisi olarak bulunur. 1200 
metreye kadar boylandığı görülmektedir (Gökmen, 1973).  

Ceviz kerestesi orta sert ve sıkı elyaflıdır. Kolay ve rahat işlenen bir ağaç olan ceviz 
iyi boyanır ve verniklenir. Tornacılıkta, oymacılıkta, kakmacılıkta ve heykel yapımında çok 
kullanılan bir ağaç türüdür. Aynı zamanda müzik aleti yapımında da kullanılır (Arıkan,2009).  

Hafif veya orta ağırlıkta olan cevizin cinslerine göre ağırlığı da değişmektedir. Nemli 
ortamda çok çalışır fakat az çatlar. Kuru ortamda az çalışır. Kuru ortamda çok dayanıklıdır. 
Nemli ortamda fazla dayanmaz. Mekanik etkileri orta dirençtedir. Tanenli bir ağaçtır. Yaş 
olarak işlenirse asit kokusu verir. Orta sertliktedir. Düzgün elyaflı olanları kolay işlenir. 
Rendelenen yüzey pürüzsüz ve parlaktır. Uzun lifli ve bükülgendir. Kolay yarılmaktadır, 
ceviz kerestesi orta sert ve sıkı elyaflıdır. Kolay ve rahat işlenen bir ağaç olan ceviz sedef 
kakmacılıkta tercih edilmektedir. 

 
3.2.3. Metal Tel 
Sedef kakmacılığın üretim aşamasında kullanılan önemli hammaddelerden biri de 

metal levhalardan elde edilen tellerdir. Kullanım kolaylığı için, metal levhaların ince tel 
haline getirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla metalin bir kalıptan geçirilmesi için, diğer 
taraftan bir çekme kuvveti uygulaması işlemi yapılmaktadır. Bu işleme çekme denilmektedir 
(Anık ve ark. 1997)Sedef kakmacılığında genellikle kullanılan teller bakır tel ve gümüş 
tellerdir. Bakır tel esmer ve kızıl renkte gümüş tel ise parlak metal renkte olan madenin çok 
inceltilmiş şeklindeki şeritler olarak bilinmektedir. 

 

 

 
1  
2  

 
Şekil 1. Sedef, ceviz ağacı, metal tel 

3.2.3. Sedef Kakmacılığında Hammadde Çeşitleri ve Temin Edilmesi 
Araştırma kapsamına alınan Sedef kakmacılığında kullanılan hammaddeler ve temin 

edilmede güçlük çekilip çekilmediği incelenmiş Tablo 3.’de verilmiştir. 
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Tablo 3. Sedef kakmacılığı yapımında tercih edilen hammadde ve temin edilişine ilişkin 
dağılım 

Tercih Edilen 
Hammadde 

Hammadde Temin Etmede 
Güçlük Olup Olmadığı  

 f %  f % 
Ceviz 18 90 Kısmen 4 20 
Gürgen 2 10 Hayır 16 80 
TOPLA
M 

20 100 TOPLA
M 

20 100 

 
Tablo 3’de görüldüğü üzere sedef kakma sanatında kullanılan ağaç türlerinin %90’nı 

ceviz, % 10’u gürgen, ağaç türleri oluşturmaktadır. Buna göre sedef kakmada en çok 
kullanılan ağaç türü ceviz ağacıdır, bunu takiben gürgen ağacı gelmektedir. Bu ağaç türlerinin 
daha çok tercih edilmelerinde, oymacılıkta, kakmacılıkta kaliteli, kolay işlenebilen ve bu 
bölgede çok yetişen bir ağaç türü olmasının etkisi büyüktür.  

Tablo 3’e göre yörede hammadde temininde güçlük çekilip çekilmediğine sedef 
kakma işçilerinin %80’ı hayır, %20’sı kısmen, cevabını vermiştir. Buna göre hammadde 
temininde çoğunlukta sıkıntı olmadığı görülmektedir.  Kısmen de olsa sıkıntı çekenler ise 
hammadde teminini çevre il ve ilçelerden sağlamaktadırlar. 

 
3.3. Sedef Kakmacılık ile Yapılan Ürünlere İlişkin Bilgiler  
Bu başlık altında “sedef kakmacılık üretilen ürünlerin yapımında kullanılan araç ve 

gereçler”, “sedef kakmadan yapılan ürünlerin üretiminde kullanılan teknikler” ve “ürün yapım 
aşamaları“ ile ilgili açıklamalar yer almaktadır. 

3.3.1.  Sedef Kakmacılığında Kullanılan Araç ve Gereçler 
Gaziantep sedef kakmacılığında kullanılan araçlar çekiç, biz, pürmüz, çark, kerpeten, 

keski ve gereç olarak da zımpara oluşmaktadır. 
Biz Çekiç ve Keskiler; Biz, sedef kakmacılığında delme, yarık açma ve sedeflerin 
yerleştirileceği yuvanın oyulmasında kullanılan araçlara denilmektedir. 

Biz olarak uçları sivri, kesik, düz ve bükük şekillerde olan ve yörede çoğunlukla demirden 
yapılmış olanlar kullanılmaktadır. Çekiç, çeşitli büyüklükte olan bize vurarak yuva açmada ve 
tellerin yerlerine yerleştirilmesinde kullanılan araçlara denilmektedir. Keski ise yarık açmaya 
yaramaktadır.  

Çark; Sabit hızlı devir ile dönen ve hızı ayarlanabilen elmas taş denilen ve sabit 
bölümden oluşmaktadır. Sedeflere istenilen büyüklük ve şeklin verilmesinde, sedef 
parlaklığını ortaya çıkarmada kullanılan araca çark denilmektedir. 
Pürmüz :Pürmüz tüpe bağlı bulunan bir hortum ve ağızlık vasıtasıyla yanan ateşi 
püskürtmeye yaramaktadır. Kezzaplanan tahtanın yakılarak renginin koyulaştırılmasında 
kullanılmaktadır.  
Zımpara: Zımpara ise sedefler yapılacak ürüne yerleştirildikten sonra oluşan artıkları 
temizlemek ve yüzeyi düzeltmek amacıyla kullanılmaktadır.  
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Kerpeten: Çapraz ve bir mil çevresinde eklemli iki koldan oluşan, bu kolların ucundaki 
çenelerin sıkıştırılmasıyla kimi cisimleri tutmaya, sıkmaya ve kesmeye yarayan araca 
kerpeten denir. Yörede ise kerpeten sedefleri küçük parçalara ayırmada kullanılmaktadır. 

 
 
 
 
 
 

 

      

  

Şekil 2. Biz, çekiç ve keskiler, çark, pürmüz, zımpara, kerpeten 

3.3.2.  Sedef Kakmacılığında Kullanılan Teknikler 
Sedef; ağaç işçiliğinde kullanılan midye, istiridye türünden kabuklu deniz canlılarının 

kabuk içi kısmındaki, parlak beyaz maddeye verilen addır (Asarcıklı, 2002). Sedef ve 
sedefkarlık sanatı Ortadoğu ülkelerinde doğmuş, 15.yüzyıldan sonra Osmanlılara geçmiştir. 
Sedef işçiliğinde kullanılan malzeme; ahşap üzerine gümüş, kurşun, sarı pirinç, alpaka olarak 
işlenen tellerden ve Kızıldeniz ile Türkiye Akdeniz midyesinden elde edilen sedeflerden 
oluşur. Sedef ve sedef kakmacılığı el sanatları bir çok ev eşyasının yapımında ve süslemeler 
de kullanılır (Gaziantep İl Yıllığı, 2002, s.234).  

Ahşap süsleme teknikleri kesme oyma, yüzey oyma, aplike oyma, heykel oyma, 
kakma ve yakma sanatları olmak üzere 6 çeşit teknikten oluşmaktadır. Özellikle kakma 
tekniği ile birçok kıymetli süslenmiş ürünler elde edilmektedir.  

Taşın, tahtanın veya madenin bazı parçalarını oyarak, oyulan yere daha kıymetli bir 
başka madenden veya maddeden parçalar kesilip gömmek yoluyla yapılan süsleme işlerini 
kakma ve bu işi yapana kakmacı denir. (Asarcıklı, 2002: s.184) 

Pirinç, tunç yada gümüş eşyalar üzerine kazılan motiflere altın, gümüş , tel yada 
çubuklar kakılarak yapılan süslemeye tel kakma adı verilmektedir. Bu tür süslemelerin en 
güzel örnekleri Şam ‘da yapıldığı için Şam kakması diyede adlandırılmaktadır. (Asarcıklı, 
2002: s.184) 

Ağaç işlerinde kakma; masif veya kaplamalı yüzeylere renkli kaplama, sedef, fildişi, 
bağa, kemik, formika, metal vb. malzemelerin bir kompozisyon oluşturacak biçimde 
gömülmesiyle elde edilen süslemeye denir. Kakma sözcüğü yerine Fransızcası marketri ya da 
Almancası olan intarziye de çokça kullanılmaktadır.(Asarcıklı, 2002: s.184)   

Sedef, Fildişi Kakmalar: Mimarinin ahşap kısımlarında, mobilyalarda ve küçük el 
sanatı eserlerin bezenmesinde sedef önemli bir yer tutar. Ayrıca fildişi, kemik, bağa, altın, 
gümüş gibi maden, yakut, zümrüt vb. kıymetli taşlarla pelesenk, şimşir, sandal ağacı, mahun 
gibi ağaç türleri kullanılmıştır. (Asarcıklı, 2002: s.187) 

Sedef, sıcak denizlerde yaşayan istiridye kabuğudur. Bu kabuklar önce testere ile 
kesilir, kullanılabilecek kısımları ayrılıp desende kullanılacak biçimde tekrar parçalanır, 
eğelenir ve perdahlanır. Düz, beyaz, arusek (yeşil ve pembe dalgalı ve ışığın yönüne göre renk 
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değiştiren) olmak üzere iki çeşit sedef vardır. Sade olarak kullanılan sedeften kaşık sapları, 
ayna çerçeveleri, ağızlık vb. ürünler yapılır. Tahtaya tatbik edilen sedef işçiliği önem 
kazanmış ve buna sedefçilik denmiştir. (Asarcıklı, 2002: s.187) 

Sedef kakma veya gömme; Genellikle kompozisyonu geometrik şekillerin oluşturduğu 
yerlerde kullanılır. Sedef parçaları açılan oyuklar içine gömülür. (Asarcıklı, 2002: s.187) 

Sedef mozaik; Zemin geometrik biçimlerde kesilmiş ve kenarları birbirine tamamen 
uyan sedeflerle kaplanır. Buna yapıştırma tekniği de denir. Bu teknik diğer bir şekilde bağa 
zeminli yapılır. Sedeften motifler arasında boş bırakılan alanlar bağa ile doldurulur. 
(Asarcıklı, 2002: s.187) 

Sedefçilik, gerek yapıldıkları bölgenin kültür özelliklerini taşıması ve gerekse 
yapıldıkları bölgeye ve yapan kişilere ekonomik katkıda bulunması bakımından önemlidir. El 
sanatı olarak değerlendirilen sedefçiliğin kullanım alanı çok geniştir. İşlevsel olarak kullanılan 
ahşap ürünlere uygulanması nedeni ile de büyük önem taşımaktadır. Ev döşemesinde mobilya 
olarak kullanılan ahşap eşyalardan dekoratif ahşap eşyalara kadar birçok materyalin 
süslenmesinde kullanılmaktadır. 

Sedefçilikte hammadde olarak ceviz ağacı, gümüş tel, sarı pirinç tel, kadife ve sedef 
kullanılmaktadır. Kullanılan sedef, denizden çıkarılan midyelerin içi alındıktan sonra geriye 
kalan iç kısmı fosforik özelliğe sahip kabuklardır. Sedefçiliğin doğduğu bölge ve tarih kesin 
olarak bilinmemekle beraber yaşayan kaynaklara göre 

Gaziantep’te sedef kakmacılık 1963 yılında başladığı belirtilmektedir. Gaziantep’te ilk 
olarak piştol tabancaların tamir edilmesiyle ve bu tamir edilen tabancaların üzerindeki 
sedefler örnek alınmış ve daha sonra yeni ürünler meydana getirilmiştir. 

 
3.3.3.  Sedef Kakmacılığında İşlem Basmakları 
Gaziantep sedef kakmacılığında kullanılan ahşap hammadde ceviz tercih edilmektedir. 

Çünkü işleme, oyma ve yarık açma işlemlerinde cevizin ustalara göre diğer ağaç türlerinden 
farklı tarafı, işlem yapılan yeri sıkma özelliği, orta sertlikte yapısı ve dayanıklı olmasından 
dolayı tercih edilmektedir.    
                İlk işlem olarak hazır halde gelen ceviz keresteleri nemsiz, kuru ve hava alan bir 
yerde üst üste istiflenmektedir. Bu kerestelerden ne tür bir ürün yapılacaksa karar verilerek 
ürüne başlanır. Gaziantep yöresinde en çok koltuk, kanepe, sandalye, masa, sandık, sehpa, 
baston, küllük, çerçeve, küçük eşya kutuları, tavla, vb. gibi ürünler yapılmaktadır. 
 
 
 
 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 56          Temmuz - Ağustos 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 
 
 

 425 

 

Şekil 3. Hammaddenin depolanması (İstiflenmiş ceviz keresteleri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Ceviz kerestesinden yapılmış ürünler 

 
Sedef kakmanın güzelliğini ve çekiciliğinin ortaya çıkması için motif seçimi yöredeki 

ustalar için oldukça önem arz etmektedir. Motif seçiminde gelenekselliği bozmamaya özen 
gösterilmektedir. Yörede kullanılan desenlerin büyük bir bölümü Selçuklu ve Osmanlı 
hükümdarlığı dönemlerinde kullanılan hatai ve rumi motifleri kökenine dayanmaktadır.  

Desenler yörede sanatkârlar tarafından hazırlanmaktadır. Ustalar sadece eski desenleri 
değil aynı zamanda kendi oluşturdukları desenleri de kullanmaktadırlar. Desenleri hazırlarken 
özellikle uygulanacağı ürünün şekline, büyüklüğüne, küçüklüğüne uygun olmasına çok dikkat 
edilmektedir. 

Kalıplara çizilmiş olan desenler çeşitli şekilde adlandırılmaktadır. Yörede en çok 
kullanılan hatai ve rumi desenlerinin kendilerince stilize edilip basitleştirilmiş halleri 
kullanılmaktadır. 

Lale, karanfil, filiz, yıldız, benek, papatya, saksı, şeşberk, kare ve baklava desenlerin 
değişik formları mevcuttur.  
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Şekil 5. Kullanılan bazı motif örnekleri (kare, baklava, yıldız, benek, okuyucu, şeşberk, 
papatya, gül, gülce, çintemani, filiz, çiçek,karanfil, lale motifleri) 

 

          

                

          

 

 

Şekil 6. Motif örnekleri (hataii ve rumi motifleri) (Karaman, Söylemezoğlu : 2010 S.32) 

Daha önceden hazırlanmış olan kalıplar uygulanacak ürünlere uygun şekilde 
yerleştirilerek çizilmekte veya eskize çizilmiş olan motifler antetli kağıt ile ürün üzerine 
aktarılmaktadır (Şekil 7).   

Gaziantep sedef kakmacılığında desenlerin sınırlarını belirleyen çizgilere kontür 
denmektedir. Ürünün üzerine desenin kopya edilmesinden sonra, desenin kontür çizgileri 
üzerinden ucu sivri bizlerle çizgi halinde yarıklar açılmaktadır. Açılan bu ince yarıkların içine 
0,8 mm tel (gümüş ya da bakır) küçük çekiçlerle vurularak yerleştirilmektedir. Yerleştirilen 
teller motif sınır kontürlerini belirginleştirmekte ve oyulacak sedef yerlerinin ön hazırlığı 
durumundadır (Şekil 8).   

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 7. Motif çizimi                                               Şekil 8. Kontür kenarlarına tel yerleştirme 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 56          Temmuz - Ağustos 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 

Yapılan üründe desenlerin kontür çizgileri tellerle belirlendikten sonra sedef 
yuvalarının oyulması gerekmektedir. Üründe tel yerleştirme işi bittikten sonra ustalar 
tarafından hazırlanmış seyreltilmiş ahşap tutkalı sürülmektedir. Ürün 24 saat bekletilmektedir. 
Bunun nedeni tellerin ahşap ile pirinç tellerin birbirini iyi tutması ve motifin bozulmasını 
engellemek için yapılmaktadır.    

 
Şekil  9. Tellerin tutkallanması 

Sedef yuvaları bir biz ve çekiç ile belirli kuvvette vurularak oyulmaktadır. Bu oyma 
işlemi de önem arz etmektedir. Çünkü oyuğun her tarafı eşit derinlikte olmasına özen 
gösterilmektedir. Derinlik fazla olduğunda sedef yüzeyden aşağıda, az olduğunda ise sedef 
yüzeyden üstte kalacağından görüntü bozuk olmaktadır. Bu iş zamanla kazanılan bir ustalık 
gerektirmektedir. Oyuklar genellikle 2 mm derinliğindedir. Günümüzde ise elektrikli freze 
makinesi ile de oyma işlemi yapılmaktadır.  

 

    

  

 

 
 
 
 

Şekil 10. Sedef oyuğunun açılması 
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                                Şekil 11. Freze oyma makinası  Şekil 12.Oyulmuş ürün 

Ürünler üzerine çizilmiş olan motiflerin oyulacak olan yerleri bittikten sonra ceviz 
ağacı kerestesinin zımpara ile zımparalanıp toz elde edilmektedir. Bu toz ile ahşap tutkalı 
karıştırılarak ne çok koyu ne de sıvı olmayacak şekilde macun yapılmaktadır.  

 
Şekil 13. Sedef macunu 

Tatlı su midyeleri kerpeden denilen aletle kenar kısımları kırılmaktadır. Kırmanın 
nedeni ise midyelerin ovalimsi çukurumsu bir şekli olduğu için kenar kısımları daha ince 
olmaktadır. Sedef kakmada kullanılan biraz daha kalın ve parlak olan orta kısımları 
kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 
                
                       Şekil. 14. Kerpeden midye kabuğu kırma  Şekil. 15. Kırılmış midye kabukları 
 

  Kırılan midye parçaları yöresel ismi bıçak ağzı denilen çarkta sedefler önce 
düzeltilmektedir. Daha sonra oyulan yerlere göre şekillendirilmektedir. Bu şekillendirme 
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hepsi aynı kalıpta ölçüde olmasa da aynı formda motife uygun olacak şekilde şekil 
verilmektedir. Tatlı su sedef kabuklarının üzerindeki eski kahverengi, siyah ton karışımındaki 
renklerin giderilip sedefin parlaklığını ortaya çıkarmaya yaramaktadır. Bu parlaklığı ortaya 
çıkarken üründe yapılmak istenen motifin şekli sedefe çarkta verilmektedir. Çarkta çalışan 
kişi veya usta yılların tecrübesine sahip olmalıdır. Çünkü çarklanan sedefin her tarafı aynı 
kalınlıkta olmasına özen gösterilmelidir. Verilecek sekilerle el alışkanlığı olmalıdır. Örneğin 
daire, elips, üçgen, vb. sekiler verilirken sedefe ustalık gerektirmektedir. 

Şekil 16. Sedef şekillendirme 

Bu işlemde sedef daha önce hazırlanan ve oyulan sedef oyuklarına yerleşecek biçimde form 
kazandırılmaktadır. Sedefler macun ile yapıştırılmadan önce motife dizilmektedir. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 17. Sedef dizilmiş motif 

Dizilmiş olan sedefler motiflerden tek tek çıkarılarak oyuklar önceden hazırlanmış 
macun ile doldurulmaktadır. Sonra macun kuramadan hemen çıkarılmış olan sedefler tekrar 
yerlerine dizilmektedir. Yerine konulan sedef hafifçe bastırılarak oyuğa monte edilir, macun 
tutkal ile özleştirilmektedir. Dizilmiş olan sedefler 24 saat bekletilerek macun tutkalın 
kuruması sağlanmaktadır.  

 

 

 

 

 

 
Şekil 18. Sedef oyuğunun macunlanması 
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Macun tutkal kuruduktan sonra sedefler yuvalarına tamamen yerleşmiş olmaktadır. 
Ürüne sedef yerleştirme esnasında oyulan motiflerden çıkan macunun temizlenmesi ve 
parlaklık kazandırmak için 0,80 lik zımpara ile ürünün her tarafı zımparalanmaktadır. 

 

 

 

 

               Şekil 19. Macunlu kutu    Şekil 20. Zımparalama     Şekil 21. Zımparalanmış kutu 

Zımparalama işleminden sonra yapılan işlem ise, ürüne renk vermek amacıyla yakma 
işlemi yapılmaktadır. Bu amaçla zımparalanarak düzeltilmiş yüzeye kezzap sürülmektedir. 
Kezzabın sürülme nedeni, ürünün kezzabı emerek yakma işleminin daha kolay ve düzenli bir 
şekilde olmasını sağlamaktadır. Ürün kezzaplandıktan sonra 24 saat bekletilmektedir.   

 

 
  

 

 

 

 

     Şekil 22. Kezzap         Şekil 23. Kezzaplanmış ürün 

Kezzaplama işleminden sonra ürün pürmüz ile ürün üzerine ateş püskürtülmekte 
yanması sağlanmaktadır. Yakma işleminden sadece ahşap etkilenmekte ve rengi koyu kahve 
ile siyah arası bir renk olmak ve ürün eski bir görünüm kazanmaktadır. Yakmada dikkat 
edilmesi gereken nokta sedef ile işlenmiş ve macun ile doldurulmuş bölgelere ısı yüzeysel bir 
şekilde verilmek üzere usta tarafından ayarlanmaktadır. Yakma işleminden sonra sedefler 
renk olarak koyu zemin üzerinde daha belirgin olarak göze çarpmaktadırlar. 
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Şekil 24. Ürün yakma işlemi        Şekil 25. Yanmış ürün   
          

Yakma işlemi sonrası ürün yöreye özgü olan saf zeytinyağı ile her tarafı fırça ile 
yağlanmaktadır. Pürmüz ile verilen rengin muhafazası ve dayanıklılığı artırmak için 
yağlanmaktadır. 

  
 

 

 

                         

 
 
 
 

 
 
 
                Şekil 26. Zeytinyağı sürülmesi                  Şekil 27.Yağlanmış ürün 

Yağın emilmesi ve kuruması için bir müddet bekledikten sonra 0.25 mm zımpara ile 
parlaklık sağlamak, sedef işleme yerlerinde eşit düzgünlük sağlamak için ürünün tekrar her 
tarafı zımparalanmaktadır. 

Mobilya sektöründe de kullanılan Osmanlı cilası olarak bilinen gomalak cila, Yörede 
çeşitli ağaç özlerinden elde edilmektedir. Bu cila kullanıldığı ahşap ürünü hem ağaç 
zararlılarına hem de zamana karşı korumaktadır. Cila kullanılmadan önce katı halde 
bulunmaktadır. Kullanılmak için ise sıvı hale getirilip ürünlere pamuk veya bez yardımı ile 
iyice sürülmektedir. 
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Şekil 28. Sıvı Cila             Şekil 29. Cilalama            Şekil 30.Cilalanmış ürün 

 

4.3.7. Gaziantep Sedef Kakmacılığı İle Yapılan Ürün Çeşitleri 
Sedef kakma ev dekorasyonunda kullanılan ahşap eşyalarda görülmektedir. 

Günümüzde ev dekorasyonunun yanı sıra ayrıca kişisel eşyaların süslenmesinde turistik ve 
hediyelik eşya süslemelerinde kullanılmaktadır. 

Sedefle süslenen eşyaların göze hoş görünmesi ve eşyaya özel bir değer katması 
nedeni ile de günümüzde halen Gaziantep ilinde yapılmaya devam etmektedir. Yörede 
kullanılan ve satışı yapılan ürünlerin bazıları şu şekilde sınıflanabilmektedir.   

Sedef kakma çeşitli ürünlerde kullanıldığı gibi mobilya çeşitlerinden olan hem 
süsleme hem de kullanım amaçlı oturma gruplarına bir nakış gibi işlenilmektedir.  

Gaziantep‘te genellikle oturma grupları masa, sandalye ve orta sehpalar sipariş üzerine 
çeşitli ebatlarda yapılmaktadır. Çünkü hem hammadde maliyeti, hem de işçilik fazla 
olmaktadır. 

Sandık, içerisine çeşitli materyaller konabilen kapalı, dört köşeli ev eşyası olarak 
tanımlanmaktadır. Özellikle Anadolu adetlerinde sandığın önemli bir yerinin olduğu 
görülmektedir. 

Genç kızlar evlenirken çeyizinde mutlaka çeyiz sandığı yer almaktadır. Özellikle bu 
eşyayı daha da değerli yapmak için ise ürün sedeflerle süslenmektedir. Günümüz kakmacıları 
özellikle Osmanlı döneminde kullanılan sandık çeşitleri ve motiflerinden etkilenmişlerdir. 
Geçmiş tarihimizde olduğu gibi günümüzde de değerli süs eşyaları ve mücevheratlar özenle 
işlenmiş küçük sandıklarda muhafaza edilmiştir. 

Özellikle ev ve işyerlerinde sehpalar mobilyanın tamamlayıcı unsurları olarak 
kullanılmaktadır. Gaziantep yöresinde geçmiş tarihinden etkilenerek üretilen kümbetleri ve 
günümüz mobilyalarına uygun sehpalar sedef kakma ile süslenmektedir. Yöreye has olan ismi 
ile de fiskos sehpaları da sedeflerle işlenmektedir. 

Sedef kakmanın güzelliğini ve zarafetini günlük karşına geçtiğimiz aynalarda ve 
resimler vb. süsleyen çerçevelerde kullanılmaktadır. Yörede özellikle aynalarda sedef 
ihtişamını ve sedef kakma işçilik sanatının en güzel örnekleri sergilenmektedir.  

Süslemenin güzelliği insanın doğasında olan bir olgu olduğu için bu duygularını 
kullandığı eşyalara ve silahlara da yansıtmışlardır. Gaziantep yöresindeki silah olarak 
kullanılan tabanca, kılıç, tüfek vb. sap ve gövdeleri sedef kakma ile süslenmektedir.  
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Gaziantep sedef kakma birçok üründe olduğu gibi yöre halkının eğlencede 
kullandıkları oyun tavla, satranç, dama gibi bazı araçların iç ve dış kısmı sedef kakma 
yapılmaktadır.  

Sedef kakma sanatı birçok ürüne yapıldığı gibi özellikle yaşlı ve özürlü insanların 
kullanmış olduğu bastonlara da işlendiğinde ayrı bir güzellik katmaktadır.  

Terlik yerine kullanılan ve sağlam ve dayanıklılığı ile bilinen takunyalara yapılması 
ise takunyalara kıymet katmaktadır. 

Sedef kakma sanatın ahşap oyma yapılan ağaç türlerinden yapılmış olan birçok ürüne 
yapılabilmektedir. Yörede çeşitli ürünler arasında kaval, küçük ayna, tarak, küçük kutular, 
rahle, tabak, kitaplık, çıralık, kalemlik, istiridye, mumluk vb. ürünler yapılmaktadır. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Şekil 31. Sedef kakma ürünler 
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Şekil 32. Sedef kakma ürünler 

 
 
 
 
 
 

4.3.7.1.Sedef Kakmacılığı ve Ürün Çeşitleri  
 
İncelenen 20 adet Sedef kakmacılığı ile yapılan ürün çeşitleri ve en çok tercih edilen ürünlere 
ilişkin dağılım incelenmiş tablo 4. verilmiştir. 

Tablo 4 Atölyelerde üretilen ürün çeşitleri ile en çok tercih edilen ürünlere ilişkin dağlım 

Üretilen Eşya f % En çok ilgi 
gören 
ürünler 

f % 

Sandalye 2 10 Sandık 5 25 
Sehpa 2 10 Baston 3 15 
Sandıklar 3 15 Mücevher 

kut. 
10 50 

Hediyelik eşyalar 10 50 Mobilya 2 10 
Diğer 3 15 Diğer - - 
TOPLAM 20 100  20 100 

  
Tablo 4’de görüldüğü üzere atölyelerin %50’sinde hediyelik eşyalar, %15 sandık, % 

15 diğer eşyalar % 10 sandalye,% 10 sehpa gibi eşyalar üretilmektedir. Buna göre atölyelerin 
yarısı hediyelik eşyalar üzerine yoğunlaşmıştır. 
         Tabloya göre alıcıların %50’i mücevher kutusu, %25 sandık, % 15’i baston , %10’u 
mobilya a ilgi göstermektedir. Buna göre mücevher kutusu en fazla ilgi gören eşyalardandır. 
Bunu nedeni değişik ebatlar ve motiflerle bezenerek süslenmesi ve ücretinin uygun 
olmasından kaynaklanmaktadır. 
Alıcıların sedef kakma ürünleri alırken dikkat ettikleri hususlar ve satın alma nedenlerine 
ilişkin bilgiler tablo 5 de verilmiştir. 
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Tablo 5. Satın alınan sedef kakma ürünlerinde alıcıların ürün özelliklerine ve satın alma 
nedenlerine ilişkin dağılım  

Ürün özellikleri f % 
 

Ürün satın 
alma 
nedenleri 

f % 
 

Ürün Kalitesi 7 33 İhtiyaç   
Desen, Renk Ve 
Kompozisyon 

9 47 Geleneksellik 2 10 

Fiyatı 2 10 Koleksiyon    
Boyutu 2 10 Hediye  15 75 
Fonksiyonelliği   Süsleme  3 15 
TOPLAM 20 100 TOPLAM 20 100 

  
Tabloya bakıldığında alıcıların %33’sı ürün kalitesine, %47’si ürün desen, renk ve 

kompozisyonuna, %10’i ürün fiyatına, %10’sı ürünün fonksiyonelliğine, %10’u ürün 
boyutuna ilgi göstermektedir. Buna göre alıcılar en fazla ürünün ürün desen, renk ve 
kompozisyonuna ilgi göstermektedirler. Ürünlerin genellikle sedef işleme ve tellerle olan 
uyumuna dikkat etmektedir.  

Tablo da görüldüğü üzere sedef kakma ürünlerin % 75’i hediye amaçlı, %15’i süsleme 
amacıyla, %10’i geleneksel olduğu için, satın alındığı belirtilmiştir. Buna göre hediyelik eşya 
amaçlı satış daha fazla yapılmaktadır.  

4.3.8. Sedef Kakmacılığı ile Yapılan ürünlerde kullanılan desen ve renk özellikleri 
Bu başlık altında sedef kakmacılığı ile üretilen ürünlerde kullanılan desenler ve sedef 

kakmacılığı ile üretilen ürünlerde kullanılan renkler ile ilgili açıklamalar yer almaktadır. 

4.3.8.1. Sedef Kakmacılığı ile Yapılan ürünlerde kullanılan desenler 
Araştırma kapsamına giren desen konuları incelenmiş tablo 6 da verilmiştir. 

Tablo 6. İncelenen sedef kakma üretiminde kullanılan motif ve d 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 6’da görüldüğü üzere sedef kakma süslemede en ok tercih edilen motif ve 
kompozisyonun açısından sedef ustalarının % 45 ‘i geometrik bitkisel motif ve kompozisyonu 
, %50’si bitkisel motif ve kompozisyonu, % 5’i sembolik motif ve kompozisyonu tercih 

Motif ve Kompozisyon f % 
Geometrik motif ve 
kompozisyon 

9 45 

Bitkisel motif ve 
kompozisyon 

10 50 

Hayvansal motif ve 
kompozisyon 

- - 

Sembolik motif ve 
kompozisyon 

1 5 

TOPLAM 20 100 
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ettiklerini belirtmiştir. Buna göre çoğunluk bitkisel motif ve kompozisyonu tercih etmiş olsa 
da, buna yakın oranda geometrik motif ve kompozisyonu tercih etmiştir. Bu motif ve 
kompozisyon tercih oranı müşterinin talebine göre değişiklik göstermektedir.  

4.3.8.1. Sedef Kakmacılığı ile Yapılan ürünlerde kullanılan renkler 
Araştırma kapsamına giren renkler incelenmiş tablo 6 da verilmiştir. 

Tablo 7. İncelenen sedef kakma üretiminde kullanılan renklere ilişkin dağılım 
 

 
 

 
Tablo 7’e göre kullanılan 

renklerin % 50 ‘si kahverengi , % 40 siyah tonları , %10’u ceviz rengi, % 5’i diğer renklerden 
oluşturmaktadır. Araştırmaya göre kahverengi ve tonları en fazla kullanılan renkler 
arasındadır. Kahverengi ve tonları ile ceviz rengi, ahşabın doğal yapısını bozmaması ve doğal 
bir görüntü vermesi sebebiyle hem müşteriler hem de sedef kakma ustaları tarafından tercih 
edilmektedir. ustaların %75’i kendileri tasarladıkları desenlerden, %25’i geleneksel desenleri 
kullanarak, motifleri oluşturduklarını belirtmişlerdir. Buna göre ustaların çoğu kullandıkları 
desenleri kendileri tasarlamaktadır. Bu tasarlama yapılırken Osmanlı dönemi ve Selçuklu 
dönemi desen özelliklerinin etkisi devam etmektedir. Geleneksel yapı bozulmamaktadır. 

Tablo 8.  Sedef kakma ürünlerinin pazarlandığı yerlere ilişkin dağılım 

Pazarlandığı Yerler f % 
Yurt içine 10 50 
Turistik Yörelere 8 40 
Yurt Dışına - - 
Şehir içi 2 10 
Toplam 20 100 

Tablo 8’de9 görüldüğü üzere sedef kakma ürünlerin %50’si yurt içine büyük şehirlere, 
%10’ şehir içine, % 40’ı ise turistik yörelere pazarlanmaktadır. Buna göre yurt içinebüyük 
şehirlere daha fazla pazarlama yapıldığı görülmektedir. Düzenlenen gerek yurt içi gerekse 
yurt dışı fuarlar ile tanıtımı yapılmaktadır. Bu fuarlar ürünleri yurt dışına da pazarlama imkanı 
sağlamaktadır. 

 
 
 
 
 
 

Kullanılan Renk ve Tonları f % 
Siyah Tonlar 8 40 
Kahverengi ve tonları 10 50 
Ceviz rengi 2 10 
Diğer renkler 1 5 
TOPLAM 20 100 
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Tablo 9.  Sedef kakma ürünlerinin tanıtım ve pazarlanmasında kullanılan yöntemlere ilişkin 
dağılım 

Tanıtım ve Pazarlama 
Yöntemleri 

f % 
 

İnternet 15 75 
Reklam   
Ulusal Fuarlar 4 20 
Uluslar Arası Fuarlar 1 5 
Diğer   
Toplam 20 100 

Tablo 9’da görüldüğü üzere sedef kakma ürünlerinin tanıtım ve pazarlanmasında 
%75’i internet, % 25 ‘unda ulusal fuarlar, % 5 ise uluslararası fuarları kullanmaktadır. 
Araştırmaya bakılarak periyodik olarak yılda 2-3 kez düzenlenen fuarlara tanıtım ve 
pazarlamadan faydalanılmakladır. Günümüzde en fazla tanıtım aracı ve pazarlama ise sanal 
ortamda internet üzerinden olmaktadır. 

5.SONUÇ VE ÖNERİLER  
Bu araştırma Gaziantep ilinde yapılan sedef kakma sanatının giderek azalması, yeterli 

kaynak bulunmaması ve yöredeki bu sanatın kaybolması nedeniyle Gaziantep sedef kakma 
işlemeciliği yapımında kullanılan araç ve gereçler, teknik desen ve motifleri özellikleri ile 
üretilen ürünlerin çeşitliliğini tespit etmek amacıyla planlanmıştır.  

İl merkezinde sedef kakma sanatı ile uğraşan atölyelerin beş yıl öncesine kadar 50 adet 
olduğu günümüzde ise bu atölyelerin giderek kapandığı tespit edilmiştir. Bundan dolayı sedef 
kakma işlemeciliğinde kullanılan araç gereçler, yapım teknikler ve bu tekniklerle üretilen 
ürünlerin çeşitliliği incelenmiş ve yörede görüşmeyi kabul eden sedef kakma sanatında çalışan 
ustalar ve kişilere anket uygulanmıştır. 

Araştırmada sedef kakma sanatının daha fazla incelenebilmesi açısından Gaziantep 
ilinde araştırma kapsamında 3 atölyede araştırma yapılmış ve 50 ahşap oyma ustasıyla 
karşılıklı görüşme yöntemi kullanılarak anketler uygulanmıştır. Bu atölyelerden çekilen 
fotoğraflar hazırlanan bilgi formuna yerleştirilerek değerlendirilmiştir. Anketlerden ve bilgi 
formundan elde edilen veriler sonuç kısmında kullanılmıştır 

Araştırma kapsamında uygulanan anket formlarının sonucunda elde edilen verilere 
göre; araştırmaya katılan sedef kakma Ustalarının çoğunluğu ilköğretim okulu mezunudur. 

Araştırmaya göre yörede okur-yazar olmayan ustaya rastlanmamasına rağmen eğitim 
seviyesi çok yüksek olan ustalara da rastlanmamıştır. Bu durum daha çok ustaların baba 
mesleğini devraldıklarının bir göstergesidir. Aileler genellikle çocuklarını meslek sahibi olma 
yönünde yönlendirmektedirler. Buda sedef kakma yapanların baba mesleğini tercih 
etmelerinden dolayı eğitimlerini çok fazla yükseltememelerine sebep olmaktadır. 

Araştırmadan elde edilen verilere göre; ustaların bu sanatla uğraşanların %47 lik kısmı 
10 yıla yakındır yaptıklarını söylemektedirler. Bu süre 8-9 yıl ve daha fazladır. Buda 
göstermektedir ki sedef kakma sanatı çok kolay yapılabilen bir sanat değildir ve uzun yıllar 
emek gerekmektedir. Ayrıca eğitim durumunu gösteren Tablo 2 de de baba mesleğinin etkili 
olmasıyla alakalı olarak eğitim seviyesi düşük olan ustalar sedef kakma sanatını meslek haline 
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getirmişlerdir. Bu sanatı öğrenmek küçük yaşlardan itibaren eğitim alınması uygundur. Ciddi 
anlamda bu sanatın kaybolmaması için küçük yaşlardan itibaren eğitime başlanmalıdır.  

Araştırması yapılan atölyelerin ana faaliyet kolunun büyük kısmında ise bu işe gönül 
vermiş ustaların sedef kakmanın her bir farklı ana faaliyet kollarını zamanla her birini 
öğrendikleri saptanmıştır. Yani ahşap oyma yapan motifte çizer cilalama da yapar hale 
gelmiştir.   

Yörede oymacılık alanında kullanılan hammaddeler metal teller (bakır, pirinç, gümüş 
teller) ağaç hammaddelerin çoğunluğunu ceviz oluşturmaktadır. Ceviz ağacının 
kullanımındaki yoğunluğun sebebi olarak ağacın yörede bolca yetiştirilmesi, oyma alanındaki 
kalitesi ve kolay çalışılması gösterilebilmesinin yanı sıra ustaların tabiri ile işlenilen sedef 
kakma motiflerini sıkma özelliğinin bulunmasıdır. Sedef kakmada ceviz ağacı hammadde 
kalitelidir ve oyması biten ürünlerde bu kalite kendini diğer ağaç hammaddelere göre daha 
fazla göstermektedir. Diğer ağaç türlerinin ise (gürgen, gül) oyma sektöründe piyasada daha 
az bulunması kullanımının az olmasını etkilemektedir.  

Bu hammaddeler kullanılarak yapılan ürünlerden ise hediyelik eşyalar çoğunluk 
kısmını oluşturmaktadır. Bunun sebebi olarak hediyeli eşya çeşitliliğinin çok olması ve 
ücretinin daha uygun olmasından kaynaklanmaktadır. Yörede genç kızların olmazsa olmazı 
olan çeyiz sandıkları ve küçük eşya kutuları da en çok üretilen ürünler arasındadır. Sedef 
kakma sanatı birçok eşyaya uygulanmaktadır. Bunlar bastonlar, piştoller, aynalar, takunyalar, 
çerçeveler, mumluklar, taraklar, tavla takımları, masalar, sandalyeler, koltuklar vb. eşyalar 
olmaktadır.   

Yöreye gelen yerli ve yabancı turistlerin anı olarak yanlarında götürmek için ya da 
hediye götürmek amaçlı aldıkları eşyalar yurt içi ve yabancı turistin asıl müşteriler olduğu 
görülmüştür. 

Ürünlerde kullanılan renklerin çoğunluğunu kahverengi, kahverengi tonları,siyah ve 
tonları, ceviz renginden oluşmaktadır. Ceviz rengi ahşabın doğal yapısını bozmaması ve doğal 
bir görüntü vermesi sebebiyle hem müşteriler hem de sedef kakma ustaları tarafından tercih 
edilmektedir. 

Sedef kakma ustalarının çoğunluğu kendi tasarladıkları desenlerden faydalanırken,  
Selçuklu, Osmanlı’ da kullanılan Hataii ve Rumi motifleri ustalar tarafından geometrik 
desenlerle stilize edilerek kullanıldığı görülmüştür. 

Araştırmada sedef kakma ürünlerinin alıcı kitlesinin büyük çoğunluğunu yüksek ve 
orta gelir gurubu oluşturmasına karşın her türlü gelir düzeyi olana da satış yapılmaktadır. 

Yörede kullanılan tanıtım ve pazarlanmada internet en fazla kullanılan araç 
olmaktadır. 

Satışların büyük çoğunluğu atölyelerin kendi yaptıkları ürünlerden oluşmasına rağmen 
sipariş üzerine de üretim oranı yüksek olduğu bilgisine ulaşılmıştır.  

Sedef kakma sanatının kaybolamaması adına günümüzde baba mesleğini devam 
ettiren genç neslin çok azalmasından dolayı meslek liseleri ve halk eğitim kurslarının 
bünyelerine alınarak eğitim olarak okullarda gösterilmelidir. 

Her kesimden alıcı kitlesinin ahşap oyma ürünleri alabilmeleri ve makine ile üretilen 
ürünlere yönelmemeleri için el oyması ürünlerin maliyeti daha cazip hale getirilmelidir. 

Sedef kakma sanatının tanıtım ve pazar olanaklarının genişlemesi için uluslar arası ve 
ulusal sergiler açılmalı, fuarlar düzenlenmelidir. 
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Sedef kakmada, ekonomik kaygılarının giderilmesi ve geleneksel sanatlarımızdan 
kalan eserlerin sadece müzelerde kalmaması adına kaybolan sanatlarımızın devlet politikası 
haline getirilmesi ve geleneksel sanatlarımıza bütçe oluşturulması gerekmektedir. 
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TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL GÖSTERGELERİ 
İLE KAR PAYI DAĞITIM KARARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 
Ayşe Gül YILGÖR*   Aslı YIKILMAZ ERKOL** 

 
 
Öz 
Bu çalışmanın amacı bankacılık sektörünün kar payı dağıtım kararlarını etkileyen finansal değişkenleri ortaya 
çıkarmaktır. Bu amaçla 2007 ile 2012 yılları arasında Türkiye’de faaliyet gösteren 38 bankanın kar payı dağıtım 
kararları incelenmiştir. Kar payı dağıtım kararlarını etkileyen finansal değişkenlerin ortaya çıkarılması için panel 
lojistik regresyon modeli kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; bankaların büyüklükleri, karlılıkları, aktif 
kaliteleri ve öz sermaye yeterlilik oranı arttıkça kar payı ödeme olasılıkları artmaktadır. Buna karşın sermaye 
yapısında öz sermaye miktarı arttıkça kar payı ödeme olasılığı azalmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kar payı dağıtım kararları, bankacılık sektörü,  panel lojistik regresyon 

 
AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL INDICATOR AND 

DIVIDEND DECISIONS OF BANKING SECTOR IN TURKEY 
 
 

Abstract  
 
The aim of this study is to determine the financial variables that affect dividend decisions in banking sector. For 
this purpose, dividend decisions of 38 banks operating in Turkey were examined covering the period from 2007 
to 2012. To determine the variables affecting the dividend decisions, panel logistic regression method was used. 
According the results of the research, as long as increasing to profitability, size, asset qualities and capital 
adequacy ratio of banks, their dividend payment probabilities increase.  On the other hand, dividend payment 
probabilities decreases as equity in capital structure increases. 

 
Keywords: Dividend decision, banking sector, panel logistic regression 
 
 
1. Giriş 

Finans literatüründe işletme değeri ile kar payı dağıtım politikası arasındaki ilişkiyi 
inceleyen birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan biri de çalışmaları ile kar payı 
teorilerine önemli katkılar sağlayan Franco Modigliani ve Merton Miller (M&M)’ dir. M&M’ 
in 1961 yılında yayınladıkları çalışma kar payı dağıtımının işletme değerini arttıracağı 
görüşüne eleştirel yaklaşımı sağlayarak birçok çalışmanın çıkış noktası olmuştur. Sonrasında 
yapılan çalışmaların birçoğu M&M’in varsayımlarını eleştirerek, gerçek hayatla uyumlu 
olmadığını öne sürmüş ve bu varsayımların geçerli olmadığı koşullar altında kar payı dağıtım 
politikalarının işletme değerine etkisini araştırmışlardır.  

Literatürde kar payı dağıtım kararları ile finansal değişkenler arasındaki ilişkiyi 
inceleyen birçok ampirik çalışma vardır. Ancak bu çalışmaların birçoğu bankacılık ve finans 
sektörünü araştırma dışı bırakmıştır (Fama ve French, 2001; Fenn ve Liang, 2001; Grullon ve 
diğerleri, 2002; Çelik, 2003). Güçlü bir ekonominin en önemli şartı sağlam bir finansal 
sistemin varlığıdır. Bankacılık sektörü ise finansal sistemin en önemli aktörlerinden biridir. 
Sektörün kar payı dağıtım kararları “dışsallık ve bulaşıcılık etkisi” ile hem bankacılık 
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sektörünü hem de sınai şirketlerinin kar payı dağıtım kararlarını etkileyebilmektedir (Slovin 
ve diğerleri, 1999:198). Dolayısı ile bankacılık sektörü kar payı dağıtım kararlarının nasıl 
verildiği ve hangi faktörlerin bu kararları etkilediği incelenmesi gereken önemli araştırma 
sorularıdır. Türk finans literatürün de ise bu sorulara cevap bulunabileceğimiz ampirik bir 
çalışmaya rastlanmamıştır.  

Çalışmamızın amacı Türkiye’ de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların 
kar payı dağıtım kararlarını etkileyen finansal değişkenleri tespit etmektir. Bu amaçla 2007- 
2012 yılları arasında 38 bankanın kar payı ödemeleri ve ilgili dönemlerdeki finansal 
değişkenleri incelenmiştir. 

 
2. Literatür  

Kar payı dağıtım politikası ile ilgili olarak literatürde iki görüşün varlığından söz 
edilebilmektedir. Bunlardan ilki kar payı kararları ile işletme değeri arasında ilişki olduğunu 
ileri süren görüştür. Kar payı kararları ile hisse senedi fiyatı arasında ki ilişkiyi açıklayan en 
eski çalışmalardan biri Walter (1953)’ ın çalışmasıdır. Bu çalışmada hisse senedi piyasa 
fiyatını maksimize eden kar payı dağıtım düzeyi, hisse başına kar payı, hisse başına kazanç, 
sermaye maliyeti ve yatırımın getiri oranı ile hesaplanmaktadır. Yatırımın getiri oranı 
sermaye maliyetinden yüksek/düşük olduğu sürece kar payı dağıtımı hisse senedinin piyasa 
değerini ve işletme değerini arttıracak/azaltacaktır. İkinci görüş ise belirli varsayımlar altında 
kar payı dağıtım kararlarının işletme değerinden bağımsız olduğunu ileri süren görüştür. Bu 
görüşün mimarı ise 1961 yılında “Kar Payı Dağıtım Politikası, Büyüme ve Hisse Senetlerinin 
Değerlemesi” adlı çalışmaları ile kar payı dağıtım kararlarının işletme değeri ile ilişkisiz 
olduğunu savunan Franco Modigliani ve Merton Miller (1961)’ dir. İlintisizlik teorisine göre 
etkin piyasa koşullarında hisse senedi piyasa fiyatı ve firma değeri kar payı dağıtım 
kararlarından etkilenmemektedir. İşletmenin değeri varlıkların getiri elde etme gücü ve 
faaliyet gösterdiği iş kolundaki riskliliği tarafından belirlenmektedir. Modigliani ve Miller 
(M&M) bu görüşlerini yatırımcıların kar payı kazancı ile sermaye kazancı arasında kayıtsız 
oldukları fikrine dayandırmaktadır. Kar payı geliri yatırımcılar için nakit elde etmenin tek 
yolu değildir. Hissedarlar bekledikleri nakit düzeyine, mevcut menkul kıymetleri alıp satarak 
elde edecekleri sermaye kazancına kar payını ekleyerek ulaşabimektedir. Yatırımcı beklediği 
kar payından daha yüksek bir kar payı elde ederse artan kısımla hisse senedi alacak, beklediği 
kar payı düzeyinden daha düşük kar payı elde ettiğinde ise fazla hisse senetlerini elden 
çıkararak sermaye kazancı elde edebilecektir. Bu nedenle yatırımcılar kar payı dağıtan 
işletmelerin hisse senetlerine yüksek fiyat ödemeye razı olmayacaktır. Kar payı dağıtımı yeni 
hisse senedi ihracı ile sağlanan fonlar ile karşılanması durumunda, eski hissedarların aldığı ek 
kar payı mülkiyet paylaşımı sonucunda gelecekteki kar paylarının sulanmasına neden 
olacağından sermaye kaybına neden olacaktır. Elde edilen kar payından sağlanan ek gelir 
sermaye kaybına eşit olacağından hisse senedi piyasa fiyatı ve işletme değeri kar payı 
dağıtımından etkilenmemektedir (Ehrhardt ve Brigham, 2011:554; Canbaş ve Vural, 
2012:323).  

İlintisizlik teorisine göre etkin piyasa koşulları altında ek kar payı kazancı sermaye 
kaybına eşittir. Bu çıkarımı gerçekçi bulmayan Gordon (1963) ve Linter (1962) ayrı 
zamanlarda yaptıkları çalışmalarda, hissedarların ek kar payı geliri için daha fazla sermaye 
kaybına razı olabileceklerini, bu nedenle kar payı ile sermaye kazancı arasında kayıtsız 
kalmayacaklarını ortaya koymuşlardır. Teoriye göre sermaye kazancı belirsiz, kar payı ise 
belirli ve kesindir. Bu nedenle yatırımcılar sermaye kazancını kar payı gelirinden daha riskli 
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bulur ve kar payı gelirini eldeki kuş, sermaye kazancını ise daldaki kuş olarak görürler. 
Literatürde “eldeki kuş daldaki kuş (bird-in-the-hand)” olarak isimlendirilen bu teoriye göre, 
yatırımcı riskli bulduğu sermaye kazancı için daha fazla getiri talep etmekte ve işletme değeri 
kar payı dağıtım kararlarından etkilenmektedir (Ehrhardt ve Brigham, 2011:555). 

M&M (1961) vergi ile ilgili düzenlemelerin olmadığı etkin piyasalarda firma değeri 
ile kar payı dağıtım kararları arasındaki ilişkisizliği açıklamışlardır. Yatırımcı ister kar 
payıgeliri elde etsin ister sermaye kazancı elde etsin aynı oranda vergilendirilecektir. Gerçek 
hayatta ise kar payı geliri, sermaye kazancına göre daha yüksek vergi oranı ile 
vergilendirilmektedir. Vergilerin kar payı kazancının aleyhine etki yarattığını ileri süren ilk 
çalışma Litzenberg ve Ramaswamy (1979)’ in “vergi farklılaşması teorisi (tax differential 
theory)”dir. Teoriye göre hissedarlar kar payının düşük oranda ödenmesini ve büyük bir 
bölümünün alı konulmasını tercih edeceklerdir. Bu tercihlerinin ise iki nedeni vardır. Sermaye 
kazancının vergi etkisinin ertelenebilir olması ve sermaye kazancı vergi oranının, kar payı 
geliri vergi oranından daha düşük olmasıdır (Brigham ve diğerleri, 1999). 

Kar payı kararları hissedarlara ve yatırımcılara işletmenin karlılığı hakkında bilgi 
vermektedir. Yönetici ve çalışanlar işletmenin nakit akımları ve geleceği ile ilgili bilgilere 
hissedarlardan daha fazla sahiptir. Asimetrik bilgi kavramı ile ifade edilen bu durum 
ilişntisilik teorisinin tüm yatırımcıların tam bilgiye aynı anda ve maliyetsiz bir şekilde 
ulaşacağı varsayımı ile çelişmektedir. Asimetrik bilginin kar payı dağıtım kararları ile ilişkisi 
ilk kez 1972 yılında Ross tarafından “sinyal teorisi (information-signalling theory)” ile 
açıklanmıştır. Kar payı dağıtım oranında artış yatırımcı nezdinde işletmenin geleceği ile ilgili 
pozitif bir algı yaratarak, işletme değerini pozitif yönde etkilemektedir (Canbaş ve Vural, 
2012:328). 

Her işletmenin kar payı dağıtımından beklentisi farklı olan yatırımcı grupları vardır. 
Bir grup yatırımcı sürekli ve artan oranda kar payı dağıtımı beklerken, diğer yatırımcılar ise 
daha az kar payı geliri ve yüksek sermaye kazancı elde etmeyi bekleyebilir. Yatırımcıların 
beklentilerinde ki bu farklılıklar vergi oranları, işlem maliyetleri ve bilgi asimetrisi gibi piyasa 
aksaklıklarından kaynaklanmaktadır. Black ve Scholes (1974) etkin olmayan piyasalarda 
beklenti farklılıklarını kar payı dağıtım kararlarında “müşteri etkisi (clientele effect)” olarak 
tanımlamışlardır (Damodaran, 2001:678). Etkin olmayan piyasalarda kar payı dağıtım 
kararlarının hissedarların beklentilerine göre şekillendirilmesi gerektiğini ileri süren bir başka 
teori ise daha çok davranışsal finans alanına giren karşılama teorisi (catering theory) dir. 
Müşteri etkisine benzemekle birlikte teoriler arasında iki farklılık göze çarpmaktadır. 
(1)Karşılama teorisi açıklanması zor duygusal nedenler ile yatırımcının kar payı talep etme 
olasılığını dikkate almaktadır. (2) Müşteri etkisi her düzeyde kar payı dağıtan ve dağıtmayan 
işletmelerin ile ilgiliyken, karşılama teorisi kar payı dağıtan işletmeler ile ilgilenmektedir 
(Baker ve Wrungler, 2004:1125). 

Literatürde işletmelerin kar payı dağıtım kararları ile finansal değişkenleri veya kar 
payı kararları ile işletme değeri arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çok ampirik çalışma 
yapılmıştır. Bu çalışmalarda karlılık, büyüklük, büyüme fırsatları, aktif kalitesi, likidite ve öz 
sermaye yeterliliği gibi değişkenler ile kar payı dağıtım  kararları arasındaki ilişki araştırılmış 
ve çoğunlukla benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bankacılık ve sınai işletmeleri için 
gerçekleştirilmiş ampirik çalışmalarda kullanılan değişkenler ve sonuçları Tablo 1’ de 
gösterilmiştir.  
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Tablo 1. Ampirik Çalışmalarda Kar Payı Dağıtım Kararı ile İlişkili Bulunan Finansal 
Değişkenler 
Ampirik Çalışma/ 
Değişkenler 

Karlılık  Büyüklük Büyüme 
Fırsatları 

Sermaye 
Yeterliliği 

Likidite Aktif 
Kalitesi  

Fama ve French (2001)  Pozitif Pozitif Negatif    
Cornett ve diğerleri (2011) Pozitif Pozitif Negatif Pozitif  Pozitif 
Crutchley ve Hansen (1989)  Pozitif     
Jensen ve diğerleri (1992) Pozitif Pozitif Negatif    
Al-Khasawneh ve diğerleri 
(2012) 

Pozitif      

Malik, Gul ve diğerleri (2013) Pozitif Pozitif Negatif    
DeAngelo ve diğerleri (2004) 
DeAngelove diğerleri (2006) 

Pozitif Pozitif Negatif  Pozitif  

Raaballe ve Hedensted (2008) Pozitif    Pozitif  
Bradley ve diğerleri (1998)  Pozitif     
La Porta ve diğerleri (2000)     Pozitif  

 

3. Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Toplam Kar Payı Dağıtım Tutarları 
 

Basel II “Denetim otoriteleri, bankaların risk profiline göre belirlenen sermayelerinin 
asgari seviyenin altına düşmesini engellemek için erken müdahalede bulunabilmeli ve 
sermayenin korunamadığında veya tekrar yerine konulamadığında bankadan hızlı düzeltici 
tedbirlerin alınmasını istemelidir. Bu tedbirler, bankanın izleme yoğunluğunun artırılması, kar 
payı ödemelerinin kısıtlanması, bankadan tatmin edici bir sermaye yeterliliğini eski haline 
getirme (restore etme) planı hazırlamasını ve uygulamasını talep etme ve bankadan acilen 
sermaye artırımına gitmesini isteme gibi tedbirleri kapsayabilmektedir” prensibi gereği 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) sektörün faaliyetlerini daha güçlü ve 
sağlıklı devam ettirmesine katkı sağlamak amacıyla, 2008 yılı itibari ile elde edilen karların 
bankaların bünyelerinde bırakılması ile ilgili bir bildiri yayınlamış ve nakit kar payı 
dağıtımını izne bağlamıştır. Bu bildiri ve küresel finansal krizin de etkisi ile 2007 yılında 4 
milyar 738 milyon TL olan toplam dağıtılan kar payı tutarı, 2012 yılında 2007 yılına göre 
yaklaşık %50 azalarak 2 milyar 735 milyon TL civarında gerçekleşmiştir. 2007-2012 yılları 
arasında Türkiye’ de bankacılık sektörünün dağıttığı toplam kar payı tutarları Şekil 1’ de 
gösterildiği gibi gerçekleşmiştir. 

Şekil 1. 2007-2012 Yılları Arasında Türkiye’de Bankaların Toplam Kar Payı Dağıtım 
Tutarları (Bin TL)

 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/veri-sorgulama-sistemi /mali-
tablolar/71, 10.02.2016 
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Borsa İstanbul (BİST)’ da işlem gören bankaların dağıttığı kar payı tutarı 2008 
yılında dağıtılan toplamkar payı tutarının yaklaşık üçte biridir. Ancak 2008 yılında BDDK’nın 
nakit kar payı dağıtımı düzenlemesi sonrası ve küresel finansal krizin de etkisi ile sektörün 
payı 2009 yılında %12’ ler seviyesine düşmüştür. 2009 yılı sonrasında artan pay 2012 yılı 
itibari ile %18 olarak gerçekleşmiştir. 2007-2012 yılları arasında BİST’ da işlem gören 
bankaların dağıtılan toplam kar payı tutarının Türkiye bankacılık sektörü toplam kar payı 
tutarı içindeki payı Grafik 1’ de gösterildiği gibidir.  

Grafik 1. Türkiye Bankacılık Sektöründe Dağıtılan Toplam Kar Payı İçinde BIST’te 
İşlem Gören Bankaların Payı (%) 

 
Kaynak: www.borsaistanbul.com, 10.02.2016 
 

4. Araştırma Yöntemi ve Ampirik Sonuçlar 
Çalışmanın bu bölümünde 2007 ile 2012 yılları arasında Türkiye’ de faaliyet 

gösteren 38 bankanın kar payı dağıtım kararları ile ilgili dönemdeki finansal değişkenleri 
incelenecektir. Kar payı dağıtım kararlarında etkili olduğu düşünülen değişkenler çoklu panel 
lojistik regresyon yöntemi ile analiz edilecektir.  

1.1.1 4.1. Veri Seti ve Örneklem 
Çalışmanın veri seti 2007-2012 yılları arasında Türkiye’de faaliyet gösteren ve yasal 

olarak Türkiye’de kurulmuş olan 38 bankanın verilerinden oluşmaktadır. Veriler Türkiye 
Bankalar Birliği (TBB) tarafından her yıl yayınlanmakta olan istatistiki raporlardan elde 
edilmiştir. Kar payı dağıtım kararlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik ampirik 
çalışmalar incelenerek (Malik ve diğerleri, 2013:40); 

 Üst üste en az iki yıl kar payı dağıtan bankalar “kar payı dağıtan banka” olarak 
sınıflandırılırken, hiç kar payı dağıtmayan veya en fazla bir kere kar payı dağıtımı 
gerçekleştirmiş bankalar ise “kar payı dağıtmayan banka” olarak sınıflandırılmıştır. 

Belirtilen kapsam ve kriterler göz önünde bulundurularak 16 banka kar payı dağıtan 
banka olarak sınıflandırılırken, 22 banka ise kar payı dağıtmayan banka olarak 
sınıflandırılmıştır.  
4.2. Yöntem ve Değişkenler 

Lojistik regresyon analizi bağımlı değişken kategorik yapıda olduğu zaman bağımsız 
değişkenlerle  sebep-sonuç ilişkisi belirlemede yararlanılan bir yöntemdir. Çalışmada 
kullanılan bağımlı değişken kategorik yapıda olduğundan kar payı dağıtım kararında etkili 
olduğu düşünülen finansal değişkenler panel lojistik regresyon modeli kullanılarak tahmin 
edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada kullanılan lojistik regresyon modeli Stata 12.1 programı ile 
kurulurken, tanımlayıcı istatistik ve karşılaştırmalı analiz sonuçları ise SPSS 14 programı ile 
elde edilmiştir. 
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Bağımlı değişken kar payı dağıtma olasılığı iken bağımsız değişkenler ise kar payı 
dağıtım kararında etkili olabileceği düşünülen, Fama ve French (2001)’ in sanayi işletmeleri 
için yaptıkları çalışmada kullandığı finansal değişkenlerdir. Bu değişkenler;  

* Aktiflere yapılan yatırımın karlılığını gösteren “aktif karlılık oranı”: Aktif karlılığı 
yüksek firmaların yüksek miktarda kar payı dağıtımı gerçekleştirecekleri beklenmekte olup, 
kar payı dağıtımı ile aktif karlılığı arasındaki ilişkinin pozitif olması beklenmektedir. 

* Literatürde sıkça kullanılan firma büyüklüğü değişkenlerinden “toplam varlıkların 
doğal logaritması”: Kar payı dağıtımı nakit çıkışı gerektirdiğinden, küçük işletmelerin kar 
payı ödeme olasılıkları büyük işletmelere göre daha düşüktür. Kar payı dağıtım kararı ile 
firma büyüklüğü arasındaki ilişkinin pozitif olması beklenmektedir. 

* Toplam varlıklar içerisindeki krediler ve alacakların oranı olarak ifade edilen“aktif 
kalitesi”: Aktif kalitesinin artması karlılığa ve kar dağıtım kararlarına pozitif yönde katkı 
sağlaması nedeni ile aktif kalitesi ve kar payı dağıtımı arasında ilişkinin pozitif olması 
beklenmektedir. 

* Bankaların karşı karşıya kaldıkları riskler için yeterli miktarda sermaye 
bulundurmaları yasal bir mecburiyet olmasının yanı sıra üstlenilen risklerden 
kaynaklanabilecek ve yüksek miktarlara ulaşabilecek beklenmeyen zararların karşılanmasına 
olanak sağlamaktadır. Öz sermaye yapılarının incelenmesi için kullanılan ve aynı zamanda 
bankaların risklilik seviyelerinin göstergesi olan “öz sermaye yeterlilik oranı” ve “öz 
kaynak/toplam varlık (ÖTK)” oranları ile kar payı dağıtım olasılığı arasında pozitif ilişki 
beklenmektedir.  

Kar payı kararlarında etkili olduğu düşünülen finansal değişkenler Tablo 2’ de 
gösterilmektedir. 

 
 

Tablo 2. Bağımlı Değişken ve Bağımsız Değişkenler 
Bağımlı Değişken  

 Kar Payı Dağıtma Olasılığı 
Bağımsız Değişken  
Büyüklük (TVLOG) Toplam Varlıkların Doğal Logaritması (ln)  
Toplam Varlık Karlılığı (TVK) Net Kar/ Toplam Varlıklar 
Aktif Kalitesi (AK) Toplam Krediler ve Alacaklar/ Toplam Varlıklar 
Öz sermaye Yeterlilik Oranı 
(LOGÖSYO) 

Öz kaynaklar / [(Kredi Riski + Piyasa Riski + 
Operasyonel Risk İçin Gerekli Sermaye 
Yükümlülüğü)*12,5]*100 

Öz kaynak/ Toplam varlık (ÖTK) Öz kaynak/ Toplam varlık 
*Öz sermaye yeterlilik oranına ait serinin grafikleri incelenerek, küçük dalgalanmalardan arındırmak ve doğrusal 
hale getirmek amacıyla serinin logaritması alınmıştır. 

4.3.  Ampirik Sonuçlar 
Örneklem kriterlerine göre kar payı dağıtan ve dağıtmayan banka olarak 

sınıflandırılan grupların ilgili dönemler arasındaki tanımlayıcı istatistikleri ve karşılaştırmalı 
analizi ile elde edilen sonuçlar Tablo 3’te verilmektedir. 

 
 
 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 56          Temmuz - Ağustos 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 
 
 

 447 

Tablo 3. Kar Payı Dağıtan ve Dağıtmayan Bankaların Karşılaştırmalı Analizi 
 
 

Kar Payı Dağıtan Kar Payı Dağıtmayan Fark p- değeri 
Aritmetik 
Ortalama 

Standart Sapma Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

  

TVLOG 16,626 1,685 14,185 2,215 2,441 ,001 
AK 53,330 19,756 50,485 23,994 2,844 ,703 
TVK 2,462 ,957 1,700 3,693 1,462 ,132 
LOGÖSYO 32,975 25,125 25,575 14,406 7,400 ,274 
ÖTK 22,455 18,156 -0,161 20,277 -1,654 ,800 

 
Karşılaştırmalı analiz sonuçları kar payı dağıtan bankaların aktif karlılığının (TVK) 

dağıtmayan bankalara göre daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Kar payı dağıtan 
bankaların aktif karlığı % 2,4, dağıtmayan bankaların ise %1,7’ dir. Her iki grup Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun Türk bankacılık sektörü için öngördüğü asgari sermaye 
yeterlilik oranının (%8) üzerinde sermaye yeterlilik oranına sahiptir. Kar payı dağıtan 
bankaların öz sermaye yeterlilik rasyosu (LOGÖSYO) ortalama %32,9 iken, dağıtmayan 
bankaların ortalama öz sermaye yeterlilik rasyosu %25’tir. İki grubun öz sermaye yeterlilik 
oranının sektörün ortalama öz sermaye yeterlilik oranının (yaklaşık %17) üzerinde olması, 
kalkınma ve yatırım bankalarının sektör ortalamasında yer almamasından kaynaklanmaktadır. 
Aktif kalitesi (AK)’ nin önemli göstergelerinden biri olan kredi ve alacaklar toplamının 
toplam varlıklar içindeki payı kar payı dağıtan bankalarda yaklaşık %53 iken dağıtmayan 
bankalarda %50 civarındadadır. Kar payı dağıtan bankaların aktif büyüklüğünün (TVLOG), kar 
payı dağıtmayan bankalara göre istatistiki olarak anlamlı bir fark oluşturacak kadar yüksek 
olduğu görülmektedir.  

Zaman serilerinde olduğu gibi panel veri analizlerinde de serilerin durağan olması ve 
bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı hatasının olmaması gerekmektedir.  Bu 
nedenle regresyon analizine geçmeden önce serilerde birim kök ve çoklu doğrusal bağlantı 
hatası olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır.  

 
4.3.1. Birim Kök Testleri 

Regresyon yönteminin anlamlı sonuçlar verebilmesi ve sahte ilişkilere neden 
olmaması için analizi gerçekleştirilecek serilerin durağan olması gerekmektedir (Gujarati, 
2003). Modelde kullanılan değişkenler, IPS ve PP-Fisher Birim Kök Testleri ile birim kök test 
sınamasına tabi tutularak durağan olup olmadıkları araştırılmıştır. Yapılan birim kök testleri 
sonuçları Tablo 4’ te verilmiştir. 

 
Tablo 4. Birim Kök Testleri 

a: %1 anlamlılık düzeyi 

Değişkenler IPS Birim Kök Testi PP - Fisher Chi-square 
Birim Kök Tesi 

Sabitli Sabitli/Trendli Sabitli Sabitli/Trendli 
LOGÖSYO -11.9713a -10.3742a 105.027a 113.582a 
ÖTV -7.20787a -30.0266a 116.349a 127.757a 
TVK -5.18467a -18.2201a 105.107a -18.2201a 
TVLOG -6.67486a -18.5852a 143.874a 132.163a 
AK -14.0820a -10.3607a 83.6487 98.9994a 
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Tablo 4’ te göre tüm serilerin sabitli ve trendli modellerde durağan oldukları 
gözlemlenmiştir.   

Lojistik regresyon analizi veri setini oluşturan değişkenler arasında çoklu bağlantı 
sorunu olmadığı varsayımına dayanmaktadır. Analizlerde çoklu panel lojistik regresyon 
modeli kurulacağından varsayımın doğruluğu araştırılmalıdır. Durağan oldukları tespit edilen 
değişkenler üzerinde herhangi bir oynama yapılmadan ve lojistik regresyon analizine 
geçilmeden önce çoklu doğrusal bağlantı hatası araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 5’ 
te verilmiştir. 
Tablo 5. Çoklu Doğrusal Bağlantı Testleri İçin VIF Değerleri 
Bağımsız 
Değişkenler 

VIF VIF Tolerans 

LOGÖSYO 3.03    1.74     0.3303    
ÖTV 2.75   1.66     0.3631       
TVK 1.13  1.06     0.8827       
TVLOG 1.39  1.18     0.7204 
AK 1.34  1.16     0.7486       
Mean VIF       1.93  
 

Tüm bağımsız değişkenlere ait VIF (varyans inflation factor) değerleri ve ortalama 
VIF (mean VIF) değeri 5’ in altın olduğundan bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal 
bağlantı sorunu bulunmamaktadır. 
 
4.3.2. Panel Lojistik Regresyon Analiz Sonuçları 

Serilerin durağan olduğunun ve çoklu doğrusal bağlantı hatası olmadığının tespiti 
üzerine veriler panel lojistik regresyon modeli ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 6’ 
da gösterilmektedir. 
Genel regresyon denklemi: 
 

Ln [
𝑃(𝐷𝑁𝑍)

1−𝑃(𝐷𝑁𝑍)
] = α0 + α1 [TVLOG]+ α2 [TVK] + α3[AK]-1 + α4[LOGÖSYO]+ α4[ÖTV]   (I) 

Tablo 6. Çoklu Panel Lojistik Regresyon Analizi Sonuçları 
Değişkenler Katsayı Standart 

Hata 
z- istatistiği p değeri Odds Oranı 

c -24.29984 3.875811 -6.269616 0.0000 7.85e-10    
LOGÖSYO 3.432812 0.832916 4.121437 0.0000 10.36203    

ÖTV -0.076884 0.021964 -3.500484 0.0005 .9549183    
TVK 0.337243 0.094040 3.586177 0.0003 1.360545    

TVLOG 0.803603 0.119901 6.702234 0.0000 2.275454    
AK 0.031455 0.012290 2.559405 0.0105 1.016982    

 

Number of obs   =  216 
LR chi2(5)      = 100.97 
Prob> chi2     = 0.0000 

Pseudo R2       
= 0.3402 

 

Çoklu panel lojistik analizinde tüm değişkenler istatistiki olarak %1 anlam 
seviyesinde önemli bulunmuştur. LOGÖSYO, TVK, TVLOG ve AK değişkenleri ile kar payı 
dağıtma olasılığı arasında pozitif ilişki tespit edilirken, ÖTV değişkeni ile kar payı dağıtma 
olasılığı arasında negatif ilişki tespit edilmiştir.  
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Bağımlı değişkeninin bağımsız değişkeninin etkisi ile kaç kat daha fazla gözlenme 
olasılığına sahip olduğunu belirterek lojistik regresyon sonuçlarını daha anlaşılır kılan oran 
odds oranıdır (Girginer ve Cankuş, 2010).  Çalışmada odds oranı kar payı dağıtma 
olasılığının, dağıtmama olasılığına oranıdır. Tablo 6’ da TVLOG değişkeni odds oranının 
2.28 (p=0,000) bulunması, bankaların toplam varlık büyüklükleri bir birim arttığında kar payı 
dağıtma olasılıklarının 2.28 kat artacağını göstermektedir. Odds oranına ait bilgiler ışığında ve 
diğer değişkenler sabit kalmak koşulu ile; Aktif karlılığında (TVK) (odds=1,36) bir birim artış 
kar payı dağıtma olasılığını 1,36 kat, öz sermaye yeterlilik oranında (LOGÖSYO) bir birim 
artış 10,36 kat, aktif kalitesinde (AK) bir birim artış ise kar payı dağıtma olasılığını 1.01 kat 
arttırmaktadır. Kar payı dağıtma olasılığı ile toplam kaynaklar içerisindeki öz kaynak oranı 
arasında negatif ilişki söz konusu olduğundan, bir birim artış kar payı dağıtma olasılığını 0.95 
kat azaltmaktadır. 

Lojistik regresyon analizi sonucunda değerleri Tablo 6’ da verilen, toplam varlıkların 
doğal logaritması (TVLOG), aktif karlılığı (TVK), öz sermaye yeterlilik oranı (LOGÖSYO), 
öz kaynak/toplam varlık (ÖTV) ve aktif kalitesi (AK) değişkenleri için lojistik regresyon 
modeli; 

Ŷ = -24,299 + 3.432[LOGÖSYO] - 0.076[ÖTV] + 0,337[TVK] + 0,803[TVLOG] +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
0.031[AK]  

 (II) 
olarak bulunmuştur. 

Karşılaştırmalı analiz ve panel lojistik regresyon analizi ile elde edilen kar payı 
ödeme olasılığı ile büyüklük, aktif karlılığı ve aktif kalitesi arasındaki pozitif ilişki yapılan 
ampirik çalışmaların sonuçlarını destekler niteliktedir (Fama ve French, 2001; DeAngelo ve 
diğerleri, 2006). Yaşam döngüsünün gelişme aşamasındaki büyüme fırsatları yüksek ve 
karlıkları düşük olan küçük işletmelerin kar payı dağıtma olasılığı düşük iken yaşam 
döngüsünün olgunlaşma aşamasında, yatırım fırsatları düşük, karlılıkları yüksek olan büyük 
işletmelerin kar payı dağıtma olasılıkları yüksektir. Aktif karlılığı artan bankaların kar payı 
ödeme olasılıkları yaratılan nakit akımı ile artmaktadır. Başarılı bir aktif ve risk yönetimi, 
aktif kalitesini arttırarak karlılığa önemli katkılar sağlayarak kar payı dağıtma olasılığını 
arttırmaktadır. Aktif kalitesinin artması karlılığa ve kar dağıtım kararlarına önemli katkılar 
sağlasa da toplam varlıklar içerisinde artan krediler likidite ve kredi riskini beraberinde 
getirmekle birlikte aktif yönetiminin başarısız olduğu hallerde problemli varlıkların (tahsili 
gecikmiş, yeniden yapılandırılmış, idari/ kanuni takibe alınmış vb.) artması da muhtemel 
olacaktır.  

2010 yılında yayınlanan Basel III kriterleri bankalar için niteliği ve niceliği 
arttırılmış sermayeyi öngörmektedir. Bu kapsamda 2019 yılında sermaye tanımlamalarında 
yapılan değişikler ile çekirdek sermaye (common equity) oranının %7’ ye, Tier 1 sermaye 
%8,5 ’e ve toplam yasal sermayenin de %10.5’e kademeli olarak yükseltileceği 
beklenmektedir. Basel III ana sermayede (Tier 1) yer alan ve zarar karşılama potansiyeli 
yüksek olan unsurları çekirdek sermaye olarak tanımlamıştır. Çekirdek sermayenin en önemli 
kalemlerinden biri de dağıtılmamış karlar kalemidir. Basel kriterlerine göre çekirdek sermaye 
oranının %7 ye kademeli yükseltilecek olması ve bu kriterlerin sermaye yeterlilik oranı asgari 
oranının altında kalan bankaların kar payı dağıtımını sınırlaması bankaların daha fazla kar 
payı dağıtımı için daha fazla sermaye yeterlilik oranına sahip olmasını gerektirmektedir. 
Çalışmanın sonuçları bu öngörüler ile uyumludur. Sonuçlar kar payı dağıtma olasılığını 
pozitif yönde en fazla etkileyen değişkenin öz sermaye yeterlilik oranı olduğunu ortaya 
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koymaktadır (odds: 10,36). Sermaye yeterlilik oranı düşük olan bankaların kar payı ödeme 
olasılıkları, sermaye yeterlilik oranı yüksek olan bankalara göre 10 kat daha düşüktür.   

Öz sermaye/ toplam varlık oranı ile kar payı dağıtma olasılığı arasındaki ilişki ise 
negatif bulunmuştur. Yapılan birçok çalışmada toplam varlıklar içerisindeki öz kaynak oranı 
ile karlılık arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Pozitif ilişkinin gerekçesi ise sağlam bir 
öz sermaye yapısının işletmenin karlılığını arttırarak kar payı dağıtma olasılığını arttıracak 
olmasıdır. Ancak literatürde öz kaynak/toplam varlık oranı ile karlılık ve kar payı dağıtım 
olasılığı arasında negatif ilişki tespit etmiş çalışmalarda vardır (Asthanasoglou ve diğerleri, 
2006; Wasiuzzaman ve Tarmizi, 2010). Denge teorisinde vergi kalkanı kavramı ile de 
açıklandığı gibi öz sermaye/ toplam varlık oranının yüksek olması borçların vergi tasarrufunu 
azaltarak karlılığı ve kar payı dağıtma olasılığını negatif etkileyebilecektir. Bir başka deyişle, 
toplam kaynaklar içerisinde borç oranının artması bankaların vergi kalkanından 
yararlanmasına olanak sağlayarak karlılıklarında ve kar payı dağıtma olasılıklarında artışa 
neden olabilmektedir. 
6. Sonuç 

M&M (1961) işletme değerinin kar payı dağıtım kararlarından bağımsız olduğunu 
ilintisizlik teorisi ile ortaya koymuştur. Etkin piyasa koşulları varsayımı altında geliştirilen bu 
teori kar payı teorilerinde önemli bir yere sahip olmuş ve bir çok ampirik çalışma ile test 
edilmiştir. Ancak vergiler, işlem maliyetleri, temsil maliyetleri, asimetrik bilgi sorunu gibi 
piyasa aksaklıklarının var olmadığı bir piyasanın mümkün olmadığını savunan araştırmacılar 
bu aksaklıkların varlığı altında çeşitli teoriler geliştirilmiştir. Bunlardan başlıcaları; “eldeki 
kuş-daldaki kuş, vergi etkisi, işaret teorisi, müşteri etkisi, karşılama teorisi” dir. 

Etkin olmayan piyasalarda kar payı dağıtım kararları işletmenin yaşam dönüsünde ki 
yerine, yatırım fırsatlarına, kazanç gücüne, likidite durumuna ve hissedarların beklentilerine 
göre şekillenecektir. Bu karmaşık karar sürecinde elde edilen karın ne kadarının hissedarlara 
kar payı olarak dağıtılacağı, ne kadarının işletme bünyesinde muhafaza edileceğini tespit 
etmek ise finans yöneticisinin en önemli görevlerinden biridir. 

Bu çalışma ile finansal piyasaların en önemli aktörlerinden biri olan bankaların kar 
payı dağıtım kararlarında etkili olabilecek finansal değişkenler tahmin edilmeye çalışılmıştır. 
2007-2012 yılları arasında Türkiye’ de faaliyet gösteren bankaların kar payı dağıtım kararları 
incelerek toplanan veriler çoklu panel regresyon yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışma ile elde 
edilen sonuçlar literatürde yapılan birçok araştırmanın sonuçlarına benzer niteliktedir. İlgili 
dönemde Türkiye’de faaliyet gösteren 38 bankanın kar payı dağıtım kararları incelendiğinde, 
bankaların büyüklükleri, aktif karlılıkları, aktif kaliteleri ve sermaye yeterliliği elde edilen 
karın kar payı olarak dağıtılma olasılığını pozitif yönde etkilerken, toplam sermaye içerisinde 
öz sermayenin artması kar payı dağıtma olasılığını negatif yönde etkilemektedir.  
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ŞEMSEDDİN AHMED BEY ve (H. 904) 1498 TARİHLİ VAKFİYESİNE GÖRE 

YENİCE-İ VARDAR VAKFI* 
 

Ayşegül KILIÇ** 
 
Öz 
Şemseddin Ahmed Bey, ünlü Osmanlı akıncı beyi Evrenos Bey’in muhtemelen Yunanlı bir cariye olan Kiria Anna 
(Bayan Anna)’dan doğma İki Yürekli Ali Bey’in büyük oğludur. Evrenosların merkezi olan ve bugün Yunanistan 
toprakları içerisinde bulunan Yenice-i Vardar (Γιάννιτσα/ Gianntisa)’da ailenin üç neslinin de vakfı bulunmaktadır. 
Evrenos Bey vakfının yanı sıra oğullarından Ali Bey, İsa Bey, Barak Bey ve torunu Ahmed Bey de Yenice-i 
Vardar’da vakıf kuran Evrenoslardandır. Yenice-i Vardar şehrinin gösterdiği gelişmelerin büyük kısmı da Ahmed Bey 
sayesinde yaşanmıştır. Kentin yapısal ve kültürel hayatına katkısı büyüktür. XV. yüzyıl ortalarına kadar şehir 
hayatında askeri karakter baskın iken, bu tarihten itibaren özellikle de Şemseddin Ahmed Bey ile birlikte şehrin 
kültürel kimliği de büyük gelişme göstermiştir. Amacımız, hakkında daha önce çalışma yapılmamış olan Şemseddin 
Ahmed Bey’in kaynaklara yansıyan askeri faaliyetlerini tespit etmek ve ardından (H. 904) 1498 tarihli vakfiyesinin 
ışığı altında Osmanlı tahrir defterleri ve vakıf kayıtlarından da yararlanarak Şemseddin Ahmed Bey’in Yenice-i 
Vardar vakfını ortaya çıkarmaktır. Makalede Ahmed Bey külliyesinin geçirdiği süreç ve mevcut durumu hakkında da 
bilgi verilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Şemseddin Ahmed Bey, Yenice-i Vardar, Şeyh İlahi, vakıf, vakfiye 

 
ŞEMSEDDİN AHMED BEG AND HIS WAQF IN GIANNITSA ACCORDING TO (H. 904) 1498 

DATED WAQFİYE 
 
Abstract 
Şemseddin Ahmed Beg was the grandson of Evrenos Beg, the famous Ottoman raider. His father who was the eldest 
son of Evrenos Beg was Ali Beg who probably was born from a Greek concubine called Kiria Anna (Κύρια Άννα). In 
Giannitsa (Γιάννιτσα/Yenice-i Vardar), today in Greece was called the center of Evrenos family, there were three 
generations’ waqfs from Evrenos dynasty. In addition to Evrenos Beg’s waqf in Giannitsa, from second generation of 
family, Ali, İsa and Barak Begs and also the subject of our paper from third generation Şemseddin Ahmed Beg 
established his waqf. Most of the development of city of Giannitsa was happened due to the period of Şemseddin 
Ahmed Beg. His contribution to the structural and cultural life of the city was important. While until the middle of 
XVth century the military character was dominant at the city life, from this date especially at the period of Şemseddin 
Ahmed Beg, cultural identity of the city had shown great improvement. The purpose of this article is to display the 
military activity of Şemseddin Ahmed Beg which reflected to the sources and according to tax registers, foundation 
records and especially under the light of his waqfiye which is dated 1498 (H. 904) his külliye in Gianntisa will be 
examined and as a result the historical process and current situation of his külliye will be informed in this paper. 
Keywords: Semseddin Ahmed Beg, Giannitsa, Seyh Ilahi, waqf, waqfiye 

 
GİRİŞ 
Ünlü akıncı ailelerinine isimlerini veren liderleri kadar anılmasalar da onların neslinden 

gelenler de önemli faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bu isimlerden biri de Evrenoszâdelerden 
Şemseddin Ahmed Bey’dir. Ahmed Bey, ünlü Osmanlı akıncı beyi Evrenos Bey’in muhtemelen 
Yunanlı bir cariye olan Kiria Anna (Bayan Anna)’dan doğma İki Yürekli Ali Bey’in büyük 
oğludur. Aile şeceresine göre Ali Bey’in Ahmed Bey dışında Hüseyin Bey, Hızır Bey ve Evrenos 

                                                           

* Bu makale 26-28 Ekim 2015 tarihinde Bulgaristan’nın Sofya kentinde düzenlenen 5th International Balkan Annual 
Conferance, The Balkans –Past and Present: Mutual Influences and Interactions Sempozyumu’nda sunulan bildiriden 
genişletilerek hazırlanmıştır. 
** Yrd. Doç. Dr., Trakya Üniversitesi, Balkan Araştırma Enstitüsü, e-mail: aysegulkilic@trakya.edu.tr 
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Bey olmak üzere üç oğlu daha vardır1. Ahmed Bey’in kaç yılında doğduğunu bilemesek de 
Yenice-i Vardar vakfiyesinden (H. 908) 1502 yılının sonlarına doğru vefat ettiğini ve aile 
şeceresine göre Musa, İsa ve Süleyman adlarında üç oğlu olduğunu biliyoruz2. 

Vakfiyesinde “Mücahit ve Hacı” unvanlarıyla kaydedilen Şemseddin Ahmed Bey 
hakkında şecerede şu bilgiler bulunmaktadır3: 

 “Hacı Ahmed Beğ merhum Ali Beğ’in ulu oğludur. İki sancak çekmişdir 
ve Evrenos Beğ vakfına mütevelli olmuşdur. Ve kendiler dahi dört beş pare 
karyeler ve emlak vakf idüb üç yerde ‘imaret ve Yenice’de medrese ve cami’-i 
şerif bina idüb cami’ hareminde merhum Şeyh İlahi Efendi’ye türbe bina idüb 
sene 908 senesinde vefat idüb Hazret-i Şeyh’in yanında medfundur.”  

Şecerede verilen bilgilerden yola çıkarsak iki bölgenin sancak beyi olan Ahmed Bey aynı 
zamanda dedesi Evrenos Bey’in vakfında da mütevellilik görevi yapmıştır. Dört-beş köy ve emlak 
vakfetmiş, üç yerde imaret ve Yenice-i Vardar’da medrese ve cami inşa ettirmiştir. Bu bilgiler 
Osmanlı vakıf kayıtları, defterleri ve özellikle de makalemize konu olan Hicri 904 (1498) tarihli 
vakfiyesiyle de doğrulanmaktadır.  

 
ŞEMSEDDİN AHMED BEY’İN KAYNAKLARA YANSIYAN FAALİYETLERİ 
Ahmed Bey’in hayatı hakkında bilinenler ise oldukça kısıtlıdır. Şecerede verilen bilgiler 

bizim için ayrı bir önem taşıdığı gibi hayatının da bir özeti şeklindedir. Şecereye göre iki bölgenin 
sancakbeyi olarak geçen Ahmed Bey’in ayrıca H. 871 (1466-67) tarihli Tırhala Sancağı’na ait 
icmal defterinin tahririnde görev aldığını biliyoruz4. Sancakbeyi olarak görev yaptığı bölgelerden 
ilki Fatih Sultan Mehmed’in son dönemlerinde H. 883 yılının Recep ayından itibaren (1478- 
Eylül-Ekim) görevde bulunduğu Vulçıtrın sancakbeyliğidir5. Vulçıtrın Sancağı, Kosova’da 
Rumeli Beylerbeyiliğine bağlı olarak 1462 yılında kurulan ilk sancaktır ve Kosova bölgesinin 
önemli bir kısmını içine almaktadır6. Sancakbeyi olarak görev yaptığı diğer bölge ise bugün 

                                                           

1 Heath W. Lowry-İsmail. E. Erünsal, Yenice-i Vardar’lı Evrenos Hanedanı: Notlar ve Belgeler, Bahçeşehir 
Üniversitesi yay. İstanbul 2010, s. 13. 
2 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, EV.VKF. Dosya No: 19, Gömlek No: 11; H. Lowry-İ. Erünsal, a.g.e., s. 46, 126. 
3 H. Lowry-İ. Erünsal, a.g.e., s. 46-47. 
4 Halil İnalcık, Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar I, TTK Ankara 1995, s. 145, dn. 40; Fahamettin Başar, 
“Evrenosoğulları”, DİA, c. XI, İstanbul 1995, s. 540. 
5 H. İnalcık, Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar I,, s. 152, dn. 71. Vulçıtrın, Kosova’nın başşehri Priştine ile 
Mitroviça arasında kaynaklarda Kosova Sahrası adı verilen düzlüğün kuzey kenarında, Priştine’nin 27 km. 
kuzeybatısında ve Mitroviça’nın 10 km. güneydoğusunda kurulmuştur. Bkz. Muhammet Aruçi, “Vulçıtrın”, DİA, s. 
132. 
6 İsmail Arslan, “19. Yüzyıl Ortalarında Balkanlarda Bir Osmanlı Kasabasının Sosyo-Ekonomik Yapısı: Vulçıtrın”, 
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, c. XII/II, Kış 2012, s. 410. http://tdid.ege.edu.tr/files/dergi_12/IsmailArslan.pdf 
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Bulgaristan sınırları içerisinde bulunan Vidin Sancakbeyliği’dir7. Hatta 1502’de Ahmed Bey vefat 
ettiği zaman Vidin kenti Macar saldırılarına maruz kalmıştır8. Büyük ihtimalle Vidin’e Macar 
saldırısının sebebi bölgenin koruyucusu Sancakbeyi Ahmed Bey’in vefatından kaynaklanıyor 
olmalıdır.  

Şemseddin Ahmed Bey’in kaynaklara yansıyan askeri faaliyetleri oldukça az olduğu gibi 
verilen tarihler itibarıyla da tartışmaya açıktır. Örneğin Arnavutluk’ta bulunan Akçahisar (Krujë) 
kalesinin fetih başarısı, bu süreci uzun uzun anlatan İbn-i Kemal’in, ayrıca Oruç Bey, Hoca 
Saadettin ve Müneccimbaşı’nın eserlerinde Ahmed Bey’in başarısı olarak kaydedilmiştir9. 
Hikayeye göre Ahmed Bey, Akçahisar’da diğer beylerle birlikte beklerken, deniz yoluyla 
üzerlerine gelen on binden fazla kafir ile “azim cenk” yapmış ve düşmana karşı büyük zafer 
kazanmıştır. Ahmed Bey kendisine verilen bu görev üzerine “savaşla bir taşı alınmaya kabil 
olmayan” Akçahisar kalesini iki yıl boyunca kuşatmıştır10. İbn-i Kemal’e göre kale öyle 
korunaklıdır ki ne içeriden kimse çıkabilir ne de dışarıdan biri içeriye girebilir. Hikayeye göre, bir 
gün Venedik’ten gemiyle gelen yardımların içeri gireceğini bir casus Ahmed Bey’e gelerek haber 
verir. Ahmed Bey bu haber üzerine yanına aldığı iki bölük yiğit ile birlikte gelenleri deniz 
kenarında karşılar. Denizden karaya çıkarlarken yaklaşık on bin kadar zırhlı ve güçlü piyadeler 
Ahmed Bey ve akıncıları tarafından mağlup edilmiştir ki meydan kan gölüne dönmüş, şiddetli 
şekilde akan kanlar denize dökülmüştür. Venedik piyadelerinin mallarını yağmaladıkları gibi 
yerlerine geçmişler ve kalenin içerisine ancak bu şekilde girebilmişlerdir. Bu sırada yiyecekleri 
tükenen ve çaresiz kalan kale halkı ise daha fazla direnemeyerek H. 882 (1477-78) tarihinde kaleyi 
teslim etmiştir11. Bu hikayede her ne kadar Ahmed Bey’in zorluklarla kazandığı uzun uzun 
anlatılan Akçahisar kalesinin fetih hikayesi 1477-78 olarak tarihlendirilse de erken dönem 
Osmanlı kronik yazarlarından Aşıkpaşazâde ve Neşri’nin eserlerinde ise kalenin, Sultan II. 
Murad’ın bizzat katıldığı ve Şehzade Mehmed’in de bulunduğu zorlu bir sefer ile iki ay 

                                                           

7 Aile şeceresinde Ahmed Bey’in Vidin Sancakbeyi olduğu kayıtlıdır. Bkz. H. Lowry-İ. Erünsal, a.g.e., s. 37, 40, 46. 
8 Machiel Kiel, “Vidin”, DİA, c. 43, s. 105. 
9 Oruç Beğ Tarihi, (Osmanlı Tarihi -1288-1502), Haz. Necdet Öztürk, Çamlıca Yay., İstanbul 2008, s. 129; Hoca 
Saadeddin, Tâcü’t-tevârîh, c. I, İstanbul 1279, s. 563; Müneccimbaşı Derviş Ahmed, Sahâ’ifü’l-ahbâr, c. III, İstanbul 
1321, s. 396; İbn Kemal, Tevârih-i Âl-i Osman VII. Defter, Haz. Şerafettin Turan, TTK Ankara 1991, s. 444; J. Von. 
Hammer, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, c. I, İlgi Kültür Sanat Yay., İstanbul 2007, s. 263-264; İ. H. Uzunçarşılı, 
Osmanlı Tarihi, c. II, TTK Ankara 1988, s. 123; Halil İnalcık, “Mehmed II”, DİA, c. XXVIII, s. 402. Anonim 
Osmanlı Kroniği’nde Arnavutluk fethinde Evrenos Beğ-oğlı Ali Beğ’in fethe liderlik ettiği, Sinan Paşa, İshak Bey, 
Turhan Bey ve diğer beyleri toplayıp önlerine düşerek Arnavutluk seferinde “Arnavud vilâyetine akın idüp bî-nihâyet 
mal-ı ganîmet getürdü, hicretün 839 yılında” denilmektedir. Bkz. Anonim Osmanlı Kroniği (1299-1512), Haz. Necdet 
Öztürk, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 2000, s. 76-77. 
10 İbn Kemal, Tevârih-i Âl-i Osman VII. Defter, s. 441-444. 
11 İbn Kemal, Tevârih-i Âl-i Osman VII. Defter, s. 444; Hoca Saadeddin, Tâcü’t-tevârîh, c. I, s. 563; Müneccimbaşı, 
Sahâ’ifü’l-ahbâr, c. III, s. 396; Hammer, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, c. I, s. 263-264; İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı 
Tarihi, c. II, TTK Ankara 1988, s. 123. 
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mücedelenin ardından H. 851 (1447-48) tarihinde alındığı kayıtlıdır12. Ancak Arnavutluk’ta 
Osmanlı hakimiyeti hakkında günümüze ulaşan ilk tahrir defterinin kayıtlarını da değerlendiren 
Halil İnalcık’a göre, H. 835 (1431) tarihli Arvanid Sancağı Defteri ilk defter olmayıp, bölgeye ait 
ilk tahririn Çelebi Mehmed döneminde yapılmış olduğundan bahseder13. Arvanid ve Premeti 
defterlerindeki kayıtlardan yola çıkarak tahririn yapıldığı 1431 yılında Ahmed Bey’in babası 
Evrenosoğlu Ali Bey’in sancakbeyi olarak bölgede görev yaptığını da tespit etmiştir14. Akçahisar 
da bu tarihte Arvanid ili sancağı vilayetlerinden biri olarak kayıtlıdır ve hatta halkın bazı 
vergilerden muaf olduklarını gösteren temessükler verilmiştir15. 1437-1438 tarihinde ise 
Arnavutluk’taki İskender Bey, Osmanlının Akçahisar kadısı olarak geçmektedir. Öyle görünüyor 
ki Osmanlı kaynaklarında farklı fetih tarihlerinin geçiyor olması, bölgede çıkan isyanları 
bastırmak için gönderilen akıncı beylerinin başarı hikayelerinden ibarettir. Akçahisar’ın 
Evrenosoğlu Ali Bey tarafından alındığını oğlu Ahmed Bey’e ait makalemizin de konusu olan 
1498 tarihli Yenice-i Vardar vakfiyesindeki bir kayıt da desteklemektedir. Vakfiyeye göre Ahmed 
Bey’e babasından intikal eden vakıf mülkleri arasında, vakfın akaratı olan dükkanların bulunduğu 
Akçahisar da kalmış ve Ahmed Bey’in Yenice-i Vardar vakfına dahil olmuşlardır16. Kısaca askeri 
başarıları hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz Ahmed Bey hakkında Osmanlı 
kroniklerindeki hikaye bir akıncı beyi olarak ne kadar başarılı olduğunu vurgulamaya çalışsa da 
büyük ihtimalle çıkan bir isyanı bastırmak için gösterdiği başarının Osmanlı kaynaklarında akis 
bulan bir yansımasıdır. 

Şemseddin Ahmed Bey, 1462 yılında babası Ali Bey ve kardeşi Evrenos Bey ile birlikte 
Fatih’in Eflak seferine katılmıştır. Turahanoğlu Ömer Bey, Mihaloğlu Ali Bey, Malkoçoğlu Bali 
Bey ve onlar gibi birkaç güçlü yüksek haysiyet sahibi beylerle birlikte yapılan Eflak Seferi’nde, 
Evrenosoğlu Ahmed Bey ordunun sağ kanadını oluşturuyordu17. Ahmed Bey’in kardeşi Evrenos 
                                                           

12 Âşıkpaşazâde, Tevârih-i Al-i Osmân, İstanbul Matba’a-i Amire, Hicrî 1332, s. 133-134; Âşıkpaşazâde, 
Osmanoğulları’nın Tarihi, Haz. Kemal Yavuz-M. A. Yekta Saraç, İstanbul 2003, s. 476-477 (bab 118); Mehmed 
Neşrî, Neşri Tarihi (Kitâb-ı Cihan-nümâ), I, Haz. F. R. Unat-M. A. Köymen, T.T.K. Ankara 1995, s. 656-659; 
Mevlâna Mehmed Neşrî, Cihânnümâ (Osmanlı Tarihi 1288-1485), Haz. Necdet Öztürk, İstanbul 2008, s. 298-299. 
İbn-i Kemal’in iddiasına göre yapılan bu sefer başarısızlıkla sonuçlandığı için Fatih döneminde yeni bir seferin 
yapılmasına sebep teşkil etmiştir. İbn-i Kemal’in bu iddiasını XV. yüzyıl Bizans Kronik yazarlarından 
Chalkokondyles de desteklemektedir. Karş. İçin bkz. İbn Kemal, Tevârih-i Âl-i Osman VII. Defter, s. 441; Ferhan 
Kırlıdökme Mollaoğlu, Laonikos Chalkokondyles’in Kroniği ve Değerlendirilmesi (V-VII. Bölümler, Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2005, s. 205-206. 
13 Halil İnalcık, H. 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, TTK Ankara 1987, s. XIV-XV. 
14 Hatta H. İnalcık’a göre Ali Bey’in Arnavutluk’taki görevi 1424 tarihine kadar indirilebilir. Daha fazla bilgi için bkz. 
Halil İnalcık, “Arnavutluk’ta Osmanlı Hâkimiyetinin Yerleşmesi ve İskender Bey İsyanının Menşei”, Fâtih ve 
İstanbul, c. I, S. II, İstanbul 1953, s. 156-157. 
15 H. İnalcık, a.g.e., s. XV. 
16 BOA, EV.VKF Dosya No: 19, Gömlek No: 11. 
17 Tursun Bey, Târîh-i Ebü’l-feth, Haz. Mertol Tulum, Baha Matbaası, İstanbul 1977, s. 114; İbn Kemal, Tevârih-i Âl-
i Osman VII. Defter, s. 210-211. Neşri’de Eflak seferi anlatılırken ya da ardından yaşanan Arnavutluk seferinde 
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Bey de daha sonraları onlara katılarak destek olmuş ve sefer sonunda bol ganimet ele geçirilmiştir. 
Her ne kadar Kazıklı Voyvoda (Vlad Tepeş) kaçmayı başardıysa da sonunda kendi kölelerinden 
biri tarafından öldürülmüştür18. 

Arnavutluk’ta devam eden fetih sürecinde Evrenosoğlu İsa Bey tarafından alınan ancak 
tekrar elden çıkan19 İşkodra’nın yani Arnavutluk İskenderiyesi’nin fetih başarısı Ahmed Bey’e 
kısmet olmuştur20. Yüksek bir dağ üzerinde olan ve üç tarafı kalelerle çevrili İşkodra’nın 
dağlarından ve sarp geçitlerinden top geçirmek mümkün olmadığından top fırınları kurularak 
toplar buralarda dökülmüştür21. Ayrıca fetih öncesinde Venedik’den gelecek yardımı önlemek ve 
erzak teminini kesmek amacıyla Bojana Nehri’nin her iki tarafına gece gündüz çalışılarak sadece 
on iki günde kule yapılmıştır22. Müneccimbaşı’na göre Rumeli Beylerbeyi Davud Paşa, Gölbaşı 
kalesini, Anadolu Beylerbeyi Süleyman Paşa Dirgos Hisarını feth etmişler ve sonra kuvvetler 
birleşerek Leş Hisarını aman ile ele geçirmişlerdir. Bu esnada İşkodra’nın savunması için yardıma 
gelen Venedik kuvvetleri katl ve esir edilmişlerdir. Bu süreçte Ahmed Bey’in yaz kış demeden 
kaleyi kuşatmaya devam etmesi neticesinde zor durumda kalan halk artık açlığa tahammül 
edemeyerek haber gönderip aman dilemiştir. Böylece İşkodra, Ahmed Bey marifetiyle 1479 
yılının Ocak ayında bir ahidnâme ile Osmalılara teslim edilmiştir. Bu başarının ardından Ahmed 
Bey önce İstanbul’a giderek Sultan II. Mehmed’e hürmetlerini bildirmiş ve ardından Mora 
diyarına akınla görevlendirilmiştir23. İbn Kemal 1480-81 yıllarında Mora’da seferde olduğunu 
bildiğimiz Ahmed Bey’in yanında dört bin azap ve altı bin de akıncısının olduğunu kaydetmiştir24. 
Akıncıların XV. yüzyıldaki sayılarının kırk bin kişi civarına düştüğünü gözönüne aldığımızda, 
aynı dönem  için on bin kadar askeriyle Ahmed Bey’in oldukça güçlü bir akıncı lideri olduğunu 
anlayabiliriz25. 

Bu süre zarfında Fatih’in ölümü nedeniyle İbn-i Kemal’in eserine yansıyan Ahmed Bey 
hakkındaki bir menkıbe dikkati çekmektedir26. Menkıbeye göre Evrenosoğlu Ahmed Bey’in 

                                                                                                                                                                                              
sadece Ahmed Bey’in babası Ali Bey’in adı geçmektedir. Bkz. Neşri, Kitâb-ı Cihan-Nümâ, c. II (Unat-Köymen), s. 
756-757; Neşri, Cihânnümâ, (N. Öztürk), s. 261, 286; Hammer, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, c. I, s. 252. 
18 Hammer, a.g.e., s. 253. 
19 Atsız, Âşık Paşaoğlu Tarihi, MEB, İstanbul 1992, s. 103. 
20 Aşıkpaşazâde, Neşri ve Oruç Bey tarihinde Arnavutluk İskenderiyesi’nin fetih süreci anlatılırken bu görevin 
öncelikle Gedik Ahmed Paşa’ya verildiği ancak onun ihmalkâr davranışları neticesinde hapsedildiği hikâyesi 
anlatıldıktan sonra fethin gerçekleşme aşamasında ise isim verilmeden başarının gazilere atfedildiğini görüyoruz. Bkz. 
Atsız, Âşık Paşaoğlu Tarihi, s. 544; Neşri, Cihânnümâ, (N. Öztürk), s. 365; Oruç Bey, Oruç Bey Tarihi, s. 129-130. 
21 Atsız, Âşık Paşaoğlu Tarihi, s. 159; Müneccimbaşı, Sahâ’ifü’l-ahbâr, c. III, s. 397. 
22 İbn Kemal, Tevârih-i Âl-i Osman VII. Defter, s. 458; İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. II, s. 72. 
23 Müneccimbaşı, Sahâ’ifü’l-ahbâr, c. III,  397; İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. II, s. 224. 
24 İbn Kemal, Tevârih-i Âl-i Osman VII. Defter, s. 524. 
25 Oruç Bey, Oruç Bey Tarihi, s. 58, 61. 
26 İbn Kemal, Tevârih-i Âl-i Osman VII. Defter, s. 536-537. 
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himayesindeki Arnavud ilinin Göreleş nahiyesinde İbn-i Kemal’in tabiriyle “inâd ve nihâyet-i 
fesâdla mevsûf bed-nijâd” olan Arnavutlar isyan çıkarırlar. Ahmed Bey, Sultan Mehmed Han’ın 
ölümünden bihaber bölgesinin güvenliği için çalışırken, yanında bulunan âkil kişilerden biri 
halvetine gelerek o gün yaşadığı garip bir olayı kendisine anlatır. Bölgede daha önce hiç 
görmediği, bura halkından olmayan bir şahsın yanına gelerek: “Ne turursun? Yund osurdı” 
dediğini anlatır. Ahmed Bey gelen bu ilginç şahsın haberini ise şöyle yorumlar: “Gördüğün, 
Evrenos Beğ’ün rûhıdur ki mütemessil olub kendüyi ol yüzden sana izhâr etmişdir. Ol ‘ibâret-i 
şenî’a bir hâdise-i fezî’adan ta’bîrdir; varsa Hudâvendigâr dünyâdan getmişdir!”. Ahmed Bey ile 
dedesi Evrenos Bey arasında bu menkıbe yoluyla kurulan bağlantı, Evrenos ailesinin kuşaklar 
boyunca gaziler arasındaki etkisini ve akıncılar arasındaki nüfuzunun ne kadar canlı kaldığını 
göstermesi bakımından önemlidir. Ayrıca Ahmed Bey’in de dedesinin nüfuzunu bu menkıbe 
yoluyla meşruiyet kaynağı olarak da kullandığını görüyoruz. Evrenos’un ruhunun hala yaşadığına 
ve aralarında gezdiğini anlatan bu menkıbe, uc kültürünü ve bu kültürün Evrenos Bey gibi önemli 
isimleri yaşatma çabalarını göstermesi bakımından da önemlidir. Hikayenin devamında Ahmed 
Bey, gelen haberle sultanın öldüğüne kanaat getirdiği için Arnavud diyarında haber duyulmadan 
harekete geçer. Ancak hikaye odur ki sultanın öldüğü haberi mezkur diyarda hızla yayılmış ve 
hazırlıklarını yapmışlardır. Hikayenin sonu ise şöyle biter: Râvi eyidür: Evrenos Beğ’ün işâreti ve 
Ahmed Beğ’ün ferâseti dinlenmeseydi ol vartadan bir ahed kurtulsa olmazdı; îl kâfiri el-bir idüb 
hepsi ha-hâzır oldukdan sonra uçar kuş dahi olursa ol derbend içinden yol bulsa olmazdı”. 
Menkıbede geçen kafirlerin dahi Sultanın ölüm haberini almışken Ahmed Bey’in duymamış 
olması elbette düşünülemez. Ancak bizim için önemli olan rivayetten ziyade XV. yüzyıla ait bir 
eserde Ahmed Bey şahsında atası Evrenos Bey’in uç kültüründe ve akıncılar üzerindeki etkisinin 
kaybolmadığını gözler önüne sermesidir.  

Yukarıda naklettiğimiz Fatih’in ölümü neticesinde anlatılan menkıbeden sonra ölümünü 
aktaran İbn-i Kemal’in eseri dışında kaynaklarda Ahmed Bey hakkında bilgi bulunmamaktadır. 
İbn-i Kemal belki asker kökenli olduğundan belki de Ahmed Bey ile tanıştığından dolayı bu akıncı 
beyine eserinde daha çok yer vermiştir. Menkıbenin anlatıldığı dönemden ölümüne kadar geçen 
yaklaşık yirmi bir yıllık süre içerisinde büyük başarıla imza atarak kaynaklarda adından 
bahsettirmediğine göre bu süreyi vakfının da bulunduğu Yenice-i Vardar’da geçirdiğini tahmin 
ediyoruz. İbn-i Kemal, çağdaşı olan Şemseddin Ahmed Bey’in vefatı için üzüntüsünü eserinde 
uzun uzun dile getirmiştir. Sultan Murad Han zamanından kalma, benzerlerinden üstün, 
serdarların muazzamlarından ve muhteşem bir başkumandan olarak nitelendirir27: 

“Sabıkâ zikr olunan senenin evvelinde (H. 908) emîr-i sahib-i tedbîr ve pîr-i rûşen-zamîr 
Evrenos Beğün nebîresi ‘Ali Beğoğlu Ahmed Beğ vefât itdi, gar-ı pür gurûr-ı zahmetden dâr-ı 
sürûr u râhata gitdi. Reh-zen-i ecel kârbân-ı emelinün yolun urdı ve sarsar-ı memât harmen-i 
hayâtın tağıtdı. Mezkûr emîr ki, sahib-i şemşîr ü tedbîr ve nâsıb-ı livâ-yı gazâ idi. Meydân-ı 
rezmde dilîr-i saff-ârây ve zaman-ı hazmde pîr-i âsaf-raydı”. 

                                                           

27 İbn Kemâl, Tevârîh-i Âl-i Osmân, VIII. Defter (Transkripsiyon), Haz. Ahmet Uğur, TTK Ankara 1997, s. 230. 
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H. 904 (1498) TARİHLİ VAKFİYESİNE GÖRE ŞEMSEDDİN AHMED BEY’İN 
YENİCE-İ VARDAR VAKFI 

Evrenosların merkezi olan ve bugün Yunanistan toprakları içerisinde bulunan Yenice-i 
Vardar (Γιάννιτσα/ Gianntisa)’da ailenin üç neslinin de vakfı bulunmaktadır. Evrenos Bey 
vakfının yanı sıra ikinci kuşak oğullarından Ali Bey, İsa Bey, Barak Bey ve torunlarından Ali 
Bey’in oğlu Şemseddin Ahmed Bey de Yenice-i Vardar’da vakıf kuran Evrenoszâdelerdir28. Kent, 
fethi gerçekleştiren Evrenos Bey ve onun neslinden gelenlerin kurmuş oldukları vakıflarla 
şehirleşmeye başlamış ve zamanla askeri ve kültürel bir merkez haline gelmiştir. Hatta Osmanlı 
ordusunun Yunanistan, Arnavutluk ve Sırbistan seferlerinde toplanma noktası olması bakımından 
askeri anlamda ayrı bir öneme de sahiptir29. Kent, Evrenosoğulları’nın burada yaptırmış olduğu 
vakıf eserleri çerçevesinde gelişerek, kısa zamanda bir Türk-İslâm şehri niteliği kazanmıştır.  

Yenice-i Vardar şehrinin gösterdiği gelişmelerin büyük kısmı ise Ahmed Bey döneminde 
yaşanmıştır. XV. yüzyıl ortalarına kadar şehir hayatında askeri karakter baskın iken, bu tarihten 
itibaren özellikle de Evrenos Bey’in torunu Ahmed Bey ile birlikte şehrin kültürel kimliği de 
gelişme göstermiştir30. Fethin ardından aile üyeleri tarafından kurulan vakıflarla fethin 
sağlamlaştırılması sağlandığı gibi, gelen kolonizatör gazi ve dervişlerle de kentin kültürel kimliği 
geliştirilmiştir. Kent, burada doğmuş olan ya da burada yolu kesişen 20’ye yakın şaire ev sahipliği 
yapmıştır31. Bu isimlerden en önemlisi ise Nakşibendi tarikatının Rumeli’de yayılmasında etkili 
olan ve 1490’da vefatında Yenice-i Vardar’da defnedilen Şeyh Abdullah İlahî’dir32. Hoca 
Semerkandi’den Nakşibendi dervişlerini ve İslâm’ın mistik yönünü öğrenen İlahî’nin ünü 
Evrenosoğlu Ahmed Bey’in kulağına kadar gitmiş ve Şeyh İlahi sadece Yenice-i Vardar’da değil, 
Makedonya’nın tamamında etkili olmuştur. Aşıkpaşazâde: “Evrenosbeğzâde Ahmed Beğ Vardar 
Yenicesi’nde inşa ettirdiği dergâha gelmesini ricâ ve niyâz eylemekle oraya giderek 896 tarihinde 
irtihâl etmişdir” kaydını düşerek İlahi’nin Ahmed Bey’in daveti üzerine Yenice-i Vardar’a 

                                                           

28 Yenice-i Vardar’da kurulan Evrenosoğulları vakıfları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ayşegül Çalı, “Bir 
Osmanlı Vakıf Şehri: Yenice-i Vardar”, II. Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi, 22-23 Kasım 
2008, Balkanlarda Bıraktıklarımız, Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği Kültür 
Yayınları Serisi-2, Samsun 2009, s. 32-47. 
29 Vassilis Dimitriadis, “Via Egnatia Üzerindeki Vakıflar”, Sol Kol, Osmanlı Egemenliğinde Via Egnatia (1380-1699), 
Ed. Elizabeth A. Zachariadou, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 1999, s. 96. 
30 Machiel Kiel, “Yenice Vardar (Vardar Yenicesi-Giannitsa)”, Studies on the Ottoman Architecture of the Balkans, 
Variorum, Hampshire 1990, s. 305. 
31 Bu şehirde çoğu XVI. yüzyıla ait olmak üzere, Abdülganî Âgehî (ö. 1577), Aşkî (ö. 1592), Derunî (ö. 1650), Garibî 
(ö. 1547), Günahî (ö. 1677), Hayretî, Hayalî (ö. 1577), İlahî (ö. 1491), Mehmed, Râzî (ö. 1617), Sıdkî, Selman (ö. 
1564), Sırrî (ö. 1585), Şânî, Tâbî, Usûlî, (ö. 1538), Yusuf Sineçâk (ö. 1564) ve Zarî (ö. 1617) gibi yirmi şair Osmanlı 
kültür coğrafyası içinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bkz. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Yay., Mustafa İsen-
Muhsin Macit-Osman Horata-Filiz Kılıç-İ. Hakkı Aksoyak, Ankara 2002, s. 90; M. Kiel, “Yenice-i Vardar”, s. 308. 
32 Şeyh İlahî hakkında bkz. Mustafa Kara-Hamid Algar, “Abdullah-ı İlâhî”, DİA, c. 1, İstanbul 1988, s. 110-112; 
İsmet Zeki Eyüboğlu, Bütün Yönleriyle Tarikatlar Mezhepler Tarihi, Derin Yay., İstanbul 2012, s. 211-212. 
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geldiğini ve burada iken vefat ettiğini doğrulamaktadır33. Ahmed Bey, müridi olduğu ve davetine 
icabet eden Şeyh İlahi adına bir medrese açtığı gibi çocuklarının eğitimini de kendisine emanet 
etmiştir34. Yenice-i Vardar’da inşa ettirdiği, şehre yukarıdan bakan bir tepe üzerine yaptırdığı 
caminin35 bahçesine Şeyh İlahi için bir türbe yaptırmış, kendisi de vefat ettiğinde vasiyeti üzerine 
merhum Şeyh’in yanına gömülmüştür. Evliya Çelebi, yanında sâhibü’l-hayrât Ahmed Beğ’in de 
medfûn olduğu Hazret-i Şeyh İlahi türbesi için: “medrese-i tekye-i dârü’l-hadîs nazargâhında bir 
kârgîr kubbe kurşum ile mestur bir kubbe-i pür-nûr” olarak tasfir ederken, Şeyh’in mezarının bir 
ziyaretgâh haline dönüştüğünden bahseder36. Böylelikle bugüne kadar Ahmed Bey’in türbesi 
olarak bilinen bina üzerinde süregelen tartışmalar da yerini bulmuştur. Açık sarı renkte taşlardan 
inşa edilmiş olan ve üzeri kubbe ile çevirili kare şeklinde iki katlı yapı daha önceleri Ahmed Bey 
türbesi olarak anılmaktaydı. Ancak yayımlanan aile şeceresiyle Evliya Çelebi’nin verdiği bilgileri 
doğrulayan yeni görüşler ortaya çıkmıştır37. Bu doğrultuda Ayverdi’nin de yıllar önce belirttiği 
gibi Ahmed Bey türbesi olarak bahsedilen binanın sıbyan mektebi (ilkokul) olma ihtimali kabul 
edilmiştir38. Hatta son yapılan araştırmalarda “kubbeli taş binanın” XVIII. yüzyıla ait bir 
kurrâhâne yani Kuran okunan yer olduğu tespit edilmiştir39. Semavi Eyice bu yapının Türk duvar 
tekniğine uygun tuğlalarla çevrilen ve kesme taşlarla örgülü gösterişli bir bina olduğunu belirtir40. 

Ahmed Bey, Yenice-i Vardar’da inşa ettirdiği cami, mederese, imaret, han ve hamamdan 
oluşan külliyesini vefatından yaklaşık dört yıl önce 1498 (H. 904) yılında vakfetmiştir41. Külliye 
Yenice-i Vardar’a bizzat davet ettiği şeyh İlahi’nin türbesi etrafındadır. XV. yüzyıla ait günümüze 
ulaşabilen nadir vakfiyelerden olan Ahmed Bey vakfiyesi bugün Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde 
muhafaza edilmektedir. Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti Vakfiyeler kataloğunda yer alan ve yaklaşık 8 
                                                           

33 Âşıkpaşazâde, a.g.e., s. 223, dn. 7. 
34 M. Kiel, “Yenice Vardar”, s. 308, 309; Georgios H. Hionidis, “Ο ΄Οσιος Θεοφάνης Ό Νεός (Ο Εξ Ιοαννίνων 
Πολιούχος της Μακεδονικής Ναούσης, Η Ιδρύσης της Πόλεως και Καταγωγή των Κατοίκων)”, Μακεδονικά, T. 8, 
Θεσσαλονίκη 1968, s. 225.  
35 E. H. Ayverdi, caminin “Ulu Cami” adıyla da anıldığını belirtmektedir. Bkz. Ekrem Hakkı Ayverdi, Avrupa’da 
Osmanlı Mimârî Eserleri, Bulgaristan-Yunanistan-Arnavutluk, c. IV, İstanbul 1981, s. 303. 
36 Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, VIII. Kitap, Haz. Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı-Robert Dankoff, YKY, İstanbul 
2000, s. 79. 
37 Ahmed Bey’in türbesi hakkında değerlendirmeler için bkz. H. Lowry-İ. Erünsal, a.g.e., s. 24-28. 
38 E. H. Ayverdi, a.g.e., s. 304; Ahmed Bey türbesi hakkındaki tartışmalar ve değerlendirmeler için bkz. H. Lowry-İ. 
Erünsal, a.g.e., s. 24-26.  
39 H. W. Lowry, Fourteenth Century Ottoman Realities, In Search of Hâcı-Gâzi Evrenos, Bahçeşehir Unv. Press, 
İstanbul 2012, s. 47-52. 
40 Semavi Eyice, “Gazi Evrenosoğlu Camii ve Türbesi”, DİA, c. XIII, İstanbul 1996, s. 450. 
41 BOA. EV.VKF Dosya No: 19, Gömlek No: 11. Vakfiye ilk defa Ekrem Hakkı Ayverdi tarafından tanıtılarak bir 
özeti yayımlanmış, ayrıca H. Lowry- İ. Erünsal’ın da eserlerine konu olmuştur. bkz. E. H. Ayverdi, a.g.e., s. 303-304; 
ayrıca bkz. H. Lowry-İ. Erünsal, a.g.e., s. 37. 
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metre uzunluğunda olan Arapça vakfiye rulo şeklindedir. Bilindiği gibi büyük ebatlı vakfiyeler 
rulo şeklinde muhafaza edilmekteydi. Vakfiyeler ayrıca vakıf kurucusunun önemine veya vakfın 
çok fazla taşınmazı bulunmasına göre farklı boyutlarda olabiliyordu42. 

1498 yılının Aralık ayında imzalanan Yenice-i Vardar vakfiyesinde kendisine “Mücahit ve 
Hacı Şemseddin Ahmed Bey” şeklinde hitap edilmiştir. Vakfiyede Ahmed Bey’in, Yenice-i 
Vardar, Vodina ve Tatarpazarı’nda birer imaret yaptırdığı ve bunları vakfa dönüştürdüğü 
kayıtlıdır43. Vakfiyede: “Yenice-i Vardar, Vodina ve Tatarpazarı’ndaki bu vakıflar, hiçbir şekilde 
satılamaz, rehin edilemez, miras bırakılamaz, hibe edilemez ve kıyamet gününe kadar 
vakfedilmişlerdir, hiçkimse hiçbirşey yapamaz”44 bilgisi kayıtlıdır. Ahmed Bey’in vakıf köyleri, 
dördü Yenice-i Vadar’da ve biri Karaferye’de olmak üzere beş adeddir ve aşağıdaki tabloda 
gelirleri ile birlikte verilmiştir. Bu köylerden Karaferye’ye (Veria) tabi olan Ağustos köyünün 
tıpkı Evliya Çelebi’nin anlatımında olduğu gibi türlü meyve ağaçlarıyla ve bağlarla dolu cennet 
gibi bir yer olduğu vakfiyede de verilen bilgiler arasındadır. Ağustos kasabasını gezen Evliya 
Çelebi, Selanik Sancağı’nda, Karaferye Kazası’na bağlı bir naiplik olarak adlandıracak ve 
“re’âyası Rum kefereleridir” dediği kasabanın Evrenoslar evkâfından olduğunu da 
doğrulayacaktır45. Hatta bugün Naoussa olarak bilinen Ağustos köyünün, Yunanlı tarihçiler 
tarafından 1423 yılı civarında Ahmed Bey tarafından kurulan bir vakıf köyü olduğu kabul 
görmektedir46. Ayrıca Ahmed Bey’in davetine icabet eden ve çocuklarının da hocası olan 
Nakşibendi tarikatının öncüsü Şeyh İlahi’nin Yenice-i Vardar merkezinden başka Ağustos 
köyünde de bir tekkesi vardı. Bu tekke 1960’lara kadar da Naoussa tütün deposunun civarında 
idi47. 1568 tarihli Selanik Evkâf Defteri’nde ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarında 
karşılaştığımız Ağustos köyünde XVI. yüzyılda ise dört Hristiyan mahalle bulunuyordu48. 

 

                                                           
42 Bir Medeniyetin İzdüşümü Vakıflar, Vakıflar genel Müdürlüğü Yay., İstanbul 2012, s. 55. Eserde eni genelde 20 ila 
30 cm. arasında olan vakfiyelerin boylarının ise 1 metre ile 30-35 metre arasında değiştiği belirtilmiştir. 
43 BOA, EV.VKF Dosya No: 19, Gömlek No: 11.  
44 BOA. EV.VKF No: 19/11. 
45 Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, s. 81. 
46 I. K. Basdravelli, “Ϊστορικά περί Ναούσης έξ ¨Ανεκδότου Χειρογράφου”, Μακεδονικά, T. 3 (1953-1955), s. 127, 
131; V. Demetriades, “Problems of Land-Owning And Population in the Area of Gazi Evrenos Bey’s Wakf”, s. 50; G. 
H. Hionidis, a.g.m., s. 237. 
47 G. H. Hionidis, a.g.m., s. 225. 
48 Ahmed Bey’in vakıf köyleri arasında bulunan Ağustos köyünün mahalle isimleri ise iki defter kaydında 
bulunmaktadır. VGM, Selanik Evkaf Defteri, No: 553, v. 87a-90a; VGM. Defter No: 02411.00040, v. 81. Bu kayıtlara 
göre mahalle isimleri ise: Mahalle-i Ayo Dimitri, Mahalle-i Meri, Mahalle-i Ayo Mina ve Mahalle-i Ayo Yorgi’dir. 
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ŞEMSEDDİN AHMED BEY'İN VAKIF KÖYLERİ VE GELİRLERİ49 

  1519 Tarihinde (TTD 70 ) 1529 Tarihinde (TTD 424) 1568 Tarihinde (EVK. 553) 
  Müslim  Gebran   Müslim Gebran   Müslim Gebran   

Vakıf Kaza Karye Hane Müc. Hane 
Mü
c. Bive Gelir Hane Müc. Ben. Hane Müc. Bive Gelir Hane Müc. Ben. Bive Hane Müc. 

Bi
ve 

Geli
r 

Evkâf-ı Ahmed 
Beğ bin 
Evrenos Beğ 

Yenice-i 
Vardar 

Perükomalan nâm-
ı diğer 
Aflah/Aklah     160   20 22836       137   2 19004         105 92 7 

3007
1 

  
Yenice-i 
Vardar 

Hisar Beği nâm-ı 
diğer Espançe 59 8       9849 59 3         7947 32 12 6         7645 

  
Yenice-i 
Vardar 

Dobruca nâm-ı 
diğer Değirmen ve 
Pınar Başı 1 1 16 5 3 2490     3 9 2 2 1896     10   11 18 1 2415 

  
Yenice-i 
Vardar Bulgar      51 4 5 9133       55   2 7756         50 57 1 8097 

  
Kara 
Ferye Ağustos (Naussa) 11 1 322 22 67 69223               1       546 339 21 

8183
8 

TOPLAM 
GELİR               113531             36603               

1300
66 

                                                           
49 BOA, TTD, No: 70, v. 170; VGM, Selanik Evkaf Defteri, No: 553, v. 65a-67a, 87a-90b; BOA, TTD, No: 424, v. 183-186. Ayrıca Ahmed 
Bey’in Yenice-i Vardar’daki vakıf köyleri (Hicri 937) 1530 tarihi 167 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rumili Defteri’nde de aynı köy isimleri ve 
gelirlerle birlikte kayıtlıdır. Ancak yukarıdaki tabloda bulunan 1529 tarihli verilerle aynı olduğu ve aralarında 1 yıl bulunduğu için tabloya dahil 
edilmemiştir. Krş için bkz. 167 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili Defteri (937/1530) I, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Yayınları, Dizin ve Tıpkıbasım, Ankara 2003, v. 133; ayrıca aynı vakıf köylerinin “an evkâf-ı merhûm Ahmed Beğ” başlığı altında vakıf 
köylerinin kayıtlı olduğu ancak tarihini tespit edemediğimiz başka bir arşiv belgesi için bkz. BOA, EV.HMH.d.., No: 9022, v. 23b. Bunların 
dışında ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtları arasıda VGM. Defter No: 02411.00040, s. 80-81’de de Ahmed Bey’in Yenice-i Vardar ve Kara 
Ferye’deki vakıf köyleri kaydedilmiştir. 
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H. 904 (1498) TARİHLİ VAKFİYESİNE GÖRE ŞEMSEDDİN AHMED BEY’İN 
YENİCE-İ VARDAR KÜLLİYESİ 

Ahmed Bey Camii: Yenice’de güzel bir imaret ve ve bu imaretin etrafına köşeleri çok 
güzel olan bir de cami yaptırmıştır50. Külliye, Ahmed Bey tarafından Yenice-i Vardar’a davet 
edilen Şeyh İlahi’nin türbesi etrafında oluşmuştur. Bu nedenle de bugün Şeyh İlahi Camii 
olarak bilinen caminin Ahmed Bey Camii olduğu düşünülmektedir. Cami ve yakınındaki 
türbe ilk hasarını 1967’de Yunan askeri darbesi sırasında Yunanlı bir subayın emri ile açılan 
top ateşi sonucunda almış ve caminin yarısının yok olmasına sebep olmuştur51. Revak ve 
minare ise 1912’de tahrip olmuş, II. Dünya Savaşı’ndan sonra da büyük kubbe ve etrafındaki 
duvarlar yıkılmıştır. Harap kısımlar yeni tuğlalarla aslına uygun olmayan şekilde örülmüş, 
duvarların arasına betonarme döşeme yapılarak bu kısım daha sonraları fabrika olarak 
kullanılmıştır52.  

Ahmed Bey İmareti: Vakfiyeye göre Ahmed Bey’in Yenice-i Vardar, Vodina ve 
Tatarpazarı’nda imaretleri vardır. Bu imaretlerinde mutfaklar, fırınlar, ahırlar, depolar, kiler 
ve daha ne gerekirse mevcuttur. Hepsi de fakirlere, miskinlere, yabancı ve yolculara vakf 
edilmiştir. Her imarette bir hüddam, şeyh, depocu, aşçı, fırıncı ve temzilikçi olacaktır. 
İmaretlerde öğle yemeğinde pilav, akşam yemeğinde ise buğday yemeği sunulmaktadır. 
Ayrıca Ramazan gecelerinde ve mübarek gecelerde özel pirinç yemekleri pişirilecektir. Bu 
yemeklerden fakirler, zenginler, yolcular, sakinler, bayanlar, erkekler helal bir şekilde 
yiyeceklerdi. Vakıf gelirlerinden artan para olduğunda ise fakir yolculara –alim ve soylular 
dışında- para yardımı yapılmıştır.  

Ahmed Bey Medresesi: Ahmed Bey’in mederesesi vakfiyede “odaları büyük ve cennet 
gibi” bir yer olarak tasfir edilmiştir. Vakfiye H. 904 senesi Cemâziye’l-evvel’inin başında 
imzalandığına göre 1498 tarihinin Aralık ayında medresenin müderrisliği görevinde bu işi 
layıkıyla yaptığı belirtilen El-hac Muhammed bulunuyordu. Ancak XIX. yüzyıldan itibaren 
medrese ve imaretin harap durumda olduğunu biliyoruz. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi 
külliyenin bitişiğine kurulan fabrika, zamanla bu külliyeye ait yapıların tamamen ortadan 
kalkmasına sebep olmuştur53.   

Ahmed Bey Hanı: Ahmed Bey hanı vakfiyeye göre, aynı çatının altında çarşı ve 
bezzazın bulunduğu dört tarafı dükkânlarla dolu bir han olarak tasfir edilmektedir54.  

Ahmed Bey ve Şeyh İlahi Hamamları: Ayrıca Yenice’de erkek ve bayanlara ait 
umumi ve kişisel hamamlar olduğu vakfiyede kaydedilen önemli bilgiler arasındadır. 
Şehirdeki üç hamamdan birinin Evrenos Bey’e diğeri ise torunu Ahmed Bey’e ait olduğunu 
belirten Evliya Çelebi, çarşı içindeki Ahmed Bey hamamının oldukça ferah ve iç açıcı 

                                                           

50 BOA. EV.VKF No: 19/11. 
51 Heath W. Lowry, Osmanlıların Ayak İzlerinde, Kuzey Yunanistan’da Mukaddes Mekânlar ve Mimarî Eserleri 
Arayış Yolculukları, Bahçeşehir Ünv. Yay., İstanbul 2009, s. 13-14. 
52 E. H. Ayverdi, a.g.e., s. 304; İsmail Bıçakçı, Yunanistan’da Türk Mimarî Eserleri, İsar Vakfı Yay., İstanbul 
2003, s. 414; Caminin planı ve detaylı tasfiri için bkz. M. Kiel, “Yenice Vardar”, s. 318-329; Yasemin Umur, 
“Muhtelit Mübadele Komisyonu Tasfiye Talepnameleri’nin Işığında Yenice-i Vardar Şehrinin Fiziksel Dokusu”, 
Mübadil Kentler: Mekan ve İnsan, edt. Müfide Pekin, Lozan Mübadilleri Vakfı Yay., İstanbul 2014, s. 69-70. 
53 Mustafa Kara, “Molla İlâhi’ye Dair”, Osmanlı Araştırmaları VII-VIII, İstanbul 1988, s. 368. 
54 BOA. EV.VKF No: 19/11. 
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olduğunu kaydetmiştir55. Ancak hamam da büyük ihtimalle Osmanlıların Balkanlardan 
çekilmek zorunda kaldığı ve bu süreçte pek çok Osmanlı eserinin yok edildiği 1912’lerde 
ortadan kaldırılmıştır56. Ahmed Bey tarafından yaptırıdığı için ona atfedilen, türbesinin 
yakınlarında bulunan Şeyh İlahi Hamamı olarak bilinen hamam ise halen ayaktadır. Eyliya 
Çelebi, küçük ancak mistik yönünün kuvvetli olduğunu anlattığı Şeyh İlahi Hamamı’ndan 
bahsederken, kırk gün giren şahsın şifa bulduğunu, hamama girenden asla akçe alınmadığını, 
asla ateş yanmadığını ve buna rağmen şiddetinden ve sıcağından bir saat dahi durulamadığını 
belirtir. Hamam hakkında detaylı bilgiler veren Çelebi, tamirat için altı kazıldığında 
kazandaki suyu ısıtan ve alev saçan yedi aded taşla karşıldığından bahseder. Çelebi’yi en çok 
etkileyen hamam olmalıdır ki Ahmed Bey hamamına göre küçük olduğunu belirtmesine 
rağmen, mistik yönünün yanı sıra hamamın köşesinde yanan demir kandilere kadar tasfirini 
yapmış hatta hamamın ateşi sönse dahi giren her hastanın şifa bulduğunu anlatmıştır57. 
Evrenos Bey hamamı da maalesef bugün tanınmayacak durumdadır. Ancak Yenice-i Vardar 
bugün dahi hamamları ile meşhurdur. 

VAKFA AİT GELİRLER (AKARAT) VE VAKFIN İŞLEYİŞİ ÜZERİNE 
VAKFİYEDEKİ BİLGİLER  

Vakfiyede ayrıca hamamların yanında bir boyahane bulunduğu kayıtlıdır. Boyahaneden 
başka değirmenler, debbağhane, bostanlar, bağlar, bahçeler bulunmaktadır. Tekür Pınarı 
değirmeni, Ayak değirmeni, Yeni değirmen ve Beğbe değirmeni Ahmed Bey’in vakıf 
köylerinden Bulgar köyündedir. Yenice’ye tabi ayrıca müstakil bir evde “çuka değirmeni” 
olarak geçen iki değirmen daha vardır. Vakfiyede zikredilen değirmenler, hanlar, hamamlar, 
bezzaziyeler, bostanlar, bahçeler ve dükkanların sayılamayacak kadar çok olduğu ve hepsinin 
vakfa dahil olduğu belirtilmiştir. Ayrıca mülklerin dışında yaklaşık bin öküz, yüz baş inek, 
bin baş keçi ve koyun, yirmi baş deve, dört baş eşek ve katır, üç baş geyik, beş baş aygır ve 
deve de kayıtlıdır. Vodina’da ise vakfa ait Vodina suyu ile çalışan iki çuka değirmeni ve 
Vodina kalesinin içinde yer alan on odadan oluşan bir ev ve fırın kayıtlıdır. Ayrıca Selanik ve 
Drama’da da satın alınarak vakfa dahil edilen mülkler olduğu gibi Prizren’de hamam, 
yaklaşık kırk added dükkan ve iki değirmen de vakıf mülkleri arasındadır. 

Yenice-i Vardar’da 22 çeşme ve bir de su kemeri bulunmaktaydı. Çeşmelerden birinin 
ise Ahmed Bey döneminde yapıldığını külliyenin tadiliatı için hazırlanan H. 1278 (1861) 
tarihli belgeden anlıyoruz58. Yapılan su kemerleri ile kaynak suları şehirdeki imaretlere de 
taşınmıştır59. Bu su kemerinin inşası ise Evrenos Bey döneminde yapılmış olup, torunu 
Şemseddin Ahmed Bey de vakfiyesinde belirtildiği gibi buradaki su kanallarını vakfetmiş ve 

                                                           

55 Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, Haz. Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı-Robert Dankoff, Yapı Kredi Yay., 
İstanbul 2003, s. 77. 
56 M. Kiel, “Yenice Vardar”, s. 329b. 
57 Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, s. 77. 
58 BOA, MVL, Dosya No: 940, Gömlek No: 23. 
59 Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, s. 77-78; E. H. Ayverdi, a.g.e., s. 306.  
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gerektiğinde tamiratını yaptırmıştır60. Suyolu XVIII. yüzyılda da Evrenosoğulları soyundan 
gelen Şerif Ahmed Bey tarafından yenilenmiştir61.  

Yenice’de XV. yüzyılda sabun üretildiği de vakfiyede verilen bilgiler arasındadır. Aynı 
zamanda vakfa ait derici dükkânları vardır. Hatta vakfın akaratı olan bazı dükkanlar ise satın 
alınarak vakfa dahil edilmişlerdir. Dükkanların yanı sıra değirmen, iki debbağhane ve bir de 
boyahane bulunmaktadır. Bu dükkânların yanında ise iki katlı olan ve 75 odadan oluşan 
Yahudiler Sarayı olarak bilinen ev bulunmaktadır ki tahminen buraya gelen Yahudi 
tüccarların ikameti için yaptırılmıştır. Ahmed Bey döneminde sadece Yenice’de değil 
Vodina’da da Yahudi nüfusun varlığını vakfiyesine yansıyan bilgilerden edinmemiz 
mümkündür. Ahmed Bey’in babası Ali Bey’den kalan Vodina’da bulunan mülklerinin 
yakınında Yahudilere ait evlerin bulunduğu ve 1498’de bu evlerin Aya Palaya mahallesinde 
geçtiği kayıtlı olan bilgiler arasındadır62.  

Vakfa tabi olanlar, eklenenler, yollar, dağlar, araziler, dereler, su kanalları, nehirler, 
üzüm bağları, ağaçlar, meskenler, buğday tarlaları ve binaların kapıları, çatıları, su kanalları, 
mescidler ve zikedilen herşey “sahîh ve şer’î sûrette” sonsuza kadar vakfedilmiştir ve en 
güzel şekilde amacına uygun olarak kullanılmaktadır. Ahmed Bey henüz o tarihte hayatta 
olduğundan kendisi mütevellidir. Vakfiyede, vakıftan her yıl 5000 dirhem kazanıldığı 
belirtilmiş ve gelirlerin aşağıdaki şekilde kullanılması şart koşulmuştur63:  

-Masraflar öncelikle tamir için kullanılmıştır. 
-Vakıf gelirlerinin her yıl bir kısmı fakir ve miskinlere dağıtılırken, bir kısmı ise 

kabenin ihtiyaçları için gönderilmiştir.  
-Gelirlerin bir kısmı cami, mescid, medrese ve yemek masrafları için harcanmıştır. 

Tevzinamede hepsi detaylarıyla anlatılmış ve gerekli şartlar belirtilmiştir. Yıkılmış olanlar 
tekrar tamir edilecek, eğer tamir olamayacak durumda iseler, vakfa ait paralar Müslüman 
fakirlere veya mücahitlere gönderilecektir. 

- Vakıfların ihtiyaçları mütevelli ve nazırlar tarafından karşılanırdı. Mütevelliye 30 
dirhem, nazıra ise 15 dirhem ödenecektir. Eğer para ve yemeklerden artan olur ise vakfın 
mütevellisi yada nazırı tarafından da ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır. 

- Her imarette bir hüddam, şeyh, depocu, aşçı, fırıncı, temizlikçi ve para toplayıcı 
olacaktı. Her mescidde ise bir hatip, imam, müezzin ve Kuran hocası bulunacaktır. 

-Vakfeden kişi hayatta olduğu sürece mütevelli ve nazırların atanması, görevden 
alınması, değiştirilmesi işleriyle ilgilenecektir. Vakfeden kişi öldükten sonra ise Elhac 
Muhyiddin Muhammed Bey mütevelli, İlyas Bey ise nazır olarak atanacak ve her ikisi de 
görevden alma ve göreve atama işleriyle ilgileneceklerdir. Hayatta kaldıkları sürece de 
görevlerini ifa edeceklerdi. Ancak hesapta kusurları olduğu taktirde görevleri ifa edilecek ve 
yeni atama vakfeden kişinin neslinden salih (güvenilir) kimselere verilecekti. Eğer neslinde 

                                                           

60 BOA, EV.VKF No: 19/11. Ayrıca bkz. E. H. Ayverdi, a.g.e., s. 306; H. Lowry-İ Erünsal, a.g.e., s. 7-8, dn. 25. 
61 H. Lowry-İ Erünsal, a.g.e., s. 38. 
62 BOA. EV.VKF No: 19/11. 
63 Bilindiği gibi vakıf şartlarının kaydedildiği bu kısımda gelirlerin dağıtımı aktarılır, vakıf görevlileri tespit 
edilir, tevliyetin nasıl dağıtılacağı, akaratın fazlasının nasıl değerlendirileceği kaydedilirdi. Detaylı bilgi için bkz. 
Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul 1994, s. 363-364. 
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salih kimse bulunmaz ise Elhac Muhammed ve İlyas Bey nesline geçecek, ancak hala uygun 
biri bulunamaz ise Yenice kasabasından salih biri dönemin Sultanı tarafından tayin edilecekti. 
Ayrıca vakfiyede mütevelli Muhammed’in ilim ile de uğraştığı ve müderrisliğe layık olduğu 
belirtilmiştir. Eğer vakfiyede belirtilen şartlara uymayan olursa bir vakfiye geleneği olarak 
“yediği herşey haram olsun” denilmiştir64.  

-İki bayram ve Cuma günleri dışında Yenice’de her gün hafızlar tarafından 30 cüz 
Kuran tecvitle ve güzel bir şekilde okunacaktır. Kuran-ı Kerim hatmedildikten sonra dua 
edilip, önce Haz. Muhammed’e, ardından vakıf kurucusuna ve bütün sülalesine 
gönderilecektir.  

Vakfiyenin devamında ise vakfın tevliyet görevinin El-hac Şemseddin Ahmed Bey’e 
verildiği ve onun da bu görevi layıkıyla yaptığı belirtilmiştir. Ancak daha sonra Ahmed Bey 
vakıflarının eskiden olduğu gibi kendi mülkleri arasına katılmasını istemiştir. Bilindiği gibi 
Osmanlı vakıf hukukuna göre vakfın bağlayıcılık kazanması için öncelikle tescil olunması 
gerekmektedir. Bir vakfın ayakta kalabilmesi için hem sahih hem de lazım olma tescili şart 
koşulmaktadır. Bu nedenle de vakfın tescili için farazi bir dava açılmaktadır65. Bu vakfın 
tescil işlemi ise Ahmed Bey hayattayken yapılmıştır. Sonuçta dönemin Osmanlı sultanının (II. 
Bayezid) hükmüyle alınan kararla vakfın sıhhatine ve iptal edilemeyeceğine karar verilmiştir. 
Vakfiye şehrin ileri gelenlerinden on bir şahidin imzası ile H. 904 senesi Cemâziye’l-
evvel’inin başlarında imzalanmış ve Kadıasker Mehmed bin Mustafa bin Hacı Hasan 
tarafından da tasdik olunmuştur66. 

Vakfiyenin devamındaki ek ise Ahmed Bey’in vefatı üzerine yaşanan mütevelli 
değişikliği nedeniyle H. 908 yılının Recep ayında (Aralık-Ocak 1502-1503) kaleme 
alınmıştır. Böylece Ahmed Bey’in 1502 yılının sonlarında öldüğünü söyleyebiliriz. Zamm-ı 
vakıf mahiyetindeki kayıtta ise vakfiyedeki mülklerin yanı sıra Turahan Bey bin İshak 
Bey’den resmi bir şekilde satın alınan Samakov kasabasının Köse Muradlu köyünde bulunan 
mülklerin, Saruhan Çelebi’den satın alınan, Saruhan Beyli Nahiyesi’nin Başı Kara köyünde 
bulunan mülklerin, Tatarpazarı kasabasında Acur Balı bin Süle el-Cündi’den satın alınan 
mülklerin ve Muhammed bin El-Hac Süleyman’dan satılan alınan arazilerin de vakfa dâhil 
olduğu kaydedilmiştir. Bütün zikr edilen malların sahîh bir şekilde vakfedildiği ve Yenice’de 
bina edilen vakfa dâhil oldukları şahitlerin şehadetleri eşliğinde kabul edilmiştir. Vakfiyeye 
göre Ahmed Bey’in vefatından sonra vakıflarının idamesi yani vakıf mütevelliliği görevi ise 
oğullarından Musa Bey’e geçtiği kaydedilen bilgiler arasındadır. 

Akıncı beylerinin kurdukları vakıflar sayesinde Balkan topraklarında Türk ve İslam 
kültürünün gelişmesine katkıları bilinen bir gerçektir. Ahmed Bey’in kurduğu külliyenin 
etrafında zamanla oluşan nüfusun etkisiyle “Ahmed Beğ Mahallesi” oluşmuştur. Hatta V. 
Dimitriadis, Ahmed Bey’in davetine icabet eden Şeyh İlahi’nin liderliğinde bölgeye bir nüfus 
                                                           
64 Bilindiği üzere vakfiyelerin bir kısmında vâkıfın şartlarını amaçsızca değiştirerek, vakfın gelirlerini azaltacak, 
mallarını kötüye kullanacak ya da vakfı herhangi bir şekilde bozacak olanlar için lanete kadar varan ağır 
beddualar kullanılmıştır. Daha fazla bilgi için bkz. M. Kütükoğlu, a.g.e., s. 365. 
65 Ahmet Akgündüz, İslâm Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, T.T.K. Ankara 1988, s. 101; 
Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul 1994, s. 364. Aynı durum dedesi Evrenos Bey vakfında 
da yaşanmış, vakfın tescili ve ayakta kalabilmesi için farazi dava açılmıştır. Bkz. Ayşegül Kılıç, Bir Osmanlı 
Akıncı Beyi Evrenos Bey, İthaki Yay., İstanbul 2014, s. 114-115. 
66 Vakfiyenin Hicri 904 yılı Cemâziye’l-evvel ayının başlarında imzalandığı belirtildiğine göre bu vakfiyenin 
1498 yılının Aralık ayında imzalandığını kabul edebiliriz.  
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göçünün gerçekleşmiş olabileceğinden bahseder67. Nüfus nakli hakkında tahrir defterlerinde 
bir bilgiye ulaşamasak da 1529 yılına ait Tapu Tahrir kaydında Ahmed Beğ Mahallesi’nin 47 
Müslüman ve Ahmed Bey’in azatlı kölelerinden oluşan 14 haneden oluştuğunu görürüz68. Bu 
durumda Ahmed Bey, Yenice-i Vardar külliyesini 1498 yılında vakfettiğine göre, yaklaşık 31 
yıl içerisinde kurulan külliyenin etrafında kalabalık bir Müslüman mahalle oluşmuştu. 
1490’da Yenice-i Vardar’da vefat ettiğini bildiğimiz Şeyh İlahi’nin ise Ahmed Bey tarafından 
inşa ettirmiş olduğu dergâhına davetini hatırlarsak, şehre yukardan bakan tepe üzerine kurulan 
Ahmed Bey mahallesi sakinlerinin V. Dimitriadis’in de belirttiği gibi Şeyh İlahi ile birlikte 
gelmiş olma ihtimalleri yüksek görünüyor. H. Lowry ve İ. Erünsal tarafından değerlendirilen 
ve yaklaşık 1540’lara ait olduğu tespit edilen başka bir tahrir kaydında ise Ahmed Bey 
Mahallesi’nde 32 Müslüman hane, Ahmed Bey’in azatlı kölelerinden oluşan 6 hane ve bunun 
yanı sıra 6 da gebran hane bulunuyordu69. Mahallenin kuruluşundan itibaren 1540’lara kadar 
geçen zaman zarfında Şeyh İlahi ve onun vefatından sonra zaviyesinin şeyhlerinin 
gayrımüslim halk üzerinde etkisinin olduğunu unutmamak gerekir70. Zira tekke ve zaviyelerin 
yeni yerleşim birimlerinde gayrımüslim halk üzerindeki etkisi ve özellikle Balkanlar’ın Türk 
ve İslam kültürüyle tanışmasındaki önemi bilinen bir gerçektir71. 1529 tarihinde Ahmed Bey 
Mahallesi’nde 47 hane ikamet etmekte iken, 1556 yılına gelindiğinde hane sayısının 81’e 
kadar yükseldiği ve Yenice-i Vardar kentinde en büyük nüfus artışının Ahmed Bey 
Mahallesi’nde olduğu tespit edilmiştir72. Ancak Ahmed Bey Mahallesi XIX. yüzyıla kadar 
varlığını sürdürebilmiş, bu tarihten itibaren Hristiyan “Zîr Mahallesi” toprakları içerisinde 
kalmıştır73. Külliyeyi oluşturan eserler ise maalesef yukarıda da bahsettiğimiz gibi Balkan 
Savaşları ve daha sonra II. Dünya Savaşı sırasında çok hasar görmüş ve pek çoğu da bu 
süreçte ortadan kalkmıştır. 

 

                                                           

67 Dimitriadis erken dönem nüfus naklinin tespiti açısıdan Şeyh İlahi’nin ona inanan bir kitle ile birlikte gelmiş 
olabileceğinden bahseder. Daha sonra ‘Evlâd-ı Fâtihân’ olarak isimlendirilecek bu yörük gurubunun Vardar gölü 
yakınlarına ve özellikle de Vardar nehrinin yarı dağlık kısımlarına yerleştirildikleri görüşündedir. Bkz. V. 
Demetriades, “Problems of Land-Owning And Population in the Area of Gazi Evrenos Bey’s Wakf”, s. 50. 
68 A. Kılıç, a.g.e., s. 156. 
69 H. Lowry-İ. Erünsal, a.g.e., s. 115. Hatta yazarlar, Ahmed Bey Mahallesi’ndeki 32 Müslüman haneden 11’inin 
ve 6 azatlı köleden ikisinin baba isimlerinin ‘veled-i Abdullah’ yani mühtedi olduklarını tespit etmişlerdir.  
70 Şeyh İlahi’ye ait türbenin etrafında kurulan külliyeye ait imaret Şeyh’in de etkisiyle XVI. yüzyıl kayıtlarında 
artık ‘zaviye’ olarak anılmaya başlanmıştır. Bkz. Y. Umur, a.g.m., s. 69. Bunun dışında Âşıkpaşazade, Ahmed 
Bey’in Şeyh İlahi’yi davetinden önce Yenice-i Vardar’da onun için bir dergah yaptırdığını kaydetmişti. Bkz. 
Âşıkpaşazâde, a.g.e., s. 223, dn. 7. 
71 Balkan topraklarında kurulan tekke ve zaviyelerin önemi hakkında bkz. Ömer Lütfi Barkan, “İstila Devrinin 
Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler”, Vakıflar Dergisi, S. II, Ankara 1942, s. 279-304; Saim Savaş, 
“Zâviyelerin Türk Kültürünün Gelişmesindeki Rolü”, Osmanlı, c. IX, Yeni Türkiye Yay., Ankara 1999, s. 72-78; 
Nedim Bakırcı-Hüseyin Kürşat Türkan, “Tekke ve Zaviyelerin Balkanlar’daki Rolü ve Önemi”, Türük, Dil-
Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1, S: 1, 2013, s.145-160. 
72 Yenice-i Vardar’da Ahmed Bey dışında babası Ali Bey, amcası İsa Bey, kardeşi Hızır Bey ve elbette aileye 
ismini veren dedesi Evrenos Bey’in adına kurulan mahalleler de mevcuttur. XVI. yüzyılda Yenice-i Vardar 
kentindeki mahalleler hakkında bkz. A. Kılıç, a.g.e., s. 156; Ümit Kılıç, “Osmanlı Hâkimiyetinde Yenice-i 
Vardar Şehri (1520-1556)”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 5, S. 34, Haziran 2005, s. 175-176. 
73 Y. Umur, a.g.m., s. 43. 
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SONUÇ 
Sonuç olarak Şemseddin Ahmed Bey, Sultan II. Murad ve II. Mehmed dönemlerinde 

Balkan topraklarında faaliyet gösteren, bu süre zarfında Vulçıtrın ve Vidin sancakbeyliği 
görevlerinde bulunan bir akıncı beyidir. Doğum tarihini bilemediğimiz için II. Bayezid 
döneminde 1502 yılının sonuna kadar hayatta olsa dahi kaynaklarda hiçbir askeri faaliyetine 
rastlamadığımızdan, yaşlanarak vakfının da bulunduğu ve ailenin merkezi konumunda olan 
Yenice-i Vardar’da ikamet ettiğini düşünüyoruz. Özellikle Yenice-i Vardar’da kurduğu vakıf 
ve çocuklarının da hocası olduğunu bildiğimiz Şeyh İlahi’yi daveti ile kentin kültürel 
gelişimine katkısı büyüktür. Ahmed Bey, dedesi Evrenos Bey zamanından itibaren Yenice-i 
Vardar’da kurulmaya başlanan Osmanlı medeniyetine kendi vakfı ile destek vermiş ve şehir 
hayatının askeri kimliğinden sıyrılarak Şeyh İlahi’nin de etkisiyle kültürel gelişiminin 
temellerini atmıştır. XV. yüzyıldan günümüze ulaşabilen nadir vakfiyelerden olan Şemseddin 
Ahmed Bey’in vakfiyesi ve onu destekleyen Osmanlı arşiv belgeleri ile incelediğimiz Yenice-
i Vardar vakfı dışında Ahmed Bey, Vodina ve Tatarpazarı’nda da vakıflar kurmuştur. Kentin 
dışında, kente yukarıdan bakan bir tepe üzerine imar ettirdiği cami etrafında gelişen külliyesi 
ile Ahmed Bey’in Yenice-i Vardar vakfı, vakıf yoluyla gelişen Osmanlı kentlerine güzel bir 
örnek teşkil etmektedir. 
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AZERBAYCAN’DA BANKA KREDİ KANALININ İŞLEYİŞİ: AMPİRİK BİR 

ANALİZ 
 
 

Shahriyar MUKHTAROV*  Ceyhun MİKAYILOV**   Zamig MAMMADOV*** 
 
 
Öz 
Para politikasında yapılan bir değişikliğin ekonomik faaliyetler ve fiyatlar genel düzeyi üzerindeki etkisi, çeşitli 
parasal aktarım mekanizması kanalları üzerinden gerçekleşmektedir. Literatürde parasal aktarım mekanizması 
kanalları ile ilgili genellikle benzer sınıflandırmalar yapılmaktadır.  Söz konusu sınıflandırmalara göre başlıca 
parasal aktarım kanalları faiz oranı kanalı, diğer varlık fiyatları kanalı (döviz ve hisse senedi kanalı) ve kredi 
kanalı şeklinde gösterilebilir. Çalışmanın amacı, banka kredi kanalının etkin bir şekilde işleyip işlemediğini 
Azerbaycan özelinde incelemektir.   Bu kapsamda 2001:01- 2014:03 dönemine ilişkin üçer aylık veriler 
kullanılarak Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM)   kullanılmıştır. Çalışmanın ampirik bulguları,  banka kredi 
kanalının parasal aktarım sürecinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Parasal Aktarım Kanalları, Bankacılık, Banka Kredi Kanalı, VECM, Azerbaycan.  

Jel Sınıflaması: E44, E52, E58 

Processing of Bank Lending Channel in Azerbaijan: An Empirical Analysis 

Abstract 

The impact of the change in monetary policy on the economic activities and price level is occuring through 
different monetary transmission channels. In the literature, monetary transmission mechanism channels, in 
general are classified by the similar ways. According to these classifications, main monetary transmission 
channels are interest rate channel, other asset prices channels(currency and stock channel) and credit channel. 
The purpose of this study is to test the efficiency of the bank credit channel in the case of Azerbaijan. The study 
employs Vector Error Correction Model (VECM) and uses quarterly data for the period 2001:1-2014:03. 
Findings of the study shows that bank credit channel plays significant role in the monetary transmission process. 

Keywords: Monetary Transmission Mechanism, Banking, Bank Lending Channel, VECM, Azerbaijan 

Jel Classification: E44, E52, E58. 

Giriş 

Parasal aktarım mekanizması  genellikle, para politikası kararlarının toplam çıktıyı hangi 
yollarla, ne derecede etkilediğini  ve söz konusu etkilerin meydana gelme sürecinde işleyen 
aktarım kanallarını gösteren bir mekanizmadır. (Petursson 2001: 2) Literatürde parasal 
aktarım mekanizması kanalları ile ilgili  genellikle benzer sınıflandırmalar yapılmaktadır. 
Geleneksel aktarım kanalında, para politikasının reel ekonomi üzerindeki etkileri faiz kanalı 
temelinde analiz edilmektedir. Para teorisinin geliştirildiği ilk dönemlerdeki görüşe göre para 
arzındaki değişmeler doğrudan ve faiz oranlarındaki değişme yoluyla toplam talebi 
etkilemektedir. Fakat para politikasına reel sektörün verdiği tepkilerin sadece faiz kanalıyla 
açıklanamayıcı yönündeki yaklaşımların ortaya çıkması kredi kanalının hesaba katılması 
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gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Para politikasını reel ekonomi üzerindeki etkisi 
değerlendirilirken kredi kanalı geleneksel faiz oranı kanalına bir alternatif olarak çıkmamış, 
aksine geleneksel faiz oranı kanalının etkilerini yayan ve kuvvetlendiren bir mekanizma 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonominin para politikası değişmelerine vereceği tepkinin 
boyutu, zamanlaması ve kompozisyonu hakkında daha fazla bilgi elde edebilmek için 
geleneksel faiz kanalı yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple geleneksel faiz oranı kanalının 
eksiklerini gidermek amacıyla parasal aktarım süreciyle ilgili analizlere kredi kanalının dahil 
edilmesi önem arz etmektedir. (Bernanke ve Gertler 1995: 34.) 

Kredi kanalı yaklaşımı, fon arz ve talep edenler arasındaki bilgi aksaklıklarının 
aktarım mekanizması üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Asimetrik bilginin1 neden 
olduğu ters seçim2 ve ahlaki tehlike3 şeklinde ortaya çıkan piyasa aksaklıkları kredi 
piyasasında finansal aracılara özellikle de bankalara bilgiye ulaşma ve bilgiyi değerlendirme 
sürecinde özel bir görev yüklemekle birlikte, para otoritesine de parasal büyüklüklerden 
bağımsız olarak faiz ve kredi gibi değişkenlerle beraber banka bilançolarının kredi-menkul 
kıymet portföy bileşimini değiştirmek suretiyle toplam talebi etkileme imkanı vermektedir. 

Kredi kanalı geleneksel faiz kanalının bankalara yüklediği pasif rolün aksine finansal 
sistemde bankaları özel bir konuma getirmektedir. Asimetrik bilgiden kaynaklanan piyasa 
aksaklıkları sonucunda piyasaların dengeye gelmeme olasılığı mevcuttur. Finansal aracıların 
özellikle de bankaların finansal piyasalardaki sorunları giderecek özel bir konuma sahip 
olması nedeniyle bankalar kredi kanalının merkezinde yer almaktadır. (Bean vd. 2001: 14-15) 

Kredi kanalı teorisine göre, para politikası reel ekonomik aktiviteler üzerinde iki 
açıdan etkili olmaktadır. Bunlardan birincisi bilanço kanalı, ikincisi ise banka kredisi 
kanalıdır. Bilanço kanalı, muhtemel bir para politikası değişikliğinin borç alan tarafın net 
değeri nakit akışı ve likit varlıkları gibi değişkenleri de kapsayan bilanço ve gelir üzerindeki 
potansiyel etkisini göstermektedir. Banka kredi kanalı ise, para politikasının bankalar 
tarafından sağlanan kredi üzerindeki etkilerini göstermektedir. (Bernanke ve Gertler 1995: 29) 
Bu çerçevede, çalışmada banka kredi kanalının Azerbaycan’da işleyişi analiz edilmekte ve 
etkin bir şekilde işleyip işlemediği VECM yöntemi yardımıyla, 2001:01–2014:03 dönemi 
verileri kullanılarak araştırılmaktadır.  Çalışmada öncelikle amaç ve teorik kapsamının 
belirtildiği giriş bölümü verildikten sonra banka kredi kanalı teorik olarak incelenmektedir. 
Daha sonra literatürde yer alan daha önceki ampirik çalışmalar özetlenmektedir. Son bölümde 
ise modelde yer alan değişkenlerin açıklaması, VECM modelinin sınamaları ve analiz 
sonuçlar ile ilgili yorumlar yer almaktadır. Sonuç bölümünde ise genel bir değerlendirme ve 
öneriler sunulmaktadır. 
 
 

                                                           
1 Ekonomik bir ilişkide taraflardan birinin diğerine göre daha iyi veya daha fazla bilgi sahibi olduğu durumu 
ifade eder. 
2 Bu sorun işlem öncesinde gerçekleşir. Kredi verenler kredi talep edenler hakkında yeterli bilgiye sahip 
olmadıklarından, özellikle piyasada yüksek faizin geçerli olduğu durumlarda kredi ödeme gücüne sahip firmalar 
kredi almak istemezken, riskli firmalar piyasada kalır ve geri ödeme gücü az firmalara kredi verilerek, ters seçim 
(adverse selection) yapılmış olur. 
3 Bu sorun işlem sonrasında gerçekleşir. Ahlaki riziko, bir sözleşmede kredi alanın kredi verenin bakış açısına 
göre ahlaki olmayan ve arzu edilmeyen faaliyetlerde bulunarak, kredi verenin çıkarını zedeleme tehlikesine 
neden olan asimetrik bilgi sorunudur. 
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Banka Kredi Kanalı, Teorik Çerçeve 

Banka kredi kanalı para politikası uygulamasının banka kredi hacmini etkileyerek 
toplam talebi ve dolayısıyla hasılayı etkileme sürecini ifade etmektedir. (Erdoğan  ve  Beşballı 
2009: 29) Söz konusu kanal bankaların finansal sistem içerisinde önemli bir rol oynadığı 
görüşüne dayanmaktadır. Bunun temel nedeni bankaların kredi piyasalarında ortaya çıkan 
eksik bilgilenme sorununun çözebilecek özel araçlara sahip olmalarıdır. Bankaların finansal 
sistemde üstlendikleri bu rol nedeniyle, borçlanmak isteyenler bankalardan borç almadıkları 
sürece kredi piyasasına giremezler. (Mishkin  1996: 9) 

Parasal aktarım mekanizmasında banka kredi kanalının işleyişi açısından banka bilançosunun 
aktif tarafı özel bir önem kazanmaktadır. Geleneksel faiz kanalından farklı olarak banka kredi 
kanalında para, menkul kıymet ve banka kredisi gibi birbirinden farklı üç aktif dikkate 
alınmaktadır. Bankanın aktifinde yer alan banka kredisi ve menkul kıymetin birbirlerine tam 
ikamesi mevcut olmadığı kabul edilmekte ve bankalar menkul kıymet bulundurma veya kredi 
verme arasında bir tercih yapmaktadır. Para politikası değişmelerine karşı bankaların menkul 
kıymet yerine kredi arzını değiştirerek tepki vermesi durumunda banka kredileri parasal 
aktarım mekanizmasında bağımsız bir rol oynamaktadır. (Bernanke, ve Blinder 1988: 435) 

Banka kredi kanalının etkili bir şekilde işlemesi temel olarak üç koşulun gerçekleşmesine 
bağlıdır: (Kashyap ve Stein 1993: 8) 

1. Banka kredisi ile menkul kıymetler arasından tam ikamenin mevcut olmaması: 
Banka bilançolarının aktifinde yer alan bu iki varlık arasında tam ikame olması 
durumunda kredi kanalı işlemez. Çünkü bankalar kredi hacimlerini etkileyecek bir 
para politikası karşısında bilançolarındaki menkul kıymet miktarını ayarlayarak 
tepki gösterebilir. Örneğin, banka kredileri ile bankanın sahip olduğu menkul 
kıymetler arasında tam ikamenin olmadığı durumlarda, daraltıcı bir para politikası 
uygulaması bankaların kredi arzını azaltmasına neden olabilir. Çünkü, tam ikame 
olduğu durumda, bankalar bilançolarındaki menkul kıymetleri satarak daraltıcı bir 
para politikasının kredi arzını azaltmasını engelleyebilir. 

2. Banka kredisi ile banka dışı kaynaklar arasında tam ikamenin mevcut olmaması: 
Şirketler genellikle finansman ihtiyaçlarını banka kredisi alarak veya sermaye 
piyasalarından borçlanarak karşılarlar. Kredi kanalının etkili bir şekilde işlemesi, 
şirketlerin dış finansman kaynağı olarak banka kredisi kullanma zorunluluğunda 
olmasına bağlıdır. Şirketler dış borçlanmada banka kredisinin payı düşük olması, 
yani, şirketin alternatif finansman kaynaklarını kullanabilmesi durumunda kredi 
kanalının işlemesi mümkün değildir. Örneğin, daraltıcı bir para politikası 
uygulanması sonucu kredi arzının daraldığı bir dönemde şirketlerin finansman 
gereksinimlerini sermaye piyasasından borçlanarak karşılayabilme imkanının 
olması kredi kanalının işlemediğini göstermektedir. 

3. Fiyat Yapışkanlığı Koşulu: Banka kredi kanalının etkin çalışması için fiyat 
yapışkanlığı şartının geçerli olması gerekmektedir. Bu koşul para politikasının 
yanlı olmasına neden olmakta, ve aynı zamanda faiz kanalının işlemesi için de 
gerekli olmaktadır. Fiyatların hızlı bir şekilde ayarlanması durumunda gerek 
bankaların bilançosunda ve gerekse firmaların bilançosundaki reel büyüklükler 
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değişmeden kalacaktır. Bu durumda, para politikası ne kredi kanalı ne de faiz 
kanalı üzerinde reel etkiler meydana getiremeyecektir. 

Bu varsayımlar kapsamında banka kredi kanalının işleyişi aşağıdaki şemadaki gibi 
gösterilebilir: 

M ↑⇒banka mevduatları ↑⇒banka kredileri ↑⇒I ↑⇒Y ↑ 

Buna göre, genişletici bir para politikası sonucu banka rezervleri ve mevduatları 
yükseleceğine göre bankaların verebileceği kredi miktarı yükselecektir. Kredi miktarındaki bu 
artış firmaların yatırım harcamalarının artmasına yol açacak ve toplam talep üzerinde 
genişletici bir etki yaratacaktır. (Mishkin 1995: 7) 

Banka kredi kanalında önemli noktalardan biri firmaların kullandığı finansman 
biçimidir. Genel olarak büyük ve tanınmış firmalar, tahvil ve hisse senedi piyasaları 
aracılığıyla kredi piyasalarına doğrudan ulaşabilmektedirler. Ancak küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin genel olarak böyle bir imkânları söz konusu değildir. Başka bir ifadeyle, bu 
işletmeler için doğrudan finansman bankalardan borçlanmaya oranla daha maliyetli 
olmaktadır. Çünkü tasarruf sahiplerinin bu firmalar hakkında bilgi sağlaması ve 
kredibilitelerinin değerlendirilmesi oldukça güç ve maliyetlidir. Böylece küçük firmalar 
finansman sağlamada bankalara bağımlı hale gelirler. Buna karşılık kredibilitesi yüksek 
olması nedeniyle alternatif finansman şekillerine başvurma olanağı fazla olan büyük 
firmaların banka kredisine bağımlılığı azalmaktadır. (Taş vd. 2012: 60) 

Para otoritelerinin para politikası araçlarını kullanarak piyasaya müdahale ettiği 
kabul edildiğinde,  kredi hacmindeki etkinin bankaların sahip oldukları mevduat miktarına 
bağlı olduğu düşünüldüğünde, banka kredi kanalının çalışması finansal sistemde sahip olunan 
toplam mevduat miktarının büyüklüğüne bağlı olacaktır. Böylece, kredi kanalının etkin 
işleyip işlemeyeceğini anlamak için  bankaların aktif pasif yapıları ve portföy tercihlerine 
dayanan dört durumun incelenmesi gerekmektedir. Bunlardan birincisi, banka dışı finansal 
aracıların varlığı ve büyüklüğüdür. Banka dışı finansal aracıların varlığı ve finansal sistem 
içerisinde önemli bir yere sahip olmaları durumunda mevduat dışı finansal kaynak yüksek 
olacaktır. Bu da para otoritesinin zorunlu karşılıklar aracılığıyla oluşturduğu politikanın 
toplam kredi arzını etkileme gücü azalacaktır. Bundan başka, banka dışı finansal aracıların 
finansal sistem içerisindeki payı düşük olsa dahi, eğer marjinal oyuncular olarak toplam işlem 
miktarı üzerinde etkileri varsa ve fiyatı etkileyebiliyorlarsa, kredi kanalı yine çalışmaz. 
Marjinal etkiden kasıt, bir malın fiyatını kısa vadede tayin eden şey, o malın stok miktarı 
değil, alış-satışa konu olan miktarıdır. İkinci olarak, bankaların rezervlerdeki değişime 
kredilerden ziyade tahvillerinin miktarını değiştirerek tepki vermeleridir. Üçüncüsü, 
bankaların mevduat dışı kaynak toplam yetenekleridir. Sonuncusu ise, risk tabanlı sermaye 
gerekliliğinin varlığıdır. (İnan 2001:6-7) 

Banka kredi kanalında vurgulanması gereken noktalardan bir diğeri para politikasının 
neden olduğu dış finansman maliyetindeki değişmelerin firmaları büyüklüklerine göre farklı 
şekillerde ilgilendirmesidir. Sıkı para politikası uygulaması bankaların kredi arzının 
azalmasına neden olmaktadır. Kredi arzındaki daralma sadece faiz oranlarındaki artış 
sebebiyle kredi talebindeki azalmadan kaynaklanmamaktadır. Ayrıca büyük firmalara kıyasla 
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daha kötü kredibiliteye sahip ve alternatif finansman şekillerine başvuramadığı için banka 
kredilerine bağımlı hale gelen küçük firmaların daha yüksek dış finansman maliyetine ve 
hatta kredi tayınlamasına maruz kalması da etkili olmaktadır. Söz konusu durumda küçük 
firmaların yatırımlarındaki azalma kredi arzındaki değişmelerden kaynaklanmaktadır. (Taş 
vd. 2012: 60) 

Burada üzerinde durulması gereken önemli bir husus  kredi tayınlamasının kredi 
kanalının işlemesi için mutlaka olması gereken bir şart olmadığıdır.  Her ne kadar yapılan 
ampirik çalışmalarda kredi arzındaki daralmanın kredi tayınlamasından kaynaklandığını ve 
dolayısıyla kredi tayınlamasının4 kredi kanalının varlığı ile tutarlı olduğunu göstermiş olsa da 
kredi tayınlaması kredi kanalının varlığı açısından yeterli bir kanıt olarak kabul 
edilmemektedir. (Bernanke  1992-93: 56) 

Konuyla İlgili Önceki Araştırmalar  
Literatürde parasal aktarım mekanizması kanalları ile ilgili oldukça fazla çalışmalar 

yapılmış ve konuyla ilgili farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Bunlardan kredi kanalı ile ilgili 
yapılmış başlıca çalışmalar kısaca incelenmiştir. 

Bernanke ve Blinder (1992), ABD ekonomisi için 1959-1989 dönemine ilişkin verileri 
kullanarak para politikası uygulamalarının banka bilançosu üzerindeki etkilerini Vektör 
otoregresyon (VAR)  modeli kurarak test etmişlerdir. Bu çalışmada federal faiz oranının para 
politikasının iyi bir göstergesi olduğu sonucuna varılmıştır. Bu orandaki değişmeler karşısında 
banka mevduatı, banka menkul kıymet değerleri, banka kredileri, işsizlik oranı ve fiyatların 
tepkisi incelenmiştir. Daraltıcı para politikası uygulamalarının bankaların kredi arzını 
kıstığına ilişkin bulgular elde edilmiştir. Bu bulgular, kredi kanalının işlediği, fakat 
başlangıçta menkul kıymetlerdeki daralmanın kredilerden fazla olması sebebiyle kısmı 
işlediği şeklinde yorumlanmıştır.  

Holtemöller  (2002), Almanya’da Banka kredi kanalının işleyişini 1975-1998 dönemine 
ilişkin veriler kullanarak VAR modeli  ile test etmiştir. Söz konusu çalışmada Faiz oranı 
kanalının aktarım mekanizmasını açıklamada yeterli olmadığını bilanço kanalının 
Almanya’da etkisinin görece az olduğu ve kredi kanalının ise, etkin bir şekilde çalıştığı 
sonucuna ulaşmıştır. Kakes ve Strum (2002) da Almanya için yaptıkları çalışmada kredi 
kanalının çalıştığı yönde bulgular bulmuşlardır.  Bunun aksine Guender (1998) Yeni Zellanda 
için, Kakes (2000) Hollanda için, Hülsewing v.d. (2001) ile Küppers (2001) Almanya için 
banka kredileri kanalını destekleyecek sonuçlara ulaşmamışlardır.  

Suzuki (2004), Avustralya için 1989:02–2002:02 dönemini incelemiştir. Çalışmada 
daraltıcı parasal şok sürecinde kredi talebinde ortaya çıkan geçici artışı dengelemek için 
bankaların, menkul değerler portföyünü azaltarak ve yurtdışı kredilere yönelerek tepki verdiği 
bulgusu elde edilmiştir. Bankaların bu yönde tepki vermesi, banka kredi kanalının parasal 
aktarım mekanizması içerisindeki önemini azalttığı için banka kredi kanalının etkin 
çalışmasını engellemektedir. 
                                                           

4 Borç alanlar borçları için mevcut faiz oranını ödemeye hazır oldukları halde, borç verenler verdikleri borcun geri 
ödenemeyeceği korkusu ile bireylerin borç alabilecekleri miktarı kısıtlıyorlarsa kredi tayına bağlanmış demektir. 
Kredi tayınlaması (credit rationing), kredi talebinin kredi arzını aşması sonucu oluşmaktadır. Özellikle bankalar, 
bahsedilen ters seçim ve ahlaki riziko sorunlarına maruz kaldıklarında, şartları zorlaştırarak veya doğrudan kredi 
limitlerini düşürerek, az sayıda güvenilir müşteriye kredi vermeyi isterler. 
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Hung ve Pfau (2009), Viyetnam’da parasal aktarım kanallarını 1996:02-2005:04 
dönemine ilişkin veriler kullanarak VAR modeli  ile test etmişlerdir. Söz konusu çalışmada  
Banka kredi kanalının etkin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Lungu (2008), Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Zambiya ve Malavi ekonomileri için 
1990-2006 dönemine ilişkin verileri kullanarak kredi kanalının işleyişini Vektör otoregresyon 
(VAR)  modeli kurarak incelemiştir. Lungu, çalışmasındaki ampirik bulguların karmaşık 
olduğunu ancak bu sonuçların  söz konusu ülkeler için banka kredi kanalının işlediği yönünde 
yorumlanması gerektiğini savunmuştur. 

Boughrara (2009), çalışmasında Fas ve Tunus’ta Parasal aktarım kanallarından döviz 
kuru, varlık fiyatları, faiz  oranı ve kredi kanallarını incelemiştir. Fas için çeyrek yıllık 
verilerle Ocak 1990-Nisan 2005 dönemini, Tunus için Ocak 1989-Nisan 2005 dönemini ele 
almıştır. Çalışmada her iki ülkede de döviz kuru ve varlık fiyatları kanalı etkin bir şekilde 
işlemedeği sonucuna ulaşmıştır. Elde edilen bir diğer sonuca göre ise, banka kredi kanalı her 
iki ülkede de çalışmaktadır. 

Türkiye’de parasal aktarım mekanizmalarından kredi kanalı  ile ilgili çok sayıda çalışma 
yapılmıştır. Bunlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir. Gündüz (2001), Türkiye’de parasal 
aktarım mekanizmasını banka kredi kanalı yoluyla analiz etmiş ve bu kanalın işlediği 
sonucuna ulaşmıştır. Para politikası aracı olarak interbank gecelik faiz oranlarını kullanmıştır. 
Sonuç olarak parasal daralmanın banka kredilerini ve bankaların elde tutuğu menkul varlıkları 
azalttığı sonucuna ulaşmıştır. Peker ve Canbazoğlu (2011), Demiralp (2008), Cengiz ve 
Duman (2008), Şengönül ve Thorbecke (2005), Yiğitbaş (2013) yaptıkları çalışmada banka 
kredi kanalının işlediği yönünde bulgular elde etmişlerdir. Erdoğan ve Beşballı (2009), Taş 
vd., (2012) ise, çalışmalarında Türkiye’de kredi kanalının kısmen işlediği sonucuna 
ulaşmışlardır. Özçiçek (2006), Aklan ve Nargeleçeken (2008), ise kredi kanalının etkin 
olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Ekonometrik Analiz ve Bulgular  

Yöntem ve Veri Seti 

Parasal aktarım kanalları üzerine yapılan ampirik çalışmalarda kullanılan başlıca 
ekonometrik yöntem, VAR metodolojisidir. Böylece değişkenlerin birbirleriyle olan dinamik 
ilişkileri sonucu aralarından bir tanesinde meydana gelebilecek olası bir şoka kısa dönemli 
tepkileri simüle edilmektedir. Bununla birlikte, analiz edilen belli başlı değişkenler arasında 
kısa dönemli olduğu kadar uzun dönemli ilişkiler olması ve bunların da parasal aktarım 
mekanizmasını etkilemesi çok olasıdır. Bu çalışmamın önceki benzer çalışmalardan temel 
farkı, Bhattacharya ve arkadaşlarının kullandıkları modelleme yaklaşımını Azerbaycan’ın 
koşullarına uyarlamaktır. Bu kapsamda analizde hem kısa hem de uzun dönem ilişkileri 
yansıtmak için bir vektör hata düzeltme modeli (vector error correction model/VECM) 
kullanılmıştır. 

Bu çalışmada Azerbaycan’da banka kredi kanalı 2001:01-2014:03 dönemindeki 3 
aylık veriler kullanılarak incelenmiştir. Modelde kullanılan değişkenler reel GSYİH (Yt), 
tüketici fiyatları (Pt), M2 geniş para arzı (Mt), kredi faizleri (it

Crd), banka sisteminin 
ekonomiye açtığı toplam krediler (Crdt) ve toplam mevduatlardan (Dept) meydana 
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gelmektedir. Model içinde yer alan tüm değişkenler Azerbaycan Merkez Bankası ve 
Azerbaycan Devlet İstatistik Kurumunun kaynaklarından temin edilmiştir.   

Analiz Sonuçları  

VAR modeliyle analizin yapılabilmesi için söz konusu değişkenlere ilişkin seriler 
bazı işlemlere tabi tutulmuştur. İlk aşamada enflasyon dışındaki tüm değişkenlerin logaritması 
alınarak aynı düzeye getirilmiştir. İkinci aşamada, mevsimsel etkilere sahip olduğu anlaşılan Y 
serisi, Census Bureau’s X12 yöntemi kullanılarak mevsimsel etkilerden arındırılmıştır. 
Sonraki aşamada ise, değişkenlerin durağanlığı genişletilmiş Dickey Fuller (Augmented 
Dickey Fuller: ADF) testiyle araştırılmıştır. Elde edilen bulgular, Tablo 1’de sunulmaktadır ve 
tüm değişkenlerin düzey hallerinde durağan olmadıklarını, ama birinci farklarının durağan 
olduğunu ortaya koymaktadır. Teknik ifadeyle tüm değişkenler I(1)’dir ve aralarında bir 
eşbütünleşme ilişkisi olması beklenebilir.  

       Tablo 1: Genişletilmiş Dickey-Fuller Birim Kök Testi Sonuçları 

Düzey 
  t Testi p Değeri Gecikme* Kritik Değ** 
log(Y)  -1.221 0.658 0 1% -3.560 
log(P)  -2.540 0.112 3 5% -2.916 
log(M)  -0.415 0.898 1 10% -2.596 
log(i)  -1.927  0.317 2   
log(Crd)  -0.314 0.915 0   
log(Dep)  -3.392  0.015 0   
1. Fark 
  t Testi p Değeri Gecikme* Kritik Değ** 
(log(Y))  -5.540 0.000 0 1% -3.560 
(log(P))  -5.413 0.000 0 5% -2.916 
(log(M))  -5.699 0.010 0 10% -2.596 
(log(i))  -4.978 0.0001 1   
(log(Crd))  -5.883 0.000 0   
(log(Dep))  -9.406 0.000 0   
 (*) Shwarz bilgi kriterine göre 
(**) MacKinnon (1996) tek yanlı p değerleri 

 

Seriler arasında uzun dönemde bir denge ilişkisinin bulunup bulunmadığını tespit etmek 
için eşbütünleşme analizine başvurmak gerekmektedir. Bu amaçla çalışmada Johansen (1998) 
ve Johansen ve Jesulius (1990) tarafından geliştirilen eşbütünleşme testi uygulanacaktır. Fakat 
hem bu testlerin hem de ileriki adımlarda tahmin edilecek vektör dinamik modellerin 
optimum gecikme sayılarının belirlenebilmesi için tüm bağımlı değişkenleri içeren bir VAR 
modeli rastgele seçilen bir gecikme uzunluğu ile tahmin edilmiş ve kalıntılara gecikme sayısı 
belirleme testleri uygulanmıştır. Bu testlerin sonuçları Tablo 2’de verilmektedir. Optimal 
gecikme seviyesi için iki kriterin 4 gecikmeye işaret etmesi nedeniyle analizde gecikme 
seviyesinin 4 olmasına karar verilmiştir. Ayrıca bu gecikme uzunluğunda kurulan modelin 
otokorelasyon ve değişen varyans içermediği Lagrange Çarpanları (Lagrange Multiplier-LM) 
testi kullanılarak saptanmıştır. 
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Tablo 2: Gecikme Uzunluğu Testleri 
       Bilgi Kriterleri 
Gecikme  Log.Olab. Olab.Oranı  NTH  Akaike  Schwarz  Hannan-Quinn 
0   68.312    7.10e-09  -1.73773  -0.82864  -1.39034  
1   271.455  326.622   1.04e-11  -8.29236   -6.01963 *  -7.42388 * 
2   297.307  35.483   1.71e-11  -7.89441  -4.25803  -6.50485  
3   339.246  47.694   1.71e-11  -8.12729  -3.12727  -6.21664  
4   413.161   66.66862 *   6.08e-12 *  -9.61416 * -3.25050  -7.18242  

 

Sözkonusu model kalıbı için Johansen-Juselius eşbütünleşme testi icra edilmiştir. Elde 
edilen sonuçlar Tablo 3’de sunulmakta ve tüm değişkenler arasında eşbütünleşme olduğunu 
göstermektedir. Bir başka deyişle, değişkenler birlikte uzun dönem denge ilişkisi 
sergilemektedirler. Dolayısıyla Azerbaycan’da parasal aktarım mekanizması uzun dönem 
denge etkisini yansıtan VECM modeli kullanılarak analiz edilmesi gerektiği kanaatine 
varılmıştır. 

   Tablo 3: Johansen-Juselius Eşbütünleşme Testleri 

Hipotezler  Özdeğer  
Kalıntı 
Testi 

Kritik 
Değ.(%5) Anlamlılık* Mak.Özdeğer 

Kritik 
Değ.(%5) Anlamlılık* 

r = 0   0.624   149.749  95.753  0.0000   51.868  40.077  0.0015 
r <= 1   0.592   97.881  69.818  0.0001   47.516  33.876  0.0007 
r <= 2   0.424   50.364  47.856  0.0285   29.303  27.584  0.0298 
r <= 3   0.253   21.061  29.797  0.3538   15.514  21.131  0.2545 
r <= 4   0.062   5.5463  15.494  0.7484   3.3969  14.264  0.9168 
r >= 5   0.039   2.1494  3.841  0.1426   2.1494  3.841  0.1426 

 (*) MacKinnon-Haug-Micelis (1999) p değerleri 
 

Daha sonra, VECM modeli dört gecikme uzunluğu için tahmin edilmiştir. Tahmin 
edilen modelin istatistik açıdan güvenilir veya sağlam (robust) olup olmadığının 
belirlenebilmesi amacıyla tanı koyma sınamaları (diagnostic checking) yapılmıştır. Modelin 
kalıntılarına uygulanan bu testlerin sonuçları Tablo 4’de görülmektedir. Test sonuçlarından 
kalıntıların normal dağıldıkları, birbirleriyle ilişkisiz oldukları ve değişen varyanslık sorunu 
taşımadıkları saptanmıştır.  

   Tablo 4: Tanı Koyma Testleri 

Ardışık Bağlanım Testleri Normallik Testleri  
White 
Testi 

Partmanteau Testi LM Testi 
Çarpıklık 
(Ki Kare) 

Basıklık 
(Ki Kare) Jarque-Bera Ki Kare 

44.205  30.912  2.3503  7.58186  0.5620  468.511 
(0.9821) (0.709) ( 0.884) (0.2704) ( 0.7550) (0.001) 

 
 

Tanı koyma testlerinden VECM modelinin güvenilir olduğu anlaşıldığından 
Azerbaycan’da banka kredi kanalının etkinliğini araştırmak amacıyla, ilkin olarak para 
poltikası şoku M2 para arzıyla verilmiştir. Daha sonra ise, banka kredilerinde meydana 
gelebilecek bir şoka karşı diğer değişkenlerin tepkileri analiz edilmiştir. Bu amaçla %95 
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güven aralığında Cholesky yöntemine göre 10 dönemlik (üçer aylık verilerle çalışıldığından 
2.5 yıllık) etki-tepki fonksiyonları hesaplanmış ve grafikleri çizdirilmiştir. Sonuçlar Grafik 1 
ve Grafik 2’de sunulmaktadır. Grafik 1’de, para politikası değişkeni olarak seçilen M2 para 
arzının hata terimlerinde meydana gelen 1 standart hatalık genelleştirilmiş etkisine diğer 
değişkenlerin gösterdiği tepkiler analiz edilirken; Grafik  2’de ise, kredilerin hata terimlerinde 
meydana gelen 1 standart hatalık genelleştirilmiş etkisine diğer değişkenlerin verdiği tepkiler 
araştırılmıştır. 

 
Grafik 1. Cholesky Yöntemine Göre Bir Standart Sapmalık Para Arzı (M2) Şokuna 
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Grafikten de görüldüğü üzere, para arzındaki bir standart sapmalık şoka milli gelir ve 
fiyatlar genel düzeyi beklentilerle uyumlu ve önceki çalışmaların sonuçlarını da destekler 
nitelikte pozitif yönde tepki vermiştir. Genişletici para politikası şokuna mevduat bankalarının 
bilançolarında yer alan toplam krediler ve toplam mevduatlar ise, anında artarak tepki 
vermektedir. Bu bulgular ışığında, kredi arzının para arzı şokuna duyarlı olduğu ve banka 
kredi kanalı teorisi ile uyumlu olduğu söylenebilir. Faiz oranları ise, bir standart sapmalık 
para arzı şokuna üçüncü dönemin sonuna kadar azalarak tepki vermiştir.  

 
 

Grafik 2. Cholesky Yöntemine Göre Bir Standart Sapmalık Kredi Şokuna Değişkenlerin 
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Grafik 2’ de krediye verilen bir standart sapmalık şoka diğer değişkenlerin tepkisini 
gösteren etki-tepki fonksiyonları verilmiştir. Kredilerdeki bir standart sapmalık şoka milli 
gelir, para arzı ve mevduatları pozitif bir tepki vermiştir. Milli gelirin krediye verilen şoka 
artış yönünde tepki vermesi kredi kanalının çalışması için gerekli olan ikinci aşamanın var 
olduğunu göstermektedir.  

Elde edilen bulgular kredi kanallarının Azerbaycan ekonomisi için önemli olduğunu 
ortaya koymaktadır. Kredi kanalı milli gelir ve toplam talep ekseninde çalışmaktadır. Krediler 
hemen tüm değişkenlerde kısa ve derin dalgalanmalara neden olduğundan, arttığında 
ekonomiyi hızla toparlayacak düştüğünde ise ciddi bir krize sokabilecek potansiyel 
taşımaktadır.  

Analizlerin son aşamasını varyans ayrıştırması oluşturmaktadır. Varyans ayrıştırması 
analizinde bir değişkende meydana gelen değişmenin yüzde kaçının kendisi ve yüzde kaçının 
diğer değişkenlerce açıklandığı analiz edilmektedir. Değişkenlerin on dönemlik varyans 
ayrıştırması değerleri hesaplanmıştır. Sonuçlar on dönemlik ortalamalar şeklinde Tablo 5’de 
sunulmaktadır. Tablo 5 incelendiğinde; milli gelir, fiyatlar, faiz ve mevduatlar 
sırasıyla %54.99, %37.86, %25.20 ve  %67.42 gibi oranlarla kendilerini açıkladıkları, ama 
para arzı ve kredi için bu oranların sırasıyla %38.68, ve %40.24 olduğu görülmektedir. Milli 
gelir kendisi dışında en fazla %21.61 ile fiyatları, %10.25 ile mevduatları açıklamaktadır.  
Fiyatlar da kendisi dışında en fazla %35.53 ile mevduatları, %15.53 ile milli geliri 
açıklamakta, faiz oranları ise en fazla %45.44 ile milli geliri açıklamaktadır.   

  Tablo 5: Varyans Ayrıştırması Analizi: 10 Dönemlik Ortalamalar 
 S.E. log(Y) log(P) log(M) log(i) log(Crd) log(Dep) 

log(Y) 0.1490 54.9970 21.6115 6.9003 0.8363 4.3574 10.2559 
log(P) 5.7904 15.5306 37.8694 9.5815 2.2521 0.8460 35.5386 
log(M) 0.2808 2.5579 9.5373 38.6808 4.0810 7.7717 36.3980 
log(i) 0.1258 45.4493 6.7465 1.2399 25.2067 6.1462 15.9581 

log(Crd) 0.1914 4.1817 20.9410 21.5059 3.6112 40.2436 13.0423 
log(Dep) 0.1561 9.2799 8.4649 0.6514 10.0353 4.8878 67.4217 

 

Para arzı kendisini yüksek oranda açıklasa da bu oran %50’nin altındadır. Kredilerin 
kendisini açıklama oranı %50’nin altındayken (%40.2), para arzını %21.50, fiyatları %20.94 
ve mevduatları %13.04 oranlarında açıklamaktadır. Mevduatlar ise, kendisi dışında en 
fazla %10.03 ile faizleri açıklamakta ve bu oran kendisini açıklama oranının oldukça 
altındadır.  

Bu sonuçlar milli gelir, fiyatlar ve faiz oranlarının hem kendilerini daha fazla 
açıkladıkları hem de aralarında benzer oranlarda güçlü ilişkiler olduğunu, para arzı ile 
enflasyon arasındaki karşılıklı ilişkiler beklenene oranla daha zayıf kaldığını ve faizler ile 
mevduatlar arasındaki güçlü ilişki, kredilerde de gözlenemediğini  göstermektedir. 

Sonuç 

Parasal aktarım kanalları ile ilgili farklı ülkeleri konu alan çok sayıda araştırma 
olmasına karşın kendi bölgesinde hızla gelişen bir ülke olan Azerbaycan’a dair çok az sayıda 
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çalışma bulunmaktadır. Bu çerçevede, Azerbaycan’ın finansal yapısı dikkate alınarak, banka 
kredi kanalının etkinliği Vektör Hata Düzeltme Modeli yardımı ile Azerbaycan için 
araştırılmıştır. 

Çalışmada yapılan etki-tepki analizi sonucunda elde edilen bulgular kredi kanalının 
Azerbaycan ekonomisi için önemli olduğunu göstermektedir.  Krediler hemen tüm 
değişkenlerde derin dalgalanmalara neden olduğundan, arttığında ekonomiyi hızla 
toparlayacak düştüğünde ise ciddi bir krize sokabilecek potansiyel taşıdığı ortaya çıkmaktadır. 
Ayrıca etki-tepki sonuçları GSYİH ve banka kredilerinin para politikası şokuna birbirine 
benzer yönlerde tepki verdiğini göstermektedir. Bu durum Azerbaycan’da faaliyet gösteren 
firmaların banka kredilerine bağımlı olduğunu göstermek bakımından önem taşımakta ve 
kredi kanalının, milli gelir, toplam talep ekseninde çalıştığını göstermektedir. 

Başarılı ve güvenilir bir para politikası için parasal aktarım mekanizması hakkında 
doğru bir değerlendirme yapmak ve daha detaylı bilgi elde edilebilmek için  ampirik çalışma 
sayısının ve çeşitliliğinin artırılması önem arz etmektedir. Ancak literatüre bakıldığında 
sadece Azerbaycan’ı konu alan bu yöndeki ampirik çalışmaların çok az olduğunu 
görmekteyiz.  Bu kapsamda, ampirik araştırma sayısı ve kalitesi bakımından önemli sonuçlar 
elde edebilmek için Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın uzmanları ve 
akademisyenler arasında işbirliği yapılması, sağlıklı ve yeterli düzeyde verilerin oluşturulması 
ve paylaştırılması gerekmektedir. Bu yöndeki çalışmalar Azerbaycan’da parasal aktarım 
mekanizmasının daha iyi anlaşılması ve araştırılmasına önemli katkılar sağlayacağı 
düşünülmektedir. 
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HAYVAN MASALLARI İLE EZOP MASALLARI’NIN KARŞILAŞTIRILMASI 
 

Yasin KIRILMIŞ 
 

Özet 

Bu çalışmada Ali Berat Alptekin’in derlediği Hayvan Masalları ile Ezop Masalları arasında tema, kahramanlar 
ve verilmek istenilen mesajlar yönünden karşılaştırma yapılmıştır. Evrensel değerler taşıyan masallardaki 
kahramanların toplumdan topluma farklılık arz edip etmediği, farklılıklar varsa hangi noktalardan bu 
farklılıkların olduğu; masallarla verilmek istenilen mesajların da farklı toplumlarda nasıl ortaya konulduğuna 
dair saptama ve değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmanın giriş bölümünde masal kavramı üzerinde durulmuştur. 
Halkbilimi çalışmalarıyla ön plana çıkmış bazı isimlerin masal tanımlarına ve masalların sınıflandırılmasıyla 
ilgili görüşlere yer verilmiştir. Daha sonra Hayvan Masalları ile Ezop Masalları tema, kahramanlar ve verdiği 
mesajları yönüyle değerlendirilmiştir. Burada kitaplarda yer alan bütün masallar değil de özellikle kahramanı 
(vahşi) yabani hayvan olan masallar tercih edilmiştir. Bir sonraki adımda seçilen bu masallar temaları, 
kahramanları ve verdiği mesajlar yönünden karşılaştırılıp değerlendirmeler ortaya konulmuştur. Farklı kültürlere 
ait masallarında benzer hayvan kahramanlarıyla, benzer temaların, aynı mesajları vermek kaygısıyla işlendiği 
tespit edilmiştir. Birbiriyle hiçbir bağı olmayan toplumlarda tema, kahraman ve verilmek istenilen mesajlar 
itibariyle aynı masalların bulunması da ilgi çekicidir. Yine farklı toplumlarda hayvanlara yüklenen misyonun da 
hemen hemen aynı olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Masal, Türk Hayvan Masalları, Ezop Masalları, karşılaştırma, Ezop 

 
COMPARISON OF ANIMAL TALES AND AESOP’S TALES  

Abstract 

In this study, the comparison of Aesop’s Tales and Animal Tales which compiled by Ali Berat Alptekin was 
made in terms of themes, the heroes and the messages in. Whether the hero in the tale with universal values 
differs from society to society, if there are differences in which point these differences are; determination and 
evaluation about how given the desired message to be given with the tales was made. In the introduction of the 
study it is focused on the concept of the tale. The tales definitions of some names came to the fore with their 
studies about folklore and views on the classification of tales were included. Later Animal Tales and Aesop’s 
Tales were evaluated separately in aspect of theme, heroes and message. Not also all tales contained in the book 
here, in particular tales with wild animal hero were preferred. In a next step, these selected tales were compared 
and assessments were carried out in terms of themes, heroes and message. In tales of different cultures with 
similar animal hero, similar themes were committed with the concern to give the same message has been 
identified. It is also interesting, in societies which have no connection with each other there are also the same 
tales as theme, hero and messages. Again, it has been identified the mission undertaken to animals is almost the 
same in different societies.  

Keywords: Tale, Turkish Animal Tales, Aesop’s Tales, comparison, Aesop 
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GİRİŞ 
Bu çalışmamızda Hayvan Masalları1 ile Ezop Masallarının (Ezop, 2001) tema, 

kahramanlar ve verdiği mesajlar yönünden karşılaştırma denemesi yapılacaktır. 

Masal kelimesi dilimize Arapça “mesel” sözcüğünden geçmiştir. Masal güncel Türkçe 
sözlükte “Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla 
insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları 
anlatan edebî tür. Boşuna söylenmiş söz” (www.tdk.gov.tr) olarak tanımlanmıştır. Bununla 
birlikte Şemsettin Sami (Sami, 1991: 830), Mehmet Halit Bayrı (Bayrı, 1936: 185), M. Şekip 
Tunç (Tunç, 1941: 19), P. Naili Boratav (Boratav, 1969: 80), Saim Sakaoğlu (Sakaoğlu, 1973: 
5), Naki Tezel (Tezel, 1990: 6), Şükrü Elçin (Elçin, 2001: 368) gibi halkbilimciler tarafından 
çeşitli masal tanımları yapılmıştır. Fakat biz, halk anlatılarında bir tanımda bulunması gereken 
yaratım-aktarım, şekil-yapı, içerik-konu ve işlev özelliklerini (Ekici, 2011: 133-134) tam 
ihtiva etmesi bakımından Ferhat Aslan’ın masal tanımını almayı uygun gördük. Aslan masalı 
(2012: 105) şu şeklinde tanımlar; 

 “Anlatıcının hayal gücüne bağlı olarak, insanî duygu, tecrübe ve beklentilerin ifade edildiği, 
yaşanması mümkün olan ya da olmayan, ancak inandırıcılık gayesi olmamasına rağmen içeriğindeki 
kahraman, olay vb., çeşitli unsurlarla kendi hayat tecrübesini bağdaştırabilen dinleyicilere göre gerçekten 
yaşanmış gibi algılanabilen, insan, hayvan veya olağanüstü varlıkların başından geçen olayları, hayatın 
gerçekliğiyle ilişkilendirerek, hem gerçek hem de gerçek olmayan soyutlaştırılmış bir zaman ve mekân 
algısı içerisinde, dinleyici/okuyucu tarafından farklı şekillerde anlaşılabilecek katmanlı bir anlam 
yapısıyla kurgulanan ve ilk örnekleri “sözlü”, sonradan “sözlü ve yazılı” olarak yaratılan; belirli bir 
anlatıcı tipi olmaksızın farklı seviyelerdeki icra yeteneklerini kendinde taşıyan anlatıcı/yazar tarafından, 
yaş, cinsiyet, sosyal sınıf vb. farklı özelliklere sahip dinleyicilere hitaben icra edilen, çok çeşitli icra 
mekanlarında geleneğin belirlediği kurallar çerçevesinde icra edildiği kültür ortamlarının gerektirdiği bir 
anlatım ve üslubuyla, başında, ortasında ve sonunda yer alan belli başlı ifadelerle kalıplaşmış mensur bir 
yapısı olan, dinleyenlere hoşça vakit geçirtmek, onları toplumsal kuralların benimsenmesiyle ilgili olarak 
eğiterek davranışlarına yön vermek, insanların sosyalleşmesine zemin hazırlayarak toplum düzeninin 
korunmasına katkı sağlamak, yaratıldığı kültürü yansıtmak vb. işlevleri olan bir anlatı türüdür.”  

 

 Masalların kaynağı, ilk olarak nerede ortaya çıktığı, nasıl yayıldığı konusuyla ilgili 
çeşitli görüşler olmakla birlikte herkesin kabul ettiği, üzerinde uzlaştığı kesin bir fikir 
oluşmamıştır. İlk olarak Wilhelm Grimm (1812), Hint Avrupa dil dairesine giren milletlerin 
masallarını, bilinmeyen bir zamandan Hint-Avrupa medeniyetinin mirası olarak “Hint Avrupa 
Teorisi” ve masallar eski mitlerin parçalanmış şekillerini oluşturur diyerek “Parçalanan Mitler 
Teorisi” görüşünü ortaya atmıştır. Wilhelm Grimm’in bu görüşü daha sonra araştırmacılar 
tarafından geliştirilerek “Mitoloji Okulu”, “Hindoloji Okulu” ve “Antropoloji Okulu” 
şeklinde masalın kaynağıyla ilgili görüşler ileri sürülmüştür (Günay, 1975: 17-18; Seyidoğlu, 
1975: 30-35; Günay, 1992: 321-322; Sakaoğlu, 1999: 5-10).  

“Onlarca, yüzlerce, binlerce masalı bir görüşün sıkışık sayfalarına hapsetmek yerine, 
her birine ayrı bir köken aramak daha doğru olmaz mı?” diyen Sakaoğlu (2009: 17) 
masalların kaynağıyla ilgili belirtilen görüşlerden farklı olarak hiçbir coğrafyanın, kültürün ve 
dinin temel olarak ele alınmaması gerektiğini düşünür. O,  “Masalların bir bütün olarak değil 
de tek tek ele alınması halinde belki bazılarını belirli coğrafyaya, kültüre veya dine” 

                                                           
1  Çalışmamızda geçecek olan Hayvan Masalları ile Ali Berat Alptekin (1991), Hayvan Masalları, Ankara: 
Kültür Bakanlığı Yayınları, kastedilmektedir. 
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bağlayabileceğimizi her masalda aslından gelen bir belirtinin, bir kalıntının mutlaka 
bulunacağını söyler (Sakaoğlu, 1999: 8-9). 

Masal araştırmalarında önemli bir sınıflandırma olarak görülen Antti Aarne’nin (1876 
-1925) ortaya koyduğu ve Stith Thompson’ın (1885-1976) geliştirdiği The Types of the 
Folktale (AaTh)(1964)  masal tip indeksinde tasnif şöyle yapılmıştır:  

1.Hayvan Masalları:1-299  

1-99 Vahşi Hayvanlar  

100-149 Vahşi ve Evcil Hayvanlar  

150-199 Vahşi Hayvanlar ve İnsan  

200-219 Evcil Hayvanlar  

220-249 Kuşlar  

250-274 Balıklar  

275-299 Öteki Hayvanlar ve Nesneler  

2.Asıl Masallar: 300-1199   

3. Fıkralar:1200-1999  

4. Zincirlemeli Masallar: 2000-2399  

5. Sınıflamaya Girmeyen Masallar: 2400-2499 (Çobanoğlu, 2005: 118-119) 

Beş ana başlıkta ele alınan masal tipleri sınıflandırmasında konumuz gereği ‘Hayvan 
Masalları’nı alt başlıklarıyla aldık.  

Masalların tip ve motifleriyle ilgili bir başka önemli çalışma ise Pertev Naili Boratav 
ve Wolfram Eberhard’ın birlikte hazırladığı 378 Türk masal tipini içeren Typen Türkischer 
Volksmärchen (TTV) (1953) adlı eserdir. Yirmi üç ana başlık altında toplanan eserde 
hayvanlarla ilgili bölüm “Hayvan Masalları (1-22)” ve “Hayvan ve İnsan (23-33)” (Sakaoğlu, 
1999: 14-15) masalları olarak değerlendirilmiştir.  

Hans-Jörg Uther, düzenlediği The Types of International Folktales (Uluslararası Masal 
Tipleri Kataloğu- ATU) (2004)  ile daha önceden yapılan numaralandırma sistemini 
değiştirmeden eksiklikleri tamamlar. En son ve en detaylı incelemeyle oluşan ATU 
kataloğunda sınıflandırma şöyledir: 

1. Hayvan Masalları 1 – 299  

1.1.Vahşi Hayvanlar 1-99  

1.1.1.Kurnaz Tilki (Diğer Hayvan) 1-69  

1.1.2.Diğer Vahşi Hayvanlar 70-99  

1.2.Yabani Hayvanlar ve Evcil Hayvanlar 100-149  

1.3.Yabani Hayvanlar ve İnsanlar 150-199  

1.4.Evcil Hayvanlar 200-219  
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1.5.Diğer Hayvanlar ve Nesneler 220-299  

2.Sihir Masalları 300 – 749  

3.Dini Masallar 750 – 849  

4.Gerçekçi Masallar 850 – 999  

5.Aptal Dev Masalları 1000 - 1199 

6.Fıkralar ve Espriler 1200 – 1999  

7.Formül Masalları 2000 – 2399  (http://oaks.nvg.org) 

Diğer masallara göre hayvan masallarını ele aldığımızda, hayvan masallarının 
eğlendiricilik vasfı kadar kıssadan hisse çıkarma,  dinleyicileri düşünmeye, ibret almaya sevk 
etme yani eğiticilik yönünün de önemli olduğunu görürüz. Bundan dolayı diğer masallara 
nispeten daha kısadır. Kahraman sayısı daha azdır. Olaylar bakımında da fazla karmaşıklık 
yoktur. Masallarda hayvanların, yaratılış özelliklerini koruduklarını, yalnız kılık değiştirerek 
insana özgü vasıflarla ortaya çıktıklarını görürüz, tabii olmayan tek husus ise konuşma 
kabiliyetlerinin olmasıdır (Bilkan, 2001: 86). 

Hayvan masallarının fabl türünde yazılı edebiyata girdiği kabul edilse de Stith 
Thompson havyan masallarının sözlü edebiyata yazılı edebiyattan geçtiği görüşündedir 
(aktaran Duymaz, 1996: 7) 

 Masallarda hayvan kahramanların, çocuklara soyut kavramların öğretilmesinde 
somutlama aracı olmaları, hayvanlar üzerinden anlatıldığında anlatının ilgi çekici olması, 
verilmek istenilen mesajı aktarmada iyi bir yol olmaları sebebiyle yer aldığını söyleyebiliriz. 

Daha çok hayvanların başından geçen olayları anlatan, insanlara ders vermek amacı 
güden masallarıyla tanınan Ezop, M.Ö. VI. yüzyılda Frigya’da doğmuştur. Fakat onun 
Trakya'da, Samos'ta, Sardeis'te, Mısır’da doğduğunu söyleyenler de vardır. Hatta Bandırmalı 
olduğu da iddia edilmiştir (Derdiyok, 2003:2). 

Doğu kültürü masalları ile Batı kültürü masalları arasında temelde ayrılıklar bulunsa 
da bazı hususlarda ortak değerlerin varlığını da görmekteyiz. Bu nedenle Ali Berat 
Alptekin’in Hayvan Masalları ile Ezop Masallarını kahramanları, temaları ve verdiği 
mesajları bakımında karşılaştırıp değerlendirmeyi düşündük. 

Bu bölümde masalları, kahramanları, temaları ve verdiği mesajları bakımından 
değerlendirmeye çalışacağız.  

 
Hayvan Masalları 
1.1. Ayı ile Tilki (Alptekin, 1991: 7) 
Kahramanlar: Ayı, tilki 
Tema: Hasetlik  
Verilmek istenen mesaj: Kıskançlık yapanlar hiç rahat yüzü görmez. 

1.2. Ayı ile Tilki (Alptekin, 1991: 9) 
Kahramanlar: Ayı, tilki  
Tema: Açgözlülük 
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Verilmek istenen mesaj: Açgözlüler kendi menfaatleri için her şeyi kullanır. 

1.3. Ayı ile Tilki (Alptekin, 1991: 12)  
Kahramanlar: Tilki, ayı 
Tema: Kurnazlık 
Verilmek istenen mesaj: Ahmaklar her söze kanar, kurnazlar her zorluktan kendilerini 
kurtarır. 

1.4. Tilki ile Kurt (Alptekin, 1991: 13) 
Kahramanlar: Tilki, kurt 
Tema: Kurnazlık  
Verilmek istenen mesaj: Kurnazlık yapanlar her şartta işini yoluna koyar. 

1.5. Tilki ile Kirpi (Alptekin, 1991: 15) 
Kahramanlar: Tilki, kirpi 
Tema: Açgözlülük 
Verilmek istenen mesaj: Açgözlülük yapanlar bir gün cezasını bulur ve yapayalnız kalır.  

1.6. Tilki ile Çakal (Alptekin, 1991: 16-17) 
Kahramanlar: Tilki, çakal 
Tema: Kurnazlık  
Verilmek istenen mesaj: Kurnazlık edenler bazen ellerindekini de kaybeder.  

1.7. Aslan, Tilki ve Geyik (Alptekin, 1991: 18-19) 
Kahramanlar: Aslan, tilki, geyik 
Tema: Akılsızlık 
Verilmek istenen mesaj: Akıllı insan aynı yanlışı iki defa yapmaz.  

 
1.8. Aslanın Hastalığı (Alptekin, 1991: 20) 
Kahramanlar: Aslan, tilki, kurt  
Tema: Dalkavukluk 
Verilmek istenen mesaj: Dalkavukluk yapanlar sonunda cezasını çeker. 

1.9. Tilki ile Aslan (Alptekin, 1991: 22-23) 
Kahramanlar: Aslan, tilki, çakal 
Tema: Menfaat 
Verilmek istenen mesaj: Menfaat dünyasında herkes kendi çıkarı uğruna hareket eder. 

1.10. Aslan ile Kaplumbağa (Alptekin, 1991: 38) 
Kahramanlar: Aslan, kaplumbağa 
Tema: Asalet 
Verilmek istenen mesaj: Asil insanları düşman değil, bir söz yıkar. 

1.11. Aslan ile Tavşan (Alptekin, 1991: 39) 
Kahramanlar: Aslan, tavşan 
Tema: Zekâ, akıl 
Verilmek istenen tema: Zekâ her zaman kaba kuvvetten üstündür.  

1.12. Kurt, Tilki ve At (Alptekin, 1991: 50) 
Kahramanlar: Kurt, tilki, at 
Tema: Bilgi  
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Verilmek istenen mesaj: Akılsıza bilmek de fayda etmez. 

1.13. Kurt ile Tilki (Alptekin, 1991: 51) 
Kahramanlar: Kurt, tilki, at 
Tema: Kişilik, karakter 
Verilmek istenen mesaj: Herkes kişiliğinin gerektiği gibi davranır. 

1.14. Tilki ile Ayı (Alptekin, 1991: 52) 
Kahramanlar: Tilki, ayı  
Tema: Kurnazlık  
Verilmek istenen mesaj: Kurnazlık yapıp başkalarının aklıyla iş yapanlar bazen hüsrana uğrar.  

1.15. Dosta Dost Gerek (Alptekin, 1991: 55) 
Kahramanlar: Tilki, kurt, aslan,  
Tema: Güç, kuvvet 
Verilmek İstene mesaj: Güçlüysen her şeyi istediğin gibi yaptırırsın.  

1.16. Köpek ve Tilki (Alptekin, 1991: 59) 
Kahramanlar: Köpek, horoz, tilki 
Tema: Arkadaşlık 
Verilmek istenen mesaj: Sağlam dostlarınız olduğu sürece kimse size ilişemez 

1.17. Tilki, Horoz ve Ördek (Alptekin, 1991: 61-62) 
Kahramanlar: Tilki, horoz, ördek 
Tema: Elindekiyle yetinmek  
Verilmek istenen mesaj: Açgözlülük edenler bazen bunun cezasını canlarıyla öderler. 

1.18. Kurnaz Tilki (Alptekin, 1991: 63) 
Kahramanlar: Tilki, civciv 
Tema: Kurnazlık 
Verilmek istenen mesaj: Akıl akıldan üstündür. Kendisini akıllı zannedenler bazen hüsrana 
uğrar.  

1.19. Kurt ile Üç Öküz (Alptekin, 1991: 83-84) 
Kahramanlar: Beyaz, kırmızı ve siyah öküz, kurt 
Tema: Birlik, beraberlik 
Verilmek istenen mesaj: Birlik beraberlik bozulduğunda düşmanlara yem olmanız çok kolay 
olur.  

Ezop  (Aisopos) Masalları 
2.1. Kartal ile Tilki (Ezop, 2001: 34) 
Kahramanlar: Kartal, tilki 
Tema: Dostluk 
Verilmek istenen mesaj: Dostlarının ahını alan, onlara zulmeden elbet bir gün cezasını bulur.  

2.2. Kartal ile Tonuzlan (Bokböceği) (Ezop, 2001: 35) 
Kahramanlar: Kartal, tonuzlan,   
Tema: Azim 
Verilmek istenen mesaj: Kimseyi hor görme, ne kadar güçsüz de olsa bir gün intikamını alır.   

2.3. Kartal ile Alakarga, Bir de Çoban (Ezop, 2001: 36) 
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Kahramanlar: Kartal, alakarga, çoban 
Tema: Haddini bilmek 
Verilmek istenen mesaj: Başkalarına bakıp yapamayacağın işlere kalkışma.  

2.4. Kanadı Kesik Kartal ile Tilki (Ezop, 2001: 36) 
Kahramanlar: Kartal, tilki 
Tema: İyilik   
Verilmek istenen mesaj: Kötülük yapana iyilik yapmalı ki bir daha o şekilde davranmasın.  

2.5. Bülbül ile Atmaca (Ezop, 2001: 37-38) 
Kahramanlar: Atmaca, bülbül 
Tema: Kanaatkârlık 
Verilmek istenen mesaj: Aza kanaat etmeli, elinde olmayana meyletmemeli. 

2.6. Tilki ile Pars (Ezop, 2001: 55) 
Kahramanlar: Tilki, pars 
Tema: Yetenek, özellik  
Verilmek istenen mesaj: Herkesin üstün olduğu yönü farklı faklıdır.  

2.7. Tilki ile Maymun (Ezop, 2001: 55) 
Kahramanlar: Tilki, maymun  
Tema: Akıl 
Verilmek istenen mesaj: Lider, yetenekten ziyade akıllı olandır.  

2.8. Hiç Aslan Görmemiş Tilki (Ezop, 2001: 58) 
Kahramanlar: Aslan, tilki 
Tema: Bilgi 
Verilmek istenen mesaj: Kişi bilmediğinden korkar. 

2.9. Ayı ile Tilki (Ezop, 2001: 69) 
Kahramanlar: Ayı, tilki 
Tema: Menfaat 
Verilmek istenen mesaj: Herkes menfaatine göre, işine nasıl gelirse öyle hareket eder.  

2.10. Üç Öküz ile Aslan (Ezop, 2001: 73) 
Kahramanlar: Kurt, üç öküz,  
Tema: Birlik, beraberlik 
Verilmek istenen mesaj: Birlik beraberliğiniz bozulduğunda düşmanlarınız sizi çok kolay yok 
eder.  

2.11. Pınardaki Geyik ile Aslan (Ezop, 2001: 87) 
Kahramanlar: Aslan, geyik 
Tema: Düşüncesizlik 
Verilmek istenen mesaj: Bazen iyi olarak bildiğimiz, kötü; kötü olarak bildiğimiz, iyi olarak 
karşımıza çıkabilir.  

2.12. Aslan İnine Giren Geyik (Ezop, 2001: 88) 
Kahramanlar: Aslan, geyik 
Tema: Kader 
Verilmek istenen mesaj: Ne yaparsan yap kaderden kaçılmaz. 

2.13. Alakarga ile Tilki (Ezop, 2001: 116) 
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Kahramanlar: Tilki, alakarga 
Tema: Hayal   
Verilmek istenen mesaj: Hayal kurmak güzeldir ama karın doyurmaz. 

2.14. Dişi Aslan ile Tilki (Ezop, 2001: 133) 
Kahramanlar: Aslan, tilki 
Tema: Asalet 
Verilmek istenen mesaj: Asalet soydan gelir.  

2.15. Aslan, Tilki Bir de Geyik (Ezop, 2001: 135-136) 
Kahramanlar: Aslan, tilki, geyik 
Tema: Akılsızlık 
Verilmek istenen mesaj: Akıllı insan aynı yanlışı iki defa yapmaz.  

2.16. Aslan, Ayı, Bir de Tilki (Ezop, 2001: 138) 
Kahramanlar: Aslan, ayı, tilki 
Tema: Tamahkârlık 
Verilen mesaj: Aza kanaat etmeyip tamahkârlık eden elindekini de kaybeder.  

2.17. Aslan ile Kurbağa (Ezop, 2001: 138) 
Kahramanlar: Aslan, kurbağa 
Tema: Haddini bilmek 
Verilmek istenen mesaj: Kendini bilen, zor durumda kalmaz. 

2.18. Aslan ile Tavşan (Ezop, 2001: 140) 
Kahramanlar: Aslan, geyik, tavşan 
Tema: Açgözlülük 
Verilmek istenen mesaj: Elindekine kanaat etmeyen,  aç gözlülük yapıp daha fazlasına tamah 
eden elindekini de kaybeder.  

2.19. Kurt ile Aslan (Ezop, 2001: 145) 
Kahramanlar: Kurt, aslan 
Tema: Eden bulur 
Verilmek istenen mesaj: Kendinden güçsüzleri ezen bir gün aynı akıbete uğrar. 

 
Hayvan Masalları ile Ezop Masallarının Karşılaştırılması 
 Tema Yönünden Karşılaştırma: 
Tema, Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlükte, “Asıl konu, temel motif, ana konu, 

öğretici veya edebî bir eserde işlenen konu, düşünce, görüş, tem” (ww.tdk.gov.tr. 30.10.2015) 
şeklinde tanımlanmıştır. Tema metinde asıl unsuru oluşturmaktadır. Bergson’a göre (1859 – 
1941) “masal, telkinle, etki ile kendini gösterir. Telkin, birinin bir başkasında isteyerek kimi 
ruh hallerini uyandırması ve başkasının da bunları kabullenerek, istençsiz yinelemesidir” 
(aktaran Yetkin, 1979: 48). Özellikle dikkat edildiğinde kahramanları hayvan olan masallarda 
öğreticilik, ders verme, kıssadan hisse alma gibi konuların önemli olduğu görülmektedir.  

Türk Hayvan Masallarında daha çok akıllı olma, hatalardan ders alma, bencillik 
etmemek, kötülük edenlerin mutlaka cezasını bulacağı, huylunun huyundan vazgeçmeyeceği, 
yardım etmenin güzellikleri, çalışmanın kazandırdıkları, aldanmamak gerektiği, 
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çevremizdekileri küçümsememek gerektiği, hasetlik, dalkavukluk, açgözlülük, kurnazlık, 
akılsızlık etmemek gerektiği, karakterli davranmak, arkadaşlık, birlik beraberlik vb. temalar 
ele alınır. Ezop Masallarında ise akıllı olmanın getirileri, aza kanaat etmek gerektiği, etme 
bulma dünyası olduğu, kötülerin mutlaka karşılığını bulacağı, dostluk, haddini bilmek, 
kanaatkârlık, tamah, açgözlülük, menfaat, kader, hayal, iyilik yapmak, yetenek, birlik 
beraberlik vb. temalar işlenmiştir. 

Masallar farklı kültür coğrafyalarına ait olsa da ele aldıkları temaları bakımından 
benzerlikler taşıması verilmek istenilen mesajların aynı olduğunu göstermektedir. İşlenen 
temaların ortak olması her toplumda ahlaki değerlerin benzerlikler taşıdığını, aynı kaygıların 
duyulduğunu, toplumun bireylerine evrensel ahlak kurallarının masallar vasıtasıyla 
öğütlendiğini göstermektedir. 

Kahramanları Yönünden Karşılaştırma: 
“Masallarda kahraman olarak hayvanların tercih edilmesinin birçok sebebi vardır. 

Bunların en önemlisi, hayvanların birçok hususiyetleri itibariyle insan tiplerine örnek 
olabilmeleridir. Söz gelimi tilki kurnazlığı, aslan kuvveti ve otoriteyi, çakal fırsatçılığı, eşek 
aptallığı temsil eder. Masallarda hayvanlar tabiî yapılarıyla, karakter ve yaratılış özellikleriyle 
karşımıza çıkmaktadırlar” (Bilkan, 2001: 86).    

Hayvan Masallarının Kahramanları: 
Aslan: Her istediğini yaptıran, gücünden herkesin korktuğu, yaşlandığında, elden 

ayaktan düştüğünde bile yine söz sahibidir. Gücüne, kaba kuvvetine güvenip pervasızca 
hareket etmesi bazen zor durumda kalmasına sebep olur. Gururlu, kendini beğenmiştir. Bütün 
herkesi kaba kuvvetiyle sindirir. Gücünü, kuvvetini özellikle kendinden güçsüzlere karşı 
kullanmaktan çekinmez.  

At: En zorlu düşmanlar karşısında bile aklıyla ayakta kalabilir, düşmanlarını alt eder. 

Ayı: İyi kalpli, arkadaş canlısı, sözüne sadık, kafası pek fazla çalışmayan, daha çok 
başkalarının yönlendirmesiyle iş yapan bir tip olarak karşımıza çıkar. Tilkiyle kurduğu 
dostluklarda hep zararlı çıkan taraftır. Ayı, tilki ile yiyecek yüzünden karşı karşıya gelir ve 
hep mağdur olur. Ayı, tilkinin kurnazlığı karşısında zor durumda kalır. Ayı, sadece bir yerde 
tilkiyi kandırır onu zor durumda bırakır. 

Çakal: Kazdığı kuyuya kendisi düşer, ava giderken av olur. 

Geyik: Koltuk sevdalısı, makam düşkünü, ne oldum delisidir. 

Horoz: Özgürlüğüne düşkündür, her söze kanar, açgözlülüğünün cezasını canıyla öder. 

Kaplumbağa: Gururlu, akıllı, ağırbaşlı, hedefe kilitlendi mi asla vazgeçmez, sabırlıdır.  

Kartal: Herkese tepeden bakar, herkesi aşağılar, burnu havadadır. 

Kirpi: Kendisine yapılan haksızlığa, kimden gelirse gelsin sessiz kalamaz, hemen 
karşılık verir. 

Köpek: Özgürlüğüne düşkün, dostlarına sadıktır. 

Kurbağa: Gel-geç hevesli, ayran gönüllüdür. 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 56          Temmuz - Ağustos 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 
 
 

 498 

Kurt: Çalışkan, saf, iyi kalplidir. Tilkinin yalanlarına kanar. Bazen güçlünün yanında 
dalkavukluk yapar. Düşüncesiz hareket etmesinin cezasını canıyla öder. İyi bir avcıdır ve 
ikram etmeyi sever. Herkese karşı adaletli olmasının karşılığını canıyla öder. Kimi zaman da 
hilekâr, dostunu düşmanını iyi tanıyan bir masal kahramanı olarak karşımıza çıkıyor. 

Ördek: Her söze inanır, açgözlülüğünün cezasını canıyla öder. 

Tavşan: Akıllı, aklıyla kaba kuvvetin üstesinden gelir. Kendine aşırı güveni yüzünden 
en zayıf rakipleri karşısında bile zor durumda kalabilir. 

Tilki: Kurnaz, kendi çıkarını düşünür, karşısındakileri hep kandırıp aldatır, dostluğuna 
güvenilmez. Kendisine iyilik yapıp evini açanlara bile kötülük yapabilecek bir tabiattadır. 
Bencillik yapıp misliyle karşılık gördüğünde de hemen küsüp gider. Her duruma hazırlıklıdır, 
her problemin içinden aklı ve kurnazlığı sayesinde rahatlıkla kurtulur. Dalkavukluk eder. 
Kendinden güçlüler karşısında menfaati icabı iki büklüm olur, el pençe divan durur. Tilki, çok 
az gafil avlanır, ayının lafıyla hareket eder ve pişman olur. Her duruma göre şekil alabilir, 
zarar göreceğini anladığında geri adım atmasını bilir.  

 Ezop Masallarının Kahramanları: 
Alakarga: Başkalarına özenen, hayalcidir. 

Aslan: Güçlü, kuvvetli, akıllı, kendisinden zayıflara karşı, acımasız, merhametsiz, 
güçsüzlere hayat hakkı tanımaz; eline geçen fırsatları affetmez, değerlendirir; adaletle 
hükmeder; sadece kendi menfaatini düşünür; aza kanaat etmeyip elindekini de kaybeder. 

Atmaca: Elindekiyle yetinmesini bilendir. 

Ayı: İkiyüzlü, elindeki malı için her şeyiyle mücadele eder. 

Bülbül: Güçsüz, dikkatsiz, tehlikeleri sezemez. 

Geyik: Dostunu düşmanını ayırt edemeyen; düşüncesizce hareket eden; her 
söylenilene inanan bir ahmaktır. 

Karga: Kendini beğenmiş, ne oldum delisidir. 

Kartal: Dostluğuna bile güvenilmez, her türlü kötülüğün bekleneceği, açgözlü; güçle, 
kaba kuvvetle her şeyi halledeceğini düşünür ve her zaman da istediğini yapar; gururlu, 
gördüğü iyiliği karşılıksız bırakmaz. 

Kurbağa: Tedbirsiz hareket eder. 

Kurt: Gücünün yetmeyeceğini anladığında işini tatlılıkla halletmeye çalışan bir 
kurnazdır. 

Maymun: Ne oldum delisi, düşüncesiz, kendini beğenmiştir.  

Öküz: Ahmak, hep kendini düşünür, bencildir. 

Ördek: Her söze inanır, boğazına düşkün, korkaktır. 

 Pars: Kendini beğenmiştir. 

Tavşan: Zayıf, güçsüz, her zaman güçlülerin yemidir. 

Tilki: Mazlum, akıllı, zeki, kurnaz, hazırcevap, mantığıyla hareket eden, gerçekçidir. 
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Tonuzlan (Bokböceği): İnatçı, kafasına koyduğunu gerçekleştirmek için her yolu dener 
asla vazgeçmez. 

Hayvan Masalları ile Ezop Masallarını Kahraman Yönünden Karşılaştırma: 
Hayvan Masallarında aslan, at, ayı, çakal, geyik, horoz, kaplumbağa,  kartal, kirpi, 

köpek, kurbağa, kurt, ördek, tavşan, tilki yer alır. 

Ezop Masallarında ise alakarga, karga, aslan, atmaca, ayı, bülbül, geyik, kartal, 
kurbağa, kurt, maymun, öküz, pars, tavşan, tilki, tonuzlan (bokböceği) yer alır.  

Hayvan Masalları ve Ezop Masalları’nda toplam kırk beş farklı hayvan yer alır. 
Bunlardan tabloda 1.de belirttiğimiz dokuz tanesi her iki masal grubunda da ortaktır. Tilki, 
Hayvan Masallarında 16 ve Ezop Masallarında 10 masalda yer alarak her iki masal grubunda 
da en çok ele alınan hayvandır. Onu aslan (6 / 8), kurt (6 / 2) ve ayı (4 / 2) takip eder. 

 

Tablo 1. İncelemeye esas aldığımız masallarda geçen hayvanların sayı olarak 
karşılaştırılması. 

 Hayvan Masalları  Ezop Masalları 

Alakarga - 2 
Aslan 6 8 
At 2 - 
Atmaca - 1 
Ayı 4 2 
Bülbül - 1 
Civciv 1 - 
Çakal 1 - 
Geyik 1 2 
Horoz 2 - 
Kaplumbağa 1 - 
Kartal - 4 
Kirpi 1 - 
Köpek 1 - 
Kurbağa - 1 
Kurt 6 2 
Maymun - 1 
Öküz 1 1 
Ördek 1 - 
Pars - 1 
Tavşan 1 1 
Tilki 16 10 
Tonuzlan - 1 

 

 Aslan, her iki masalda da gücü, kuvveti, güçlüyü, her istediğini yaptıran, dünyanın 
kendi etrafında döndüğünü düşünenlerdendir. Bunlar her durumda istediğini alan, kendinden 
zayıfları hiç çekinmeden, utanmadan ezen, bencillerdir.  
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 Ayı, Türk Masalları’nda hep mazlum, iyi kalpli, mağduriyet yaşayan görünüm 
çizerken Ezop Masalları’nda ise ikiyüzlü, bencil olarak karşımıza çıkar. 

Öküz, ahmak, bencil, sadece kendini düşünen durumundadır. 

 Geyik, her iki masalda da düşüncesiz, dostunu düşmanını ayırt edemeyen, makam 
sevdalısı, her söze kanan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Kartal, hemen herkese tepeden bakan, her işini kaba kuvvetle halleden, bencil, 
dostluğuna bile güvenilmeyecek, açgözlü bir tip olarak görülürken yalnızca Ezop 
Masallarında bir masalda kendisine yapılan iyilik karşısında altta kalmayıp teşekkür babından 
mukabelede bulunur.  

 Kurbağa, gelgeç hevesli, ayran gönüllü, tedbirsiz hareket eden şekliyle her iki masal 
grubunda da hemen hemen aynı özelliklerle yer almaktadır. 

Kurt, genellikle çalışkan, iyi kalpli, saf ve herkesin yalanlarına kanan herkese karşı 
adaletli olmasının karşılığını canıyla ödeyen, cömert olarak görünse de kimi zaman da 
güçlünün yanında dalkavukluk yapan, hilekâr, nabza göre şerbet veren kahraman olarak 
karşımıza çıkıyor. 

 Tavşan, zayıf, güçsüz buna rağmen kendine olan aşırı güveni ve rakiplerini 
küçümsemesi yüzünden kaybeden birisidir. 

Tilki, her iki masal grubunda da kurnaz, zeki, bencil, her şartta gemisini yürüten, 
duruma göre pozisyon almasını çok iyi bilen, hazırcevap, dalkavuk, çok nadir zor durumda 
kalan bir tiptir. 

Verdiği Mesajlar Yönünden Karşılaştırma 
Hayvan Masalları:  
Kıskançlık yapanlar hiç rahat yüzü görmez. Açgözlüler kendi menfaatleri için her şeyi 

kullanır. Ahmaklar her söze kanar. Kurnazlık yapanlar her şartta işini yoluna koyar, her 
zorluktan kolayca sıyrılır. Kurnazlık yapıp daha fazlasını elde edeyim derken bazen 
ellerindekini de kaybeder. Açgözlülük yapanlar bir gün cezasını bulur ve yapayalnız kalır. 
Akıllı insan aynı yanlışı iki defa yapmaz. Dalkavukluk yapanlar sonunda cezasını çeker. 
Menfaat dünyasında herkes kendi çıkarı uğruna hareket eder. Asil insanları düşman değil, bir 
söz yıkar. Zekâ her zaman kaba kuvvetten üstündür. Akılsıza bilmek de fayda etmez. Herkes 
kişiliğinin gerektiği gibi davranır. Güçlüysen her şeyi istediğin gibi yaptırırsın. Sağlam 
dostlarınız olduğu sürece kimse size ilişemez. Akıl akıldan üstündür. Kendisini akıllı 
zannedip başkalarını küçük görenler hüsrana uğrar. Birlik beraberliğiniz bozulduğunda 
düşmanlarınız sizi çok kolay yok eder.  

Ezop  (Aisopos) Masalları: 
Dostlarının ahını alan, onlara zulmeden elbet bir gün cezasını bulur. Azimle, 

kararlılıkla iş yapan mutlaka neticesini görür. Başkalarına bakıp yapamayacağın işlere 
kalkışma. Kötülük yapana iyilik yapmalı ki bir daha o şekilde davranmasın. Aza kanaat 
etmeli, elinde olmayana meyletmemeli. Aza kanaat etmeyip tamahkârlık eden elindekini de 
kaybeder. Herkesin üstün olduğu yönü farklı faklıdır. Lider, yetenekten ziyade akıllı olandır. 
Kişi bilmediğinden korkar. Herkes menfaatine göre, işine nasıl gelirse öyle hareket eder. 
Birlik beraberliğiniz bozulduğunda düşmanlarınız sizi çok kolay yok eder. Bazen iyi olarak 
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bildiğimiz, kötü; kötü olarak bildiğimiz, iyi olarak karşımıza çıkabilir. Ne yaparsan yap 
kaderden kaçılmaz. Hayal kurmak güzeldir ama karın doyurmaz. Asalet soydan gelir. Akıllı 
insan aynı yanlışı iki defa yapmaz. Kendini bilen, zor durumda kalmaz. Kendinden güçsüzleri 
ezen bir gün aynı akıbete uğrar. 

  
SONUÇ 

 Doğu ve Batı toplumları genel olarak birbirine zıt iki yapı gibi dursa da bazı 
noktalarda benzerliklerinin olduğunu görülmektedir. İnsanın eğitilip yetiştirilmesi, insana 
ahlaki bazı meziyetlerin kazandırılması, sorumluluk sahibi bireylerin yetiştirilmesi gibi 
hususlarda her toplumun benzer kaygıları taşıdığı söylenebilir. Doğu ve Batı toplumların 
masallarında farklı konuların yer alması kültürlerin, hayata bakışların farklılığına bağlanabilir.  

Bu bağlamda masallara bakıldığında her iki masalda da akıllı olma, hatalardan ders 
alma, bencilliğin kötülüğü, kötülük edenlerin mutlaka cezasını bulacağı, yardım etmenin 
güzellikleri, çalışmanın kazandırdıkları, vb. ortak temaların işlendiği görülmektedir.    

 Kahramanlar noktasından bakıldığında her iki masal grubunda da nispeten 
ehlileştirilen hayvanların daha ahmak, saf, hep mağdur olan, zarara uğrayan; buna mukabil 
vahşi hayvanların ise açıkgöz, kurnaz, dediğini yaptıran, güçlü oldukları görülmektedir. Bu 
durum her iki toplumda hayvanlarla ilgili algının hemen hemen aynı olduğunu, hayvanlara 
yüklenen misyonun benzer olduğunu göstermektedir. 

Hem Hayvan Masalları’nda hem Ezop Masalları’nda kıskançlık, açgözlülük, 
tamahkârlık, menfaatperestlik, başkalarının âhını alma, ahmaklık vb. olumsuz davranışları 
sergileyenlerin kötülenmesi, toplumdan dışlanması gibi ortak mesajlar görülmektedir. Tüm 
bunlar toplumların benzer kaygıları taşıdığını, aslında insanların ortak dertlerinin olduğunu, 
yetiştirmek istedikleri nesillere benzer ahlaki değerler aşılama gayreti içinde olduklarını 
göstermektedir.  

Farklı zaman dilimlerinde derlenen Hayvan Masalları ve Ezop Masalları’nda 
benzerliklerin yer alması masalların yakın coğrafyalara ait olmalarına bağlanabilir. 
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BİLİŞİM SUÇLARI VE ÇOCUKLA İLETİŞİMİ DİSCONNECT FİLMİ ARACILIĞI 
İLE YENİDEN OKUMAK 

Elif Gizem UĞURLU* 

Öz 

“Bilişim Suçları” halk dilinde “Bilgisayar Suçları”, “İletişim Suçları”, “Internet Suçları”, “Dijital Suçlar”, 
“Teknolojik Suçlar” gibi adlarla anılmaktadır. İfadelerin çeşitlenmesi bile bu suçların gündelik yaşamda sık 
karşılaşıldığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 1999 yılında Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği 
tarafından hazırlanan “Bilişim Suçları” raporuna göre; suç çeşitleri tanımlanmıştır. Suçun işlenmesindeki esas 
konuyu suçlar arasındaki farklar oluşturur. Duygusal taciz ya da yıldırma internet üzerinden de 
yapılabilmektedir. Bir çocuğa uygulandığında çocuğun bunlarla başa çıkması mümkün müdür?  

Ekran kuşağı olarak tanımlanan yeni neslin çocukları için internet ve sosyal medya hayatlarının bir parçası haline 
gelmiştir. Sosyal yaşamlarının yanı sıra sanal ortamda da sürdürdükleri sanal cemaatler içinde bir yaşamları 
vardır. Sanal cemaatteki eylemleri ile sosyal yaşamları arasında bir bağ bulunur. Bunlar birbirleri ile etkileşim 
içindedir. Gerçek yaşamdaki zorbalık davranışları ile sanal yaşamda da karşılaşılabilmektedir. Sonuçları gerçek 
yaşamı etkilemektedir Disconnet filmi; sadece bilinçsizce kullanılan sosyal ağların ne kadar tehlikeli olabileceği 
değil, insanların ne kadar tehlikeli olabileceğine dair de bir örnektir. Bu filmin konusu ekran kuşağının ve 
çevresinin karşılaşabileceği iletişim sorunlarını gündeme getirirken bilişim suçları ve siber zorbalık açısından 
örnekler sunmaktadır. Bu çalışma kapsamında konuyu etraflıca açıklamaya bir vak’a gibi örnek teşkil eden filme 
betimsel içerik analizi yapılarak, çocukla iletişim ve bilişim suçları çerçevesinde çocuğun karşılaşabileceği siber 
zorbalık konusunda ebeveynlere, öğretmen ve yasa koyuculara öneriler sunulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Siber Zorbalık, İletişim, Sinema, Disconnect, Yeni İletişim Teknolojileri, Bilişim 
Suçları. 

Reanalysing IT Crimes And Communication with Children Via Film Disconnect 

Abstract 

“Information Technology Crimes” (IT crimes) are commonly known as “Computer Crimes”, “Cyber Crimes”, 
“Internet Technology Crimes”, “Digital Crimes”. The varied proliferation of these colloquialisms indicate that 
these crimes are becoming more and more common in Daily life. The 1999 “Information Technology Crimes” 
report drafted by the United Nations and European Union clearly defines types of crimes. The basis of 
commiting crimes establishes the differences between crimes. Emotional harassment and intimidation is also 
possible on the internet. Is it possible for a child to deal with being exposed to these? 

For the new generation of children, defines as the screen generation, the internet has become an integral part of 
their lives. In addition to their social lives, they also live lives in virtual communities. There is an important 
connection between their acts in their virtual communities and their social lives. These elements are in constant 
interaction.The film Disconnect is not an example of how dangerous ignorant use of social networks is, but 
rather how dangerous people can be. The subject of this film is to put forth communication issues that the screen 
generation and their peers may face, while providing examples for IT crimes. This study analyzes this film 
regarding communication with children and IT crimes. 

Keywords: Child, Cyber Bullying, Communication, Cinema, Disconnect, New Communication Technologies, 
Information Technology Crimes. 
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Giriş 

“Bilişim Suçları” halk dilinde “Bilgisayar Suçları”, “İletişim Suçları”, “Internet Suçları” , 
“Dijital Suçlar” , “Teknolojik Suçlar”, “Siber suçlar” gibi adlarla  anılmaktadır. (Computer 
Crimes, Cyber Crimes, Internet Technology Crimes, Digital Crimes) Halk dilinde bu 
ifadelerin çeşitlenmesi bile bu suçların gündelik yaşamda sık karşılaşıldığının bir göstergesi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 1999 yılında Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından 
hazırlanan “Bilişim Suçları” raporuna göre; suç çeşitleri tanımlanmıştır. Suçun işlenmesindeki 
esas konuyu suçlar arasındaki farklar oluşturur.   

Duygusal taciz ya da yıldırma internet üzerinden de yapılabilmektedir. Bu durum manevi 
şiddet, zorbalık, siber zorbalık, akran zorbalığı ya da mobbing olarak adlandırılabilir ve 
internet üzerinden yapıldığında bilişim suçu olarak kabul edilebilir. Literatürdeki tanımla iş 
yeri terörü olarak bilinen mobbing iş yeri ile sınırlandırmak da günümüz şartlarında yetersiz 
kalmaktadır. “Mobbing bir veya daha fazla kişi tarafından, bir veya daha fazla kişiye, sistemli 
bir şekilde, düşmanca ve ahlakdışı bir yaklaşımla, süreklilik gösteren bir sıklıkla, çok çeşitli 
sebepleri olabilen, kişiyi sindirme maksadı ile, kişinin özgüvenine uygulanan psikolojik ve 
hatta fiziksel saldırgan davranışları ifade etmektedir”. Öte yandan, siber zorbalık 
(cyberbullying) elektronik-temelli iletişim araçlarının bir kişi ya da grup tarafından kendini 
savunamayan bir kurbana karşı saldırgan, kasıtlı ve tekrarlı bir biçimde kullanımı olarak 
tanımlanır (Smith, Mandavi, Carvalho, Fisher, Russel ve Tippett, 2008). Zorbalığın tanımında 
zorbalığın tekrarlı, zorba ve kurban arasında güç eşitsizliği ve zarar verme niyeti (Olveus, 
1993) bulunur. Kartal ve Bilgin (2012, 26) Olweus’un (1999) çalışmasına atıfla zorbalıkla 
ilgili olarak “kasıtlı olarak diğeri/lerine zarar vermeye yönelik saldırgan bir davranış”, 
“ilişkideki kişilerin güçleri arasındaki dengesizlik” ve “zaman içerisinde tekrarlanma” ya 
dikkat çekerler. TDK sözlüğünde de zorba, “gücüne güvenerek hükmü altında bulunanlara söz 
hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan (kimse)” olarak tanımlanmakta, güç dengesizliğine 
vurgu yapılmaktadır.  

Ekran kuşağı (screen generetion) olarak tanımlanan, 2000’li yılların ergenleri, yeni neslin 
çocukları için internet, hayatlarının bir parçası haline gelmiştir. Sosyal yaşamlarının yanı sıra 
sanal ortamda da sürdürdükleri sanal cemaatler içinde bir yaşamları vardır. Sanal cemaatteki 
eylemleri ile sosyal yaşamları arasında bir bağ bulunur ve bunlar birbirleri ile etkileşim 
içindedir. Sanal ortamda paylaşılan bir fotoğraf ya da bilginin gerçek yaşamda etkileri 
olabilmektedir. Bu durum bir şiddete dönüştüğünde ve destek bulamayan çocukta bir takım 
psikolojik sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Batsche ve Knoff (1994’den akt. Kartal ve  
Bilgin, 2012: 29) zorbalığa uğrayan çocukların “kendilerini kötü hissettiklerini, okuldan 
uzaklaştıklarını, sağlıklarının bozulduğunu ve hatta intiharı düşündüklerini ifade etmişlerdir.” 
Bazı araştırmacılar da anksiyete ve depresyon gibi şiddetli ve uzun vadeli psikolojik 
sonuçlarına dikkat çekmişlerdir (Frisen ve Bjarmelind, 2010; Rigby, 2003).  

Bu çalışmada Disconnet (Sanal Hayatlar, H. A. Rubin, 2013) filmi gündelik yaşantıları içinde 
ekranı, interneti kullanan ekran kuşağındaki çocukların yaşamında karşılaşabilecekleri siber 
zorbalığı ifade edip örnek gösterilebilecek bir film olduğu için tercih edilmiştir. Filmin çocuk 
ve bilişim suçları kapsamına giren siber zorbalık konusu ile bağlantılı bölümleri örnek olay 
kabul edilerek çalışmaya destek verecek şeklide incelenmiş, çözümlenmiş ve öneriler 
getirilmiştir. 
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İnternet ve Siber zorbalık 

İnternet, tarihin en hızlı yayılma gösteren aracı olmuştur. Bilgisayar aracılığı ile iletişimin 
belkemiği, bilgisayar ağlarının büyük bölümünü birleştiren ağ; internet; şimdiden 
enformasyon çağının evrensel etkileşimli bilgisayarlı iletişim aracıdır. Çalışmanın yapıldığı 
günlerde dünya nüfusu 7,5 milyara doğru (7.255.998.700)  gidiyordu. Dünyada bilgisayar 
kullanıcısı 2 miyar 958 bin, (worldometers, 2014), cep telefonu kullanıcı sayısı 4.5 milyar, 
akıllı telefon kullanıcısı 1,7 milyardı (emarketer, 2014). Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Projesi 
(AÇİÇP) kapsamında 2010 yılında yapılan anketin bulgularına göre; ülkede İnternet’i günlük 
kullanan çocukların sayısı arttıkça, olanaklar ve yararlar artmakla birlikte daha fazla riskle 
karşılaşma oranı da artmaktadır (EU Kids Online). 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2014 yılının birinci çeyreğine ait Pazar Verileri 
Raporu’na göre (tk.gov.tr); 2008 yılında 6 milyon geniş bant internet abonesi bulunmaktayken 
altı yıl içinde bu sayı beş kata yakın artışla 2014 yılı birinci çeyrek sonu itibarıyla 35 milyona 
yaklaşmıştır. Bu artıştan aynı oranda olmasa da çocukların da internete erişiminde artış 
olduğu anlaşılacaktır. Çocukların ödev yapmak dışında oyun oynamak ve sosyal ağları 
kullanmak için internete bağlandıkları araştırmalarla da (AÇİÇP) doğrulanmaktadır. Sosyal 
ağlar kabaca yeni iletişim platformu olarak ifade edilebilir. Sosyal ağ kavramı incelendiğinde 
birçok tanımla karşılaşılmaktadır. Boyd (2003), Vural ve Bat (2010) sosyal ağları, kişiler 
arasındaki karşılıklı etkileşimi destekleyen, ortak ilgi alanlarına sahip bireylerin paylaşımını 
arttıran ve herkesin kendi kişisel profilini ve iletişim kurmak istediği arkadaş listesini 
oluşturma şansı veren web tabanlı ortamlar olarak tanımlamaktadır. Preeti’ye (2009) göre ise 
sosyal ağ kavramı; ortak bir amaç doğrultusunda kişilerin düşüncelerini paylaşmalarını ve 
birbirleriyle etkileşime girmelerini kolaylaştıran internet üzerinden bir topluluk oluşumudur. 

Tanımlardan yola çıkıldığında sosyal ağların parklar, kafeler, kahvehaneler, lokaller gibi bir 
araya gelen insanlar gibi ortak bir amaç doğrultusunda düşüncelerini, soru ve sorunlarını 
paylaştıkları bir mekana benzetmek mümkündür. Sosyal ağlar da bir iletişim kanalı 
aracılığıyla bir araya gelen grupların yeni örneklerinden bir olarak karşımıza çıkmaktadır. 
İnternet kullanıcıları da iletişime geçebilmek için bu ortamlara girerler. Tıpkı bir arkadaş 
topluluğunda olduğu gibi diğer insanların hazır bulundukları ortamda gerçekleşen konuşmaya 
ilginç bir şeyler söyledikleri, yorum yaptıkları, video, fotoğraf paylaştıkları sürece dahil edilir, 
ilgi çekicilikleri oranında ilgi görür, aksi halde göz ardı edilirler. Bu bakımdan bir çeşit 
kamusal alan olduğu söylenebilir. İletişim kuramcısı Jürgen Habermas kamusal alanı özel 
şahısların kamusal meseleleri ve ortak çıkarları tartışmak üzere bir araya gelmeleri şeklinde 
tanımlamıştır. Bu sayede toplumu oluşturan insanlar kendilerini eşit olarak hissederek 
demokrasinin önemli şartlarından birini yerine getirmiş olurlar. Bu anlamda sosyal ağların 
demokrasi için önemli olduğu savunulmaktadır. Sosyal ağlar herkesin eşit ve özgürce 
iletişime geçmesine imkan sağlayarak çoğulcu demokrasinin oluşmasına katkı sağladığından 
dolayı önemlidir de. Ancak internet aracılığıyla iletişim yeni bir sosyal olgudur.  

Howard Rheingold Virtual Communities (1993) adlı çalışmasında insanları ortak değerler ve 
çıkarlar etrafında on-line bir araya getiren yeni bir tür cemaatin doğduğunu savunur. Sanal 
cemaatler fiziksel cemaatlerle karşılaştırıldığında büyük benzerlikler vardır. Belli kuralları ve 
dinamikleri olan, başka cemaat biçimleriyle etkileşim içinde olan farklı cemaat biçimleridir. 
Sanal cemaat; ortak bir çıkar ya da amaç doğrultusunda örgütlenen, kendi kendini tanımlayan 
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interaktif, elektronik bir iletişim ağı olarak açıklanabilir. Bunu kolay kavrayabilmek benzerlik 
ve farklılıkları anlayabilmek için kişinin sosyal paylaşım ağlarından birinde kurduğu ya da 
üyesi olduğu gruplara bakmak yeterli olabilir. Buradaki toplulukların yapıları, dinamikleri, 
grup içi iletişimleri aynı mıdır? Bütün gruplarda aynı fotoğrafları, video ve yorumları aynı 
şekilde paylaşmak mümkün müdür? Tıpkı fiziksel topluluklarda olduğu gibi sosyal ağlar, 
yabancılarla bağların güçlendirilmesini mümkün kılar (Castells, 2005: 478). Bilgisayar 
dışında ve bilgisayar üzerinde, zayıf bağlar farklı toplumsal özelliklere sahip insanların 
bağlantılar kurmasını kolaylaştırabilir. Ancak tamamen tehlikesiz olduğunu söylemek 
mümkün değildir. Özellikle de gelişme ve olgunlaşma aşamalarını tamamlamamış bireyler 
olan çocuklar için. 

Teknolojik gelişmeler ve tüketim toplumunun dayatması ile sahiplik oranı gün geçtikçe artan 
ve kulanım yaşı düşen etkileşimli iletişim araçları ve sosyal medya kullanımı geleneksel 
şiddetin ve zorbalığın sanal ortama taşınmasına zemin hazırlamıştır. Yapılan çalışmalar 
(Mishna, Saini, Solomon, 2009: 1223), sanal ortamlarda daha fazla zaman geçirmenin siber 
risk ve potansiyel suçlara maruz kalma olasılığını arttırdığını göstermektedir. Ayrıca 
geleneksel şiddetin emareleri daha çabuk görünür olabiliyorken sanal şiddet ve zorbalığa 
maruz kalan kişi ve özellikle çocuklar bunu paylaşmadıkları, anlatmadıkları sürece ortaya 
çıkmayabilmektedir. Zorbalığı yapan sonuçlarını görmediği için durumun ciddiyetini 
kavrayamayabilmekte hatta kendisini suçlu hissetmediği için davranışlarına devam 
edebilmekte, zorbalığa maruz kalan ise bunun bir suç ya da zorbalık olduğunun ayırdına 
varamadığı durumlarda kendisini suçlu hissedebilmektedir. Geleneksel şiddet ya da zorbalıkla 
karşılaşan çocuklarda olduğu gibi siber zorbalığa maruz kalan çocuğun akademik başarısında 
düşüş, sosyal iletişimde farklılık ve psikolojik sorunlarla karşılaşılabilmektedir. 

İnterneti bilgi edinme ve paylaşım gibi iyi amaçlarla kullananların dışında bireyleri suç 
işlemeye götüren intikam alma duygusu, güce sahip olma, aç gözlülük, şehvet, macera gibi 
nedenlerle hareket edenler ya da sabotaj veya kaos yaratmak amacıyla kullananlar da 
bulunmaktadır. İnternet kötü amaçlar için de kullanılabilecek bir mecra olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Analay ve Gülşen (2014) bir çok ülkenin kendi iç hukuklarına uygun – 
uluslararası sözleşmeler- çerçevesinde özel yasalar çıkarak siber terörün önüne geçmeye 
çalıştığını, özel birimler kurarak bu tehlikeyle savaşma yoluna gittiğini, Türkiye’de de bu 
yönde bazı düzenlemeler yapılmaya çalışıldığını, fakat pek başarılı olmadığını ifade 
etmişlerdir. Bu durumun “yasalarda internet ile ilgili hukuki düzenlemelerin eksikliği ve 
yetersizliğinden, uluslar arası sözleşmeler de dikkate alınarak internet’in niteliğine uygun 
yasalar çıkarılmamasından” kaynaklandığını savunmaktadırlar. 

Yetişkinlerden farklı olarak çocuk ruhsal ve fiziksel gelişimini tamamlamamış olması dolayısı 
ile kendi cinsel davranışı üzerinde özerk karar verme yetisi gelişmemiştir. Hukukta da bu 
nedenle cinsel istismarın bir türü olan çocuk pornografisi cezalandırma konusudur. Japonya, 
Malezya, Rusya, Amerika, İsrail ve Avrupa ülkelerinin çoğunda internet üzerinden çocuk 
pornografisi ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ağır para ve hapis cezaları konmuştur. 
Çocuk pornografisi ile ilgili fotoğraf ve materyallere sahip olmak suç haline getirilmiştir. 
İngiltere ve Hollanda’da Cybercopslar, Fransa’da teknolojik suçlarla mücadele amacıyla 
devletin birden fazla kurumunda özel birimler, İtalya’da Posta ve İletişim Güvenliği Daire 
Başkanlığı ülkelerinde bu konuda çalışan özel birimlerdir (Analay ve Gülşen, 2014).   
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Türkiye’de 06.06.1991 tarih ve 3756 sayılı Kanunla, Türk Ceza Kanunu’na ‘Bilişim Alanında 
Suçlar’ başlığı altında 11. Bab olarak 525/a, 525/b, 525/c ve 525/d maddeleri eklenmiştir.  
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda 1995 yılında 4110 ve 4630 sayılı yasalarla 
yapılan değişikliklere ve eklenen hükümlere göre, bilgisayar programları da “eser” kapsamına 
alınmış, bilgisayar programlarına karşı gerçekleştirilen bir takım eylemler cezai yaptırıma 
bağlanmıştır. “Bu suçlarla mücadele etmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 1999 
yılında “Bilişim Suçları Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. Daha sonra, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na bağlı olarak internet ve Bilişim Suçları Şube 
Müdürlüğü, Türkiye ile Birleşmiş Milletler işbirliği çerçevesinde 2000 yılında “Türkiye 
Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi” bünyesinde “Bilişim 
Suçları Araştırma Merkezi” kurulmuştur. Türkiye tarafından 9 Eylül 2000 tarihinde imzalanıp 
daha sonra onaylanan BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye ek Çocuk Satışı, Çocuk 
Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol hükümleri uyarınca Türkiye’de, 
İnternet üzerinden çocuk pornografisi yayını ve ticareti suçuyla mücadele yükümlülüğü altına 
girmiştir. Bu uluslararası sözleşmenin gereğini yerine getirmek üzere de, 2004 tarihli Türk 
Ceza Kanunu Tasarısı’nda bir düzenlemeye gidilmiştir (Analay ve Gülşen, 2014). 

“Tasarı gereğince (m.228/3), müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren 
ürünlerin üretiminde çocukları kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beş 
bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, 
çoğaltan, satışa arzeden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da 
başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin 
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bu ürünlerin içeriğini basın 
ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların 
görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi ise, altı yıldan on yıla kadar 
hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır (m.228/5). Bu 
suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine 
hükmolunur (m.228/6). Bu tasarının 228. maddesinin 1.fıkrası ile neredeyse 
çocuklara müstehcen görüntü, yazı veya sözlerin her türlü aktarımı suç sayılmıştır. 
Böylece tüm bu hükümler sayesinde, müstehcenlikten uzak tutulmak suretiyle, 
çocukların istismarının engellenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca hayvanlarla veya ölü 
kişilerle olan cinsel ilişkileri gösteren yazı, ses ve görüntülerin üretiminden 
bulundurulmasına değin bir çok fiil de tasarı ile cezalandırma kapsamına 
alınmıştır (m.228/4)” (Analay ve Gülşen, 2014). 

Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi de, eylemlerin ancak kasten işlendiği takdirde 
cezalandırılabilmesini ve ceza sorumluluğunun bireyselliği ilkesini kabul etmiştir. Çocuklar 
kimi zaman sonuçlarının nereye varacağını kestirmeden şaka niyeti ile ya da kazara bazı 
davranışlarda bulunurlar. Topçu, Yıldırım ve Erdur-Baker’in çalışması da siber zorbalık 
olarak tarif edilebilecek davranışın şaka niyeti ile yapıldığını söyleyen katılımcılara dikkat 
çekmektedir. Erdur-Baker (2013: 280), siber zorbalık davranışlarını aşağıdaki gibi tarif 
etmektedir. 

“Elektronik posta ya da cep telefonu mesajı ile aşağılayıcı, alay edici, tehditkâr, cinsel 
taciz veya şiddet içeren mesajlar göndermek, kurbanın web sayfasına ya da bloglarına 
incitici, küçük düşürücü, tehdit edici mesajlar ya da resimler eklemek, siber ortamda 
kurbana ilişkin dedikodular yaymak, birini kötüleyen ya da utandıran web sayfaları 
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hazırlamak, kameralı cep telefonları aracılığı ile kurbanların uygunsuz görüntülerini 
anında internete yönlendirmek (örneğin soyunma odaları ya da tuvaletlere yerleştirilen 
kameralar aracılığı ile kurbanın görüntülerini çekmek), bir kişinin cep telefonuyla 
gizlice utanç verici fotoğraflarını çekmek, kurbana ilişkin küçültücü web sayfaları 
hazırlamak”. 

British Journal of Educational Technology (Sigal, Tali and Dorit,  2013), Psychology in The 
Schools (Burton,  Dan and Dustin, 2013) gibi dergilerdeki yayınlara bakıldığında yapılan 
çalışmalar siber zorbalığın küçümsenmeyecek denli önemli ve evrensel bir davranış olduğunu 
göstermektedir. Siber zorba ve mağdur olma oranları değişiklik gösterse de hemen her ülkede 
görülecek kadar yaygın olduğu anlaşılmıştır. Siber zorbalığa maruz kalan çocukların ortak 
tepkileri de intihara varan derecede psikolojik, ailevi, sosyal ve fiziksel olumsuz örneklerdir. 
Elbette en önemlisi olay gerçekleşmeden önce bilgilendirmek ve korumaktır. 

Frisen, Hasselblad, ve Holmqvist’in (2012), “(durdurulabilseydi) aslında zorbalık nasıl 
durdurulur?” sorusuna eskiden zorbalığa maruz kalanlardan derledikleri ve 10 başlık altında 
topladıkları cevapları da dikkate almak gerekmektedir. 1) Okul personelinden, 2) aileden, 3) 
akranlardan ve 4) daha yüksek bir sosyal statüde olan yeni bir arkadaştan destek almanın 5) 
sınıf değişikliği ya da 6) okul değişikliğinin, 7) kurbanın zorbalıkla mücadele etme kararı 
veya aldırmaz tavır sergilemenin, 8) görünümünü değiştirmek (daha dışa dönük, özgüvenli, 
olgun vb. gibi) ya da  9) tavır değiştirmenin ve 10) kendiliğinden geçmesini beklemenin 
çözüm olabileceğini eski kurbanların ifadelerden derlemişlerdir. 

Disconnet filminde siber zorba çocuklar ve kurban 

Disconnet filmi; bilinçsizce kullanılan sosyal ağların ne kadar tehlikeli olabileceği değil, 
insanların ne kadar tehlikeli olabileceğine dair bir örnektir. Bu filmin konusu ekran kuşağının 
ve çevresinin karşılaşabileceği iletişim sorunlarını gündeme getirirken siber zorbalık ve 
bilişim suçları açısından örnekler sunmaktadır. Filmde ailesine vakit ayırmakta zorlanan 
işkolik bir avukat, internet dolayısıyla sırları açığa çıkan bir çift, bir sınıf arkadaşına internet 
üzerinden zorbalık yapan iki çocuk, çocuğu ile iletişim kurmayı bilemeyen ancak çocuğuna 
bakmak için işten ayrılmış bir polis memuru, çocukların internet aracılığı ile cinsel olarak 
sömürüldüğü bir ortamda çalışan genç ve onun hikayesi üzerinden kariyer peşinde koşan bir 
gazetecinin mücadelesi anlatılmaktadır. 

Filmlerin kimi zaman gerçek hayatın yansıması olduğu kabul edilmektedir. Disconnect 
filmindeki karakterlerin siber suç bağlamında çözümlemesi konuya örnek teşkil etmesi 
bakımından önem taşımaktadır. Ekran kuşağı çerçevesi içinde tanımlanacak üç genç erkek 
filmin odak noktasında bulunmaktadır. Diğer olaylar bu gençlerin iletişim çevresi olan okul, 
aile ve sosyal çevresinde gelişir. Ancak bu sosyal çevreye Rheingold Virtual Communities ’de 
(1993) çok önceden belirttiği gibi sanal çevre de dahil olur. 

Ergenlik çağındaki Ben, tanımadığı bir kızdan gelen arkadaşlık teklifine kayıtsız kalamaz. 
Karşı cinse olan doğal karşılanabilecek ilgisi zorba tanımına girebilecek iki arkadaşı 
tarafından kullanılır. Şaka yapmak isterler. Uydurma bir kız ismi (Jessica) ve fotoğrafı 
kullanarak Ben’nin dikkatini çekmeyi başarırlar. Bir süre sohbet edip güven kazandıktan 
sonra internetten buldukları müstehcen bir fotoğrafı gönderip kız adına Ben’den de benzer 
cesareti göstermesini isterler. Ben’in internet ortamının güvenirliğini sorgulamadan paylaştığı 
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fotoğraf onun için utanç vericidir. Şakayı yapan gençlerin Ben’in gönderdiği fotoğrafı 
internetten okul arkadaşları diğer değişle hem sanal hem de fiziksel cemaatleri ile 
paylaşmaları Ben’i intihara sürükler. 

Filmde siber zorbalığın dedikodu yayma, özel hayata müdahale, şifre çalma gibi çeşitleri ile 
karşılaşılmaktadır. Çocuklar arkadaşlarına şaka yapmak istemiş, kasıtlı olarak zarar vermek 
istememişlerdir. Ama siber ortamın zorbalık yapmayı kolaylaştıran özelliklere sahip olduğu 
filmden de anlaşılabilmektedir. Peki siber kurban olan Ben bu şakaya ya da zorbalığa neden 
maruz kalmıştır? Ben içedönük, güvenli internet kullanım bilgilerine sahip olmayan veya 
uygulamayan biridir.  Erdur –Baker’in çalışmasında (2013: 284) fazlası ile dışa dönük olmak, 
popüler olmak, herhangi bir engeli ya da eksikliği olanlar da zorbalığa maruz kalanların 
özellikleri arasında tanımlanmaktadır. Frisen, Holmqvist ve Oscarsson’ın (2008) yaptıkları 
araştırmanın bulgularına göre zorbalığa maruz kalan kişinin görünüşü, davranışı, normalden 
farklı oluşu, çirkin ya da modası geçmiş giysileri, yalnız ve güvensiz oluşu, farklı kültür, 
sosyo-ekonomik seviye, dil ya da ırktan olma gibi nedenleri gruplandırmışlardır. 

Bunlara ek olarak zorbalığa uğrayan kişinin içinde bulunduğu gelişim dönemi de önemlidir ve 
Ben ergenlik dönemindeki bir gençtir. Bu dönemdeki diğer gençler gibi cinsel kimliğini 
kazanma, sosyal ilişkilerini düzene koyma aşamasındadır. Ayrıca Frisen ve diğerlerinin 
(2012) bulguladığı durdurabilme çözümlerinden hiçbirine başvurmadığı görülmektedir. 
Burada zorbalık yapan iki erkek çocuk ise filmde empati kuramayan, kaba ve düşüncesiz 
karakterleri canlandırmışlardır. Erdur –Baker (2013: 284) siber zorbaların bunlardan başka 
kendini beğenmiş, dışlanmış ve sevilmeyen kişiler olabileceklerini bulgulamıştır. Filmdeki 
zorba iki genç de Ben ile aynı yaşlarda iki erkek ergendir. Ergenliğin getirdiği cinsel kimliğini 
kazanma, sosyal ilişkilerini düzene koyma aşaması onlar için de geçerlidir. Seçtikleri yol 
eğlenceli olacağını düşündükleri ancak akıl süzgecinden geçirmeden harekete geçmeleri 
dolayısıyla zarar veren sonuçlar doğurmaktadır. Filmde, kurban ve zorba, her iki tarafın aile 
ilişkileri benzerdir. Aileleri tarafından sevilen gençlerdir. Ancak ailelerin ergenler ile iletişim 
kurmakta zorlandıkları ortaya çıkmaktadır. 

İletişim sürecinde iletişim etkinliğini olumsuz yönde etkileyen etkenler bulunmaktadır. Bunlar  
filmdeki aile ve ergenler üzerinden yorumlanabilir. Aile bireyleri, Ben’in ablası, iki zorba 
çocuğun babaları iletişime olan ihtiyaçlarının farkında değiller, iletişim kurmanın önemini 
yeterince kavrayamadıklarından harekete geçmiyorlardır. Ayrıca filmin başında Ben’in 
annesinin de yakındığı gibi ergenle nasıl iletişim kurulacağını bilemiyorlardır. Filmde 
ailelerin ve okul çevresinin ergenle etkin iletişim kurmaya yönelik bir tavır içinde 
olmamalarından bunu bilmedikleri de çıkarsanmaktadır. Aileler iletişim kurmaya olan ihtiyacı 
kavrayıp harekete geçtiklerinde ilişkiler olumlu yönde şekil almaya başlasa da intihara 
teşebbüs eden Ben için geç kalınmış olduğu anlaşılıyor. 

Film çocukların bilişim suçlarından nasıl korunabileceğini anlatan didaktik bir yapıya sahip 
değil ancak üzerinde düşünülmesi gereken çok önemli noktalara dikkat çekmiştir. Ayrıca film 
dolayımıyla siber suç, siber zorba ve siber kurban konusunda fikir sahibi olunmasına zemin 
hazırlamıştır. 
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Sonuç 

Nasıl adlandırılsa adlandırılsın insanlar bilişim suçları  gün geçtikçe daha fazla 
karşılaşmaktadır. Artan  internet kullanımına oranla güvenli internet kullanmanın bilinmemesi 
ya da buna gereken önemin verilmemesi ortamı siber suçlar için daha uygun hale 
getirmektedir. Küçük yaştan itibaren iletişim teknolojileri ile karşılaşan ekran kuşağı 
yetişkinlere oranla daha fazla tehdit altındadır. Çocuklar çoğunlukla bilgisayarlarını ödev 
yapmak için kullanıyorlar ama kimi zaman “Ödev yapıyorum.” cümlesi yapmakta oldukları 
başka iş ve eylemleri örtmek için de kullanılan sihirli bir cümle de olabilmektedir. Bunu 
ebeveynin anlaması, ayırt etmesi oldukça güçleşmektedir. Frisen ve diğerlerinin (2012) 
çalışmasından çıkanlara ek olarak filmin incelenmesiyle görülmüştür ki çözüm için saydıkları 
okul personeli, aile, akranlar ve çevreden destek alabilmek için bireyin zorbalığın farkında 
olması ve bunu paylaşabileceği iletişim ortamının bulunmuş olması, iletişim kanallarının açık 
bulunmuş olması gereklidir. Bu nedenle aile içi etkili iletişim ve medya okuryazarlığı eğitimi 
aile ile birlikte ve küçük yaşlarda başlaması gereken bir süreç. Bu süreç içinde siber zorbalık 
ve siber kurban olma bununla başa çıkma, aile ile durumu paylaşma konusunda çocukların 
bilgilendirilmesi ve ailesi ile bunu paylaşabileceği zeminin hazırlanmış olması gerektiği film 
örneğinden de yola çıkarak görülmektedir. Yeni çalışmalardan birine göre; öğretmenler de 
siber zorbalıkla hızla büyüyen sorunlarıyla baş etmekte zorlanmaktadırlar. Etkin politik 
önlemler, öğrenci ve öğretmenlerin bilinçlendirilmesi ve veliler için siber zorbalıkla başa 
çıkma stratejilerine ihtiyaç bulunuyor (Sigal Eden, Tali Heiman ve Dorit Olenik-Shemesh, 
2013). 

Türkiye’de, internet üzerinden çocuk pornografisi yayını ve ticareti suçu ile mücadele 
edilmektedir ama bunun yeterli olduğu söylenemez. TCK’nun 426. maddesine göre 
pornografik yayınlara ilişkin olarak para cezası öngörülmekte, siber zorbalık ile ilgili bir 
yaptırım bulunmamaktadır. Ayrıca burada çocuk ve yetişkin ayrımı gözetilmemektedir. 
Çocuğa karşı işlenebilecek bu tip çocuk pornografisi ve siber zorbalığın caydırıcı cezaları 
olması gerektiği açıktır. Türkiye’de internet içerik sağlayıcıların, servis sağlayıcıların ve 
erişim sağlayıcıların cezai sorumluluklarını belirleyen genel bir düzenlemenin henüz mevcut 
olmadığı görülmüştür. Konunun hukuki, sosyolojik ve politik açılardan ivedilikle 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Çocukları, herhangi bir engeli, zayıflığı bulunan diğer 
değişle zorbalığın kurbanı olabilecek nitelikteki bireyi, toplumu ve kurumları koruyacak yeni 
ve özel yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu suçlarla mücadelede 
kurbanın içinde bulunduğu durumun ayırdına varabileceği eğitimlerin ve iletişim kurabileceği 
özel birimlerin oluşturulması ve bilinirliğinin sağlanması gerektiği düşünülmektedir. 
Unutulmamalıdır ki TCK Anayasası’nın 42/2. maddesi uyarınca, devletin, çocukların 
korunması için gerekli tedbirleri alması görevidir. Öte yandan ebeveynler ve eğitim alanında 
çalışan bireylerin de konunun ciddiyetinin farkına varmaları gerekmektedir. 

Konunun gündeme gelmesi  aile içinde tartışılabilmesi siber zorba ve kurban durumundaki 
örneklerin görülmesi açısından bu film örneğinde olduğu gibi medya yapımları da önemli bir 
rol oynamaktadır. Bu bakımdan incelenen Disconnect gibi dramatik filmler kadar viral 
bilgilendirici yapımlar, radyo ve televizyon yapımlarından, animasyon ve hatta video 
oyunlarından destek alınabileceği açıkça görülmektedir. 
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FİNANSALLAŞMA VE GELİR DAĞILIMI 

 

Kaan YİĞENOĞLU* 

Öz 

Bu çalışmada 1970’li yıllardaki kar oranlarındaki düşüşe bir önlem olarak geliştirilen ve giderek reel 
ekonomiden kopuşu gerektiren finansallaşma sürecinin gelir dağılımına etkisi tartışılmaktadır. Finansallaşma 
sürecinin ana akım iktisatçıların iddia ettiğinin aksine toplumun genel çıkarına uygun olduğu görüşünün 
sorgulanması gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmada son yıllarda giderek artan şekilde tartışılmaya başlanan 
küresel gelir ve servet adaletsizliğinin en önemi nedenlerinden birisi olarak görülen finansallaşmanın bu sürece 
ne gibi etkisinin olduğu incelenmektedir. Bu amaçla finansallaşma göstergeleri temel alınarak bu göstergelerin 
gelişiminden toplumun farklı gelir gruplarının nasıl etkilendiğine değinilmektedir. Söz konusu finansallaşma 
sürecinin mevcut haliyle devam etmesi halinde gelir dağılımı adaletsizliğinin giderek artacağı sonucuna 
ulaşılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Finansallaşma, Gelir Adaletsizliği, Servet Adaletsizliği, Kredi Aracılığı, Borsa 
Kapitalizasyonu 

FINANCIALISATION AND INCOME DISTRIBUTION 

Abstract 

This study argues that the impact on income distribution of financialisation process that developed as a measure 
decline of profit rate in the 1970s and required break from the real economy. Mainstream economists claim that 
financialisation process appropriate for general interest of community but this claim should be questioned. In this 
context, this study being discussed impact on income inequality of financialisation which is seen as one of the 
reasons for global income and wealth inequality. For this purpose, financialisation indicators are considered how 
different income groups affected by the development of these indicators. It has concluded that if financial 
process continues in its current form income inequality will increase. 

Keywords: Financialisation, Income Inequality, Wealth Inequality, Credit Intermediation, Stock Market 
Capitalization 

 

GİRİŞ 

Günümüzde dünya çapında tartışılan konuların başında, gelir adaletsizliği ile ilgili olanlar 
giderek artmaya başlamıştır. Bu tartışmaların popüler hale gelmesi ile bu alanda yapılan 
çalışmalar da artmaktadır. Son olarak Thomas Piketty’nin (2014) oldukça ses getiren 
çalışması olan “Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital” isimli eseri bunlardan birisidir. Bunun 
dışında gelir adaletsizliği ile bağlantılı olarak 2010 yılında Tunus, Mısır, Libya, Suriye, 
Bahreyn, Cezayir, Ürdün ve Yemen gibi ülkelerde ortaya çıkan Arap Baharı gibi toplumsal 
hareketler de dünya gündeminde uzunca süre konuşulmuştur. Bu hareketlerin odak noktasında 
gençlerin olması ise artan gelir adaletsizliğine bağlı olarak toplumda eğitimli genç nüfusun 
işsiz kalması ve toplam pastadan aldıkları payın azalmasının büyük etkisi vardır. Tüm bu 
gelişmelere bakıldığında küreselleşme sürecinin sosyal yanının güçlendirilmesine yönelik 
taleplerin çok da haksız olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle küreselleşme ile gelir dağılımı 
                                                           
* Araş. Gör., Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erciş İşletme Fakültesi, İktisat Bölümü, E-posta: 
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adaletsizliği ilişkisin özellikle dikkat çekilerek küreselleşme literatürünün içeriği 
farklılaşmaya başlamıştır. Kısacası gelir adaletsizliği meselesi önümüzdeki dönemlerde de 
adından söz ettirmeye devam edeceğe benzemektedir.  

2008 krizinden itibaren finansallaşma tartışmalarının giderek artmasında krizde finansal 
kurum ve aktörlerin rolü ile ilişkilidir. Bir ekonomide finans sektörü ekonomik gelişmeyi 
olumlu veya olumsuz şekilde etkileyebilir. Bu daha çok ekonomide finansal piyasaların 
büyüklüğüne ve denetlenmesine göre değişmektedir. 1945 sonrası dönemde finans sektörünün 
dünya genelinde ekonomiye pozitif katkılar yaptığı ve reel ekonomiyi desteklediği kabul 
edilmektedir. Bu katkıda finans piyasalarının düzenlemelere tabi olmasının da etkisi oldukça 
büyüktür. Ancak 1980 sonrası dönemde neoliberal politikaların uygulanması ile finansal 
serbestleşme ve kuralsızlaştırmaların da etkisi ile finans sektörü giderek kontrolden çıkmaya 
başlamıştır. 

Neoliberal politikaların emek aleyhine olan uygulamaları daha çok gelir dağılımı adaletsizliği 
ve yoksulluk başlıkları altında incelenmektedir. Gerek yoksulluk gerekse de gelir adaletsizliği 
halen çözüme kavuşturulamayan konular olmaya devam etmektedir. Bunda finansallaşmanın 
da etkisi olduğu tartışılmaya başlanmıştır. Çünkü finansallaşma ile ilgi alanı üretim olmaktan 
çıkmış ve üretimden kopuk ve sanal bir ekonomi üzerine odaklanılmaya başlanmıştır. Böylece 
yoksulluk ve gelir adaletsizliği gibi geniş kesimleri etkileyen ve reel boyutta ele alınması 
gereken konular öncelik olmaktan çıkmıştır. Buradan ortaya çıkan boşluk ise son dönemde 
bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve bunların finansal piyasalara olan katkısı ile 
doldurulmaya çalışılmaktadır. 

Finansallaşma İle İlgili Bir Literatür Taraması 

Finansallaşma kavramı farklı iktisadi görüşlere mensup iktisatçılar ve finans uzmanları 
tarafından değişik şekillerde tanımlanmaktadır. Her bir tanım kavramın çok boyutlu yapısının 
bir kısmını öne çıkaran niteliktedir. Bu anlamda söz konusu tanımlarda bilişim 
teknolojisindeki yaşanan gelişmeler ile finansal aracıların ve kurumların artan rolüne vurgu 
yapıldığı gibi reel üretim, devletin ekonomideki rolü ve yoksulluk ve gelir adaletsizliği ile 
finans sermayesinin büyümesi de ilişkilendirilebilmektedir. Ancak küreselleşme kavramından 
farklı olarak finansallaşma kavramına daha çok ana akım dışı iktisatçıların ilgi gösterdiği 
söylenebilir. 

Rudolf Hilferding’in 1910 yılında yayımlanan “Finans Kapital” başlıklı çalışması 
finansallaşma ile ilgili çalışmalarda atıf yapılan eserlerin başında gelmektedir. Söz konusu 
çalışmasında Hilferding finans kapitali sanayi sermayesi ile banka sermayesinin birleşimi 
şeklinde ele almaktadır. Sanayi sermayesi ve banka sermayesinin bu birlikteliği ise modern 
kapitalizmin en karakteristik özelliğini ortaya çıkarır: Sermayenin soyut görünüme bürünmesi 
(Hilferding, 1981:21). Konumuzla bağlantılı olan ise Hilferding’in finans kapital kavramını 
ekonomik, sosyal ve siyasi yapıda neden olduğu dönüşümler ile ilişkilendirmesi ve bunu sınıf 
analizi yolu ile açıklamasıdır. Buna göre bankaların öteki tüm sınıfların aleyhine ve kapitalist 
sınıfın lehine bir fonksiyonu olduğunu ifade etmektedir. Hilferding bankaların bu fonksiyonu 
öteki sınıfların gelirlerini toplayarak ve para sermaye olarak kapitalist sınıfa sunarak yerine 
getirdiğini söyler (Hilferding, 1981:90). 
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Hilferding’e benzer ancak belli noktalarda farklılaşan şekilde Lenin’in de mali sermaye 
(finans kapital olarak okunabilir) ile ilgili görüşleri önemlidir. Lenin finans kapital 
kavramının içeriğini üretimin yoğunlaşmasından doğan tekeller, bankaların sanayi ile 
birleşmesi veya kaynaşması şeklinde doldurur (Lenin, 2008:58).  Lenin’in mali sermayeye 
ilişkin görüleri emperyalizm teorisi ile birlikte değerlendirilmelidir. Lenin kapitalizmin en 
yüksek aşaması olarak emperyalizmin beş özelliğini açıklarken banka sermayesinin sanayi 
sermayesi ile birleşmesi ve bu finans sermayesi temelinde oluşan bir finans oligarşisinden 
bahseder (Lenin, 2008:92). Lenin’in finans kapitali ele alışı Hilferding’in analizine 
benzemekle birlikte emperyalizm ile bağdaştırması açısından ondan ayrılmaktadır. 

Finansallaşma kavramına yaklaşımı açısından bazı noktalarda gerek Hilferding gerekse de 
Lenin’den ayrılan Costas Lapavitsas finansallaşmayı bankaların sınaî ve ticari sermaye 
üzerindeki hâkimiyetinden çok finans sektörünün özerk hale gelmesi ile açıklar. Hem sınaî ve 
ticari sermayenin hem de işçilerin ihtiyaçları için daha fazla finans piyasalarına girerek 
finansal alanın içine girdiklerini söyleyen Lapavitsas yaşanılan krizi de finansallaşmış 
kapitalizmin yapısından kaynaklandığını kabul eder (Lapavitsas, 2009:70). 

Nikolai I. Bukharin emperyalizm-finans kapital ilişkisini dünya ekonomisi yaklaşımıyla ele 
alır. Bukharin’e göre nasıl ki ticari sermayenin politikası ticari kapitalizmin hâkimiyet alanını 
genişletmekse finans kapitalizmin politikası da finans kapitalin üretim temelini daha geniş 
ölçekte yeniden üretmektir (Bukharin, 1996:101). Emperyalizmi finans kapitalin bir politikası 
olarak tanımlayan Bukharin böylece eski kapitalizm öncesi veya eski kapitalist üretim 
ilişkilerin yerine finans kapitalin dünyayı hâkimiyeti altına aldığını ifade eder (Bukharin, 
1996:103). 

Finansallaşma kavramının kriz ve gelir adaletsizliği ile ilişkili şekilde günümüzde kullanımı 
Gerald A. Epstein’in ve Greta Krippner’ın çalışmalarında görülür. Epstein, “Finansallaşma ve 
Dünya Ekonomisi” isimli kitabında dünya ekonomisinde son 30 yılda meydana gelen 
hükümetlerin rolünün azalmasına karşılık piyasaların artan rolü, ekonomiler arası ilişkilerin 
gelişmesi ve ulusal ve uluslararası finansal ilişkilerin artmasını neoliberalizm, küreselleşme ve 
finansallaşmanın artması ile karakterize edildiğini söyler.  Epstein’e göre finansallaşma; 
finansal güdülerin, finansal piyasaların, finansal aktörlerin ve finansal kurumların yerel ve 
uluslararası ekonomilerin işleyişindeki artan rolünü ifade etmektedir (Epstein, 2005:3). 
Krippner ise finansallaşmayı, finansal faaliyetlerin ekonomide kar yaratması ile ilgili ele alır 
(Krippner, 2011:27). Her iki tanımda da finansal faaliyetlerin giderek artan önemi ortaktır. 

John Bellamy Foster kapitalizmin son 30 yılının neoliberalizm, küreselleşme ve finansallaşma 
ile karakterize olduğunu belirterek bu üçlü içinde finansallaşmanın son yıllarda daha baskın 
olduğunu söyler. Kapitalizmin finansallaşmasını ekonomik faaliyetlerin üretimden finansa 
doğru kayması ile ilişkilendirerek kapitalizmin bu yeni aşamasını tekelci finans kapital olarak 
isimlendirir (Foster, 2007). Finansallaşmanın ekonominin ağırlık merkezinin uzun dönemde 
üretimden finansa doğru kayması olarak tanımlanabileceğini belirterek bu kaymanın 
ekonominin her tarafında olacağını söyler (Foster, 2010). 

Finans dışı şirketlerin finansallaşmasından bahsettiği yazısında William Milberg 
finansallaşmayı da bu bağlamda ele alır. Milberg’e göre finansallaşma, finansal olmayan 
şirketlerin fon kaynağı olarak üretimden çok giderek finansa yönelmelerini ifade eder 
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(Milberg, 2008: 422). Bu anlamda söz konusu şirketlerin karlarını üretim ve geleneksel 
ticaretten çok finansal işlemlerden sağlamaya başladığı anlaşılmaktadır.  

Finansallaşma sürecini özel sermaye fonu, hedge fonlar, devlet fonu gibi yeni yatırım 
fonlarının gelişimi ile değerlendiren Gospel ve Pendleton finansallaşmanın piyasa boyutu 
açısından değerlendirildiğinde finansal piyasalarda ticareti yapılan ürünlerin sayısındaki ve 
çeşitliliğindeki artış ve bu piyasalarda işlem hacmindeki artış anlaşılmaktadır. Yeni yatırım 
araçları da finansallaşma sürecindeki bu gelişmelerden yararlanmaktadır (Gospel ve 
Pendleton, 2014:19). 

OECD ülkelerine ait verileri kullanan ve finansallaşma ile gelir dağılımı adaletsizliği arasında 
pozitif ilişki kuran Denk ve Cournéde kredi aracılığı ve borsanın daha adaletsiz gelir dağılımı 
ile ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Buna karşılık finansallaşmanın diğer göstergesi olan 
finans sektörünü katma değeri ile gelir adaletsizliği arasında bir ilişki tespit edilememiştir 
(Denk ve Cournéde, 2015:7-8). 

 

Dünya Ekonomisinde Yaşanan Dönüşümler ve Finansallaşma Süreci  

Finansallaşma üretimden finansa doğru kaymayla ilişkilidir ve bu anlamda üretken sermaye 
yerine para-finans sermayesinin yoğun şekilde kullanılmasını ifade eder. Dünya 
ekonomisinde yaşanan dönüşümler bağlamında finansallaşmanın 1970 sonrası dönemde 
ağırlık kazanmaya başladığı görülmektedir. Bu dönem özellikle Keynesyen politikalara olan 
güvenin kaybolmaya başladığı bir dönem olması itibariyle önemlidir. Keynesyen politikalar 
1929 Büyük Bunalımına bir çözüm olarak uygulanmaya başlanmış ve 1970’lere kadar da 
başarılı olmuştur. Ancak bu başarı beraberinde sorunların olmadığı anlamına gelmemelidir. 
Krize bir çare olarak sunulan çözüm paketinin belli bir dönem başarılı olmasından sonra 
gözden düşmesi pek de uzun süreli olmamıştır.  

Dünya ekonomisindeki dönüşümler yenilik arayışlarını da beraberinde getirmiştir. 
Finansallaşma söz konusu yenilik arayışlarının bir sonucu olarak görülebilir. Ancak yenilik 
boyutundan çok geçmişten gelen bir üretim süreci bağlamında ele alındığında 
finansallaşmanın banka sermayesi ve/veya sermayenin finansallaşması olarak ele alınması 
gereklidir. Bu yaklaşım ise reel üretim ile olan bağlantısına göre farklı boyutlar içerir. Reel 
üretimden oldukça kopuk olan bir sermaye genişlemesinin oluşturacağı etki de hiç kuşkusuz 
daha büyük olacaktır. Bundan daha önemlisi büyümesini büyük ölçüde finansal piyasalara 
dayalı olarak artıran bir ekonominin dayanıklılığı da o ölçüde zayıf olacaktır. Nitekim finansal 
piyasalarda yaşanan bir belirsizliğin ekonomileri büyük oranda bu tür piyasalara dayalı 
ülkelerdeki etkisi yaşanan son küresel krizle ortaya çıkmıştır.  

1980 sonrası dönemde küresel finans piyasalarının gelişmesi bağlamında ele alınması gereken 
ve sınıf analizi açısından dört önemli gelişme vardır. Birincisi 1990’larda yabancı doğrudan 
yatırımlarının ve portföy yatırımlarının tüm dünyada fakat eşitsiz şekilde yayılmasıdır. Bu 
eşitsiz yayılmada finans piyasaları önemli koordinasyon işlevi gördüler ve geliştiler. İkincisi 
ulaşım ve iletişim maliyetlerindeki düşüşe uluslararası anlaşmalar ile sermayenin önündeki 
engellerin kaldırılması eşlik edince sermaye küresel ölçekte hareket etmeye başladı. Üçüncüsü 
IMF uyguladığı yapısal uyum politikaları ile birçok gelişmekte olan ülkede neoliberal 
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politikaları uygulatmıştır ki bunun finansal faaliyetleri olumlu etkilediği bilinmektedir. 
Dördüncüsü ise Keynesyen doktrinin gözden düşmesi ile yeni monetarist ve neoliberalizmin 
ideolojik etkisi ile tam istihdam ve sosyal korumanın ekonomi politikalarının başlıca amaçları 
olmasından çıkmasıdır (Harvey, 2015:98-101). Harvey 1980 sonrası başlayan finansallaşmayı 
spekülatif ve saldırgan olarak betimleyerek yeni kapitalist finans sistemin yapısal varlık 
yıkımı, şirketlerin mal ve varlıklarının soyulması, insanların borç yükü ile köleleştirilmesi, 
kredi ve borsa spekülasyonlarıyla varlık gaspı gibi özelliklere sahip olduğunu söyler (Harvey, 
2015:170). 

Finans dışı kurumların finansallaşmasında önde gelen ülkelerden birisi olan ABD deneyimi 
finansallaşma sürecini anlamak açısından önemlidir. ABD’de iki önemli gelişme 
finansallaşma sürecinde etkili olmuştur. Birincisi ABD iş dünyasının 1960 ve 70’lerde 
yeniden yapılanma sürecidir. ABD’nin o zamana kadar gelişip büyüyen şirketleri küresel 
imalat piyasalarının doyma noktasına gelmesinden dolayı karlılıklarını devam ettirmek için 
çapraz sanayi grupları oluşturmuşlardır. Bu ise ABD’de büyük firmaların meta yönetiminde 
daha çok finansa yönelmesiyle sonuçlanmıştır. İkinci önemli gelişme ise 1970’lerdeki krizdir. 
Birinci ve ikinci petrol krizi, artan küresel rekabet, stagflasyon gibi faktörlerden dolayı piyasa 
odaklı çözümlere gidilmiştir (Lin ve Devey, 2013:1292). 

Özellikle ABD’de sınırsız ve kuralsız şekilde finans piyasalarının aşırı büyümesinin 
sömürüye yol açtığı birçok yazar tarafından söylenmektedir. Ekonominin finansallaşmasının 
temelinde düzenlemelerin kaldırılmasının rolü olduğunu söyleyen Stiglitz bu süreç sonunda 
ekonomilerin hem giderek dengesizleştiğini ve eşitsizleştiğini hem de bankaların riski 
yoksullara ve vergi mükelleflerine aktararak halkı sömürme fırsatını ele geçirdiğini iddia eder 
(Stiglitz, 2015:324). Finans piyasalarının bu sonuçlara yol açmasının 5 nedeni vardır. 
Birincisi risk yönetimi konusunda finans piyasalarındaki inovasyonlar etkin çalıştırılmadı ve 
risk yoksul kesimin üzerine yıkılarak sosyal ve kişisel geri dönüşlerde uyumsuzluk oluştu. 
Bazı iflas etmeyecek kadar büyük olan kurumların hantal ve şeffaf olmayan yapısı da finans 
piyasalarının etkin işlememesinde önemli bir faktördür. Üçüncüsü büyük bankaların 
geleneksel bankacılıktan varlığa dayalı menkul kıymetleştirmeye yönelmesidir. Dördüncüsü 
ticaret bankalarının yüksek riskli işlemler yapmaya başlayarak bir anlamda kumar oynamaları 
da sistemi riske soktu. Son olarak beşincisi bankacıların ahlaki ilkeleri bir tarafa koyarak 
yoksul ve zayıf kesimlerden yararlanmaya çalışmasıdır (Stiglitz, 2012:196-197). 

Geleneksel ekonomi teorisi finansallaşmanın artmasında önemli bir rol oynamıştır. Özellikle 
teorinin firmalar ile finansal piyasalar ilişkisini formülleştirmesi bu anlamda önemlidir. Şirket 
yöneticilerinin hisse sahiplerinin çıkarlarını korumaya dönük olarak kar maksimizasyonunu 
amaçlamaları finans piyasalarına olan ilginin artmasını sağladı. Bunda finansal yatırımların 
getirilerinin yasal altyapı ile desteklenmesinin de payı büyüktür (Palley, 2007:4). 

1980 sonrası yaşanan dönüşüm gelişmekte olan ülkeleri etkilemesi açısından büyük boyutta 
olmuştur. Bu dönemde 1970'lerdeki sistemin tıkanıklığına bir çözüm olarak sermayenin 
verimliliğini artırmak için neoliberal politikalar uygulanmaya başlanmıştır. Ancak özellikle 
Latin Amerika ve Doğu Asya ülkelerinin yaşamaya devam ettikleri krizler IMF ve Dünya 
Bankası tarafından söz konusu ülke gruplarına önerilen yapısal uyum politikalarının 
sorgulanmasına yol açmıştır. Söz konusu politikalar kapsamında liberalizasyon uygulamaları 
ve finansal piyasaların işleyişi önündeki engellerin azaltılması ve bu piyasalara yönelik 
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müdahalelerden kaçınılması beklenmektedir. Bu ise ilgili ülkelerin dış ticaret açısından 
karşılaşacakları problemler bir yana finans piyasalarında yaşanan istikrarsızlara da açık 
olmaya başlayacakları anlamına gelmektedir.  

1945 sonrası dönemde finans piyasalarının reel ekonomiyi desteklediği bilinmektedir. Ancak 
1980 sonrası dönemde aynı desteğin devam ettiği söylenemez. Finansallaşmanın reel 
yatırımlar ile bağının zayıflamasında iki faktör önemlidir. Birincisi yöneticilere karşı pay 
sahiplerinin hâkimiyetinin artması bir bütün olarak firma tercihlerini değiştirmiştir. Uzun 
dönemi reel yatırımlar yerine kısa dönemli kar dağıtımı aracılığı ile pay sahipleri kazanç elde 
etmeye başlamışlardır. İkincisi temettü ödemelerindeki artış ve hisse geri satın alımları bu 
senetlerin fiyatını yükselterek reel yatırım projelerinin finansmanında kullanıldı (Hein and 
Truger, 2013:5). 

Finansallaşmanın 1970’lerden itibaren artmasında dev çok uluslu şirketlerin bu yıllardan 
itibaren hızlı büyümesinin etkisi vardır. ÇUŞ’lar piyasada büyüdükçe neredeyse tekel olmaya 
başladılar. Tekelleşen ÇUŞ’lar küçük ölçekli işletmelerin piyasada tutunamamasına yol açtı. 
Bu arada talep yetersizliğine bağlı olarak söz konusu şirketlerin kapasite artışları sınırlı 
olmuştur. Bu şirketlerin ellerindeki fon fazlaları ise finansal piyasalarda değerlendirilmeye 
başlanmıştır (Foster, 2007). ÇUŞ’ların etkisinin artması uluslararası finans piyasalarının da 
büyümesine neden oldu. 

1970’lerde yaşanan bunalıma çare olmak üzere pek çok gelişmekte olan ülkede uygulanan 
neoliberal politikaların orta-uzun vadede iki tür etkisi olmuştur. Birincisi bu politikalar ile 
gelir adaletsizliğinin arttığı görülmüştür. Bu sonuç kısa vadedeki büyüme artırıcı olumlu 
nitelikteki sonuç ile kıyaslandığında oldukça hayal kırıcı olarak algılanabilir. İkinci sonuç ise 
yine sistemin yaşadığı krize bir çözüm arayışının sonunda doğmuştur. Bu ise sermayenin 
önündeki engelleri azaltmaya dönük olarak ulusal düzenlemelerin ve kontrollerin azaltılması 
ve bununla ilişkili olarak da iktisat politikalarında bir dönüşümün yapılması gereksinimidir. 
Böylelikle gerek ticaretin serbestleştirilmesi gerekse de finansal serbestleşme türünde olsun 
ekonomilerde bir serbestleşme rüzgârı hâkim olmaya başlamış, bunun yanında deregülasyon 
ve özelleştirme adımları atılmaya başlanmıştır.  

Foster’a (2010) göre finansallaşma süreci 5 göstergede incelenebilir. a) Toplam karlar 
içerisinde finansal karlardaki artış b) GSYİH’ya göre borcun artışı c) Milli gelir içerisinde 
finans, sigorta ve gayrimenkul sektörlerinin büyümesi d) Cazip ve şeffaf olmayan finansal 
araçların artması e) Finansal balonların artan rolü. 1957 yılında ABD’de imalat sanayinin payı 
GSYİH’nın % 27’si ve sigorta-finans-gayrimenkulün payı GSYİH’nın % 13’ü iken 2008’de 
imalatın payı % 12’ye düşerken sigorta-finans-gayrimenkulün payı %20’ye yükselmiştir.  

Finansallaşmaya neden olan faktörleri açıklamasında Milberg (2008: 423) finans dışı 
şirketlerin finansallaşmaya yönelmesini iki şekilde açıklar. Birincisi 1980’lerde hissedarların 
haklarında yapılan düzenlemeler ile şirket varlıkları üzerindeki gücün yöneticilerden 
hissedarlara doğru kaymasıdır. Böylece çok daha fazla sayıda kişi ve kurum finans alanına 
girmeye başlamıştır. İkincisi ise 1970’lerde ABD’de faiz oranlarının izlenen sıkı para 
politikası sonucunda artmasıdır. Böylece imalat sanayindeki karlılık oranları düşerken 
finansal varlıklara yatırım yapmak daha karlı hale gelmiştir.  
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Dünya ekonomisinde yaşanan dönüşümlerin bir sonucu olarak devletin ekonomideki rolü 
giderek azalırken özellikle eğitim, sağlık, enerji ve sosyal güvenlik gibi alanlarda devletin 
etkisinin azalması daha derin etkilere neden olmuştur. Devletin söz konusu sektörlerdeki 
müdahalelerinin eksikliği piyasa koşullarına bırakıldıkça gelir adaletsizliği de giderek 
artmıştır. 2. Dünya Savaşı’ndan 1970’lere kadar bir maliyet unsuru olarak görülmeyen ücret 
artışlarının 1970’lerden sonra en büyük maliyet kalemlerinden birisi olarak görülmesi emek 
aleyhine yapılan düzenlemeler ve emeğin bu yıla kadar olan kazanımlarının geri alınmasını 
sağlayacak politikaların uygulanması ile sonuçlanmıştır. 

Küresel Finansallaşma ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği İlişkisi 

Finansallaşma ve gelir dağılımı adaletsizliğinin birbirini besleyen süreçler olarak bir ekonomi 
için ne kadar tehlikeli ve geniş ölçekli sonuçlara neden olabileceği 2008 küresel kriziyle 
birlikte ortaya çıkmıştır. Finansallaşma üzerine belki de bu kriz ortaya çıkmadan önce hiç bu 
kadar kafa yorulmamıştı. Artık ekonomi dışı faktörler de finansal piyasaların gelişimini çok 
yakından etkiler hale gelmiştir. Son yıllarda artan davranışsal finans alanındaki çalışmalar da 
finansallaşmanın günlük yaşantımızla ne kadar iç içe olduğunu göstermektedir. Hayatımızda 
bu kadar çok yeri olmaya başlayan finansın gelir dağılımı ile ilişkisi ise son yıllarda daha 
fazla önem kazanmaya başlamıştır. 

Finansallaşma ve fonksiyonel gelir dağılımının ABD’de toplam talep üzerine etkilerini 
inceledikleri çalışmalarında Onaran, Stockhammer ve Grafl (2011) finansallaşmanın toplam 
talep üzerinde önemli etkisinin olmamakla birlikte gelir dağılımı ve refah üzerinde ciddi 
etkileri olduğunu belirtmişlerdir. 

Finansallaşma, borç ve kriz arasında ilişki kuran Hein ve Truger’e (2013:2) göre 2008 
krizinin ana sebebi finans sektörüne yönelik düzenlemelerin yetersizliğinden çok gelir 
dağılımı adaletsizliğinin artması ve küresel çaptaki cari işlemlerin neden olduğu 
dengesizliktir.  

Finansallaşma ve gelir dağılımı adaletsizliği arasında pozitif ilişki olduğunu savunanlar 
genelde ana akım dışı iktisatçılardır. Çünkü ana akım iktisatçılar gelir içindeki ücret payının 
azalmasını teknolojik değişim farklı sebeplere bağlar. Politik ekonomi yaklaşımı ise ücretlerin 
payındaki düşmeyi finansal ve ticari küreselleşme ile sendikaların azalan gücü ile 
ilişkilendirir. Uluslararası Çalışma Örgütü de finansal küreselleşmenin ücret payının 
azalmasında etkili olduğunu iddia eder. (Stockhammer, 2012:56) Hein’e benzer şekilde 
Stockhammer da finansallaşma-gelir dağılımı adaletsizliği arasındaki kanalları sıralamıştır. 
Buna göre ilk kanal ABD’de orta sınıf hane halkının ücretleri sabitken tüketim ve hane halkı 
borcunun çok fazla yükselmesidir. İkinci kanal kredi odaklı tüketim artışına bağlı büyüme 
modeli ile ihracat odaklı büyüme modelinin finansal küreselleşme ile birlikte olası hale 
gelmesidir. İlk model bilindiği gibi ABD ve diğer Anglo-Sakson ülkelerde gelirlerinden çok 
daha fazla oranda kredi alan ve risk düzeyi yüksek bir modeli temsil eder. İkinci model ise 
artan gelir adaletsizliğine bir cevap olarak ortaya çıkmıştır ve talebi canlandırmaya yönelik bir 
stratejiyi temsil eder. Her iki büyüme modeli de finansallaşma ile daha fazla kullanılır hale 
gelmiştir ve bu gelir dağılımı ile daha çok etkileşimde olduklarını da gösterir. Üçüncü kanal 
ise servet dağılımındaki dengesizliğin artışı varlıklı yatırımcıların spekülatif ve riskli portföy 
tutmalarına yöneltmesidir (Stockhammer, 2012:63-64). 
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Finansallaşmanın emeğin pazarlık yapma pozisyonu üzerinde iki önemli etkisi vardır. 
Birincisi firmaların yatırım seçenekleri artmıştır. Finansallaşma ile firmaların yurtiçinin yanı 
sıra yurtdışında da yatırım yapmaları kolaylaşmışken sadece reel varlıklara değil finansal 
varlıklara da yatırım yapma imkânı elde etmişlerdir. İkincisi şirketler üzerine ek kısıtlamalar 
yoluyla emeğe nispeten pay sahiplerini daha yetkili yapmıştır (Stockhammer, 2013:8). 

ABD’de finansallaşma ile gelir dağılımı adaletsizliği arasındaki ilişkiyi ortaya koyan 
çalışmalar arasında (Hacker ve Pierson,2010), (Kaplan ve Rauh, 2010), (Nau,2011), (Phippon 
ve Reshef, 2012), (Lin ve Tomaskovic-Devey, 2013) bulunmaktadır (Devey vd, 2015:4). 

1970 ile 2011 arasında 18 OECD ülkesinde finansallaşmanın gelir adaletsizliği üzerindeki 
etkisini inceleyen Godechot çalışmasında finansal sektörün büyümesi, finansal piyasaların 
büyümesi, finans dışı firmaların finansallaşması ve hane halklarının finansallaşması 
bağlamında incelemiştir. 1980 ile 2007 arasında dünya gelir adaletsizliğinin artışında % 20 ila 
% 40 oranında GSYİH içinde finans sektörünün payının rolü olduğu sonucuna ulaşan 
Godechot finans dışı firmaların ve hane halklarının finansallaşmasının bunda önemli rolü 
olmadığını iddia etmiştir (Godechot, 2015: iii). Şekil 1’de finansallaşma-gelir dağılımı 
etkileşimi gösterilmektedir. 

Şekil 1: Finansallaşma-Gelir Dağılımı İlişkisi. 

 

Kaynak: Dünhaupt, 2014:8 

Şekil 1’de görüldüğü gibi neoliberal politikalar ekonomi politikalarının dönüşümü ile gelir 
adaletsizliğini artırmaktadır. Ekonomi politikalarındaki dönüşüm ile sendikasızlaştırma, 
istihdam güvencesinin azaltılması veya tamamen kaldırılması, refah devletinin küçülmesi ve 
dolayısıyla sosyal harcamaların azaltılması emeğin pazarlık gücünü de azaltarak gelir 
dağılımını bozmaktadır.  

Finansallaşma kanalı yolu ile ise üretim ve yatırım yerine finans piyasalarına yönelme ve 
yönetici tazminatlarındaki artışlar sonuçta en üst gelir kesiminin milli gelirden aldığı payı 
yükselterek gelir adaletsizliği oluşturmaktadır. Mal ve sermaye piyasalarındaki liberalizasyon 
politikalarının da gelir adaletsizliğinde artış ile sonuçlandığı şekilde gösterilmektedir.  
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Küresel Çapta Finansallaşma Süreci 

Küresel düzeyde finansallaşma göstergesi olarak üç değişken üzerinde durulmaktadır. 
Bunlardan birincisi GSYİH yüzdesi olarak finans sektörünün yarattığı katma değerdir. Bu 
oran yıllar itibariyle finansal sektörün büyümesi hakkında iyi bilgiler sunar. Katma değerin 
oluşumunda bankacılık, sigorta ve diğer finansal faaliyetler dikkate alınır. İkincisi 
aracılandırılmış kredidir ki bu oran da mevduat bankaları ve diğer finansal kurumlar 
tarafından finans dışı özel sektöre oluşturulan krediyi gösterir. Üçüncüsü ise borsa 
kapitalizasyonudur (Cournéde vd., 2015:11). Şekil 2’de GSYİH’nın yüzdesi olarak finans 
sektörünün payı 1970’den itibaren gösterilmektedir. 

 

Şekil 2: Finans Sektörünün Katma Değeri (% GSYİH).  

 

Kaynak: Cournéde vd., 2015:15. 

Neoliberal politikaların ve finansallaşmanın daha erken başladığı ABD ve İngiltere’de finans 
sektörünün yarattığı katma değerin güçlü olduğu görülmektedir. OECD ülkelerinde GSYİH 
içinde finans kesiminin paylarının artmasına kârlar temel belirleyici olmuştur (Cournéde vd., 
2015:9). Şekil 3’de ise GSYİH’nın yüzdesi olarak kredilerin aracılandırılması 
gösterilmektedir. 
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Şekil 3: Aracılandırılmış Kredi (% GSYİH). 

 

 

Kaynak: Cournéde vd., 2015:15. 

OECD ülkelerinin neredeyse tamamında bankalar ve diğer aracılar tarafından oluşturulan 
krediler 1960’lardan itibaren hızlıca artmıştır. Hatta bu artış GSYİH’ya göre üç kattan fazla 
olmuştur (Cournéde vd., 2015:10). Şekil 4’de gösterilen borsanın finansallaşma süreci 
açısından da önemli ilerlemelerin kaydedildiği görülebilir. 

 

Şekil 4: Borsa Kapitalizasyonu (% GSYİH). 

 

 

Kaynak: Cournéde vd., 2015:15. 

Borsanın artan kapitalizasyon sürecine 1980’lerin sonlarında Japonya’da 1990’ların sonunda 
ise dünyada oluşan balonların eşlik ettiği söylenebilir (Cournéde vd., 2015:10). 
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Küresel Gelir ve Servet Adaletsizliği 

Küresel finansallaşma sürecine ilişkin yukarıdaki şekillerden sonra bu süreçle bağlantılı 
olduğu düşünülen gelir ve servet dağılımındaki adaletsizliğin de küreselleştiğini söylemek 
mümkündür. Özellikle ABD ve yükselen piyasalarda artan gelir adaletsizliklerinin toplumsal 
huzuru tehdit eder hale gelmesi son yıllarda bu konunun daha çok gündeme gelmesine neden 
olmuştur. Giderek artan şekilde en üst gelir grubundaki %1’in ekonomisi olma yolunda 
ilerleyen ekonomiler zaman zaman çeşitli protesto gösterilerine sahne olmaktadır. Şekil 5’de 
OECD ülkelerinde yıllar itibariyle farklı gelir gruplarının payı gösterilmektedir. 

Şekil 5: OECD Ülkelerinde Gelir Adaletsizliği. 

 

Kaynak: OECD, 2015:21. 

1985 yılı baz alındığında bu yıldan itibaren en alt %10 ve en üst %10’luk dilimler arasındaki 
farkın giderek açıldığı görülmektedir. 1990 sonrası dönemde ise orta gruptaki %50-90 ile en 
üst %10 arasındaki fark giderek açılmıştır. Tüm gelir gruplarının payında artış olsa da en 
tepedeki %10’un aldığı pay sürekli arttığı için gelir dağılımındaki adaletsizlik devam 
etmektedir. 

Gelir dağılımında adaletsizlik servet dağılımındaki adaletsizlik ile birlikte düşünülmelidir. 
Küresel servet adaletsizliğinin geldiği son noktayı görmek açısından Şekil 6 önemlidir. 
Şekilde toplam servetin 2000-2015 dönemindeki dağılımı gösterilmektedir. Şekilden takip 
edildiğinde en yoksul %50’lik grubun serveti ile en zengin 62 kişinin serveti arasındaki farkın 
zamanla kapandığı görülmektedir.  
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Şekil 6: Küresel Servet Adaletsizliği. 

 

Kaynak: Oxfam, 2016:11. 

Oxfam’ın raporundan elde edilen şekilde en yoksul %50’lik grubun servetinin 2010-2015 
döneminde yaklaşık 1 trilyon dolar azaldığı buna karşılık en zengin 62 kişinin servetinin ise 
aynı dönemde 1 trilyon dolardan fazla arttığı görülmektedir. Geçen yılki bir raporunda aynı 
trendin devam etmesi durumunda en zengin %1’lik kesimin toplam servetin %48’ine sahip 
olacağını öngören Oxfam 2010 yılında en zengin 80 kişinin 1,3 trilyon dolar servetinin 
2014’de 1,9 trilyona yükseldiğini açıklamıştır. 2015’de ise en zengin 80 kişinin servetinin 2 
trilyon dolardan fazla olmuştur (Oxfam, 2016:11). 

Son 15 yılda en zengin 62 kişinin serveti ile en yoksul %50’lik kesimin servetleri arasındaki 
farkın kapanması uygulanmakta olan iktisat politikalarının sosyal adaletsizliği azaltmadığını 
ortaya koymaktadır. Yukarıdaki veriler söz konusu politikaların 62 kişinin servetini yaklaşık 
3,6 milyar insanın servetine eşitleyecek kadar adaletsiz olduğunu göstermektedir. Süreç aynen 
devam ederse aradaki farkın giderek açılacağı ve ileriki yıllarda çok daha kötü bir tablonun 
oluşacağı kesindir. 

Finansallaşma süreci gelir dağılımı açısından ele alındığında emek-sermaye çatışmasının 
gelişimi önemlidir. Bu çatışmayı incelerken de emeğin bu süreçte ne elde ettiği veya daha 
çoğunlukla ne kaybettiği ve sermayenin ne kazancının olduğunun bilinmesi gerekmektedir. 
Emeğin kazanımları açısından bakıldığında 2. Dünya Savaşı sonrası dönemden 1970’lere 
kadar olan dönem emek açısından altın yıllar olarak adlandırılabilir. Aynı dönemde 
sendikalaşmanın da oldukça güçlü olduğu bilinmektedir. 1975 sonrası dönemde ise tam tersi 
bir süreç başlamakta ve sermayenin altın dönemi olarak da adlandırılabilecek, emeğin 
kazanımlarının geri alındığı ve sendikaların oldukça güçsüzleştiği ve emeğin pazarlık 
gücünün de zayıfladığı bir dönem başlamıştır.  
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Şekil 7: Emek Verimliliği ve Reel Ücret Endeksi. 

 

Kaynak: Oxfam, 2016:17. 

 

Finansallaşma süreci gelişmiş ülkelerde 1980’lerden itibaren gelişmekte olan ülkelerde ise 
1990’lardan itibaren hızlanarak artmıştır. Bu sürecin birçok sosyo-ekonomik etkileri olmuştur. 
Şekil 7’de bu etkilerden birisinin de emeğin pazarlık gücünün azalması olduğu görülmektedir. 
1999’dan itibaren emek verimliliği yükselirken reel ücretler verimliliğin çok altında artış 
göstermiştir. 

Finansallaşmanın Gelir Dağılımına Etkisi 

Finansallaşma sürecinin ve en üst gelir grubundakilerin gelirlerindeki artışın makroekonomik 
performans için olumlu olduğu görüşünün aksine gelir dağılımının daha da bozulduğu 
gözlenmektedir. Daha çok neoklasik okulun ve taraftarlarının savunduğu görüşe göre toplam 
gelirin artması için gelir diliminin en üstündeki grubun gelir ve servet artışında sağlanacak 
iyileştirmeler alt gelir gruplarının da gelirini artırcaktır. Özellikle finansal liberalizasyonun 
lehte olduğunu savunanlar için sermayenin en etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesi 
ancak finansal serbestleşme ile mümkündür. Böylelikle sermaye israf edilmemiş olacak ve 
toplumun faydasını maksimum edecek şekilde değerlendirilmiş olacaktır. Finansal 
liberalizasyon ile sermayenin tekel oluşturmasının da önüne geçilmiş olacak ve gelişmiş 
ülkelerden gelişmekte olan ülkelere artan sermaye hareketleri bu ülkelerde başta büyüme 
olmak üzere pek çok makroekonomik değişken üzerinde pozitif etki oluşturacaktır. Ancak 
özellikle 1990 sonrası dönemde gelişmekte olan ülkelerde artan gelir dağılmı adaletsizliği ve 
yoksulluk problemi söz konusu iddianın sorgulanmasına neden olmuştur. Gerek üst düzey 
çalışanlar ile işçiler aracındaki ücret farklılığının giderek artması gerekse de finans 
piyasalarından sağlanan karlar ile dünya servetinin belirli bir grubun elinde toplanmaya 
başlanmasıyla küresel gelir ve servet adaletsizliği ülkelerin önde gelen gündemi olmuştur. Bu 
amaçla yukarıda bahsedilen finansallaşma göstergelerindeki artışların hanehalkı gelirleri 
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üzerinde yaptığı değişiklik ile finansallaşmanın gelir dağılımını bozucu etkisi ortaya 
konulmaya çalışılacaktır. Şekil 8’de finansallaşmanın göstergelerinden biri olan 
aracılandırılmış kredi artışının farklı gelir gruplarının hanehalkı geliri üzerinde yaptığı 
değişiklikler gösterilmektedir. 

Şekil 8: GSYİH’nın %10’u Kadar Aracılandırılmış Kredi Genişlemesinin Hane halkı Gelir Artışında 
Yaptığı Değişiklik. 

 

Kaynak: Denk ve Cournéde, 2015:31. 

Şekilden de görüldüğü gibi en alt gelir diliminden en üst gelir dilimine doğru gidildikçe artış 
pozitife dönmektedir. Dolayısıyla kredilerin aracılandırılması üst gelir gruplarının gelirinde 
bir artışa yol açarken alt gelir grupları için negatif etkide bulunmaktadır. Bu da gelir dağılımı 
adaletsizliğinin nedenlerinden birisidir. Finansa sistemin en üst %10’luk kesim için yararlı 
olduğu ve bu kesimin lehine düzenlendiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle finansal 
piyasalar geliştikçe ve bu piyasalarda işlem hacmi genişledikçe bunu gelir dağılımı üzerindeki 
etkisi negatif olmaya devam edecektir. Şekil 9’da ise bir diğer finansallaşma göstergesi olan 
borsa kapitalizasyonundaki artışın genişlemenin hane halkı gelir artışında yaptığı değişiklik 
gösterilmektedir. 
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Şekil 9: GSYİH’nın %10’u Kadar Borsa Kapitalizasyonundaki Artışın Hane halkı Gelir Artışında 
Yaptığı Değişiklik. 

 

Kaynak: Denk ve Cournéde, 2015:32. 

Şekilden görüleceği üzere borsa kapitalizasyonunun en üst % 10’luk kesime yaptığı katkı 
önceki aracılandırılmış kredilerin yaptığı katkıdan çok fazladır. Ancak borsa kapitalizasyonu 
beşinci % 10’luk dilimden itibaren üst gelir gruplarının gelirlerini pozitif etkilemektedir. 
Bunun yanında borsa kapitalizasyonunun en alt %10’luk dilimin gelir artışındaki negatif etkisi 
ise nispeten daha azdır. Ancak gelir dağılımı adaletsizliği açısından bakıldığında pek de bir 
fark olmadığı görülmektedir. Finansallaşmanın her iki göstergesi de gelir dağılımını hemen 
hemen aynı oranda bozmaktadır. 

 

SONUÇ 

Son yıllarda küreselleşme ile birlikte en sık kullanılan kavramlardan birisi de 
finansallaşmadır. Küreselleşme ile ilgili oldukça kapsamlı bir literatür oluşmasına rağmen 
finansallaşma için henüz aynı şeyi söylemek pek mümkün değildir. Finansallaşmaya olan 
ilginin özellikle son 2008 krizinden sonra artmaya başladığı görülmektedir. Bu krizle birlikte 
finansal kurumların ve faaliyetlerin rolü sorgulanmaya başlanmıştır. Daha öncesinde ise 
neoliberal politikaların özellikle gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerine etkileri konusunda 
çok sayıda çalışmanın yapıldığı bilinmektedir. Finansallaşma ise söz konusu neoliberal 
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politikaların tıkandığı noktada sermayenin önünü açmak için devreye sokulan bir araç olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla iki kavram arasında bir ilişki olmakla birlikte tam olarak 
aynıdırlar denilemez. 

Finansallaşma, neoliberal politikaların devletin ekonomideki rolünü azaltmaya yönelik 
sürecin sonuçlarıyla ilişkili de bir kavramdır. Çünkü bu süreç devleti iktisat politikalarının 
oluşturulmasında etkin olmayan bir role sokmaktadır. Bunun sonucunda ise devlet, 
uluslararası piyasaların hızla geliştiği ve bütünleştiği bir ortamda söz konusu piyasaların etkin 
işlemesine yönelik önlemleri almaktan başka bir işlev yüklenmeyen durumda kalmaktadır. 
Dolayısıyla devletin ekonominin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda ulusal nitelikli ve yapısal 
içerikli reformlar yapması imkânsız hale gelmektedir. Öyleyse devlet, sermayenin 
küreselleşmesinin önündeki engelleri kaldırmakla görevli bir kurum olmaktadır. Bunun 
anlamı ise sermaye-emek çatışmasının gündeme geldiği yerlerde olabildiğince sermaye lehine 
düzenlemelerin yapılması ancak bununla birlikte emeğin de istikrar bozucu seviyeye 
gelmeyecek şekilde taleplerinin karşılanmasıdır.  

Finansallaşma ile yeni bir dönemin başladığı ve önceki dönem krizlerinin yaşanmayacağı 
düşünülse de çok büyük boyutlara ulaşan finans piyasalarının küresel ekonomi için en büyük 
tehditlerden birini oluşturduğu yaşanan son küresel kriz ile birlikte ortaya çıkmıştır. Bu 
nedenle bu çalışmada daha çok finansallaşmanın büyüklüğü ve ülke ekonomileri üzerine olan 
etkileri incelenirken bu etkilerin daha fazlasıyla gelir adaletsizliği boyutu öne çıkarılarak 
finansallaşmanın reel ekonomiden kopukluğu ortaya konulmaya çalışılacaktır. Böylelikle 
ekonominin daraldığı dönemlerde finansallaşmanın ve finansal yeniliklerin kurtarıcı olma 
işlevi sorgulamaya açılacaktır.  

ABD’de son başkanlık seçimi sürecinde sosyalist adayların şaşırtıcı derecedeki yükselişi de 
halkın sosyal sorunlara daha duyarlı politikalara olan ilgisini ortaya koymaktadır. Artık 
dünyanın çeşitli yerlerinde tabandan yükselen sesler daha adaleti gözeten politikaların 
uygulanmasını neredeyse zaruri kılmaktadır. Sistemin tıkanıklığını aşmak üzere geliştirilen 
önlemlerden birisi olan finansallaşmanın da bunu yeterince yerine getiremediği açıktır. Her 
defasında adaletsizlik üreten ve toplumun farklı kesimlerini dikkate almayan bir sürecin uzun 
vadede başarılı olması beklenemez. Finansallaşma da çoğunlukla belirli kesimlerin çıkarını 
gözeten bir sürece dönmüştür. Bunun yerine geniş halk kesimlerinin çıkarını gözeten ve 
faydayı tabana yayacak bir politikanın hayata geçirilmesi gerekmektedir. 
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UNDERSTANDING VOTING BEHAVIOR IN TURKEY: ETHNICITY VS. RELIGION* 

 

Halil BİLECEN** 

Abstract 

This paper examines the main determinants of voting behavior in Turkey. Previous research has been divided about 
the relative importance of religious, ethnic, and socio-economic factors in vote choice among Turkey’s citizens. 
Utilizing a large nationwide survey of 10,393 people conducted in 59 provinces, this study finds that even though 
the most important cleavages among Turkey’s voters are religious (the degree of importance they place on their 
faith) and ethnic (the division between Turks and Kurds), when they are interacted, religiosity crosscuts the 
importance of ethnicity for Kurds. Also, the study shows that the voting behavior in Turkey has evolved towards 
ethnic -- specifically Turk/Kurd -- and secular/religious dimensions, in the last decade. 

Key Words: Voting behavior, ethnicity, religion, Turkish politics. 

 

TÜRKİYE'DEKİ OY VERME DAVRANIŞLARININ ANALİZİ: ETNİSİTE Mİ DİNDARLIK MI? 

 

Özet 

Bu çalışmada Türkiye’deki oy verme davranışlarını belirleyen faktörler incelenmektedir. Oy verme davranışları ile 
ilgili önceki çalışmalarda genellikle dindarlık, etnisite ve sosyo-ekonomik faktörler üzerinde durulmuştur. 10,393 
kişi ile 59 ilde yapılan ulusal bir anket verilerinden faydalanarak bu çalışma, Türkiye’deki oy tercihlerinde dindarlık 
ve etnisitenin en önemli bileşenler olduklarını; ayrıca bunların etkileşimi sonrasında, dindarlığın, Kürtlerin oy verme 
davranışı bağlamında etnik kimliğin önemini kestiğini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak bu çalışma, Türkiye’deki 
oy verme davranışının, Türk-Kürt ve laik-antilaik ayrışması şeklinde evrildiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Oy verme davranışı, etnisite, din, Türkiye siyaseti. 

 

Introduction 
This study examines the determinants of voting behavior in Turkey. Offering a 

comprehensive empirical frame at the individual level, the present study addresses the factors 
that determine the vote choice in the last decade in the context of individuals’ religious, ethnic, 
and socioeconomic characteristics. 

The following questions are relevant to this study: what are the dynamics of interaction 
between ethnic divisions, socio-economic situations, and religiosity in terms of voting behavior? 
What does the political science literature tell us about why/when one cleavage becomes more 

                                                           
* This paper is a revised version of one of the chapters of the author’s dissertation entitled “The Determinants of 
Voting Behavior in Turkey”, presented at the University of Houston in 2015.  
** Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi, İ.İ.B.F, Uluslararası İlişkiler Bölümü, bilecenh@gmail.com 
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important than another? Do the predictions of the political science literature on voting behavior 
explain what is going on at the micro level in Turkey? 

Some of the previous work on voting behavior (Lazarsfeld et al. 1944, 1954; Campbell et 
al. 1960, 1966) postulate a link between party loyalty and social characteristics in defining voting 
behavior. Other scholars focusing on different regions in the world suggest that social cleavages 
(Lipset and Rokkan 1967), values, and socioeconomic situations also play significant roles in 
vote choice. With respect to Turkey, the traditional approach to the study of voting behavior 
discussed by Mardin (1973) supports the claim that center/periphery relations are the key factor 
that predicts voter’s preferences. While some recent studies (e.g., Carkoglu and Hinich 2006; 
Baslevent et al. 2009; Ekmekci 2011; Toros 2014) posit that religiosity and ethnicity are the most 
significant indicators of voting behavior, some others (e.g. Esmer 2002; Sarigil 2010) highlight 
the importance of socioeconomic and ideological factors. 

A considerable amount of these studies is unable to capture the factors that determine the 
voter’s preferences in developing world, due to the following reasons: (1) Most studies draw 
inferences from a small sample size. (2) These previous studies focus mostly on either 
American-based voting behavior (Lazarsfeld et al. 1944, 1954; Campbell et al. 1960, 1966), or 
Western countries (Lipset and Rokkan 1967). For this reason, they failed to explain what was 
going on regarding voting behavior in developing world. (3) In the case of Turkey, most studies 
focus largely on the coalition periods before 2002 (e.g., Kalaycioglu 1994; Ozcan 2000; Secor 
2001; Akarca and Tansel 2006). These coalition periods were seen as the core reason behind the 
political and economic instability in Turkey, thereby influencing the voter’s decisions. (4) The 
studies addressing voting behavior are mainly based on the aggregate-level data, which precludes 
us from scrutinizing more deeply the determinants of voting behavior. In other words, 
considering only aggregate-level data, particularly in the developing countries such as Turkey, 
would omit significant part of the story in tracing the indicators of the voter’s preferences. 

Utilizing a large nationwide data at the individual-level, which was conducted in 2010 in 
59 provinces, with 10,393 respondents, the present study shows that religiosity and ethnicity are 
two of the most significant indicators of the voters’ preferences in the last decade. The study will 
also show that the voting behavior in Turkey is evolving towards ethnic -- specifically Turk/Kurd 
-- and secular/religious dimensions. 

Today, Turkey is a partial democracy with multiple parties that advance different 
ideological positions and differ in their religious and ethnic attitudes. As an ethnically divided 
Muslim country with a partial democracy, Turkey has a special geographic position between the 
East and the West, has a weakly institutionalized party system, and has been ruled by the same 
party -- Justice and Development Party (Turkish: Adalet ve Kalkinma Partisi, AKP) -- for almost 
13 years. Therefore, it is worth considering not only politically, but also geo-strategically. 

Understanding how people vote in such a country, with its highly polarized social 
structure, would help decision makers ease the tensions between groups that have unique ethnic, 
religious, and social characteristics -- thereby providing the politicians the opportunity to 
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generate a more stable economic and political environment. Such an investigation in the selected 
case (Turkey) would also yield generalizable findings pertaining to other countries of its kind. 

The Rise of the Pro-Islamic and Kurdish Identities 

The Turkish republic implemented reforms to create a homogenous secular nation-state 
after 1923 (Anderson 1991; Zurcher 2004). The prominent actors of the new regime attempted to 
form an authoritarian ideology (Kemalism) that intended to unify one nation, and create a 
homogenous society. Kurdish ethnicity and some religious groups and sects such as Alevis that 
resisted the new regime were the first victims of this system. During this period, traditional 
religious schools were closed, the Gregorian calendar was adopted in place of the Islamic one, 
the fez (traditional hat) was outlawed by the Hat Law, the Latin alphabet was adopted, and the 
Islamic call for worship and reading of the Quran in Arabic was prohibited. 

There has been a severe political restriction until the last two decades towards the Kurds 
in terms of forbidding Kurdish language to be spoken, prohibition of children to have ‘Kurdish’ 
names, and renaming various towns, lakes, and places with ‘Turkish’ names. These were the 
primary attitudes of Turkish governments against the Kurds until the end of 1970s. 

Similarly, religious groups were also under pressure until the 2000s. The state excluded 
religious groups from the public sphere, and labeled them as threatening factor for the regime. 
Building upon the regime principles, the state restricted women from wearing the traditional 
Islamic headscarf in civil service jobs, in both public and private schools including the 
universities, and governmental offices. 

Exclusionist and eliminative discourse of the Turkish Republic has influenced the ethnic 
and religious compositions of society in Turkey until the last two decades. During this period, 
the state’s denial of Kurdish identity and suppression of Kurds was an important goal of Turkish 
governments. Kemalist policies of secularization and homogenization of the society and the 
assimilation of non-Turkish ethnic identities were maintained by the Turkish governments to 
prevent the rise of Islamic and Kurdish identities (Zubaida 1996, Onis 1997, Ozbudun 2000). 
The first attempt to challenge the Kemalist policies of secularization and homogenization of the 
society came from a group of Kurds under the leadership of Abdullah Ocalan that formed the 
Partîya Karkerên Kurdistan - the Kurdistan Workers’ Party, popularly known as PKK. This new 
group started to attack both civilians and military forces in many cities in southeast part of 
Turkey and some cities in the west part of the country. The Turkish Army launched responses to 
the PKK attacks during 1990s, which further escalated the tension in many regions. More than 
40,000 people have been killed since start of PKK attacks against civilian and military forces. 

This ethnic conflict shaped the prevailing center-periphery dimension of the political 
spectrum. The 1990s witnessed the emergence of pro-Islamist, ethno-Kurdish, and Turkish 
nationalist parties. Among these, the first pro-Islamist Welfare Party (Refah Partisi, RP1) 
                                                           
1 RP had its roots in the National Salvation Party (Milli Selamet Partisi, MSP) and the National Order Party (Milli 
Nizam Partisi, MNP). Both parties were closed down by the military regimes of 1971 and 1980. For further 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 56          Temmuz - Ağustos 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 
 

 534 

continuously increased its share of votes until the late 1990s in both national and local elections. 
However, the Constitutional Court closed down the RP in January 1998 because of the speech of 
some senior figures such as Minister Erbakan, and banned them from political activity for five 
years. The senior figures of the RP had changed the name of the party to the Virtue Party (Fazilet 
Partisi, FP), and eventually this new party was closed down in June 2001 on similar grounds to 
those of the RP case (Carkoglu and Hinich 2006, p. 373). 

In 2002, pro-Islamic political party, called Justice and Development Party (AKP), 
weakened the ideological discourse of the Kemalist state, which was based on the exclusion of 
the Kurds and religious groups. The AKP’s reformist policies and liberalist approach toward the 
Kurdish issue differ remarkably from the traditional secular nationalist agenda. Even though 
substantive reforms have been realized in the last decade because of the influence of the 
European Union, there was also a high tension between the PKK and the AKP governments at 
the same period. These changes have gradually affected the big picture of how the Kurds vote. 

As the pro-Islamic and Kurdish identities have risen, the voting behavior of these 
reemerging identities has played a significant role in shaping the current political atmosphere of 
the Turkish parliament. The 2002 election was right after one of the worst economic crisis in 
Turkey, and the AKP enjoyed most of the votes, by gaining votes from almost all parts of the 
political dimensions. Since then, the AKP has been in power. During this period, the Turkish 
parliament has been formed by four major parties. Aside from the AKP, the secular Republican 
People's Party (Turkish: Cumhuriyet Halk Partisi, CHP), the Nationalist Movement Party 
(Turkish: Milliyetçi Hareket Partisi, MHP), and the pro-Kurdish party, the People’s Democratic 
Party (Turkish: Halklarin Demokratik Partisi, HDP)2 have seats in the parliament. I should note 
that Kurdish candidates had run for the elections as independents due to 10% national threshold 
from 2002 to 2011. In 2015, however, the HDP joined the national elections as a party, not 
independent candidates, which shapes the political picture in Turkey dramatically. As shown in 
the Figure 1, the independent Kurdish candidates were under the national 10% threshold between 
2002 and 2011. They would not have entered the parliament if they had joined the elections as a 
party-list due to the threshold. In the last general elections in 2015, the Kurdish party surpassed 
the threshold. 

                                                                                                                                                                                           
information about Islam and politics, and political parties in the late 1990s in Turkey, see, Carkoglu and Toprak 
(2000), Carkoglu (2007), Heper (1997), Sayarı (1996), Toprak (1981). 

2 Since the names of the Kurdish political parties have been changed frequently up until today, different surveys use 
different names to refer the pro-Kurdish parties. Today, the pro-Kurdish party uses the name “HDP”. Even though 
our survey data uses the name of HDP as pro-Kurdish party, we use the latest name, HDP, throughout the study. 
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                                     Figure 1: Vote Share of Parties since 2002 
                  Source: Compiled by the author from Turkish Statistical Institute (TUIK). 
 

Previous Research on Voting Behavior 

The following studies are of particular interest on determinants of voting behavior in the 
political science field: Lazarsfeld et al. (1944, 1954); Campbell et al. (1960, 1966); Horowitz 
(1985, 1991, 1993); Lipset and Rokkan (1967); Franklin et al. (1992); Evans (1999); Norris 
(2003); Norris and Mettes (2003); Bartels (2008); Schoen (2014). Many of these scholars have 
pursued studies focusing on the main determinants of voting behavior. Lazarsfeld, Berelson, and 
Gaudet write two of the earlier studies on voting behavior, in 1944 and 1954. From the 1960s 
onwards, the theory of voter preferences developed by Campbell et al. -- which asserts that the 
most voters cast their ballots on the basis of their partisan identification -- influenced most of the 
works in the field. The findings of Campbell et al.’s study made it easier to understand the 
effects of social characteristics and party loyalty over time. 

On the other hand, studies focusing on voting behavior in Europe and other newer 
democracies naturally tend to examine the social cleavages and structures as well, since there are 
more ethnic and religious-based cleavages in such countries. For instance, the classical structural 
theory of voting behavior, developed by Lipset and Rokkan (1967), emphasizes that social 
identities formed the basic building blocks of party support in Western Europe. This theory 
stems from the idea that the party structure in Western countries has been ‘frozen’ from the 
1920s until the 1960s. They investigate the regional cleavages of center-periphery, the class 
inequalities of workers-owners, and sectarian cleavages over church and state, in the ten Western 
countries, Brazil and Japan. They posit that these core social cleavages have determined the class 
and religious-based voting behavior in Western countries up until the 1970s. 

Lipset and Rokkan’s freezing hypothesis has been criticized by some scholars (e.g., 
Bartoloni and Mair 1990, Mair 2001, Franklin et al. 1992) that argue that the effect of social 
cleavages on party choice in Western democracies is declining, and that there are other factors 
that need to be examined in voting behavior. We should note that because Lipset and Rokkan 
focus only on Western democracies, many think that their hypothesis is inadequate to explain the 
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general picture of voting behavior in developing countries. 

According to Norris and Mattes (2003, 3), structural theories suggest that “in electoral 
democracies, the basic cleavages within each society should provide cues linking voters to 
parties representing each major social sector, whether divisions of ethnicity, region, class, or 
religion.” This assertion was supported by Inglehart (1984) who argues that post-modernist 
values such as autonomy, trust, individualism, and self-expression may challenge social 
cleavages as the key determinant of vote choice. Norris and Mattes (2003) argue that, following 
the seminal structural theories of Lipset and Rokkan, “much of the literature has focused on the 
cleavages of social class, religion, and center-periphery that have long divided established 
democracies.” That is to say, these issues have long been discussed in developed democracies. 
However, the expected effects of these cleavages in developing democracies are ignored in a 
sense, and are worth investigating as well. 

In recent years, although many studies in the field contain both developed and developing 
countries in analyzing the factors that determine voting behavior, only a few of them have been 
focused on a single country. To fill the gap, we examine the voting behavior in Turkey in this 
study. 

With respect to Turkey, the literature on voting behavior is heavily influenced by the 
seminal work of Mardin (1973) who argues that the center-periphery relations are the main 
determinants of voting behavior. From this point of view, the center is identified with strong 
bureaucracy, and the periphery is identified with the lower classes and some so-called suspicious 
identities such as religious and Kurdish - which have to be controlled by the center - that demand 
more democracy. Put concisely, to Mardin, the relationship between the center and the periphery 
is one of the most important indicators of Turkish politics, which also plays an important role in 
determining the voting behavior of the citizens as well. Among other factors, the religious 
institution was on the borderline between the center and the periphery, and “it was increasingly 
identified with the periphery” (Mardin 1973, p. 172). 

Since Mardin’s seminal work in 1973, many scholars have examined the determinants of 
voting behavior in Turkey (e.g., Sayari 1978; Heper 1985; Ozbudun 1975, 2000; Kalaycioglu 
1994, 1999; Esmer 1995, 2002; Ozcan 2000; Carkoglu and Hinich 2006; Carkoglu 2007, 2008, 
2012; Carkoglu and Kalaycioglu 2007; Akarca and Tansel 2006; Baslevent et al. 2009; Sarigil 
2010; and Ekmekci 2011, Toros 2014). 

The literature on voting behavior in Turkey is dominated by the largely descriptive 
aggregate-level analyses of election results, while individual level survey-based studies are few 
and only recently increasing (Carkoglu 2012, p. 513). Esmer (1995) posited similar opinion by 
stating, “The studies that explore electoral behavior are few in number and depend, almost 
entirely, on aggregate data” (Esmer 1995, p. 77). Similarly, Carkoglu and Hinich (2006) 
highlight that “a sui generis character of the Turkish electorate emerges and leaves the Turkish 
experience unlinked to a larger body of comparative and theoretical research on voting behavior” 
(Carkoglu and Hinich 2006, p. 370). One of the first studies utilizing individual-level data was 
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done by Kalaycioglu in 1994, and some others have followed his study, such as Kalaycioglu 
(1999), Esmer (2002), Baslevent et al. (2004, 2005, 2009), Çarkoglu (2008), Çarkoglu and 
Hinich (2006), and Çarkoglu and Kalaycıoglu (2007), Sarigil (2010), Ekmekci (2011). 

In one of the recent studies on voting behavior, Carkoglu and Hinich (2006) frame the 
traditional center-periphery cleavage as a secular vs. pro-Islamist dimension, and further claim 
that “religiosity, more than any other variable, is found to affect Turkish voters’ choice among 
competing parties” (Carkoglu and Hinich 2006, p. 374). It is worth mentioning that religion is 
one of the most significant variables in the large part of the literature on voting behavior, 
particularly in the last decade (e.g., Carkoglu and Kalaycioglu 2007; Carkoglu and Toprak 2006; 
Esmer 1999; Grigoriadis 2009; Kalaycioglu, 2002; Somer 2007; Hale and Ozbudun 2010; 
Ekmekci 2011).3 

In one of the latest studies on voting behavior, Toros (2014, p. 1013) posits, “The 
ideological orientations, political and personal values, salient issues, media, and socioeconomic 
factors shape the voting behavior in Turkey”. Toros underlines that religiosity, ideology, and 
nationalism4 are some of the most significant key factors that determine the party choice of the 
citizens. 

Undoubtedly, the financial crisis in 2001 was the core factor that determines the result of 
the national election in 2002. Kalaycioglu (2007), using an individual level data conducted in 
2006 in 23 out of 81 provinces with 1,846 respondents, finds that the voters cast their ballot 
based on their economic benefits rather than purely ideological beliefs. Further, he posits that 
“the stellar rise of support for the AKP in 2002 is indicative of the fact that its leadership and 
symbolism produced a movement of political attractiveness in the eyes of the tradition-bound, 
conservative masses of the Turkish right” (Kalaycioglu 2007, p. 239). Therefore, traditional left-
right orientation has been inadequate to explain the general framework of the electoral behavior 
in Turkey since the 2002 national election. 

Data and Method  

This study utilizes a survey dataset conducted by KONDA Research and Consultancy in 
20105, in 59 provinces, with 10,393 respondents, to investigate the determinants of voting 
behavior in Turkey. Traditionally, studies examining voting behavior use discrete party choice of 
the electorate as the dependent variable. Empirical studies in the last two decades on the 
determinants of the voting behavior have shown that there is a strong relationship between the 
                                                           
3 There is an increasing trend in the literature on Islam and politics in Turkey. See, for instance;  Yesim Arat (2001); 
Sencer Ayata (1996); Ali Çarkoglu and Binnaz Toprak (2000); Nilüfer Göle (1997); Metin Heper (1997); Serif 
Mardin (1989); Sabri Sayarı (1996); Ilter Turan (1991); Hakan Yavuz and John L. Esposito (2003).   
4 Nationalism is an important political factor in analyzing the political structure in Turkey. For details, see Akdeniz 
and Goker 2011; Bacik 2011; Belge 2009; Bora 2003; Grigoriadis and Ozer 2010. 
5 KONDA Research and Consultancy is a public opinion research and consultancy company established in 1986. For 
further information about KONDA, see; http://www.konda.com.tr/en/, and for the report of my data, see; 
http://www.konda.com.tr/tr/raporlar.php?tb=3  
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voting probability and party choice. This relationship is almost deterministic (Goldberg 2014, 
314). 

In harmony with the recent literature on voting behavior, the dependent variable will be 
“vote choice” in all the models in this study. Which political party would you vote for if there 
were a general election tomorrow was the question in the survey that we use for dependent 
variable. The variable had all of the major parties competed in the national elections, but I 
dropped the parties that were unable to entry the parliament because of the threshold. For that 
reason, I use four parties (AKP, CHP, MHP, and HDP) as the dependent variable. 

Of the two key independent variables, religion refers to the importance of self-
identification as a religious person, and is measured on a 5-point scale, in which the lowest 
number refers ‘not at all important’, and the highest number refers ‘very important’. Ethnicity is 
measured on a 5-point scale, ranging from ‘not at all important’ to ‘very important’. Since there 
are both the Turks and the Kurds together in the analysis, we use a variable named “identity”, 
and test this with other variables to see the interaction effect between identity and ethnicity. 
Identity is a dummy variable coded as 1 if the respondents were Turks, and 0 if the respondents 
were Kurds. 

I use age, gender, education, and income as the socio-economic indicators. Gender is a 
dummy variable coded as 1 if the respondents are female and 0 otherwise. The age is coded as a 
three-category variable with values 1 (18 to 28 years), 2 (29 to 43 years), and 3 (43 and above 
years). Household income is measured on a 6-point scale, where the lowest level of income was 
TL 300, and the highest level of income was TL 3000 and higher. The education is coded on a 6-
point scale as well, ranging from the lowest level of education (1= illiterate) to the highest level 
of education (6= higher education). 

Since the dependent variable used in the study is a categorical variable, we employ 
multinomial logit regressions for the empirical estimation. For the calculations, STATA was 
used as the statistical package program. The equation for logit estimation is presented below: 

Vote choice = β0 + β1(religiosity)i + β2(ethnicity)i + β3(identity)i + β4(income)i + β5(age)i + 
β6(education)i + β7(gender)i + β8(democratic constitution)i + β9(European Union)i 

Statistical Analysis of the Results 

The results of the multinomial estimation are presented in Table 1 through Table 5. Since 
four political parties represented in the parliament will be compared in the analysis, we 
demonstrate the results of the multinomial estimation in five separate tables. In total, twenty 
columns are needed to demonstrate the results of the multinomial logit estimation, since we use 
four different methods for five comparisons -- which would make the table very complicated. 
Therefore, we use five separate tables with four models for each comparison to make it easier to 
follow the outcomes. 
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In the tables 1, 2, and 3, we first compare the results for the CHP, MHP, and HDP 
relative to the AKP, respectively. For that reason, we run the models by taking the AKP as the 
base category. Second, the tables 4 and 5 compare the results with respect to the CHP versus the 
MHP and the HDP. In this estimation, we excluded the AKP from the analysis, and then ran the 
models by taking the CHP as the base category dependent variable. Each table has four models. 
The first model examines the effect of religiosity upon vote choice, controlling for socio-
economic indicators and issue positions. While the second model looks at the effect of ethnicity, 
the third model looks at the effects of both ethnicity and religiosity on vote choice, without any 
interaction terms. The last model examines the effect of ethnicity and its interaction with identity 
upon vote choice, controlling for other variables. The results are reported below for each 
comparison. 

AKP versus CHP  

Table 1 shows the results of our models for the comparison between the AKP and the 
CHP. As shown in Model 3, both ethnicity and religiosity have a statistically significant effect on 
voting behavior, suggesting that a one-unit increase in the level of religiosity decreases the 
multinomial log-odds of voting for the CHP compared to AKP by 0.52.  This result is consistent 
with the hypotheses in the recent literature (e.g., Carkoglu and Hinich 2006; Toros 2014) in 
which scholars show that both religious Turks and Kurds are more likely to vote for a religious-
based party, namely the AKP. Similarly, ethnicity has a statistically significant and positive 
effect on the likelihood of voting for the CHP instead of the AKP. 
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Table 1: Multinomial Logit Analysis of Vote for CHP relative to AKP 

  
     Model 1 

  
  Model 2 

  
Model 3          Model 4 

 

 
B S.E. 

Sig
.   B S.E. Sig.   B S.E. Sig. B S.E. Sig. 

Religion -0.40 
 0.05         
***   --- --- --- -0.52 0.06 *** --- ---    --- 

Ethnicity ---    --- --- -0.06 0.04 
 

0.21 0.05 *** 0.18 0.12 

Identity 0.89 0.16 
**
* 0.82 0.15 *** 0.86 0.16 *** 1.83 0.47 *** 

Interactions 
           Ethnicity*id ---   --- ---  --- --- --- --- --- --- -0.28 0.12 ** 

Social Background 
           

Age 0.20 0.06 
**
* 0.21 0.06 *** 0.21 0.06 *** 0.21 0.06 *** 

Gender 0.25 0.09 
**
* 0.26 0.09 *** 0.24 0.09 *** 0.26 0.09 *** 

Education 0.28 0.04 
**
* 0.33 0.04 *** 0.30 0.04 *** 0.33 0.04 *** 

Income 0.08 0.04 ** 0.11 0.04 *** 0.09 0.04 ** 0.11 0.04 *** 

Issue Positions 
           

Dem. Constitution -3.73 0.09 
**
* -3.78 0.09 *** -3.72 0.09 *** -3.79 0.09 *** 

Support for EU -0.08 0.04 ** -0.09 0.04 ** -0.08 0.04 ** -0.09 0.04 ** 

_cons 0.68 0.37 * -0.84 0.35 ** 0.33 0.38 
 

-1.71 0.52 *** 

McFadden's Adj. R2   0.39 
  

0.38 
 

0.39 
  

 0.38     
 

  

Nagelkerke R2   0.66 0.66 
  

0.70 
  

0.66 
  

  

N  6221 6229 
  

6196 
 

  6229 
Note: The models represent the results of multinomial logit regressions including unstandardized beta coefficients (B), 
standardized error (S.E.), and their significance (Sig.): *** p.001 ** p.01 * P.05: The base category is the AKP. 
The models summarize the overall fit of the model provided by the Nagelkerke R2 and the percentage of cases (%) 
correctly predicted. 
 

Identity has also a statistically significant and positive effect on the likelihood of 
voting for the CHP instead of the AKP, suggesting that being a Turk (compared to Kurd) 
increases the multinomial log-odds of voting for the CHP instead of the AKP by 0.86, when 
controlling all the other factors in the model. 

On the other hand, when ethnicity is interacted with identity, as demonstrated in 
Model 4, the effect is statistically significant and negative, suggesting that the effect of 
ethnicity decreases as identity (for Turks) increases. This result simply suggests that as the 
importance a Turkish respondent gives ethnicity increases, the probability of voting for the 
AKP decreases, and the probability of voting for the CHP increases. 
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Table 2: Multinomial Logit Analysis of Vote for MHP Relative to AKP 

  
     Model 1 

  
  Model 2 

  
Model 3          Model 4 

 

 
B S.E. 

Sig
.   B S.E. Sig.   B S.E. Sig. B S.E. Sig. 

Religion 0.09   0.06            --- --- --- -0.07 0.07 
 

--- --- --- 

Ethnicity ---    --- --- 0.25 0.05 *** 0.27 0.06 *** 0.20 0.28 

Identity 2.38   0.32 
**
* 2.35 0.32 *** 2.35 0.32 *** 2.26 1.06 ** 

Interactions 
           Ethnicity*id ---     --- ---  ---  --- --- ---  --- --- 0.02 0.28 

Social Background 
           

Age -0.32 0.07 
**
* -0.31 0.07 *** -0.31 0.07 *** -0.30 0.07 *** 

Gender -0.31 0.10 
**
* -0.32 0.10 *** -0.31 0.10 *** -0.32 0.10 *** 

Education 0.19 0.05 
**
* 0.20 0.05 *** 0.20 0.05 *** 0.20 0.05 *** 

Income 0.02 0.05 
 

0.02 0.05 
 

0.03 0.05 
 

0.02 0.05 

Issue Positions 
           

Dem. Constitution -3.26 0.11 
**
* -3.25 0.11 *** -3.24 0.11 *** -3.24 0.11 *** 

Support for EU -0.36 0.04 
**
* -0.36 0.04 ** -0.36 0.04 *** -0.36 0.04 *** 

_cons -0.91 0.51 * -1.52 0.49 *** -1.36 0.52 *** -1.35 1.09 

McFadden's Adj. R2   0.39 
  

0.38 
 

0.39 
  

0.38 
 

  

Nagelkerke R2   0.66 0.66 
  

0.70 
  

0.66 
  

  

N  6221 6229 
  

6196 
 

  6229 
Note: The models represent the results of multinomial logit regressions including unstandardized beta 
coefficients (B), standardized error (S.E.), and their significance (Sig.): *** p.001 ** p.01 * P.05. The base 
category is AKP. The models summarize the overall fit of the model provided by the Nagelkerke R2 and the 
percentage of cases (%) correctly predicted. 
 
 
 
 

AKP versus MHP  

Table 2 shows the results of the models for the comparison between AKP and MHP. 
Religiosity has no impact in any of the models, whereas both ethnicity and identity have a 
statistically significant and positive effect. This result suggests that Turks are more likely than 
Kurds to vote for the MHP instead of the AKP. This result is consistent with the theory that 
the MHP, as a Turkish-nationalist party, is popular among Turks who give importance to their 
ethnicity. Besides, the results for identity suggest that being a Turk, compared to being a 
Kurd, increases the multinomial log-odds of voting for the MHP instead of AKP by 2.35, 
which indicates approximately more than 90% probability. Not surprisingly, the MHP is 
much more popular among Turks than Kurds. 
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Table 3: Multinomial Logit Analysis of Vote for HDP Relative to AKP  

  
     Model 1 

  
  Model 2 

  
Model 3          Model 4 

 

 
B S.E. 

Sig
.   B S.E. Sig.   B S.E. Sig. B S.E. Sig. 

Religion -0.23 
   0.07       
*** --- --- --- -0.68 0.10 *** --- --- --- 

Ethnicity --- --- --- 0.50 0.08 *** 0.82 0.10 *** 0.64 0.09 *** 

Identity -5.00 0.29 
**
* -5.16 0.29 *** -5.09 0.29 *** -1.65 0.97 * 

Interactions 
           Ethnicity*id --- --- --- --- --- --- ---  --- --- -0.91 0.26 *** 

Social Background 
           Age -0.11 0.10 

 
-0.08 0.10 

 
-0.09 0.10 

 
-0.07 0.10 

Gender -0.27 0.14 * -0.28 0.15 * -0.27 0.15 * -0.29 0.15 ** 

Education 0.13 0.06 ** 0.20 0.06 ***  0.17 0.06 *** 0.20 0.06 *** 

Income -0.21 0.07 
**
* -0.16 0.07 **  -0.20 0.07 *** -0.17 0.07 ** 

Issue Positions 
           

Dem. Constitution -2.43 0.17 
**
* -2.51 0.17 *** -2.51 0.17 *** -2.57 0.17 *** 

Support for EU 0.20 0.07 
**
* 0.16 0.07 ** 0.18 0.07 *** 0.16 0.07 ** 

_cons 2.23 0.55 
**
* -0.84 0.56 

 
0.62 0.60 

 
-1.36 0.59 ** 

McFadden's Adj. R2 0.39 
  

0.38 
 

0.39 
  

0.38 
  Nagelkerke R2 0.66 0.66 

  
0.70 

  
  0.66 

   
  

N 6221 6229 
  

6196 
 

  6229 
Note: The models represent the results of multinomial logit regressions including unstandardized beta 
coefficients (B), standardized error (S.E.), and their significance (Sig.): *** p.001 ** p.01 * P.05. The base 
category is the AKP. The models summarize the overall fit of the model provided by the Nagelkerke R2 and the 
percentage of cases (%) correctly predicted. 
 

 

AKP versus HDP  

Table 3 reports the results of the comparison between the AKP and HDP. Model 1 
shows the results of the effect of religiosity on vote choice, without controlling the effect of 
ethnicity. This result shows that religiosity has a statistically significant and negative effect, 
suggesting that if a person’s self-identified degree of religiosity were to increase by one unit, 
the multinomial log-odds for the HDP relative to the AKP would be expected to decrease by 
0.23 unit while holding all other variables in the model constant. On the other hand, when 
ethnicity is interacted with identity, as seen in Model 4, the effect is statistically significant 
and negative, suggests simply that the Kurds prioritizing their ethnic identity are more likely 
to vote for the HDP compared to the AKP. These results also suggest that those who support 
for a new democratic constitution are less likely to vote for the HDP, and those who support 
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for the membership of the European Union are more likely to vote for the HDP compared to 
the AKP. 

Table 4: Multinomial Logit Analysis of Vote for MHP Relative to CHP  

  
     Model 1 

  
  Model 2 

  
Model 3          Model 4 

 

 
B S.E. 

Sig
.   B S.E. Sig.   B S.E. Sig. B S.E. Sig. 

Religion 0.51 0.05       *** --- --- --- 0.47 0.06 *** --- --- --- 

Ethnicity --- --- --- 0.31 0.05 *** 0.06 0.06 
 

0.02 0.27 

Identity 1.51 0.33 
**
* 1.55 0.33 *** 1.51 0.33 *** 0.44 1.03 

Interactions 
           Ethnicity*id --- --- --- --- --- --- ---  --- --- 0.29 0.27 

Social Background 
           

Age -0.51 0.06 
**
* -0.51 0.06 *** -0.51 0.06 *** -0.51 0.06 *** 

Gender -0.54 0.09 
**
* -0.58 0.09 *** -0.53 0.09 *** -0.58 0.09 *** 

Education -0.08 0.05 * -0.12 0.04 *** -0.08 0.05 * -0.12 0.04 *** 

Income -0.05 0.04 
 

-0.08 0.04 ** -0.05 0.04 
 

-0.08 0.04 * 

Issue Positions 
           

*** Dem. Constitution 0.46 0.11 
**
* 0.53 0.11 *** 0.47 0.11 *** 0.53 0.11 

Support for EU -0.28 0.04 
**
* -0.28 0.04 *** -0.28 0.04 *** -0.28 0.04 *** 

_cons -1.79 0.50 
**
* -0.78 0.48 

 
-1.87 0.51 *** 0.31 1.06 

McFadden's Adj. R2  0.37 
  

0.36 
 

0.37 
  

  0.36     
 

  

Nagelkerke R2 0.60 0.59 
  

0.60 
  

  0.59 
  

  

N 3104 3113 
  

3093 
 

   3113 
Note: The models represent the results of multinomial logit regressions including unstandardized beta 
coefficients (B), standardized error (S.E.), and their significance (Sig.): *** p.001 ** p.01 * P.05. The base 
category is CHP. The models summarize the overall fit of the model provided by the Nagelkerke R2 and the 
percentage of cases (%) correctly predicted. 
 

 

CHP versus MHP 

Table 4 reports the results of the comparison between the CHP and the MHP. An 
interesting result comes out when we examine the effect of ethnicity without controlling for 
religiosity. As shown in Model 2, ethnicity is statistically significant only if we add religiosity 
into the model. This result denotes that religiosity is the key predictor of vote choice when it 
comes to compare the CHP and the MHP. This is partly because both parties get their votes 
mostly from the Turks, not Kurds; therefore, there is not much variance between the two 
parties in terms of ethnicity. This result is also consistent with the theory that the CHP is not a 
popular political party among religious groups. 
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Table 5: Multinomial Logit Analysis of Vote for HDP Relative to CHP 

  
     Model 1 

  
  Model 2 

  
Model 3          Model 4 

 

 
B S.E. 

Sig
.   B S.E. Sig.   B S.E. Sig. B S.E. Sig. 

Religion 0.01    0.10        --- --- --- -0.25 0.12 ** --- --- --- 

Ethnicity --- --- --- 0.32 0.10 *** 0.45 0.13 *** 0.38 0.11 *** 

Identity -5.95 0.31 
**
* -5.95 0.30 *** -5.93 0.31 *** -3.75 0.99 *** 

Interactions 
           Ethnicity*id --- --- --- --- --- --- --- --- --- -0.58 0.27 ** 

Social Background 
           

Age -0.44 0.15 
**
* -0.42 0.15 *** -0.44 0.15 *** -0.42 0.15 *** 

Gender -0.42 0.22 ** -0.38 0.22 * -0.39 0.22 * -0.38 0.22 * 

Education -0.23 0.09 ** -0.18 0.09 * -0.22 0.10 ** -0.17 0.09 * 

Income -0.28 0.09 
**
* -0.26 0.09 *** -0.28 0.09 *** -0.27 0.09 *** 

Issue Positions 
           

Dem. Constitution 1.53 0.25 
**
* 1.43 0.25 *** 1.56 0.25 *** 1.44 0.25 *** 

Support for EU 0.31 0.09 
**
* 0.28 0.09 *** 0.29 0.10 *** 0.28 0.09 *** 

_cons 2.49 0.78 
**
* 1.07 0.77 

 
 1.68 0.82 *** 0.86 0.79 

McFadden's Adj. R2  0.37 
  

0.36 
 

 0.37 
  

  0.36     
  Nagelkerke R2  0.60  0.59 

  
 0.60 

  
  0.59 

   
  

N 3104  3113 
  

3093 
 

   3113 
Note: The models represent the results of multinomial logit regressions including unstandardized beta 
coefficients (B), standardized error (S.E.), and their significance (Sig.): *** p.001 ** p.01 * P.05. The base 
category is CHP. The models summarize the overall fit of the model provided by the Nagelkerke R2 and the 
percentage of cases (%) correctly predicted. 
 

 

  

CHP versus HDP  

The results of the whole equation without any interactions in Model 3 in Table 5 show 
that religiosity has a statistically significant and negative effect, suggesting that if a person’s 
self-identified level of religiosity were to increase by one point, the multinomial log-odds for 
the HDP relative to the CHP would be expected to decrease by 0.25. With respect to identity, 
it has a statistically significant and negative effect in all models, suggesting that the Turks are 
less likely than Kurds to vote for the HDP instead of the CHP. Again, this result confirms the 
theory that the HDP is more popular party than both the CHP and MHP among Kurds. When 
ethnicity is interacted with identity, as seen in Model 4, the effect is statistically significant 
and negative, suggests that as ethnicity increases, Turks are more likely, and Kurds are less 
likely to vote for the CHP. 
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Plotting the Results 

Some of the covariates are not fixed, we therefore use predictive margins instead of 
conditional margins to show the probabilities of voters’ preferences. As underlined by 
Cameron and Trivedi (2010, 502), “The margins (in STATA) can be used to compute the 
average predicted probability of a given outcome, along with an associated confidence 
interval.” Thus, we show the results by plotting the predicted margins of the predictors of vote 
choice. These plots are based on the last margins command run. Since we utilize multinomial 
estimation, we first ran our multinomial logit regression model to predict all outcomes for the 
each party. We then specify the desired values (adjusted) for each covariate in the model. By 
so doing, we compute the adjusted predictions for individuals who have those values. This 
estimation gives us predictive margins of responses for specified values of covariates, as well 
as their 95 percent confidence intervals, p-values, and standard deviations. 

The relationship between identity and the importance both the Turks and Kurds give 
their ethnicity is important to explain the vote choice. Thus, the predictive margins with 95 
percent confidence intervals by ethnicity are shown for Turk and Kurd respondents in Figure 
2. As seen in the left plot, every one-unit increase in the level of ethnicity decreases the 
probability of voting for the pro-Islamic AKP for both Kurd and Turk respondents. Besides, 
as ethnicity increases, the CHP and the MHP get more votes from Turks, whereas the HDP 
gets more votes from Kurds. These results suggest that while 67.4 percent of the Kurds who 
score at the lowest level of ethnicity vote for the AKP, whereas 31.3 percent of the Kurds who 
score at the highest level of ethnicity vote for the AKP. That is, the pro-Islamic AKP loses 
36.1 percent of its votes, as the level of ethnicity increases from 1 to 5. By contrast, the HDP 
increases its votes by 47.6 percent, as the level of ethnicity increases from 1 to 5. 

 

 
     Figure 2: Probabilities of Vote Choice related to Ethnicity/Identity with 95% CIs 
 

As discussed in the theoretical chapter, religion is one of the most important 
determinants of voting behavior in Turkey (Heper 1988; Ayata 1993; Kalaycioglu 1994; 
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Carkoglu and Hinich 2006; Toros 2014). How the effect of religiosity on vote choice changes 
between Kurds and Turks is also worth examining. Therefore, the predictive margins with 95 
percent confidence intervals by the level of religiosity are shown for Turk and Kurd 
respondents in Figure 3. As seen in the left plot, both Kurds and Turks tend to vote for the 
AKP as religiosity increases. This result is consistent with the theory that religiosity is the key 
factor that affects voters’ choice (Carkoglu and Hinich 2006, p. 374). With respect to Kurds, 
the HDP gets 68.2 percent of the votes from Kurds who score at the lowest level of religiosity, 
and gets 29.8 percent of the votes from Kurds who score at the highest level of religiosity. 
Therefore, the HDP loses its votes by 38.4 percent as the level of religiosity increases from 1 
to 5. 

 

 
Figure 3: Probabilities of Vote Choice related to Religion and Identity 

 

We also report the predictive margins in regards to the voting pattern of the least 
religious and the most religious respondents, and its interaction with the levels of ethnicity in 
Figure 4. Without interactions, as the level of ethnicity increases from 1 to 5, the AKP loses 
its votes from Kurds by 37 percent. When ethnicity is interacted with the least and highest 
levels of religiosity as seen in the left plot in Table 4, we see that as ethnicity increases, the 
expected differences between the least religious and most religious individuals become much 
larger. This indicates that for religious Kurds, the level of ethnicity is not very important. 

With respect to the HDP, when ethnicity is interacted with religiosity, the difference 
between the least and most religious Kurds become much larger, therefore religiosity 
crosscuts the importance of ethnicity. Regardless of the importance the respondents give their 
ethnicity, religious Kurds tend to vote for the AKP, whereas the non-religious Kurds tend to 
for the HDP. The policy implications of these results tell us that religiosity could be used to 
reduce the ethnic tension between the Kurds and the Turks. In sum, ethnicity does matter in 
vote choice of both Kurds and Turks. This result is consistent with the structural theories 
suggesting that ethnicity causes a strong direct impact on voting behavior in ethnically 
segmented and developing societies (Norris and Mattes 2003; Horowitz 1985, 1993).  
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Figure 4: Probabilities of Interactions between Religion and Ethnicity (Kurds)  

 

 

 We have demonstrated so far that both ethnicity and religiosity have a strong effect on 
vote choice. Now, we show how the effects of these two predictors on vote choice change 
when they are combined with socioeconomic indicators: income and education. In Figure 5 
and 6, the predictive margins by the level of education and income are shown for Turk and 
Kurd respondents in each age category. 

The results of the combination between identity and education level are shown in Figure 5. 
These results suggest that increasing education level increases the vote share of the CHP, and 
decreases the probability of vote for the AKP in terms both of Turk and Kurd respondents. 
The secular CHP gets votes from the better educated Turks and Kurds, and is the most 
popular party among better-educated individuals. Conversely, the AKP is the most popular 
party among the less educated groups. 

 Figure 6 shows the results of the combination between identity and the level of 
income. The effects of income and education seem quite similar for CHP with respect to both 
Turk and Kurd respondents. That is, every one-unit increase in the level of income increases 
the probability of vote for CHP. On the other hand, the AKP loses its votes coming from the 
Turks to CHP, as the level of income increases. However, the AKP increases its votes coming 
from the Kurds, as the level of income increases. This is probably because those Kurds who 
have higher income tend to reward the incumbent party; the AKP. 
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     Figure 5: Probabilities of Vote Choice related to            Figure 6: Probabilities of Vote Choice related to 
                       Education and Identity                                                       Income and Identity 
                                                
 

 Conclusion 

 This study investigated the main factors that determine voting behavior in Turkey. The 
findings of the multinomial logit estimation confirm that both religious Turks and Kurds are 
positively associated with the religious-based party, and both secular Turks and Kurds are 
negatively associated with the religious-based party, namely the AKP. These results prove 
that in addition to the significant effects of religiosity and ethnicity on vote choice, identity 
has also statistically significant effect in all models. The AKP is the most popular party 
among both the religious Turks and the religious Kurds, whereas the CHP is popular among 
those who score at the lowest level of religiosity. When ethnicity is interacted with religiosity, 
the difference between the least and most religious Kurds become much larger, therefore 
religiosity crosscuts the importance of ethnicity. Regardless of the importance the respondents 
give their ethnicity, religious Kurds tend to vote for the AKP, whereas the non-religious 
Kurds tend to for the HDP. 

 In addition, the pro-Kurdish HDP is the most popular party among less religious 
Kurdish groups. This result is consistent with the theory that “the level of religiosity 
differentiates AKP and HDP from CHP and MHP voters” (Toros 2014, p. 1025). Besides, 
these results confirm the theory that the religiosity has a significant effect in determining 
party preferences of the voters (Heper 1988; Ayata 1993; Kalaycioglu 1994). 

 Using a large individual survey data compared to previous research, this study showed 
that religiosity and the importance an individual gives ethnicity are two of the important 
predictors of voters’ preferences in Turkey. Considering the general picture of the Turkish 
parliament in the last decade, I concluded that the voting behavior in Turkey has evolved 
towards ethnic -- specifically Turk/Kurd -- and secular/religious dimensions. 
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 Practically, a new four-party system has emerged in Turkish parliament in the last 
decade, in which the AKP represents the Islamist and middle-class groups, the CHP 
represents secular, elite, and center-left groups, the MHP represents the Turkish nationalists, 
and the HDP represents the Kurdish nationalists. In sum, the emergence of the pro-Islamist 
and ethno-Kurdish identities has shaped the prevailing center-periphery dimension of the 
political spectrum. Therefore, the literature on voting behavior has to consider these new 
dimensions in understanding voter choice. 

 This study makes two major contributions to the study of voting behavior: (1) Most 
studies draw inferences from a small sample size. However, we utilize a large nationwide 
survey data that includes most of the electoral districts, and that has different ethnic groups. 
(2) Much of the previous work on voting behavior focuses on the established democracies, 
which precludes us to make inferences regarding the voting behavior in developing world. We 
examine this issue in Turkey, which is a proper example of an ethnically divided developing 
country. An intrastate ethnic conflict is one of the biggest problems that an ethnically 
segmented country could face. Understanding how and under what conditions people vote in 
such a country would help decision makers ease the tensions between groups that have unique 
ethnic and religious characteristics, thereby providing the politicians the opportunity to 
generate a more stable economic and political environment. 

 There are some limitations in this study. First, the data was collected in a particular 
snapshot in time. Therefore, it is not possible to draw conclusions regarding any changes over 
time. The second important limitation in this study could be that there was no specific 
question in the data regarding the ideological positions of the respondents. Thus, we were 
unable to control the effect of ideology on voting behavior. For further research, I suggest 
including district and national level data such as unemployment rate, GDP per capita, and 
inflation rate to employ multilevel analysis on voting behavior. Such an analysis could 
provide more general picture regarding the determinants of the voting behavior in a single 
country. In addition, a multilevel analysis could reveal the effects of the state-level predictors, 
and the effects of the interaction between the state-level and individual-level predictors. On 
the other hand, future research could investigate the determinants of voting behavior in some 
other developing countries that have ethnically divided social structure as Turkey. Hence, 
using cross-national data, we could see if the findings of this study show any differences or 
similarities between these countries. This type of research could provide important insights 
about the robustness of a single country study. 
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ÇOCUK KİTABI ÖRNEĞİ OLMASI AÇISINDAN MUZAFFER İZGÜ’NÜN ÖKKEŞ 
SERİSİNE BİR BAKIŞ 

Kelime ERDAL* 

Özet 

Kitap okuma, çok küçük yaşlarda çocuklara kazandırılması gereken önemli bir alışkanlıktır. Hem içerik hem de 
şekil özellikleri bakımından özenle hazırlanmış kitaplarla tanışan çocuk, ilerleyen yaşlarda kitabı hayatının bir 
parçası olarak görmeye başlayacaktır. Okuma alışkanlığını edinmiş çocuklar, toplumları geleceğe hazırlayan 
bilinçli bireyler olarak yetişecek, kendilerinden sonra gelecek nesillerin yetişmesine katkı sağlayacak ve 
ülkelerin ilerlemesinde önemli roller üstleneceklerdir. 

Çocuklar özellikle küçük yaşlarda etrafında gördükleri kişileri kendilerine model alırlar. Kitapla tanışan çocuk 
oradaki ana kahramanı örnek alır, onun gibi olmaya çalışır. Bu sebeple, çocuklar için yazılan eserlerde ana 
kahramanın çocuğun örnek alabileceği şekilde çizilmiş olması önemlidir. Adı bir kahramanı işaret eden ve 
çocuklar için yazılmış olan Ökkeş serisinde oluşturulan Ökkeş karakteri de çocuklara bir model sunmaktadır. 
Çalışmada, Çocuk Edebiyatının önemli yazarı Muzaffer İzgü’nün on kitaptan oluşan Ökkeş serisi incelenmiştir. 
Araştırmada, öncelikle bu kitaplarda öne çıkan başlıklar verildikten sonra kitaplarla ilgili genel bir 
değerlendirme yapılmış ve olanla olması gerekenin yer aldığı sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Muzaffer İzgü, çocuk kitapları, çocuk eğitimi, çocuk edebiyatı, kitap kahramanı 

 

OVERVIEW OF ÖKKEŞ SERIES AS AN EXAMPLE FOR THE CHILDREN'S BOOK 

 

Abstract 

Reading book is an important habit that should be gained by children in very young ages. Child, who is 
introduced with the books that are suitable to their level and are prepared suitably in terms of form and content, 
will see the book as a part of his or her life in older ages. Children having the habit of reading will grow up as 
conscious individuals who will prepare the society for future, will contribute to the next generations and will 
have essential roles in developing their own countries. 

Children especially when they are in early ages, take the people they see around as models. The child who meets 
with the book takes the main character as an example, tries to be like him or her. Because of this reason, in the 
works written for children it is essential to have main characters that children can take as an example. Ökkeş 
character represents a model for children. In the study, Ökkeş series, which is composed of ten books written by 
the important literature author Muzaffer İzgü, is examined. In the research, firstly the prominent titles in these 
books are given, then a general evaluation is made about the books and the results which show what is included 
in the books and what should be included in the books are tried to be given. 

Keywords: Muzaffer İzgü, child books, child education, child literature, the hero of book 

 

GİRİŞ 

Eserlerinin konularını genellikle yaşadığı olaylardan alan Muzaffer İzgü, maddi 
zorluklar içinde bir çocukluk dönemi geçirmiş ve bu maddi sıkıntılar onun çocuk-yetişkin 
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ayırt etmeden bütün yaş grupları için yazdığı eserlerine yansımıştır. Okula gidecek uzun 
pantolonu, uygun bir ayakkabısı olmayan yazar, bu sebeplerle çok istediği halde hiçbir 
bayrama da katılamaz (Çetinkaya, 1986: 102). Yazarın “Çocuk Bayramı” adlı öyküsü, birebir 
yazarın hayatıyla örtüşen bir bayram özleminin anlatıldığı bir öyküdür.   

Gülmeceyi eserlerinde bir amaç değil araç olarak gören Muzaffer İzgü, çocuk 
kitaplarının hepsinde gülmece öğesinden yararlanmıştır. Güldürerek öğretmek, eserde 
oluşabilecek kuru didaktizmi engeller. Muzaffer İzgü’ye göre çocuğu ağlatmak çok kolay, 
güldürmek ise zordur. Gülmecenin dozu kaçtığında yazılan eser değil, yazar komik olur. Bu 
yüzden Muzaffer İzgü, gülmece öğesinin esere ustalıkla yerleştirilmesinin önemine dikkat 
çeker (İzgü, 2006: 879). 

Muzaffer İzgü, çocuk kitaplarında öğretici yaklaşımların karşısındadır. Ona göre 
öğretici olan çocuk kitaplarının ders kitaplarından farkı yoktur. Çocuk, ders kitabı 
yaklaşımıyla yazılmış kitaplardan uzaklaşacak, okuma alışkanlığı edinemeyecek ya da var 
olan okuma alışkanlığından uzaklaşacaktır:  

“Okuyan bir toplum istiyorsak, her yapıtımızda sanki okuma alışkanlığı kazandırmaya 
çalışıyormuşuz gibi kahramanlarımızı ve konularımızı seçmeliyiz. Çocuk, öğrettiğimizin 
hiçbir zaman ayırtına varmadan öğrenmelidir. Çocuğu yaşamın içinde yakalayıp yaşamla sıkı 
bağlılığından yararlanarak konularımızın içine çekmeli, kahramanlarımızı sevdirmeliyiz” 
(İzgü, 2000: 463-464).  

Çocuk kitaplarında hareketli olaylar ve semboller aracılığıyla çocuğa mesaj 
verilmesine dikkat edilmeli, çocuk bu mesajları farkında olmadan almalı, yeni tecrübeler 
edinmelidir (Sınar Çılgın, 2007: 80). 

Muzaffer İzgü’nün çocuk kitaplarından bazılarında özellikle göç sorunu, kent-köy 
çatışması, yok olan gelenekler, çalışan ve çocukluğunu yaşayamayan çocuklar, ailelerin 
maddi olanaksızlıklarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri sıklıkla yer bulmuştur 
(Dilidüzgün, 2006: 374). Dilidüzgün, çeşitli özelliklerinden dolayı Ökkeş’i Keloğlan’a 
benzetir (Dilidüzgün, 2006: 376). Ökkeş serisi, yukarıda belirtilen konuların hepsini içeren ve 
on kitaptan oluşan bir seridir. Ökkeş, kent-köy çatışmasını, köye özlemi, küçük yaşta 
çalışmanın zorluklarını yaşayan, bunların üstesinden gelen çalışkan ve iradeli bir çocuktur.   

Muzaffer İzgü Ökkeş’i yaratırken Keloğlan’ın adını hiçbir yerde anmaz. Bu 
gelenekten geldiğini ima eden bir açıklama ya da gönderme de yapmaz. Fiziksel anlamda 
Keloğlan’la Ökkeş arasında bir benzerlik yoktur. Muzaffer İzgü,  Keloğlan tiplemesinden 
doğrudan yararlanmayı düşünmemiştir. Bağımsız, yepyeni bir tip yarattığını düşünerek 
hareket etmiştir. Ancak bunları yaparken çocukluk anılarından ve bağlı bulunduğu geleneksel 
halk kültüründen uzaklaşmamıştır. Çocukluk döneminde yoğun olarak halk kültürüyle iç içe 
yaşamış olan yazarın böyle bir tipleme oluşturması da olağandır (Güler, 2006: 388). Ökkeş, 
özellikle babasıyla konuşmalarında geçen yanlış anlamalarıyla Karagözü de hatırlatmaktadır. 

Muzaffer İzgü, kahramanına çocukların “ş”li sözcükleri sevmelerinden dolayı Ökkeş 
ismini vermiştir. Yazar, Ökkeş tiplemesinin Keloğlan’a benzetilmesini istemez. Keloğlanın 
tembelliğine, çalışmadan para kazanmasına, gözünün hep yükseklerde olmasına karşı çıkan 
yazar, onun kurnazlığının çocuklara verilmemesinden yanadır  (Arkılıç Songören, 2006: 258). 
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Bir çocuk yazarının kaleminden çıkan ve çocuklar için yazılmış olan Ökkeş nasıl bir 
çocuk örneğidir? Ökkeş serisi olarak bilinen on kitaba bir bütün olarak bakıldığında öne çıkan 
başlıklar ve başlıklardan yola çıkarak çocuklara verilmek istenenler nelerdir? Ökkeş serisi 
içerik ve biçim özellikleri bakımından çocuklara uygun mudur? Araştırmada,  belirtilen 
sorulara cevaplar aranacak, bu cevaplar ışığında sonuçlara ulaşılmaya çalışılacaktır. 

 

ÖKKEŞ  

Ökkeş Lunaparkta, serinin ilk kitabı olduğu için Ökkeş hakkında genel bilgi verilir.  
Dikkavak Köyünde küçük ve eski bir evde babası Bayram’la yaşayan Ökkeş’in annesi, Ökkeş 
bir yaşında iken salgın hastalıktan ölmüştür. Ökkeş yerel ağızla konuşur. Yumurta yediğinde 
alerji olan ve yüzü şişen babasına: “Buba, şişmalıyon ha” (İzgü, 2007a: 5) der.  

 Ökkeş’le ilgili olumsuz yorumlar ve benzetmeler kitaplarda genellikle babadan 
gelirken yer yer yazar da onunla ilgili olumsuz görüş bildirir. Ökkeş Balık Avında kitabında: 
“Ökkeş hiç doğru dürüst yürüyemezdi ki… Ya koşardı deli gibi, ya geride kalırdı inatçı 
eşekler gibi” (İzgü, 2007b: 11) diyerek yazar da fikir beyan eder. Yüzmeyi daha çok küçük 
yaşlarda Seyhan Nehrinde yüzerek öğrenen Muzaffer İzgü, burada balık da tutar (Çetinkaya, 
1986: 96). Küçük yaşına rağmen bazen bir kiloya yakın balık tutarak eve dönmesi yazarın bu 
konudaki becerisini ve Ökkeş tipinin balık tutma merakının kaynağını açıklar.  

Ökkeş okulu çok sevmesine rağmen on iki yaşına geldiği halde bir türlü birinci 
sınıftan ikinci sınıfa geçememiştir. Okuma yazmayı bile öğrenemeyen Ökkeş’in babası, 
oğlunun öğrenmekte bu kadar güçlük çekmesini, beş yaşında iken damdan düşmesine bağlar. 
Ökkeş’in bu rahatsızlığını babasından duyan öğretmeni, onun şehre götürülerek tedavi 
edilmesini önerir. Babası, Ökkeş’in kimseye zarar vermemesini ve parasının olmamasını öne 
sürerek, Ökkeş’i tedaviye götürmez (Ökkeş Lunaparkta). Ökkeş Dolmuşçu ve Ökkeş 
Otoparkta adlı kitaplarda bir iki cümleyle Ökkeş’in okul özleminden bahsedilir. 

Ökkeş Kapıcı kitabında Ökkeş’in çok inatçı olduğu vurgulanır. Dayısıyla İstanbul’a 
gideceğini öğrendiğinde sevinçten ağaca çıkar ve babası onun İstanbul’a gitmesine izin 
verinceye kadar ağaçtan inmez. Babası ve ninesinden ayrılırken ağlamayan Ökkeş, otobüste 
ağlayan bir çocuk görünce ağlamaya başlar. Neden ayrılırken ağlamadığı sorulduğunda da 
“şimdi aklıma geldi” der. Saf bir çocuk olarak çizilen Ökkeş’in ilgi çekici dikkatleri vardır. 
İstanbul’a yaklaştıkça hayat pahalılaşmış, parayla alınan çayın bardakları da küçülmüştür: 
“Dayı, bardaklar gittikçe ufalıyor, dedi, orada içtiğimiz iki yudumluktu, bu bir yudumluk” ( 
İzgü, 2007c: 57). Çoğu çocuk gibi şeker seven Ökkeş’in çocuklara benzemeyen yanı, yumurta 
sevmesidir.  

Ökkeş, sıcakkanlıdır ve şehirde ilk gün tanıştığı arkadaşı Hasan sayesinde iş bulur. Bir 
otoparkta araba yıkayan Hasan, patronunu Ökkeş’i işe alması konusunda ikna eder. Kitapta 
Ökkeş Hasan’la bolca macera yaşar. Hasan ona bisiklete binmeyi öğretir ama Ökkeş dikkatsiz 
ve sakardır. Buna rağmen öğrenme isteğini kaybetmez ve olumsuz durumlara yol açar. Ökkeş 
hiç yalan söylemez. Akşam basına Hasanla yaşadığı bisiklet maceralarını anlatır. Basından 
izin almadığı için üzgündür. Babası, dikkatli olması konusunda Ökkeş’i uyarır (Ökkeş 
Otoparkta). 
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Ökkeş Maçta adlı kitapta Ökkeş, sadece yaşıtlarıyla değil, kendisinden yaşça çok 
büyük çalışma arkadaşlarıyla da çok iyi geçinir. Ninesini arabasıyla doktora götüren Erol 
Abisinin cevabı bunu göstermektedir: “Hey be, Ökkeş ne der de biz yapmayız” (İzgü, 2007d: 
11). Kitapta Ökkeş ve Hasan maça giderler. Ökkeş maçı sevmez. Hasan da Ökkeş de erken 
kalkmayı seven, uykuya düşkün olmayan çocuklardır. Ökkeş ninesiyle ilgilenirken işe 
gidemediğinde arkadaşı Hasan o gün kazandığı paranın yarısını Ökkeş’e verir: “Biz kardeş 
değil miyiz? Ben hastalansam, benim işim olsa, sen benim yerime yıkamaz mısın?” (İzgü, 
2007d: 19).  Kitapta Ökkeş son derece akıllı, mantıklı ve iş bitiren biridir; fiziksel anlamda 
çok güçlüdür. Hasan’ı sırtına alıp arabaya ve evlerine götürebilir. İki çocuk arasındaki sıkı 
dostluğun vurgulandığı kitapta, Ökkeş’in kazancını arkadaşıyla paylaşmasına sıkça vurgu 
yapılır: “Ökkeş, kazandığı parayla gitti ekmeğin arasına ciğer kebabı aldı geldi. Hasanın 
önüne bir sandalye daha koydu. Birlikte ciğer kebabını yediler” (İzgü, 2007d: 74). Ökkeş, 
küçük yaşta çalışmaya başlamış ve paranın insan hayatındaki önemini anlamıştır: “Böyle kır 
yerlere gelince köyü özlüyorum.  Köy çok sakin. Havası çok güzel. Ama para? Paran 
olmayınca…” (İzgü, 2007d: 33).  Ökkeş, hastalığı esnasında ninesine daha da yakın hisseder 
kendini. Onun yanından ayrılmak istemez, çorba pişirir ve ninesine içirir. Annesini hiç 
görmeyen Ökkeş’e hep ninesi bakmış, onu büyütmüştür, Ökkeş de bunu karşılıksız bırakmak 
istemez. Muzaffer İzgü, babaannesini ve anneannesini görmemiştir. Annesine sürekli neden 
ninesi olmadığını soran yazar, “öldü” cevabını almaktan bıkmıştır. Özellikle anneannesinin 
olmasını çok isteyen Muzaffer İzgü, özlediği anneanne modelini komşuları Hikmet Hanım’da 
bulmuş ve yazdığı anneanne serisinde anlatmıştır (İzgü, 2006: 879). 

Ökkeş bir süre sonra İstanbul’a iyice alışır. Yolları, öğrenmiştir ama Ökkeş zaman 
zaman köyünü hatırlar ve özler. Ökkeş, soğukta oto yıkamak zor olduğu için o işi bırakarak 
bir dolmuşta muavin olur. En büyük ideali bir gün araba kullanabilmek olan Ökkeş aslında 
araba kullanmayı öğrenmiştir ama ehliyet alması için yaşı küçüktür. Ökkeş İstanbul’da 
kaldıkça yerel ağzı değişir. Serinin ilk kitapları köyde geçmektedir ve Ökkeş yerel ağızla 
konuşmaktadır. “Teyze” yerine hep “deyze” diyen Ökkeş bu kitapta “teyze” demeye başlar 
(Ökkeş Dolmuşçu). 

Ökkeş Denizde adlı kitapta,  Ökkeş uykuya düşkün, sabah uyanmakta zorlanan biri 
olarak çizilmiştir. Ökkeş ve Hasan, daha ucuz olduğu için pazardan alışveriş yapmayı tercih 
ederler. Har ikisi de ailelerinin içinde bulunduğu maddi durumun farkında olan tutumlu 
çocuklardır. 

Kahramanlık: Ökkeş, kahramanlık yapmayı seven ve bu yönüyle anılmak isteyen bir 
çocuktur. Ökkeş Kurt Avında adlı kitapta Ökkeş, babasını sevindirmek, ona kendini ispat 
etmek ve kahraman olmak için kurt avlamak ister: “Bubam şindi ne sevinecek, ne 
sevinecek… Eferin Ökkeş’ime diyecek. Vururum ben, ben kahraman Ökkeş’im.” (İzgü 2007: 
27). Ökkeş,  yanına gelen köpeği Karabaş’ı başarısına ortak etmemek için hemen yanından 
uzaklaştırır. Sonunda Ökkeş tüfeğini ateşler ve kurt zannederek vurduğu kirpiyi babasına 
götürür. 

Ökkeş Balık Avında adlı kitapta Ökkeş çok büyük bir balık tutarak köyde dolaşmak, 
kahraman olmak ister. 
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Ökkeş, yaşadığı her olayı arkadaşlarıyla paylaşmak, bir anlamda onlara kendini 
göstermek ister. Örneğin, otobüsün ön koltuğunda oturmak ve şoförle konuşmak ona göre 
arkadaşlarına anlatılacak ve övünülecek bir durumdur (Ökkeş Kapıcı). 

Ökkeş araba kullanmayı Hasandan öğrenecek ve köye gittiğinde herkese anlatacaktır 
(Ökkeş Otoparkta). 

Ökkeş, uyanıklığı sayesinde kahraman olur adeta. Polislerin aylardır aradığı iki hırsızı 
yakalatır ve bu sayede bir taksiciyi de zor durumdan kurtarır  (Ökkeş Maçta). 

 Ökkeş, Ali Rıza adlı boğulmak üzere olan çocuğu kurtarır.  Bu esnada hem Hasan’ın 
hem de Ökkeş’in çocuğu kurtarma uğruna boğulma tehlikesini göze almaları dikkate değerdir. 
Karşılıksız iyilik yapması olumludur (Ökkeş Denizde). 

Çalışkanlık: Muzaffer İzgü, çocukluğunda hem okula gitmiş, hem de çalışmıştır. Bu 
çalışma süreci, genellikle sokakta bir şeyler satma şeklinde gerçekleşmiştir: “Eve ayrı bir 
koldan da para girsin diye ben de şeker satmaya başladım. Bir kesekâğıdının içine yarım kilo 
akide şekeri, ben de bağırıyorum Adana Sokaklarında, “haydi şeker, parayı cepten çeker, 
parası olmayan sümüğünü çeker” diye” (Çetinkaya, 1986: 89). Ökkeş de neredeyse her kitapta 
başka bir işle uğraşan çalışkan bir çocuktur. Ökkeş Balık Avında adlı kitapta babasıyla balık 
avına çıkan Ökkeş, fırtınaya yakalandıklarında babasına yardım eder. Kayıktaki suları 
babasıyla beraber boşaltır.  

Çalışkan bir çocuk olan Ökkeş, ekinleri kaldırdıklarında işsizlikten canı sıkılır. Boş 
boş oturmayı sevmeyen Ökkeş’i iş yoğunluğu mutlu eder. Ökkeş, kısa boylu ve zayıf 
olmasına rağmen kuvvetlidir. Tırpanla ekin biçer. Babasına iş bırakmaz, tüm tarlayı kendisi 
biçmek ister. Eline çapayı alır ve birkaç dakikada domatesleri çapalar, babasından başka iş 
ister (Ökkeş İşportacı). 

Ökkeş Bahçıvan adlı kitapta Ökkeş, “bağlansa duramayacak” kadar hareketli,  azimli, 
çalışkan ve umudunu kaybetmeyen bir çocuktur. Köyde kimsenin hakkından gelemeyeceği 
taşlık bir tarlayı ekmeye karar verince babasına destek olur: “Birimiz kazarız, birimiz kayaları 
parçalarız” (İzgü, 2007f: 12). Taşlı tarlayı ekme fikri hem Ökkeş’in hem de babasının 
arkadaşları arasında alay konusu olsa da Ökkeş,  arkadaşlarına kızmaz. O, yapacakları işin 
başarılı olacağına gönülden inanır.  Tarlayı kazmaya başlayacakları gün sabah erkenden 
uyanan Ökkeş, babasından önce hazırlanır. Kitapta Ökkeş, umudunu hiç kaybetmeyen bir 
çocuktur. Kitap boyunca yorulmak bilmeyen, azimli ve umut dolu anlatılan Ökkeş, sonunda 
mutlu olur. Babası, ninesi ve Ökkeş bir araya gelerek umutla çalışmış, taşlı tarlada kuyu 
açmış,  tarlayı ekmiş ve ürünlerini almışlardır. Kitabın sonunda babası Ökkeş’e çalışmasının 
sonunda elde ettiği paraların bir kısmıyla saat alır. Ökkeş’i çok sevindiren bu sürpriz, çocuk 
açısından çok olumludur.  

 Ninesinden çamaşır yıkamayı öğrenmiş olan Ökkeş, hem yemek yapar, hem de 
bulaşık ve çamaşır yıkar (Ökkeş Otoparkta). 

İştahlı Olma: Çocuklar yemek konusunda seçici ve isteksiz olabilirler. Oysa Ökkeş, 
aşırı iştahlıdır ve yemek ayırımı yapmaz. Yumurta, et, balık, pekmez onun çok sevdiği ve 
adeta rüyalarına giren, hayallerini süsleyen yiyeceklerdir. Muzaffer İzgü de çocukluğunda çok 
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iştahlıdır. Sevdiği bir yiyeceği gördüğünde tıpkı Ökkeş gibi acısını unutur: “Teyzenin biri tava 
(güveç) getirdi, yağlı mı yağlı, etli mi etli, yanında buzlu su da vardı. Tam belimin ortasındaki 
tekme acısını unutuverdim” (Çetinkaya, 1986: 90). 

Ökkeş Lunaparkta adlı kitapta Ökkeş, tavuklarının yumurtalarını tek başına yer, bir 
kısmını da satar.  

Ökkeş Kurt Avında kitabında Ökkeş çok iştahlıdır ve öğün zamanı da yoktur:  

“ ‘Niye yedim ki iki yumurtanın ikisini de’ dedi. ‘Birini yimeyip şindi yiyecektim, ne güzel 
tadı çıkacaktı.’ Torbasını karıştırdı. Birazcık yufka kırığı buldu. Onu attı ağzına. ‘On yumurta 
olsa yerdim şindi’, dedi” (İzgü, 2007e: 23). 

Babası şehre gideceği zaman Ökkeş de babasıyla gitmek ister çünkü yemek yedikleri 
lokantayı çok beğenmiştir. Babasına,   beş tabaktan fazla yemeyeceğine söz verir.  

Ökkeş büyümeyi çok ister çünkü büyüdüğünde daha çok balık avlayıp yiyebilecektir.  
Et yemeyi çok seven Ökkeş, büyüdüğünde parası çok olduğunda bir koyun alıp yiyecektir. 
Çok yiyen Ökkeş bazı geceler uyuyamaz, kâbuslar görür (Ökkeş Balık Avında). 

Ökkeş’in rüyalarının çoğu yemek üzerinedir.  Ökkeş’in ilk kez cipe bindiğinde hayali 
yine yemek üzerinedir:  

“Ah demişti Ökkeş, şimdi bunun içinde gezerken insanın bir elinde ekmek olacak, bir elinde 
de kaynamış yımırta, hem yiyeceksin, hem de çevreyi seyredeceksin” (İzgü, 2007c: 12). 

Ökkeş’in çalışkanlığını ve iş merakını engelleyen tek şey, yemektir. Yemek söz 
konusu olduğunda hemen işi bırakır. Uykuyu seven Ökkeş’in uykusundan uyanma sebebi de 
ancak yemek olabilir. Babası onu yandırmak istediğinde yumurta, yağlı ballı ya da şeker verip 
vermeyeceğini sorar: 

“Kalk hele bakayım, sana ne diyeceğim 

Yoksa yımırta mı yiyeceğim? 

Yok canım, gözünü aç hele şöyle. 

Bildim, nenem yağlı ballı yaptı” (İzgü, 2007g: 26).  

Ökkeş Otoparkta adlı kitapta Ökkeş, babası şehir dışına gittiği için iştahsızdır. 
Ninesinin yalvarmalarına karşın yemek yemek istemez. Basıyla birlikteyken Ökkeş yine eski 
iştahlı haline döner: “Buba be, insanın çok parası olmalı, şuradaki yemeklerin hepsinden 
yemeli” (İzgü, 2007h: 32). 

Ökkeş, arkadaşıyla beraber gittiği maçı saçma bulur ve köfte ve kebap yemeyecek 
olduktan sonra o kadar parayı neden maç için verdiklerini anlayamaz (Ökkeş Maçta). 

Ökkeş Dolmuşçu adlı kitapta, sabahları ninesi onu uyandırmanın zorluğundan şikâyet 
ettiğinde Ökkeş ninesine yol gösterir: “Sen benim burnuma çayı daya, çorbayı daya hemen 
kalkarım” (İzgü, 2007ı: 27). Ökkeş’in hayallerinde yemeğin özel bir yeri vardır. Kendisini bir 
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otobüs şoförü olarak hayal eden Ökkeş, ninesini ve babasını arabaya bindirip gezdirmeyi, bir 
lokantanın önünde durup et yemekleri yedirmeyi düşler.  

Ökkeş Denizde adlı kitapta,  Ökkeş denizdeki mücadeleden yorgun çıkmıştır ve yediği 
dolmalar sayesinde kendine gelir.  

Saflık-Yanlış Anlama: Ökkeş, söyleneni yanlış anlayan saf bir çocuktur. Yazar onun 
yanlış anlamalarını aşırıya götürerek mizahı yakalar. Ökkeş Lunaparkta adlı kitapta 
yumurtaları satarak kazandığı paraları dut ağacının altına gömen Ökkeş, arkadaşlarının 
ısrarlarına dayanamayarak parasını nereye gömdüğünü söyler. Bir süre sonra paralarını almak 
için dutun altına giden Ökkeş paralarını bulamayınca deliye döner. Arkadaşlarından 
şüphelense de arkadaşlarının hepsi paranın yerini bildiği için hangisinin almış olabileceğini 
tahmin edemez. Ökkeş ağlayıp sızlarken arkadaşı İbrahim, Ökkeş’e dut ağacının altına 
sakladığı paraları getirir. İbrahim ona ders olsun diye paraları almış ve saklamıştır. Ev 
dururken ağacın altına para saklamanın yanlış olduğunu anlatır İbrahim Ökkeş’e. Hesaptan 
anlamayan Ökkeş basit toplamaları yapamaz,  haftanın günlerini sırayla ezberleyemez: 
“Bugün günlerden salı, yarın da bazartesi…” (İzgü, 2007a: 25). Kitapta Ökkeş hep yanlış 
anlar ve komik duruma düşer. Lokantada garson et yemeklerini sayarken Ökkeş yine yanlış 
anlar: “Kebap fırında, kapama fırında, kuzu fırında, tandır fırında…  Ökkeş babasına 
ağlamaklı baktı: 

“Buba” dedi “Hepsi fırındaymış bunlar pişmemiş daha.” (İzgü, 2007a: 89). 

Ökkeş, söylenen sözcükleri yanlış anlamasıyla Karagöze, saflığı yönüyle de 
Keloğlan’a benzemektedir. Ökkeş Kurt Avında adlı kitapta Ökkeş’in yanlış anlamaları 
babasını çileden çıkarır: “Hey Allah’ım sen bana sabır ver. Oğlum dinlesene beni…” (İzgü, 
2007e: 11). 

Hayatında hiç kurt görmemiş olan Ökkeş, kurt zannederek avladığı kirpinin 
büyüdüğünde kurt olacağından emindir. Babası ona kurdu tarif ederken sivri dişleri olduğunu 
söylemiştir. Bu kirpinin her yanı sivri dişlerle doludur.  

Ökkeş Balık Avında adlı kitapta Ökkeş’in hafızası kuvvetli değildir. Kafasını kapıya 
çarptığını unutur, kafası şiştiğinde bunun yedek akıl olduğunu iddia eder. Ökkeş, iyi niyetle 
babaannesine yardım etmek istese de, beceriksizliği yüzünden onun işlerini daha da 
zorlaştırır.  Kaynayan çamaşır kazanına çarparak devirir. Ökkeş, saflığının verdiği bir cesarete 
sahiptir. Kuş uçar da ben uçamaz mıyım diye çarşaftan kanat yapar, ağaçtan atlar. Dalın birine 
takılıp havada asılı kaldığı için bir yerini kırmaktan kurtulur.  

Geçirdikleri kaza sonucu çok ıslandıkları için donmak üzere olan Ökkeş ve babası ateş 
yakmak ister. Fakat kibritleri ıslaktır. Bu arada Ökkeş’in aklına gelen çözüm, onun saflığını 
ortaya koyar: “Bekleriz, buraya yıldırım düşsün, ağaçları yaksın, ondan sonra gider üstümüzü 
kuruturuz” (İzgü, 2007b: 75).   Ökkeş hayvanları tanımaz, tavşanı aslan zanneder. Çıktıkları 
adanın yılan adası olduğunu duyunca çok korkan Ökkeş, yerde gördüğü dal parçalarını 
kurumuş yılanlar zanneder.  
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Ökkeş, ebecilik oynarken yaşının altında bir davranış sergileyerek başını samana 
gömer, gövdesi açıkta olduğu halde saklanmış sanır. Üstelik bu durumda arkadaşlarının onu 
nasıl bulduklarına şaşırır (Ökkeş İşportacı). 

Ökkeş “göbek taşı”nı hiç duymamıştır ve şişman birinin göbeği zanneder. “Tarçın” 
kelimesini de “yalçın” şeklinde yanlış anlar. Ökkeş, “iyi günler” sözünü hiç duymamıştır ya 
da bu sözü “iyi güller” anlayacak kadar saftır.  Daha önce hiç hamam görmemiş olan Ökkeş, 
hamamda üst üste sakarlıklar yapar. Bu kadarı da olmaz denecek cinsten bir tesadüfle hep 
aynı adama çarpıp adamı üç kez yere düşürür. Ökkeş, dikkatsizlikten adamı iki kez düşürünce 
özür dilemek için gider ve tekrar yere düşürür. Bu, kitapta mizahı yakalama amacıyla 
yapılmış olabilir (Ökkeş Otoparkta). 

Yolcuları minibüse oturtan ve para toplayan Ökkeş, zaman zaman semtlerin adını 
unutur. “Topkapı” yerine “kapıtop” diye bağırır. Ökkeş manavda gördüğü “portakal” yazısını 
“körtopal” olarak okur. Son sahnede de  “veli”yi “deli” olarak okur (Ökkeş Dolmuşçu). 

İnsan Dışı Varlıklarla Münasebet: Hayvan sevgisinin çocuklara küçük yaşlardan 
itibaren kazandırılması çok önemlidir. Ökkeş’in hayvanları çok sevmesinin ötesinde onlarla 
konuşması, onları her sevincine ortak etmek istemesi ve onlar için endişelenmesi çocuklar 
açısından örnek teşkil edebilir. Kitaplarda Ökkeş hem hayvanlarla hem de cansız varlıklarla 
konuşur, onların da kendisiyle konuştuğunu iddia eder. Ökkeş, hayvanları çok seven, onları 
insanlardan ayırmayan biridir.  

Ökkeş eşekle sık sık konuşur, duygularını onunla paylaşır. Eşeğin lunaparka gitmesini 
çok istemiştir ama bu mümkün değildir. Babası onun eşekle konuşmasına kızar. Lunaparkta 
çok eğlenen ve oradan ayrılmak istemeyen Ökkeş’i üzen tek şey, eşeğinin de kendileriyle 
birlikte lunaparkı gezememiş olmasıdır. Şehre odun satmaya giden Ökkeş,  eşekten bağırarak 
odunları satmasına yardımcı olmasını ister. Eşek bağırmayınca da ona küser (Ökkeş 
Lunaparkta). 

Ökkeş Kurt Avında adlı kitapta Ökkeş,  tüfekle konuşur. Babasının,  patlamaması için 
tüfeği uyarmasını ister. Tüfeğin konuşulanları anlayabileceğini ve karşılık verebileceğini 
düşünmektedir. Ökkeş, civciv, inek, koyun, eşek, kedi ve köpeği de kasabaya götürmek ister. 
Babası kabul etmeyince hayvanlarla konuşur. Babası hayvanların konuşamayacağını söylese 
de Ökkeş onlarla konuşabildiğini iddia eder: “Belki senin yanında senden utanıyorlar da 
ondan konuşmuyorlar.  Benimle yalnız kalınca konuşuyorlar” (İzgü, 2007b: 38). “Eşek 
anlıyor buba… O gün yem verdim, benim karnım tok, istemez,”dedi.” (İzgü, 2007b: 38).   

Ökkeş Kapıcı adlı kitapta da Ökkeş hayvanlarla konuşur: “Yarın ararsın beni, nerde 
Ökkeş dersin ama Ökkeş gitmiş olur, hadi kırma beni yımırtla” (İzgü, 2007c: 15). Ökkeş, 
Hayvanların da kendisiyle İstanbul’a gitmek istediklerini iddia eder.  

Ökkeş İşportacı adlı kitapta Ökkeş, eşeği için ağlar: “Eşeğinin gözlerinin daha çok 
sulandığını görünce, Ökkeş de onun yanına oturmuş, ağlamaya başlamıştı. Eşeğin gözleri 
sulandıkça Ökkeş daha çok ağlıyordu.” (İzgü, 2007g: 6) Ökkeş, babası ve ninesiyle 
vedalaştıktan sonra ahırdaki eşeğiyle de vedalaşır: “Ben gidiyorum, gelene kadar annenin 
sözünden çıkma.” ( İzgü, 2007g: 33). 
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Ökkeş Bahçıvan adlı kitapta da Ökkeş, hayvanlara yakındır, onlarla dertleşir. Kuşların, 
onun azmini destekleyecek sözler söylediğini hayal eder: “Sen onlara bakma Ökkeş, biz de 
yardım ederiz sana” diyorlardı. Biz de gagalarımızla küçük küçük taşları toplarız… Sen 
başla!” (İzgü, 2007f: 24). 

Ökkeş Maçta adlı kitapta Ökkeş, yediği sucuk ekmeği, kendisini taşıdığı için 
bisikletiyle paylaşmak ister.  

Anne Ve Baba Modelleri: Muzaffer İzgü, Ökkeş’i annesiz, ninesiyle birlikte 
anlatırken bir anlamda yaşamın acı gerçeğini vermek istemiştir. Hayatın acımasız yanı insanı 
annesiz bırakabilir. Yazarın, bir yazısında Ökkeş serisinde annenin konumuyla ilgili 
değerlendirmesi şöyledir: “On tane yapıtın hiçbir satırında Ökkeş, “Ah bir annem olsaydı” 
demez. Çünkü annesi olmayan çocuklar da her şeyden önce çocuktur ve yaşam sürmektedir.” 
(İzgü, 2006: 880). Oysa Ökkeş Kurt Avında adlı kitapta Ökkeş’in anne özlemi 
vurgulanmaktadır: “Biliyon mu buba, anam sağ olacaktı, şöyle bir boynuna sarılıp anaaa, 
anacığııım diyecektim. O da beni bi koklayacaktı, bi öpecekti…” (İzgü, 2007e: 41). Ökkeş 
annesinin fiziki görünümü merak eder, babasına sorar.  

Ökkeş, kürüğe annesinin kıymetini iyi bilmesini öğütler. Kendi annesi hayatta olsa 
onun sözünü dinleyecek,  hiç üzmeyecektir (Ökkeş İşportacı). Kitapta sık sık Ökkeş’in 
babasından ayrılınca çok üzülmesinin sebebi olarak annesinin olmaması gösterilmiştir. Diğer 
çocuklar anneleriyle mutludurlar (Ökkeş Otoparkta). 

Ökkeş’te anne özlemi ve hiç görmediği annesiyle ilgili merak dönem dönem ortaya 
çıkar.  Ökkeş, annesinin neden öldüğünü ninesine sorar. Ökkeş’in annesi, karın köy yollarını 
kapattığı bir kış günü, zor şartlarda, salın üzerinde hastaneye götürülürken yolda ölmüş, ölüm 
sebebi anlaşılamamıştır (Ökkeş Dolmuşçu). Ökkeş’in anne özlemi ve onunla ilgili merakı 
kitaplarda bir takıntı olarak değil, hayatın doğal akışı içinde yer yer ortaya çıkan bir duygu 
olarak verilmiştir. Yazarın yukarıdaki ifadeleri de bu doğrultuda değerlendirilebilir. 

Ökkeş’in babası, kimi zaman oğluna sevgi gösteren, kimi zaman da onunla alay eden, 
onu anlamayan biridir.  Ökkeş Lunaparkta adlı kitapta babası, Ökkeş’in bilgisizliği ve 
unutkanlığıyla alay eder, azarlar. Ökkeş, defalarca gitmesine rağmen şehrin yolunu 
öğrenememiştir. Babası bunu anlayamaz: “Koskoca oğlan oldun, kaç kez gittin geldin, eşek 
öğrendi yolu, sen öğrenemedin” (İzgü, 2007a: 27). Çocuğuna böyle bir kıyaslamayla 
yaklaşması, babanın çocuğun dünyasına uzaklığı ve eğitim düzeyiyle açıklanabilir.  

Ökkeş Kurt Avında adlı kitapta, babası hastalandığı için  Ökkeş’in kasabaya gidip 
alışveriş yapması gerekir. Çok kar yağdığı için onun kurtla karşılaşmasından korkan babası, 
Ökkeş’in yola tüfekle çıkmasını, kurtla karşılaşırsa mücadele etmesini ister.  Babasının 
güvenmediği, kimi zaman “salak” ve “saf” olarak nitelendirdiği Ökkeş’e tüfek vermesi 
şaşırtıcıdır. Ökkeş tüfekten korktuğunda babası Ökkeş’e hakaret eder: “Oğlum sen niye bu 
kadar salaksın?” (İzgü, 2007e: 44). Babası Ökkeş’in yaşının küçüklüğüne, zor anlamasına 
bakmaksızın, sütün sağılmasından yoğurdun mayalanmasına kadar her ayrıntıyı kolayca 
anlamasını ister.  

 Ökkeş’in sesi çok gürdür ve bağıra bağıra şarkı söylemeyi çok sever. Babası onun 
şarkı söylemesiyle dalga geçer: “Öyle saatlerdir kargalar gibi bangır bangır bağırırsan sesin 
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çıkmaz işte böyle…” (İzgü, 2007b: 5). Sesi kötü olsa da babanın çocuğunun şarkı 
söylemesine karşı çıkması ve sesini kargaya benzetmesi yanlış bir yaklaşımdır. 

Ökkeş’in babası her yıl kış gelince şehre çalışmaya gider. Köydeki diğer çocukların da 
babaları kışın çalışmaya giderler ama annesi olmadığı için Ökkeş diğer çocuklardan daha çok 
üzülür: “Anam da yok ki demişti” (İzgü, 2007h: 7. Ökkeş, babasını vazgeçirmeye çalışır ama 
babası gitmek zorundadır. Babası ona alacağı şeyleri anlatsa da Ökkeş sadece babasını 
istemekte, başka bir şey istememektedir: 

“Ben bir şey istemiyorum ki sadece seni istiyorum. Tandırın içine girince ben kiminle 
konuşacağım?” 

“Ninenle.” 

“Ninem hemen uyuyor ki. Anam olsaydı, beni severdi, yıkardı, bana masallar anlatırdı” (İzgü, 
2007h: 7).  

Ökkeş, ninesinden de masal dinlemiştir ancak ninesi çok az masal bildiği için aynı masalı 
neredeyse otuz kez anlatmıştır. Babası, geldiğinde ona masallar anlatmaya söz verir.  

Ökkeş, babasıyla maddi durumları üzerine konuşur. Sürekli maddi sıkıntı içinde 
yaşamışlardır. Ökkeş, bisiklet kiralayarak gezmesine babasının kızabileceğini düşünür. Ama 
babası her pazar çalışan oğlunun bir pazar da olsa eğlenmesinden mutlu olmuştur (Ökkeş 
Denizde). 

 

ÇOCUKLARA VERİLEN DERSLER 

Edebiyat eserlerinde öğreticiliğe şiddetle karşı olan Muzaffer İzgü, çocuk kitaplarında 
verilmek istenen mesajların konunun bütünlüğü içinde çocuğa hissettirmeden verilmesinden 
yanadır. Onun eserlerinde kahramanlar genellikle hayatın doğal akışı içinde çizilirken, 
okuyucunun kendine uygun dersleri alması beklenir. Yazarın incelenen eserlerine verdiği 
dersler açısından bakıldığında şu örnekler göze çarpmaktadır: 

Ökkeş, dalından kopardığı armutları canı çok istemesine rağmen, yıkamadan yemez:  

“Ne olmuştu bu yıl Fidan Nine’nin gelinine? Domatesi yıkamadan yemiş, zehirlenmişti. Şayet 
cipçi Osman rastlantı olarak köyde bulunmasaydı, İnci gelin ölüp giderdi”( İzgü, 2007g: 52).  

Çay içmeyi çok seven bir çocuktur. Ökkeş’in çayı çok şekerli içmesi babasını ve 
ninesini endişelendirir. Ökkeş, bardağın yarısına kadar şeker koymadan çay içmekten zevk 
almaz. (Ökkeş Bahçıvan) Bu, çoğu çocukta görülen ve çocuklar açısından sakıncalı bir 
alışkanlıktır. Kitaplarda bu alışkanlığın zararının vurgulanması olumludur. 

Ökkeş Otoparkta adlı kitapta Ökkeş ve arkadaşı Hasan, yaşadıkları olumsuz 
olaylardan ders almazlar. Ökkeş, seri boyunca saf bir çocuk olarak çizildiği için bu durum 
Ökkeş açısından normal görülse de, kitapta akıllı bir çocuk olarak anlatılan Hasan’ın 
dikkatsizce davranması şaşırtıcıdır. Çocukların bisiklet tecrübeleri esnasında yaşadıkları hem 
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kendilerini, hem başkalarını tehlikeye atacak cinstendir. Ökkeş, bisikletiyle elma satıcısının 
arabasına, tenekeci dükkânına, kaynamış suyun olduğu mangala, çocuk arabasına çarpar.  
Kitabın hamam sahnesinde olumlu mesajlar da verilir. Ökkeş’in banyo yapmayı çok sevdiği 
vurgulanır:  

“Ökkeş yıkanmayı çok severdi. Ninesi ne zaman: “Haydi Ökkeş, yıkanacaksın” dese, Ökkeş 
hemen sevinir, koşar, su fazla olsun diye kazanın altına bir iki odun daha atardı. Suyu 
kafasına döktükçe dökesi gelir, banyonun hiç bitmemesini isterdi.” (İzgü, 2007h: 69).   

Banyo yapmak her insan için doğal bir ihtiyaçtır ve bazı çocuklar zahmetli gördükleri için 
banyo yapmak istemezler. Serinin ana kahramanı Ökkeş’in banyo yapmayı seven biri olarak 
anlatılması olumludur. 

Ökkeş Dolmuşçu adlı kitapta mesajlar açık olarak verilmiştir: “O senin söylediğin kişinin 
karısına “Allahaısmarladık” demesi için kornaya basmasına gerek yok. Sokakta hasta olabilir, 
çocuk olabilir. Hem korna sesi insanların sinirlerin bozuyor.” (İzgü, 2007ı: 76). 

Ökkeş’in arkadaşı Hasan’ın babası, kızı okula gidecek diye çok sevinir:  “Evlerinde ilk 
okuyan çocuk olacaktı. Hem de kız çocuğu.” (İzgü, 2007ı: 79). Kitaplarda okula gidemeyen 
Ökkeş’in okul özlemi çok vurgulanmasa da kız çocuklarının okumasıyla ilgili bu mesaj 
olumludur. Ökkeş’in çalıştığı dolmuşta bulduğu cüzdanı arayıp bularak sahibine vermesi de 
olumlu bir davranıştır.  

Ökkeş Denizde adlı kitapta Ökkeş ve Hasan, patronlarından izin alarak denize gitmek 
isterler. Bisiklet sahibi Şaban Usta, onları yolların tehlikeli olduğu konusunda uyarır. Onlar bu 
konuda bilinçlidirler: “Hani Şaban Usta, kara yollarının kıyısında tozlu bir yol vardır ya, biz 
oradan gideceğiz.” (İzgü, 2007i: 3). Kitapta, Şaban Usta çocukların meraklı olduğu bisiklet 
konusunda uyarılar yapar:  

“Bisiklet uçmak için yapılmamıştır, bir yerden bir yere gitmek için yapılmıştır. Bisiklet hızlı 
sürülmez. Sonra bir frenin tutmaz köşeden bir araba çıkar, altında kalırsınız.” (İzgü, 2007i: 5).  

Çocuklar bisikleti hızlı kullanmaya meyillidir ve çocuk kitaplarında verilen bu tarz mesajlar 
onlar üzerinde etkili olabilir. Kitapta çevre temizliği konusunda da dersler verilmektedir: 
“Deniz değil sanki çöplüktü. Ökkeş o zaman çok kızmıştı. Hatta: 

“Bir de kentliler köylülere pis derler. Gelsinler de bizim derenin temizliğini, suya girdiğimiz 
çay yanını görsünler, pis mi temiz mi?”  dedi. Köyde herkes kapısının önünü süpürür, yıkar, 
temizlerdi. Kentte hiç kimse apartmanının önünü temizlemiyordu.” (İzgü, 2007i: 45). 

 

KİTAPLARIN GENEL DEĞERLENDİRMESİ 

Muzaffer İzgü’nün Ökkeş serisi genel olarak değerlendirildiğinde kitapların sonunun 
olumlu bittiği ve olaya dayalı akıcı bir anlatıma sahip olduğu görülmektedir. Ancak kitapların 
bazılarının adının içeriğiyle uyumlu olmadığı ve yazım yanlışları dikkat çekmektedir. 
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Ökkeş Kurt Avında adlı kitabın adıyla içeriği çok uyumlu değildir. Babasının 
kaybettiği eşeği, Ökkeş ve Şaban’ın araması kitapta kurt avından daha fazla yer tutmaktadır.   

Ökkeş Kapıcı adlı kitapta Ökkeş, İstanbul’da kapıcılık yapan dayısının yanına gider. 
Bu yolculuk kitapta uzun uzun anlatılır. Kitabın yarısından fazlasını bu yolculuk kapsadığı 
halde kitabın adı kapıcılıkla ilgilidir.  

Ökkeş İşportacı adlı kitapta Ökkeş, çerçi Yusuf’un yanında köy köy gezerken 
Karabaşı da yanına alır ve bir süre sonra kaybolan köpeğini aramaya başlar. Kitabın büyük bir 
bölümü bu arama esnasında yaşanan maceraların anlatımıyla geçer. Ökkeş’in işportacılığı çok 
fazla yer tutmaz. 

Ökkeş Bahçıvan adlı kitapta, diğer kitaplara oranla yazım yanlışı azdır.  

Ökkeş Otoparkta adlı kitapta, yer alan bazı cümleler, yerel ağızla konuşan Ökkeş’in 
şivesine uymamaktadır: “Anlatıyorsun ama her masalı belki otuz kez dinledim.” (İzgü, 2007h: 
7). Diğer kitaplarda da babası ve özellikle Ökkeş kimi zaman İstanbul Türkçesiyle, kimi 
zaman yerel ağızla konuşturulmaktadır.  

Diğer kitaplarda Ökkeş uykuya fazla düşkün olmayan, erken kalkan bir çocuk olarak 
çizilirken, Ökkeş Dolmuşçu adlı kitapta küçüklüğünden beri zor uyandığı vurgulanır: 
“Ökkeş’in uyanması çok zor oluyordu. Zaten küçüklüğünden beri hep böyle zor uyanırdı.” 
(İzgü, 2007ı: 24). 

 

SONUÇ 

Ökkeş, çalışkanlığı, umudunu hiç kaybetmemesi, yardımseverliği, çevresiyle iyi 
ilişkiler kurması, hayvanseverliği, paylaşımcılığı, arkadaş canlısı olmasıyla tüm çocuklara 
örnek olabilecek bir karakterdir. Ayrıca iştahı yerinde olan Ökkeş’in yemek ayırımı 
yapmaması, özellikle çocukların sevmediği yumurtaya olan düşkünlüğü çocuklara örnek 
teşkil edebilir.  

Ökkeş’in karakterinde ve konuşma tarzında kitaplar arasında, hatta bazen aynı kitap 
içinde bile kopukluklar vardır. Bazı kitaplarda İstanbul Türkçesiyle konuşan Ökkeş, bazı 
kitaplarda yerel ağızla konuşmaktadır. Bazı kitaplarda uyumayı sevmeyen Ökkeş, bazı 
kitaplarda uykuya düşkün, sabahları yatağından kalkmayan bir çocuk olarak çıkar karşımıza. 
Serinin ilk kitaplarında Ökkeş köyde yaşarken beceriksiz, inatçı, yolda yürümeyi bilmeyen, 
her şeyi yanlış anlayan, zor algılayan bir çocuktur. Ancak özellikle Ökkeş şehre taşınıp orada 
çalışmaya başladıktan sonra becerikli, iş bitiren, çalışkan, etrafıyla iyi ilişkiler kuran bir çocuk 
olur. Kitaplarda onun bu değişiminin sebepleri irdelenmez, hatta değişimine vurgu da 
yapılmaz. Bu bakımdan Ökkeş’in karakterini tanımlamak kolay değildir. Çocuk kitapları söz 
konusu olduğunda karakterlerin sağlam çizilmesi, akılda kalıcılığı sağlayacaktır. 

Ökkeş’in okula gitmemesi dikkat çekicidir. Çalışma hayatının içinde mutlu olan 
Ökkeş, okulun eksikliğini duymaz.  Okul çağında olan Ökkeş’in maddi zorluklar yüzünden 
okula gidemediği ve çalışmak zorunda olduğu, okula gitmemenin onun hayatında ne gibi 
olumsuzluklara yol açabileceğinin sıklıkla vurgulanması uygun olacaktır. Çünkü çocuk için 
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her kahraman bir modeldir ve çocuk kitaplarında okulun çocuk için öneminin vurgulanması 
gerekir.  

Muzaffer İzgü’nün Ökkeş serisine bakıldığında bazı kitapların adının içerikte az yer 
tutan bir konuyu tanımladığı görülmektedir. Çocuk kitaplarında kitabın adının kitabın 
içeriğini, içerikte anlatılan konulardan en yoğun olanını anımsatması uygun olacaktır. Ayrıca 
yazım yanlışları konusunda yayın evinin daha titiz bir yaklaşım sergilemesi gerekir. Çünkü 
çocuk, kitaplarda gördüğü yazım yanlışlarını doğru olarak algılayabilir.  

Muzaffer İzgü, çocuğu hayatın içine çeken gerçekçi konuları, mutlu sonları ve akıcı 
anlatımıyla çocuklar tarafından deyim yerindeyse bir çırpıda okunacak yazarlarımızdandır. 
Ancak çocuklar söz konusu olduğunda, onlara önerilecek kitapların her yönüyle bir eleştiri 
süzgecinden geçirilmesi uygun olacaktır. 
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HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK KURUMSAL WEB SİTELERİ: 
TÜRKİYE’NİN ÜÇ BÜYÜKŞEHRİNİN BELEDİYELERİNE AİT WEB 

SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ 
 

Sumru KALELİ* 
 

ÖZ 
 
Pazarlama karmasının elemanlarından biri olan “tutundurma”, ancak doğru halkla ilişkiler uygulamalarıyla 
desteklendiğinde eksiksiz biçimde görevini yerine getirebilir.  Kurumların web siteleri, özel sektörde olduğu gibi 
kamu sektöründe de halkla ilişkiler faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde çok etkilidir. Kamu sektöründe önemli 
bir yere sahip olan belediyeler, web siteleri aracılığıyla vatandaşlarla iletişime geçebilmekte, vatandaşların hızlı 
ve kolay bir biçimde bilgi edinmesine olanak sağlamaktadırlar.  
Bu çalışmada, Türkiye’nin üç metropolü olan İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerine ait kurumsal 
web siteleri içerik analizi yöntemiyle incelenmiş, web sitesi tasarımı yönünden ölçütlere uygunlukları 
değerlendirilmiştir. Ayrıca, belediyelerin bağlı bulundukları siyasi partiler de hesaba katılarak, partiler bazında 
bir değerlendirme de yapılmıştır. İçerik analizinde Tanyıldızı ve Karatepe’nin (2011) konuyla ilgili 
çalışmalardan ve verilerden derleyerek oluşturdukları kodlama cetveli temel alınmıştır. Bununla birlikte, 
teknolojik gelişmeler ve bunun getirisi olarak da web sitesi tasarımında tercih edilen yaygın uygulamalar dikkate 
alınarak cetvele eklemeler yapılmıştır. Tasarlanan cetvelde değerlendirme yapılırken, web sitelerinin biçimsel 
özellikleri ve tanıma- tanıtma özellikleri bakımından iki temel başlık oluşturulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Halkla ilişkiler, tanıtım, kurumsal web sitesi, e-belediye, büyükşehir.  
 
 
CORPORATE WEBSITES AS A TOOL FOR PUBLIC RELATİONS: CONTENT ANALYSIS OF THE 

WEBSITES OF THE THREE LARGEST METROPOLITAN MUNICIPALITIES IN TURKEY 
 

 
 
ABSTRACT 
 
“Promotion”, one of the marketing mix, can only become successful when it is supported by the right practice of 
public relations. The websites of institutions are among the most efficient tools for public relations as well as 
private enterprises. Municipalities, which are an important part of the public sector, can contact with citizens 
providing them with information in a fast and easy way on their websites. 
In this study, the corporate websites of İstanbul, Ankara and İzmir Municipalities, which are the three largest 
metropolitans in Turkey, were probed with content analysis and evaluated based on the website design criteria. 
Furthermore, the political parties that the municipalities support were also taken into account for the evaluation.  
The content analysis was grounded on the decoding scale that Tanyıldızı and Karatepe (2011) formed based on 
the related research. A couple of additions were made the scale considering the recent developments in 
technology and the resulting common applications preferred in web site design. There were two main topics 
formed with respect to the formal properties and recognition-identification properties for the evaluations made 
using the designed scale.  
 
Key Words: Public relations, promotion, corporate websites, e-multicipality, metropolis. 
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1. GİRİŞ 
 
Ülkemizde kurumların web siteleri halkla ilişkiler uygulamalarında önemli bir yere sahiptir. 
Halk arasında internet kullanımının yayılması bunda son derece etkili olmuştur. Bu 
yaygınlaşma ise teknolojik ve kültürel altyapıyla doğrudan ilintilidir. Aynı zamanda internet 
kullanımı bir ülkenin gelişmişlik düzeyini de ortaya koymaktadır.  
Yaşamın karmaşıklığının artması ve verilen hizmetlerin çeşitlenmesi hizmet sunumu 
konusunda kurumları alternatif arayışlara yöneltmektedir. Değerlendirilen alternatiflerin, 
sunulan hizmetlerin verimliliğine etkisi önemlidir. Bu kapsamda yeni alternatifler fayda- 
maliyet analizlerinden geçirilmeli, karar bu analizlerin sonucunda verilmelidir. İnternet çoğu 
zaman maliyeti düşük bir mecra olarak kurumların hizmetindedir.  
Özel sektörde yer alan kurum ve kuruluşlar tanıtım ve satış faaliyetlerini artırmak, sertleşen 
rekabet koşullarıyla başa çıkabilmek gibi sebeplerle internet ortamını etkin şekilde 
kullanmaktadırlar. Özel sektörde kurumlar kendilerine ait resmi bir web sitesi açmanın yanı 
sıra, dönemlik kampanya programlarıyla ilgili bilgilendirici özellikleri olan ve interaktif 
müşteri katılımını sağlayan web siteleri de açmaktadırlar. Devlet de gerek kurumlarda 
şeffaflığın sağlanması, gerekse vatandaşın ve diğer paydaşların bilgilendirilmesi bakımından 
web sitesi kullanımını teşvik etmektedir.  Ülkemizde sermaye şirketlerinin zorunlu web sitesi 
açmalarına dair kanun (TTK 27846 sayılı)14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayınlanmıştır. Kurumlar, kendilerine ait web siteleri kadar, sosyal medya hesaplarıyla da 
halkla ilişkiler faaliyetlerini güçlü bir biçimde gerçekleştirmektedirler.  
Özel sektör kadar olmasa da devlet kurumlarında da halkla ilişkiler faaliyetlerinde internetten 
faydalanılmaktadır. Bilhassa gelişen e-devlet uygulamaları devlet dairelerinde çalışanların iş 
yükünü hafifletirken,  vatandaşa işlerini halletmede mekândan bağımsızlık ve zaman tasarrufu 
sağlamaktadır. Hedefleri arasında devletin küçültülmesi anlayışı da bulunan liberal 
politikaların desteklenmesi ve teknolojik gelişmelere ayak uydurma gereksinimi,  karar 
mercilerini bu uygulamaları geliştirme konusunda motive etmektedir.  
 
2. “HALKLA İLİŞKİLER” İN PAZARLAMA FAALİYETLERİ EKSENİNDE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Temelde tanıma ve tanıtmayı amaçlayan halkla ilişkiler faaliyetleri pazarlamanın tutundurma 
karması içinde önemli yere sahip araçlardan biridir. Aynı zamanda yönetimin de 
unsurlarından sayılmaktadır. Halkla ilişkilerin literatürde pek çok farklı tanımı yapılmakla 
birlikte, gelişen teknolojiye paralel olarak uygulama alanları her geçen gün çeşitlenmektedir. 
Uluslararası Halkla İlişkiler Birliği’nin yaptığı tanıma göre halkla ilişkiler; “Özel sektör ya da 
kamuda faaliyette bulunan bir kurumun ilişki kurduğu veya kurabileceği kimselerin anlayış, 
sempati ve desteğini elde etmek ve bunu sürekli kılmak için yaptığı bir yönetim 
fonksiyonudur”.  
Pazarlama uygulamaları içinde halkla ilişkiler faaliyetlerinden olan tanıtma faaliyeti yoğun 
olarak kullanılmaktadır. Tanıtma, parasız reklam olarak da bilinir. Tanıtmada geniş kitlelere 
yönelik mesajlar bir ücret karşılığı olmaksızın haber şeklinde kamuoyuna sunulur. Ticari, 
kişisel ve toplumsal nitelikte olabilir. Reklama göre de doğruluk derecesinin daha yüksek 
olduğu kabul edilmektedir (Mucuk, 2000: 301).  
Kotler (2008:98), halkla ilişkilerin pazarlama uygulamaları içindeki yerini şöyle 
değerlendirmektedir: “Uzun zamandır tutundurma karmasının üvey evladı muamelesi gören 
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halkla ilişkiler, şimdi daha da önem kazanıyor……… İleri teknoloji firmaları, yeni bir ürün 
hakkında yeni bilgileri yaymak için halkla ilişkiler becerilerinin kritik önem taşıdığını fark 
ettiler. Firmalar, piyasada olumlu tavsiye edilmek umuduyla yeni teknolojik ürünlerini 
tanınmış eleştirmenlere gönderiyorlardı. Halkla ilişkiler departmanları da yüksek profilli 
etkinlikler ve sponsorluklar yaratmanın yanı sıra, ürün hakkında pozitif haberler dolaşmasını 
sağlamak için basının dikkatini özenle beslerlerdi.”  
Halkla ilişkiler ücretsiz katılım olarak da özetlenebilen “çıktısı” nedeniyle, diğer tutundurma 
araçlarından ve iletişim kanallarından farklıdır. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin, reklam ve satış 
elemanlarından kaçmak isteyen insanları hazırlıksız yakaladığı da düşünülmektedir. Aynı 
zamanda reklamcılıkta olduğu gibi mesajları dramatize etme potansiyeli de vardır. Basın 
bültenleri yayınlamak, basın toplantılarına davetiyeler göndermek,  röportaj, fotoğraf ve video 
paylaşımları yapmak gibi çeşitli uygulamaları vardır (Kotler ve Lee, 2007:195-196). 
Pazarlama ve halkla ilişkilerin teknik bakımdan benzerlikleri bilhassa şu noktalardadır: 
Araştırma faaliyetleri, bilgi depolama (veri tabancılığı), planlama yapma, bütçeleme, hedef 
kitlenin izlenmesi, mesaj hazırlama ve bu mesajların medya ortamlarına karar verme ve 
değerlendirme konuları (Karaca, 2010:128-129). 
Kurum içinde ayrı bir halkla ilişkiler departmanı bulunması durumunda bu departmanın 
pazarlama departmanıyla kurduğu ilişki biçimi, diğer departmanlarla kurduğu ilişkilerden çok 
daha girift bir biçimdedir. Hedef kitleye ürün ya da hizmeti tanıtmaya çalışan pazarlama 
bölümü ve yine hedef kitleye “kurum imajı” yaratmak isteyen halkla ilişkiler bölümü zaman 
zaman işbirliği kurarlar. Ortak kampanyalar yürütürler (Örücü, 2013:451). Halkla ilişkilerin 
genel olarak pazarlamaya destek vermek amacıyla faaliyet göstermekte olduğu düşünülmesine 
karşın, gerçekte daha geniş bir stratejik uygulamalar bütünüdür. Pazarlamada ürün ve 
hizmetlerin satılması yönündeki yardım çabaları dikkat çeker. Halkla ilişkilerde ise, bu satışı 
mümkün kılabilmek için gerekli olan şartlar ve uygun çevresel koşullar yaratmanın üzerinde 
durulmaktadır (Çayıroğlu, 2010:240).  
Halkla ilişkiler şu özelliklere sahiptir (Çağlar ve Kılıç, 2008:174): 
 Karşılıklı yarar ilkesi vardır. 
 Halkın kuruma karşı güven, ilgi ve desteğinin sürekli olmasını amaçlar. 
 Halkı belli bir tutum ve eyleme doğru etkilemeye çalışır. 
 Kişilerle karşılıklı ve çok yönlü ilişkilerin kurulmasını içerir.  
 İnandırıcı ve iyi niyetlere dayalı dürüst bir faaliyettir. 
Kamu yönetimi açısından halkla ilişkiler ise; “yönetimin iletişim araçlarından yararlanarak 
kamuya doğru bilgi vermesi” şeklinde tanımlanmaktadır. Kamu sektöründe halkla ilişkiler 
faaliyetleri bürokrasiyle uyumlu çalışmaktadır. Tanıma ve tanıtma olmak üzere iki farklı 
boyut üzerinden değerlendirmekte ve geleneksel esaslara göre yürütülmektedir. Tanıma 
boyutu, yönetimin halkın ihtiyaçlarını ve beklentilerini öğrenmeyle ilgilidir. Tanıma 
uygulamasıyla halkın bilgi eksikliği giderilirken, aynı zamanda çevre tanınmakta, 
oluşabilecek sorumluluk halkla paylaşılarak halkın değişen koşullarla ilgili istekleri de 
öğrenilebilmektedir. Tanıtma boyutu ise, yönetilenlere bilgi aktarılıp, aydınlatılmalarının 
sağlanmasını içerir. Başarılı ve olumlu bir tanıtma işleviyle halkın yönetimle hemfikir olması 
da sağlanabilir (Göksel vd.,2002:35; Kazancı, 2006:28). Kamu kurumları arasında önemli bir 
yere sahip olan yerel yönetimlerle ilgili genel kabullerden biri de, bu kurumların, halkla 
ilişkiler açısından yönetsel duyarlılığın bir güvencesi sayılmalarıdır. Yönetimin duyarlılığı, 
kitlesiyle ilişkilerinin çift yönlü bir etkileşim içinde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Aynı 
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zamanda bu etkileşim halkın yönetimi etkilemesini de sağlamaktadır. Bu sayede siyasal 
duyarlılık ve yönetsel işleyişteki verimlilik artacaktır (Uysal Sezer, 1996:59). 
Karaca’ya göre (2010:211-213) kamu kurumlarının uygulayacağı halkla ilişkiler 
faaliyetlerinde başarı şu temel noktalardadır: 
- Haberleşme: Halkla ilişkilerin temelini haberleşme oluşturur ve kamu kesiminin halkla 
ilişki kurabilmesi, kalıpların dışına çıkarak haberleşmede kullanılan araçların çeşitlenmesiyle 
başarı gösterir. Haberleşmedeki eksiklik kamu kuruluşlarının halkın isteklerinden bihaber 
kalmasına neden olacaktır. 
- Eğitim: Eğitim düzeyi hem kamu yönetimlerinden hizmet bekleyen vatandaş 
boyutunda hem de kamu kurumunda hizmeti sunacak olan memur boyutunda ele alınmalıdır. 
- Örgüt kültürü: Örgüt üyelerinin aralarındaki ilişkiler, örgütün yeniliklere açık ve 
dinamik, değişimlere uyum sağlayabilen ya da sağlayamayan bir yapıya sahip olması 
bakımından son derece önemlidir. Kamu kurumlarında oluşmuş örgüt kültürü geleneksel 
bürokrasi havasından kurtulduğu ölçüde halkla ilişkiler faaliyetlerinde başarı yükselecektir. 
- Siyasi kesim: Kamu kurumlarında halkla ilişkilerde başarı sağlanması ülkedeki siyasi 
rejimle birebir ilintilidir. Totaliter rejimlerde yöneticiler hizmet vermekten ziyade 
bulundukları mevkii sağlamlaştırmayla ilgilenecekler, yöneticilerle vatandaş arasında aşılması 
zor duvarlar oluşabilecektir. Demokratik rejimlerde ise vatandaş olumsuz hizmet koşullarına 
anında tepki verebileceğinden kamuyla vatandaş arasında sağlıklı işleyen bir etki- tepki 
mekanizması oluşabilecektir. 
- Baskı grupları: Baskı gruplarının çeşitliliği halkla ilişkiler faaliyetlerine sağlıklı bir 
zemin yaratmaktadır. Bu grupların çok ve çeşitli olması ekonomik ve siyasi ortama bağlıdır. 
Demokrasi ortamı ve ekonomik faaliyetlerin seviyesindeki yükseklik baskı gruplarını 
çeşitlendirip çoğaltacaktır.  
 
3. BELEDİYE WEB SİTELERİNİN HALKLA İLİŞKİLER 
FAALİYETLERİNDEKİ ROLÜ 
 
İnternet, belediyeler ve vatandaşlar arasında önemli bir iletişim kanalı haline gelmiştir. 
Belediyelerin web siteleri, nispeten düşük maliyetlerle muazzam miktarda bilgiyi ulaşılabilir 
hale getirmekte, kesin ve kolay tanınabilir yayın kanallarında vatandaşların fikir, tercih ve 
ihtiyaçlarını günün yirmi dört saati izlemeye devam etmektedir (Jong ve Lentz, 2006:195). 
Web sitesi bir kurum için en düşük maliyetli iletişim araçlarından biridir. Web sitesi 
vasıtasıyla kurumun vatandaşla iletişim kurması, pazarlamanın hem dağıtım hem de 
tutundurma faaliyetini yerine getirmektedir. Halkla ilişkiler belediyeler için tutundurma 
araçlarının en önemlilerindendir. Belediyeler için halkla ilişkilerin amaçlarını dört ana başlık 
altında toplamak mümkündür (Tortop, 2003:164) ; 
- Vatandaşları yerel kuruluşların politikalarından ve günlük faaliyetlerinden haberdar 
etmek,  
- Yerel kuruluşlar tarafından kesin kararlar alınmadan önce, projeler hakkında 
vatandaşlara görüş bildirme fırsatı sunmak,  
- Yerel kuruluşların işleyiş sistemi, hak ve sorumlulukları konusunda vatandaşları 
bilgilendirmek,  
-  Vatandaşlık ruhunu aşılamak ve geliştirmek. 
Web teknolojisi belediyelere temelde şu olanakları sağlamaktadır: (Kaya Besghir, 2000:82); 
 Kurumun imajını geliştirme fırsatı, 
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 Vatandaşların görüşlerini toplamada ve analiz etmede kolaylık, 
 Sosyal sorumluluk faaliyetlerini arttırma fırsatı, 
 Vatandaşların karar alma sürecine katılımını kolaylaştırma, 
 Toplantı tutanaklarına erişim imkânı, 
 Vatandaşların, belediyenin idari yapısını, birimlerini, gerekli hallerde başvuracakları 
kişileri öğrenmesi. 
İçerik bir web sitesinin kritik bileşenidir. Bir web sitesi, ne kadar teknolojik imkanlara sahip 
olursa olsun, güncel ya da doğru bilgiyi sağlamıyorsa amacı karşılamayacaktır. Sitenin içerik 
kalitesini, gerekli bilgilerin bulunup bulunmadığına göre, ilgili kullanıcılar ölçüp 
değerlendireceklerdir. Bir web sitesi kullanıcıların ihtiyaçlarını tatmin etmeli ve sıklıkla 
güncellenmelidir. Belediye web siteleri, belediye hizmetleri dahil olmak üzere, sunulan 
hizmetlere dair bilgiler, iletişim bilgileri, şehir hakkında genel bilgiler ve müşteri (vatandaş) 
geri bildirimlerine imkan verme gibi çeşitli özellikleri de içermelidir. Önemli bilgiler anında 
erişilebilir olmalıdır. Sitede sunulan bilginin %20’si, kullanıcıların %80’i tarafından aranılan 
bilgiyse, o bilgi sitede en görünür ve en kolay ulaşılabilir bilgi olmalıdır. Kurumun temel 
iletişim bilgileri ana menü sayfasında olmalıdır ve birbiriyle ilişkili bilgiler sitenin farklı 
bölümlerinde dağınık şekilde değil birlikte gruplandırılmalıdır. Belediyelerin e-devlet 
hizmetleri üç faktör altında toplanabilir. Bu faktörler; şehrin tarihi, müzeleri, kütüphaneleri, 
hastaneleri, stratejik plan ve bütçe bilgileri gibi unsurları içeren bilgi faktörü; çevrimiçi 
belediye hizmetlerini içeren, vergi ve trafik cezası ödemeleri, şehirde düzenlenen etkinlikler 
için bilet satın alımları gibi hizmetleri de içine alan e-devlet faktörü ve iletişim bilgileri, 
telefon ve mail rehberi, dilek- şikayet adresleri ve tartışma forumlarını içine alan iletişim 
faktörüdür (Miranda vd., 2009:428-430). 
Belediyelerin web siteleri de dâhil olmak üzere, başarılı bir kurumsal web sitesi tasarımında 
şu özelliklerin bulunması gerekmektedir (Levine, 2004:38; Seitel, 2001:120):   
 Süresi dolmuş link bulundurmamak, 
 İletişim bilgilerinin ve yollarının açıkça belirtilmesi,  
 Bilgilerin sayfaya gözün okuma yönü doğrultusunda yerleştirilmesi,  
 Doğru renk seçimi, görsel olarak çekici olması, 
 Kullanımının kolay olması,  
 Kısa sürede görüntülenebilmesi,  
 Etkileşim yaratması,  
 Sık güncellenerek gerekli değişikliklerin yapılması. 
Dünyada pek çok vatandaş resmi devlet işlemlerini gerçekleştirmek, sağlık ve turizm 
konularında bilgi edinmek, resmi istatistik sonuçlarını görmek gibi sebeplerle devlet 
kurumlarının web sitelerini ziyaret etmektedirler. Örneğin, 2003 yılında ABD’de yapılan bir 
araştırmaya göre, araştırmaya katılan vatandaşların % 59’u her gün bir yerel yönetimin web 
sitesine çeşitli ihtiyaçları ve sorunlarına çözüm aramak için girdiklerini söylemişlerdir 
(Alvarez ve Hall, 2004:88). Kuşkusuz bu oran günümüzde çok daha yüksek seviyelerdedir. 
Oranın yükselmesi web sitesinde vatandaşa sunulan hizmetin uygunluğu, hızı ve kalitesiyle de 
doğru orantılı olacaktır.  
e-Belediye uygulamasını kurumsal yapıya uyarlamak için atılması gereken adımlar,  alınması 
gereken önlemler ise şunlardır (Yıldırım ve Öner, 2004:56-57);  
 Belediye mevzuatı teknolojik gelişmelere göre yenilenmeli, 
 Otomasyon sistemi niteliğindeki yazılımlara standart getirilmeli, 
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 Belediyelerin çalışmak zorunda oldukları devlet bankalarının altyapısı bilgi 
teknolojilerine uygun olarak yenilenmeli, 
 Belediyelerde bilgi işlem altyapısı kurulmalı, bununla birlikte bu birimde nitelikli 
uzmanlar bulundurulmalı, 
 Belediyelerin otomasyona geçmesine ilişkin teknik ve mali destek hızla sağlanmalıdır. 
Türkiye’deki belediyelere ait web siteleri incelendiğinde bazı ortak noktalar görülmektedir. 
Bunlar (Yıldırım ve Öner, 2004:54; Karkın ve Çalhan, 2011:62); 
- Web sitelerinde halkın doğrudan denetimine olanak verecek şekilde, belediye meclis 
ve encümen toplantıları gündemlerine, meclis ve encümen karar metinlerine yer 
verilmemektedir.  
- Karar süreci web sitelerinden oldukça uzakta tutulmaktadır.  Belediye bürokrasisinin 
denetime açıklığı amaçlar arasında yer almamaktadır.  
- Sitelerde örgüt şemaları bulunmakta, ancak o birimce yapılan işin amacı, işin 
yürütümünde görev alanlara dair bilgi ya da o birimin faaliyetlerine ilişkin raporların sunumu 
gibi araçlar sunulmamaktadır. Şeffaflığın sağlanmasında önemli bir yeri olan bütçelerin ve 
kesin hesapların kamuoyuna ilanı da web sitelerinde yeterince yer almamaktadır. Buna karşın 
genellikle geçmiş dönemlere ilişkin bilgiler bulunmaktadır. 
- e-katılımın bir gerekliliği olan, vatandaşların karar alma ve uygulama süreçlerine 
katılımını ve politika oluşturma süreçlerine dâhil olmasını içeren uygulamaların oldukça az 
olduğu görülmektedir. Ayrıca, idareye yapılan başvuruların veya sonuçların paylaşılmadığı, 
tek taraflı bilgilendirmenin ve politik propagandanın hâkim olduğu görülmektedir. 
e- hizmet ve uygulamaların kamu kurumlarında aktif olarak kullanılmasıyla birlikte, dünyada 
ve Türkiye’de kamu kurumlarına ait web sitelerinin değerlendirildiği çok sayıda teorik ve 
ampirik çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda mevcut web sitelerinin uygunluk ve 
işlevselliklerinin değerlendirilmesinin yanı sıra geliştirilmelerini de sağlayıcı öneriler yer 
almaktadır. ( Tanyıldızı ve Karatepe, 2011; Aktel, 2009, Naralan, 2008; Yayınoğlu ve ark. 
2007; Yıldırım ve Öner, 2004; Kaya Bensghir, 2000; Reddick, 2005; Reddick, 2006; Evansa 
ve Yen, 2006; Jong ve Lentz, 2006; Yannas ve Lappas,  2007; Miranda ve Banegil, 2009; Al-
wazir ve Zheng, 2014).  
 
4. METODOLOJİ 
 
Araştırmada, Türkiye’nin üç büyük şehri olan İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir 
Belediyelerine ait resmi kurumsal web siteleri içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. İçerik 
analizi, eldeki yazılı bilgilerin temel içeriklerinin ve bunların içerdikleri mesajların 
özetlenmesi, belirtilmesi işlemidir. Diğer bir ifadeyle içerik analizi, metinlerin düzenlenmesi, 
sınıflandırılması, karşılaştırılması ve metinlerden teorik sonuçlar çıkarılmasını kapsayan bir 
araştırma tekniğidir (Cohen vd., 2007:98). Aynı zamanda bu yöntem, belirli kurallara dayalı 
kodlamalarla bir metinin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği, 
sistematik, yinelenebilir bir yöntemdir (Büyüköztürk, vd., 2009:269).  
Çalışmada, Türkiye’nin nüfus bakımından üç büyükşehrinin web siteleri Ocak-Şubat 2016 
tarihlerinde, aynı bilgisayardan giriş yapılarak incelenmiştir. Çalışmanın gerçekleştirildiği 
dönem itibariyle, yönetimsel açıdan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri Adalet ve 
Kalkınma Partisi’ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi ise Cumhuriyet Halk Partisi’ne bağlıdır. 
İçerik analizinde elde edilen sonuçlar kurumların bağlı bulundukları partiler de gözünde 
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tutularak değerlendirilmiş, yönetimsel farklılığın web sitesi uygulamalarında farklılığa yol 
açıp açmadığı yorumlanmıştır.  
 
5. ANALİZ VE BULGULAR 
 
Çalışmada Nural İmik Tanyıldızı ve Selma Karatepe’nin (2011) konuyla ilgili geliştirmiş 
oldukları kodlama cetveli kullanılmıştır. Kullanılan kodlama cetveliyle ilk olarak, çalışmaya 
dâhil edilen web sitelerinin  “biçimsel özellikleri” incelenmiştir. Biçimsel özellikler, siteye 
erişim, genel görünüş ve kullanım kolaylığı olarak üç kategoriye bölünmüştür. İkinci olarak 
web sitelerinin pazarlama ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yerine getirip getirmediğini test 
etmek amacıyla “tanıma-tanıtma” özellikleri değerlendirilmiştir. Gelişen teknoloji ve 
gözlemlenen yaygın uygulamalar dikkate alınarak, orijinal kodlama cetvelinin “biçimsel 
özellikler” bölümüne, “hızlı menü var mı?” sorusu eklenmiştir. “Tanıma- Tanıtma” bölümüne 
ise, “kent rehberi var mı?”, “kurumla ilgili bilgi vermek için vatandaşı mail listesine kaydetme 
uygulaması var mı?”, “sosyal medya kullanımı var mı, varsa sosyal medya adresleri verilmiş 
mi?” ve “kuruma ait mobil uygulamalar var mı?” soruları eklenmiş ve analiz 
gerçekleştirilmiştir. 

 
Tablo:1 Web Sitelerine Ait Biçimsel Özellikler 

 

Sİ
T

E
Y

E
 E

R
İŞ

İM
  ANKARA İSTANBUL İZMİR 

Google ve Yandex arama motorlarına 
yazıldığında site bulunabiliyor mu? 

Evet Evet Evet 

Google ve Yandex arama motorlarında 
arandığında site kaçıncı sırada yer 
alıyor?  

İlk sırada İlk sırada İlk 
sırada 

Sitenin yüklenme süresi ne kadar? 1 saniye 1 saniye 1 saniye 

G
E

N
E

L
 G

Ö
R

Ü
N

Ü
Ş 

Ana sayfa sade, açık ve anlaşılır mı?  Evet Hayır  Evet 
Sayfalarda renk kullanımı var mı? Var Var Var 
Zemin Rengi  Gri Turuncu Mavi- 

Beyaz 
Fon müziği var mı?  Yok Yok Yok 
Sayfalar arası uyum var mı? Var Var Var 
Sayfa uzunluğu var mı? Var Var Var 
Sayfa kenar boşlukları var mı? Var Var Var 
Fotoğraf kullanımı  Var Var Var 
Sayfadaki butonlar aktif mi? Evet Evet Evet 
Sayfalarda ikon ve banner yoğunluğu 
uygun mu? 

Uygun Uygun Uygun 

Yazılar okunabilir bir yazı karakteri ve 
punto büyüklüğü ile yazılmış mı?  

Evet Evet Evet 

Sitedeki yazılar, resimler ya da diğer 
grafikler dengeli ve göze hoş gelen bir 
biçimde mi?  

Evet Hayır Evet 

Yazıların arka planında metni okumaya Hayır Hayır Hayır 
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engel olan renk ve desenler kullanılmış 
mı?  
Sitede gereksiz resim, görüntü, yazı ve 
linklere yer verilmiş mi?  

Hayır Kısmen Hayır 

K
U

L
L

A
N

IM
 K

O
L

A
Y

L
IĞ

I 

Ana sayfada site haritası var mı?  Var Yok Var 
Ana sayfadan diğer linklere ulaşmada 
sıkıntı var mı?  

Hayır Hayır Hayır  

Sayfalar arası geçiş-bağlantı var mı? Var Var Var  
Her sayfada bir ana sayfa bağlantısı var 
mı?  

Var Hayır Var  

Arşiv / Arşive ulaşma imkânı var mı? Var Var Var  
Site içi arama motoru var mı?  Var  Var Var 
Hızlı menü linki var mı? Yok Yok Var 
Sayfadan çıktı alma imkânı var mı? Var Var Var 
Dil seçim olanağı  Var 

 
Var 

 
Var 

 
Sitede her pencerenin başlığı var mı?  Var Var Var 
Site üzerinden online işlem 
gerçekleştirilebiliyor mu? 

Evet Evet Evet  

 
İlk kategori olan “Siteye Erişim” içinde yer alan ifadeler değerlendirildiğinde her üç 
büyükşehrin web sitelerinde de bir eksiklik bulunmamıştır. Web siteleri Google ve Yandex 
arama motorlarında ilk sırada yer almaktadır ve sitelerin yüklenme hızı oldukça yüksektir.  
Biçimsel özellikler “Genel Görünüş” kategorisinde değerlendirildiğinde ise, bazı ifadelerde 
şehirlerarası farklılıklar ve birbirleriyle mukayeseli olarak eksiklikler saptanmıştır. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesine ait web sitesi açıklık ve sadelikten uzak olup, sitede yer alan bazı 
yazı, resim ve grafiklerin göz yorduğu, anlaşılabilirliği olumsuz biçimde etkilediği 
görülmektedir. Sitede yer alan bazı resim ve yazıların gereksiz olması bu durumda etkilidir. 
Kalabalık bir ana sayfasının olması, yorucu ve karmaşık bir görünüme sebebiyet vermiştir. 
Diğer iki belediyeye ait web siteleri bu bakımdan sade, açık ve anlaşılırdır. Gereksiz resim ve 
yazı kullanımları olmadığından göze hoş gelen, dengeli bir tasarımları olduğu söylenebilir. 
Her üç sitede de zemin rengi kullanımı mevcut olup, Ankara’nın sitesinde gri rengi, 
İstanbul’un sitesinde turuncu rengi ve İzmir’in sitesinde ise açık mavi- beyaz renkleri zemin 
rengi olarak kullanılmıştır. Ankara’da şehirle de bütünleşen gri renginin kullanılması, 
İzmir’de ise açık ve güneşli bir gökyüzünü temsil eden açık mavi- beyaz renklerinin tercih 
edilmesi bilinçli tercihler olabileceği gibi, karar vericilerin/tasarımcıların bilinçaltı tezahürleri 
de olabilir. Her üç şehrin sitesinde de fon müziği kullanımı yoktur. Sayfalar arası uyum, sayfa 
uzunluğu, sayfa kenar boşluğu, fotoğraf kullanımı, sayfalardaki butonların aktifliği gibi genel 
görünümü etkileyen özellikler her üç şehrin web sitesinde de mevcuttur ve uygundur.  
Web siteleri “Kullanım Kolaylığı” bakımından değerlendirildiğinde ise, ana sayfadan linklere 
ulaşmada ve sayfalar arası geçiş yapmada her üç site için de sorun yoktur. Ancak İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne ait web sitesinde her sayfadan ana sayfaya geçiş linki 
bulunmamaktadır. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ana sayfasında site haritası da 
bulunmamaktadır. Site içi arama motoru her üç sitede de mevcut olup, “hızlı menü ” linki 
yalnızca İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait web sitesinde bulunmaktadır. Her üç sitede de 
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online belediyecilik işlemleri gerçekleştirilebilmekte olup, sayfalarından kolayca çıktı 
alınabilmektedir. Kullanım kolaylığı kategorisinde değerlendirilen bir diğer özellik ise 
sitelerdeki dil seçeneğidir. Bu özellik aynı zamanda halkla ilişkiler faaliyeti olarak “tanıtma” 
kategorisinde de değerlendirilebilir. Sitelerin dil seçeneği uygulamalarına bakıldığında 
tamamının bu uygulamayı kullandıkları görülmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi 
İngilizce, Fransızca, Arapça ve Rusça; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ana sayfasında 
İngilizce, şehir rehberi ve şehre bakış linklerinde ise İngilizce’ye ek olarak Rusça, Almanca, 
Fransızca ve Arapça; İzmir Büyükşehir Belediyesi ise yalnızca İngilizce dillerini seçenek 
olarak sunmaktadırlar. İzmir’in yabancı turistler açısından Türkiye’deki güçlü çekim 
merkezlerinden biri olduğu göz önüne alındığında, dil seçeneklerinin sınırlı oluşu (Türkçe- 
İngilizce) bir eksiklik olarak belirtilebilir. 
 

Tablo:2 Web Sitelerine Ait Tanıma- Tanıtma Özellikleri 

  ANKARA İSTANBUL İZMİR 

T
A

N
IM

A
 

Anket var mı? Var Var Var 
Telefon, faks ve e-mail bilgileri var mı? Var Var Var 
Şikâyet ve istek hattı var mı? Var Var Var 
Dilek ve istek takip formu var mı? Var Var Var 
Bilgi edinme linki var mı? Var Var Var 
Başkana direkt mesaj gönderme olanağı var mı? Var Yok Yok 
Ziyaretçi sayısı belirtiliyor mu? Hayır Hayır Hayır 

T
A

N
IT

M
A

 

Kurumun adı, logosu var mı? Var Var Var 
Kurumun yapılanması hakkında bilgi var mı? Var Var Var 
Kurumun sorumlulukları ve amaçları hakkında 
bilgi var mı? 

Var Var Var 

Kurum yöneticileri hakkında bilgi var mı? Var Var Var 
Kurumun alt birimleri ve bu birimlerin görevleri 
hakkında bilgi var mı?  

Var Var Var 

Kurum ile alakalı mevzuat hakkında bilgi var mı? Var Var Var 
Kurumun sunduğu hizmetleri açıklayıcı sayfalar 
var mı? 

Var Var Var 

Kurumun üretmekle yükümlü olduğu her tür rapor 
ve istatistiksel bilgiye ulaşılabiliyor mu? 

Var Var Var 

Basında kurum ile ilgili çıkan haberlere yer 
veriliyor mu? 

Var Var Var 

Çalışanların iletişim bilgileri var mı? Var Var Var 
Şehre ulaşım bilgileri var mı? Var Var Var 
Ulaşım haritası var mı? Var Var Var 
Bütçe stratejik planına ulaşılabiliyor mu? Var Var Var 
İldeki turistlik yerler hakkında bilgi var mı? Var Var Var 
Kent rehberi var mı? Var Var Var 
“Sıkça sorulan sorular” sayfaları var mı? Yok Var Var 
Kurumla ilgili bilgi vermek için vatandaşı mail 
listesine kaydetme uygulaması var mı? 

Var Yok Yok 

Sosyal medya kullanımı var mı varsa sosyal medya 
adresleri verilmiş mi? 

Var Var Var 

Kuruma ait mobil uygulamalar var mı? Var fakat 
site içinde 

kolay 
ulaşılabilir 

Var Var 
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Kodlama cetvelinin ikinci bölümünde web sitelerinin “Tanıma-Tanıtma Özellikleri” nin 
değerlendirilmesini sağlayacak olan ifadeler yer almaktadır. Bu ifadelere verilen cevaplar 
neticesinde, belediyelerin kendilerine ait web siteleri aracılığıyla, vatandaşı yeterince tanıyıp 
tanıyamayacağı ve kendini vatandaşa etkin biçimde tanıtıp tanıtamayacağına dair yargıya 
varılabilecektir. Kodlama cetvelinin orijinalinde bulunan ifadelere yenileri eklenmiştir. 
Bilhassa tanıma ve tanıtma faaliyetlerinde önemi yadsınamaz olan iletişim araçlarının 
gelişimi, bu çalışmadan sonraki dönemlerde de cetvele her geçen gün yenisinin eklenmesini 
sağlayacaktır. Çalışma itibariyle cetvele yeni eklenen ifadeler ise; “dilek ve istek takip formu 
var mı?” (tanıma bölümü için), “kent rehberi var mı?”, “kurumla ilgili bilgi vermek için 
vatandaşı mail listesine kaydetme uygulaması var mı?”, “sosyal medya uygulaması var mı, 
varsa sosyal medya adresleri verilmiş mi?” ve “kuruma ait mobil uygulama var mı?” (tanıtma 
bölümü için) olmak üzere 5 adettir.  
Üç büyük şehrin web siteleri incelendiğinde, tanıma bölümü içinde yer alan, anket 
uygulaması, telefon, mail bilgileri, şikâyet istek hattı ve yapılan şikâyet ve isteklerin takibini 
sağlayan uygulamalar ve bilgi edinme linklerinin bulunduğu saptanmıştır. Ancak başkana 
direkt mesaj gönderme olanağı yalnızca Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde mevcuttur. 
Ayrıca, geçmişte hemen her kamu kurumunun web sitesinde rastlanan “ziyaretçi sayısı” 
linkine, üç büyükşehrin sitesinde de yer verilmemiştir. 
Tanıtma bölümünde yer alan ifadeler değerlendirildiğindeyse; tanıtımı sağlayan genel 
uygulamalarda her üç belediyenin de başarılı olduğu söylenebilir. Kurumun adı, logosu, 
yapılanması, sorumluluk ve amaçları, kurumun yöneticileri, alt birimleri ve görevleri, 
çalışanlara ait iletişim bilgileri, bütçe stratejik planları, sunulan hizmetler, kurumla ilgili 
mevzuata dair ve istatistikî bilgiler,  basında çıkan kurumla ilgili haberler, şehre ulaşım 
bilgileri ve ulaşım haritaları, illerdeki turistik yerler ve illere ait kent rehberleri, sosyal medya 
kullanımı gibi konularda eksiklik saptanmamıştır. Bununla birlikte, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin web sitesinde “sıkça sorulan sorular” bölümüne yer verilmemiş olup, diğer iki 
belediyede bu bölüm mevcuttur. Her üç belediyede de kuruma ait mobil uygulamalar 
kullanılmaktadır ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin web sitesinde bu uygulamalara 
kolay ulaşılabilir bir biçimde bilgi verilmediği dikkat çekmektedir. Yapılan inceleme 
esnasında dikkatli bir aramadan sonra bu bilgiye ulaşılabilmiştir. Bu durum vatandaş 
açısından da uğraştırıcı olabilecektir. Kurumla ilgili bilgi vermek için vatandaşı mail listesine 
kaydetme imkânı ise yalnızca Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde mevcuttur.  
 
6. SONUÇ 
 
Tanıma ve tanıtmayı esas alan halkla ilişkiler faaliyetlerinin kamu sektörü uygulamalarında, 
tanıtmaya ağırlık verildiği göze çarpmaktadır. Özel sektörde ise hedef kitlenin tanınması, 
geliştirilecek ürün ve hizmetlerin talebinde yoğunluk sağlanması açısından son derece 
önemlidir. Bir başka ifadeyle, hedef kitlenin özellikleri ne kadar iyi tanımlanırsa, ona uygun 
ürün ve hizmetler geliştirilebilir, tüketicinin kendine uygun olarak geliştirilmiş ürün ve 
hizmete talebi ise daha yüksek olur. Ancak kamu kurumlarında hedef kitleyi yani vatandaşı 

bir biçimde 
bilgi 

verilmemiş 
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tanıma ikinci planda kalabilmektedir. Kamu kurumlarının toplumsal yapıya uyum 
sağlamaktan ziyade toplumsal yapı inşaa etmede daha baskın oldukları önermesi, bu durumu 
açıklayıcı sebeplerden sayılabilir.  
Kamu hizmeti veren kurumlar içinde belediyeler şüphesiz önemli yere sahiptir. Verilen 
hizmetlerin mahiyeti kadar, bu hizmetlerden vatandaşın haberdar olması da önemlidir. Zira 
bilgi eksikliği çoğu zaman hizmet alımını olumsuz yönde etkilemektedir. Web siteleri 
belediyelerin hem sundukları hizmetleri tanıttıkları, aynı zamanda direkt olarak bu 
hizmetlerini vatandaşa sundukları mecralardır. Hizmet ayağından başka kurumsal tanıtım ve 
kurum imajı geliştirme gibi açılardan da web sitelerinden faydalanılmaktadır. Türkiye’de 
vatandaşlar arasında internet kullanımının yaygınlaşması ve e-devlet uygulamalarının 
teşvikinin de etkisiyle web sitesi bulunmayan büyükşehir belediyesi kalmamıştır.  
Bu çalışmada Türkiye’nin nüfus bakımından en büyük üç kentine ait belediyelerin web 
siteleri incelenmiş, web sitelerinin bilhassa halkla ilişkiler vazifelerini ne derece yerine 
getirdikleri belirlenen kıstaslara göre değerlendirilmiştir. İçerik analizi sonucunda 
gerçekleştirilen değerlendirmelerde şu sonuçlara ulaşılmıştır: 
  Üç büyükşehrin web siteleri biçimsel özellikler bakımından incelendiğinde siteye 
erişimde her üç belediyenin web sitesinde de sorun bulunmamıştır. Siteye erişim kriteri olarak 
Google ve Yandex arama motorlarında bulunma durumları ve sayfaların yüklenme hızları 
belirlenmiştir. Her üç belediyenin web sitesi de arama motorlarında ilk sıralarda yer almakta 
olup 1 saniye gibi kısa sürede yüklenebilmektedirler. Genel görünüm ve kullanım kolaylığı 
bakımından değerlendirme yapıldığındaysa, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin web sitesinde 
çeşitli eksiklikler saptanmıştır. Bilhassa resim, yazı ve grafiklerin site içinde dengesiz ve göz 
yorucu biçimde konumlandırılması genel görünüş açısından olumsuzdur. Bu durum kalabalık 
ve dağınık bir intibâ bırakmakta, aranılan haber ya da linkin bulunmasını güçleştirmektedir. 
Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri ise düzenli bir tasarıma sahiptir. Ek olarak İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin web sitesinde site haritası ve hızlı menü linkleri de 
bulunmamaktadır. Genel görünümdeki eksikliğe bu eksikliklerin eklenmesi aradığını bulma 
konusunda vatandaşa ilave bir zorluk yaratabilecektir.  Belediyelerin yönetimleri siyasi 
partiler bazında ele alındığında, İstanbul ve Ankara, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ise Cumhuriyet Halk Partisi’ne bağlıdır. Web siteleri genel görünüş ve 
kullanım kolaylığı bakımından değerlendirildiğinde, eksiklik ya da uygunluk bakımından 
partiler arası fark yaratan bir ilişki saptanmamıştır.  
  Üç belediyeye ait web siteleri tanıma ve tanıtma özellikleri bakımından 
incelendiğindeyse, belediye web sitelerinin baz alınan kriterleri büyük ölçüde yerine 
getirdikleri saptanmış olup, bununla beraber bazı eksiklikler de göze çarpmıştır. Tanıma 
kategorisinde yer alan ziyaretçi sayısı üç web sitesinde de bulunmamaktadır. Kurumsal web 
sitelerinde ziyaretçi sayısı belirtilmesinin geçmiş yıllara oranla daha az rastlanan bir uygulama 
haline gelmesi bu duruma etken olabilir. Türkiye’deki diğer büyükşehirlerin belediyelerine ait 
web siteleri de incelendiğinde, yalnızca Hatay ve Mersin’de ziyaretçi sayısına yer verildiği 
gözlenmiştir. Başkana direkt mesaj gönderme olanağı ise yalnızca Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin web sitesinde bulunmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih 
Gökçek’in aktif sosyal medya kullanımı ve etkileşimci iletişimi dikkate alındığında web 
sitesinde bu olanağın bulunması şaşırtıcı karşılanmamıştır. Tanıtma kategorisinde yer alan  
“Kurumla ilgili bilgi vermek için vatandaşı mail listesine kaydetme uygulaması” da benzer 
şekilde yalnızca Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait web sitesinde bulunmaktadır. Buna 
karşın “sıkça sorulan sorular” bölümüne, diğer iki büyükşehrin belediyelerin web sitelerinin 
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aksine Ankara’nın web sitesinde yer verilmemiştir. Ankara Büyükşehir belediyesinin web 
sitesindeki bir diğer eksiklik ise belediyeye ait mobil uygulamalar olmasına karşın, bu 
uygulamalar hakkında bilgi verilen bölümlerin, site içinde kolay ulaşılabilir bir biçimde 
konumlandırılmamış olmasıdır. 
 Her üç büyükşehir belediyesi ait web sitesinin de çalışmada analize tâbi tutulan 
kriterleri, gerek biçimsel özellikler, gerekse tanıma-tanıtma faaliyetleri kategorilerinde büyük 
ölçüde yerine getirdikleri saptanmıştır. Eksik oldukları kısımlar, yönetimsel olarak bağlı 
bulundukları siyasi partiler düşünülerek değerlendirildiğinde ise, partiler bazında dikkat çeken 
bir farklılığa rastlanmamıştır. Diğer bir ifadeyle, büyükşehir belediyelerinin Adalet ve 
Kalkınma Partisi ya da Cumhuriyet Halk Partisi’ne bağlı olmaları web siteleri tasarımlarından 
kaynaklı halkla ilişkiler uygulamaları üzerinde belirgin bir etki yaratmamaktadır. 
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L1’İ TÜRKÇE OLAN GENÇLERDE ALMANCA SÖZDİZİMİ EDİNİM 
SIRALAMASI* 

 
Mehmet Halit ATLİ** 

Öz 

Almancada Sözdizimi Edinim Sıralaması L2 edinimi çalışmalarında en yoğun araştırılan alanlardan biridir. 
Ancak var olduğu savlanan bu sıralamanın L1’i Ural–Altay dil ailesine mensup Türkofonlar ile diğer dil 
ailelerine mensup ediniciler arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı konusunda yeterince araştırma 
yapılmamıştır.  

Bu makalede, ilk önce bu konuya ilişkin şimdiye kadar yapılmış olan tartışma ve açıklamalar ile bu olguyu 
açıklamaya çalışan yaklaşımların sınırları belirlenmeye çalışıldı. Ardından Türkofon öğrenicilerin, 
psikodilbilimsel kavram bağlamında, erek dildeki sözdizimi edinimindeki üretim zorluklarına ilişkin sorunlar 
tanıtıldı ve arkasından Türkofon öğrenicilerde bu dildeki sözdizimi edinimi sıralamasına ilişkin yapılmış olan 
süreli bir araştırmanın verileri ışığında bir sonuca ulaşılmaya çalışıldı. Araştırma sonucunda Türkofon DaF 
öğrenicilerinin erek dildeki sözdizimi edinim sıralamasının bireysel bir biçimde gerçekleşmediği, dışarıdan 
yapılan girişimlerden az etkilenen gerçek bir doğal edinim sıralamasının varlığı tespit edildi. 

Anahtar Sözcükler: L2, Almanca Sözdizimi Edinimi, Sözdizimi Edinim Sıralaması, L1’i Türkçe Öğreniciler 

THE GERMAN ‘SYNTAX ACQUISITION SEQUENCE’ IN YOUTH WITH L1 TURKISH 

Abstract 

The German syntax acquisition sequence is one of the most deeply researched areas of L2. However, there are 
no researches about whether there are significant differences between the syntax acquisition sequence of L1 
with Ural-Altaic language family members and with members of the other language families.   
In this article, primarily we discussed about syntax acquisition sequence and expounded the limit of this area 
and tried to explain the approaches of L2. After that we introduced the problems with related of difficulties of 
German syntax acquisition by Turkophone learners in context with psycholinguistic. And afterwards we tried 
to reach a conclusion in the light of same output data, which we have collected within a predetermined period 
by Turkophone learners. We have reached regarding these output data in syntax acquisition sequence by 
Turkophone learners following conclusions: The acquisition of grammatical subject in the target language by 
Turkophone DaF students occurs with both individually and non-individually acquisition sequence which is 
less affected from external intervention. 
 
Keywords: L2, Acquisition Of German Syntax, Syntax Acquisition Sequence, Turkophone Learner 
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doktora tezinden üretilmiştir.  
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GİRİŞ 

Bu çalışmanın konusu dilbilgisi kurallarının yabancı dil derslerinde öğrenebilirliği ve 
öğretebilirliği arasında bir ilişkinin olup olmadığıdır. Şayet bu ikili arasında bir ilişki tespit 
edilirse, öğretilen dilbilgisi derslerinin neden bu kadar başarısız olunduğu sorusuna belki bir 
cevap bulunabilir. İkinci dil (L2) edinim bilimcileri, uzun yıllardır bu iki kavram arasındaki 
ilişkiyi, bir başka anlatımla L2’nin doğasına uygun bir edinim sıralamasının olup olmadığı, 
varsa bunu tespit etmek ve erek dilin girdilerini (Input) bu sıralamaya bağlı kalınarak 
öğrenicilere verilmesi gerektiği konusunda çalışmalar yapmaktadırlar. Birçok dilbilimci, L2 
öğrenicilerinin nitel ve nicel açıdan yüksek kalitede yeterli miktarda L2 girdisine maruz 
kalmaları başarılı bir L2 edinimi için ‘olmazsa olmaz’ kabul etmekle birlikte, öğreniciye 
verilen L2 girdisinin öğrenici tarafından nasıl içselleştirildiği (Intake), öğrenicinin L2 girdisini 
hangi işlemleme sonucunda edindiğinin bilinmesinin de L2 edinimi için önemli olduğu 
hususunda hemfikirdirler. 

Ancak şunu öncelikle belirtelim ki, doğal L1 edinimi ile sistematik öğretilerek 
öğrenilen/edinilen L2 edinimi arasındaki en önemli etken zaman faktörüdür. Dolayısıyla L2 
öğreticisi için önemli olan zaman faktörünü L2 edinicisinin yararına kullanmasıdır. Bunun 
için de L2 öğreticisinin, L2 edinicisinin erek dilde uyguladığı dil işlemleme stratejisine uygun 
bir yöntemi geliştirmesi, bir başka anlatımla erek dilin doğasına uygun bir dil öğretme 
sıralamasını izlemesi L2 edinicisinin yararına olacağıdır. Ne var ki, herhangi bir L2’nin 
sorunsuz ve hızlı öğrenilmesi/edinilmesi için var olan doğal edinim sürecinin dışarıdan 
yapılacak girişim ile değiştirilip değiştirilemeyeceği, değiştirilecekse de insanlığın yararına 
nasıl dönüştürüleceği tam olarak bilinmemektedir. Oysaki konu ile ilgili yapılan 
araştırmaların sonuçlarına bakıldığında, L2 ediniminin bu doğal süreç hakkında sahip 
olduğumuz bilgi ile yakından ilintili olduğu hatta koşut olduğu söylenilebilir. 

Bununla birlikte L2 ediniminde dilbilgisinin öğretilip öğretilmemesi konusunda da 
birbirine zıt denebilecek kadar faklı yaklaşımların olduğunu söylemek gerek. Zira bir taraftan 
sıfır dilbilgisi durumunu güdüleyen araştırmaların yanı sıra, yönlendirmeli dilbilgisi eğitimi 
alan öğrenicilerle doğal eğitim alan öğrenicilerin edinim sırasının ve başarı düzeylerinin 
karşılaştırılmasına yönelik değişik çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Long, 1983; Pica, 1983). 
Bu çalışmaların sonuçlarına göre, dilbilgisi eğitim alan öğrenicilerle sıfır dilbilgisi eğitimi 
alan öğrenicilerin dilbilgisel biçimleri edinim sıralarının aynı olduğunu, dilbilgisi eğitimi alan 
öğrenicilerin dilbilgisel edinç ve başarı düzeylerinin doğal eğitim alan öğrenicilerin edinç ve 
başarı düzeylerine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir  (Ellis, 2001, 2006). Diğer 
yandan, L2 eğitimi ve öğretimi programlarına yönelik olarak gerçekleştirilen deneysel 
çalışmaların (Harley & Swain, 1984; Lightbown, 1993) bulgularına göre, yönlendirmeli 
dilbilgisi eğitimi alan öğrenicilerin bazı dil ögelerinin ediniminde beklenen yeterliğe 
ulaşamadıkları ve doğru dil kullanımında istenilen düzeye erişemedikleri ortaya konulmuştur. 
Bunun yanı sıra, yalnızca anlaşılır girdinin sunulduğu ve sınıf içi etkileşime dayalı iletişimci 
öğretim programlarında öğrenicilerin bir tür karma dil (pidgin) geliştirdikleri ve akademik 
beceriler kazanamadıkları gözlemlenmiştir (Harley & Swain, 1984; Lightbown, 1993; akt. 
Peçenek). 

VanPatten (2011), bir dilin sözdizimsel derin yapısının belirtik bir biçimde L2 
edinicisine öğretilemeyeceğini, dilbilgisi öğretimi yolu ile başarılı bir L2 ediniminin 
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gerçekleşeceğini düşünmenin akıllıca bir davranış olmadığını söyler. Bununla birlikte belirtik 
öğretmenin ne olduğu ve örtük öğrenme kavramından nasıl ayrılması gerektiği hususunda bir 
uzlaşının olmadığı gibi hangi dilbilgisi kurallarının hangi yönteme ve sıralamaya göre 
öğretilmesi gerektiği konusunda da bir görüş birliğinin olmadığını görmekteyiz. Bu konuda en 
yaygın olan görüş; basit, tanınması kolay belirtik dilbilgisi kurallarının erkenden 
öğrenilebileceği gibi yoğun bir alıştırma sonrasında bu tür dilbilgisi kurallarının 
içselleştirilebileceği (bkz. Diehl et al. 2000); karmaşık, tanınması kolay olmayan, belirsiz ve 
tartışmalı dilbilgisi kurallarının ise yalnızca örtük biçimde edinilebileceğidir (Hulstijn & De 
Graaff, 1994). Diğer bir görüşe göre ise L2 edinicisin edinimine yardımcı olmak için 
karmaşık, tanınması kolay olmayan belirsiz dilbilgisi kurallarının L2 öğrenicisine üçüncü bir 
kişi tarafından açıklanması gerektiğidir (Hulstijn & De Graaff, 1994). 

Ancak şunu artık kesin biliyoruz ki, öğretilen hiçbir şeyin –ister örtük ister belirtik 
olsun- öğreniciye zorla içselleştirilemeyeceğimizdir.  L2 öğrenicilerin erek dildeki girdileri 
içselleştirmelerinde birçok iç ve dış faktör önemli rol oynar. L2 girdilerinin 
içselleştirilmesinde rol oynayan faktörlerin birçoğu bireysel olup kişiden kişiye 
değişebilmektedir. 

Almancada Sözdizimi Edinimine İlişkin Görüşler 

80’lerden beri yapılagelen L2 edinim araştırmaları, L2 öğrenicilerinde Almancadaki 
sözdizimi edinimi gelişiminin belirli bir düzen ve sıraya göre gerçekleştiğini ortaya 
koymuşlardır (bkz. Clahsen, Meisel & Pienemann, 1983; Pienemann, 1984, 1998, 2005; 
Felix, 1982; Diehl et al., 2000). Bu araştırmaların ulaştığı sonuca göre Almancanın L2 olarak 
edinimi aşağıdaki sıralamaya göre gerçekleşmektedir: 

Tablo 1: L2 Olarak Almancanın Sözdizimi Edinimi Sıralaması 

Aşama I: ÖYN (Özne-Yüklem-Nesne) 
Ich gehe morgen ins Kino. 

Aşama II: Zarfın başa getirilmesi 
*Morgen ich gehe ins Kino 

Aşama III: Tümce ayracı2 
Ich bin gestern ins Kino gegangen. 

Aşama IV: Ters dizim (Eylem-Özne) 
Morgen gehe ich ins Kino. 

Aşama V: ÖNY3 

                                                           
2 Almancada bir tümcenin yüklemi birden çok eylemden meydana geliyorsa, o tümcenin eylemi birleşik bir 
eylemdir (Alm. Verbalkomplex). Yüklemi birleşik eylem olan tümcelerde birbirinden ayrılabilen eylem (Alm. 
trennbares Verb) vardır ve bu tümceler için tümce ayracı (Alm. Satzklammer)’ndan söz edilir.  Bu tür 
tümcelerde ayrılan eylemin yalnızca birinde çekim yapılır, diğerinde yapılmaz.  Çekimli eylem tümce ayracının 
solunda, çekimsizi sağında yer alır. Tümce analizi yapılırken tümcenin başı (Alm. Vorfeld), ortası (Alm. 
Mittelfeld) ve sonu (Alm. Nachfeld) olmak üzere üç kısma ayırarak çözümleme yapılır (DUDEN, 2005:874). 
3 Almancada tümceleri yapı bakımından iki ayrı gruba ayırmak mümkündür: Birincisi; bir özne ve eylem/eylem 
öbeğinden oluşan ve metin içerisinde bağımsız kullanılan birimlerdir. Bu özelliklere sahip birimlere temel tümce 
(Hauptsatz) denir. İkincisi; bir birleşik tümce içerisinde bulunup bağımsız olmayan, başka ögelere bağlı olan 
tümceciktir. Bu tür tümceler metin içerisinde bağımsız birer birim olarak değil, birer tümce ögesi olarak 
kullanılır. Temel tümceler metnin temel yapı taşlarıdır, ötekiler ise o temel yapı içerisinde yer alan birer alt 
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… weil ich morgen ins Kino gehe. 
Bu tabloya göre, yetişkin Almanca L2 edinicilerinin edindikleri ilk sözdizimsel yapı 

ÖYN yapısıdır. L2 öğrenicileri, bu aşamadan sonra tümcenin asıl ögelerinin yerlerini 
değiştirilerek yeni bir sözdizimsel yapının söylenebileceğini, ancak tümce ögelerinin 
yerlerinin değiştirilmesiyle yeni sözdizimi sıralamasının nasıl olacağını bilmemektedirler. Bir 
başka anlatımla I. aşamada kullanılan ÖYN yapısı II. aşamada da muhafaza edilerek normdışı 
sözdizimsel tümce üretilmeye devan edilmektedir. Öğreniciler, ilk defa III. aşamadan itibaren 
çekimli eylem ile çekimsiz eylemi aynı anda bir tek tümce içerisinde kullanılabilmekte ve 
bunları birbirinden ayırt edebilmektedirler. Bundan sonra gerçekleşecek olan sözdizimsel yapı 
tümce ögelerinin yerlerinin değiştirilmesiyle normlara uygun ters dizimli tümcelerin 
üretilebilindiği aşamadır. Edinimi en son gerçekleşen sözdizimsel yapı ise yan tümcelerde 
çekimli eylemin tümcenin son pozisyonunda kullanılmasıdır ki, bu da gerçekleşecek olan en 
son aşamadır. 

Ayrıca Almancadaki olumsuzluk partikeli (bkz. Felix (1982), sözdizimi (bkz. Clahsen, 
Meisel & Pienemann, 1983) ve Almancanın değişik dilbilgisi yapılarının edinimi üzerine 
yapılan birçok değişik çalışmalara göre (Tschirner, 1999;  Diehl et al. 2000) L2 edinim 
sıralaması dışarıdan yapılan girişimlerden sınırlı miktarda etkilenmekte ve edinim belirli bir 
düzen ve sıra içerisinde gerçekleşmektedir. Bütün bu çalışmalarda L2 edinimine dışarıdan 
yapılan girişimlerin edinim sürecini hızlandırarak kısaltabileceği, ancak edinim aşamalarında 
var olan doğal edinim sıralamasındaki aşamalar arasında bir kaymaya veya değişikliğe neden 
olamayacağı yönündedir (bkz. Clahsen, 1983; Pienemann, 1984; 1998; 2005). 

Clahsen ve diğerleri (1983: 38) tablo 1’deki edinim sıralamanın Almancayı öğrenen 
bütün öğreniciler için geçerli olduğunu belirtirler. Clahsen (1983), öğrenicilerin a) L1’leri; b) 
yaşları; c) edinme bağlamı (yönlendirmeli/yönlendirmesiz); d) kültürleri vb. farklılıklara 
bakılmaksızın bu sıralamanın herkes için geçerli olduğunu ifade eder. Hatta Pienemann (1984, 
1998, 2005), Öğretebilirlik Teorisi (Teachability-Theory) ve İşlemleme Teorisi 
(Processability-Theory)’inde bu sıralamanın mantıksal bir içerme içerdiğini, [yani örneğin II. 
aşama (burada zarfın başa getirilmesi) edinilmeden III. aşamanın (burada tümce ayracı) 
kesinlikle edinilemeyeceğini] ve dışarıdan yapılan girişimlerden hiçbir şekilde 
etkilenmediğini ileri sürer (Pienemann, 1997; 2005). 

Clahsen/Meisel/Pienemann (1983)’a göre Almancanın L2 olarak edimindeki aşamalar 
arasında uygulanan stratejiler ise şunlardır: 

1. Doğal Sözdizimi Stratejisi (Canonical Order Strategy): Bu stratejinin dilsel 
çıktılarında I. (ÖYN) ve II. (zarfın başa getirilmesi) aşamanın belirtkeleri kullanılır Her iki 
aşamada da anlamsal birlikteliği olan ögelerin çalkalanmasına4(İng. scrambling)  izin 
verilmemektedir. 

                                                                                                                                                                                     
birimlerdir. Üst yapının bir alt birimi olan tümceler, yan tümce (Nebensatz) olarak adlandırılır ve yan tümcelerde 
eylem son pozisyonda kullanılır (DUDEN, 2005:1028). 
4 Çalkalama (scrambling) terimi ilk kez Ross (1967) tarafından kullanılmıştır. Ross, çalkalamayı aynı tümce 
içinde bulunan iki kurucu ögenin yeniden dizimine olanak sağlayan sözdizimsel ve biçimsel bir kural olarak 
belirler. Çalkalamanın hangi olgusal görünümleri kapsadığı konusunda tam bir uzlaşma bulunmasa da, genellikle 
özgür sözcük dizilişinin pek çok görünümü bu olgunun kapsamında görülür (bkz. Yavuz, 2012). 
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2. Baş/Son Stratejisi (Initilization/Finilisation Strategy): Bu stratejide çalkalama 
tümcenin yalnızca başında ve sonunda yapılmaktadır. Bu da ZISA-Projesinde III. aşamaya 
denk gelir. Örn.: alle Kinder muss die Pause machen. 

3. Yan Tümce Stratejisi (Subordinate Clause Strategy): Bu stratejide çalkalama yalnızca 
ana tümcede yapılır, yan tümcede çalkalama yapılmaz. Böylece L2 ediniminde IV. aşamaya, 
yani tümcede ters dizime (Inversion) geçilmiş oluyor. Örn.: dann hat sie wieder die Knocht 
gebringt (Slobin, 1973:153). 

Yukarıda anılan dil işleme stratejilerinin kolaydan zora doğru bir değişim ve gelişim 
içerisinde olduğu görülmektedir. 

Ancak son yıllarda yapılan çalışmaların birçoğunda tablo 1’de gösterilen Almancanın 
sözdizimi edinim sıralamasında ve edinim sürecinde uygulanan stratejilerin belirlenmesinde 
birçok faktörün önemli rol oynayabileceği (örn.: yaş, öğrenicinin L1 ve L2 hakkındaki dilsel 
bilgisi, belirtik ve örtük öğrenme vb.), bu faktörlerin sözdizimi edinim sıralamasında da 
değişikliğe yol açabileceği yönündedir (bkz. Diehl et al. 2000; Thoma & Tracy, 2006; 
Edmondson, 2001; Murphy 2003; Bohnacker, 2006; Dentler, 2000; Marx, 2000). 

Yaşın L2’de Sözdizimi Edinimi Gelişimine Etkisi 

L2 ediniminde sözdizimi gelişimini etkileyen önemli etkenlerden biri kuşkusuz yaş 
faktörüdür. Thoma & Tracy (2006)’e göre 3-5 yaş aralığındaki küçük çocuklardaki erken L2 
edinimindeki sözdizimsel edinim sıralaması ile bu dili L1 olarak edinen çocuklar arasında 
anlamlı bir fark yoktur. 

Clahsen (1982)’a göre ise bu ikisi arasında anlamlı bir fark vardır: O’na göre 
Almancayı erken yaşta L2 olarak edinen çocuklar, sözdizimi  edinimi gelişiminde birinci 
aşamada (Aşama I-1) özne üretmekte, çekimsiz eylemi tümcenin son pozisyonunda 
kullanmakta ve NE yapısını (örn.: Auto fahren) en fazla tercih etmektedirler. Bundan sonra 
edinecek olan sözdizimsel yapı içerisinde bir tane birleşik eylem olan tümcelerin üretildiği 
aşama gelmektedir.  Ancak NE sözdizimsel yapısının kullanımına bu aşamada da (Aşama I-2)  
devam edilmektedir.  Bundan dolayıdır ki, Aşama I-1 için tümce ayracının kullanımından 
önceki aşama olarak tanımlamak daha yerinde olacaktır. Erken yaştaki çocukların Aşama 
III’te edindikleri sözdizimsel yapı birleşik eylemli tümcelerdir. Bunun için bu aşama için L1 
edinimi araştırmalarında özne-eylem uyumu edinimi olarak değerlendirilmektedir. Thoma & 
Tracy (2006), Almancadaki sözdizimi edinimindeki bu iki kuralın da üçüncü aşamaya ait 
olduğunu söylemiş olsalar da, her iki kuralın aynı anda edinildiği anlamına gelmemelidir. Zira 
Clahsen (1982)’a göre bu aşama yaklaşık olarak bir yıl süren bir aşamadır. Clahsen (1982),  
bundan sonra edinilecek olan aşamanın Aşama II-1 olduğunu, burada da ÖE yapısının en sık 
kullanılan yapı olduğunu, ters dizimi ediniminin bir sonraki aşamada gerçekleşeceğini söyler. 
Yine Clahsen (1982)’a göre erken yaş grubundaki çocukların en son edindiği sözdizimsel yapı 
yan tümcelerdir. 

Almancanın sözdizimi edinim sıralamasındaki bu farklılığın dahi iyi anlaşılması için 
Thoma & Tracy (2006) ile Clahsen (1982)’nın görüşleri aşağıdaki tabloda 
görselleştirilecektir. Böylece -ister L1 ister L2; ister erken yaşta isterse de ileri yaşta olsun- 
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Almancadaki sözdizimi edinim sıralamasın hangi aşamalardan geçerek gerçekleştiğini, 
aşamalar arasındaki benzerlikleri ve/veya farklılıkları görmek mümkün olacaktır. 

Tablo 2: Erken Yaşta Almancadaki Sözdizimi Ediniminin Gelişim Sıralaması (Thoma 
& Tracy 2006; Clahsen 1982). 

Yukarıdaki tablodan da (Tablo:2) anlaşıldığına göre Almanca sözdizimi edinimi aynı 
anda veya karmaşık bir düzen içerisinde değil; peyderpey, aşama aşama gerçekleşmektedir.  
Örneğin L2 öğrenicisi, Aşama II-2’yi aşmadan yan tümce üretemez. Ancak bu dili L2 olarak 
edinmek isteyen erken yaştaki çocuklar (3-5 yaş arası) ile ileri yaştaki çocuk ve yetişkinler (5 
yaş ve sonrası) ÖYN sözdizimli yapıların üretiminde aynı derecede eğimli değillerdir, zira 
erken yaştaki çocuklar için ilk etapta ÖNY sözdiziminin pek bir önemi yoktur. Buna karşın 
erken yaştaki çocuklar erek dilin sözdizimsel yapısına uygun tümce üretiminde kendilerinden 
yaşça büyük olanlardan daha başarılı, bir başka anlatımla daha çabuk ayak uydurmaktadırlar. 
Bunun yanında kimi ileri yaştakiler bazı sözdizimsel yapıları en son aşamada dahi 
edinememektedirler. 

Sözdizimi Ediniminde Önceden Bilinen Dil(ler)in Etkisi 

Bohnacker (2006), dil edinim sıralaması varsayımını destekleyen saha araştırmaları 
dikkate alındığında (bkz. Dentler, 2000; Marx, 2000; Sağın-Şimşek, 2007) önceden bilinen 
yabancı dil(ler)in L3 edinimi üzerinde etkisi olduğunu belirtir. Ona göre bir Türkofonun, 
örneğin Almancadaki yan tümcelerde ÖYN sözdizimsel yapıyı kullanılıyor olması, onun 
İngilizce sözdiziminden Almanca sözdizimine hatalı bir aktarım yaptığını göstermektedir. 
Bohnacker (2006), bu savını ispatlamak için ergenlik çağını geçmiş L1’i İsveççe olan iki 
farklı denek grubunun Almancadaki sözdizimi edinim sıralamasını karşılaştırır.  Denek 
grubundan biri L2 olarak İngilizceyi öğrenmiştir; ikinci grup ise Almanca onların ilk L2’sidir. 
Bohnacker (2006), daha önceden İngilizce öğrenmemiş olan grubun, bir başka deyişle ikinci 
denek grubunun Almancada ters dizim (Inversion) üretiminde hiçbir sorunla 
karşılaşmadıklarını, Almancayı L3 olarak öğrenen birinci grubun ise ters dizim üretiminde 
ÖYN eğilimli olduğunu tespit eder. Bohnacker (2006),  buradan yola çıkarak L1’den L2’ye 
aktarımın yaptığını kabul edenlere ve bunu yoğun bir şekilde tartışma konusu yapanlara (bkz. 
                                                           
5 İlk kez Clahsen ve arkadaşları tarafından ZISA-Modeli ismi altında ortaya konulmuş olan Almanca sözdizimi 
edinim sıralamasının sonuçlarının doğruluğu gerçekten çok çarpıcıdır; çünkü onların belirlemiş olduğu bu model 
farklı diller (Örn.: İngilizce) ve değişik dilbilgisi alanları (Örn.: biçimbilim) için de uygulanmış ve uygulanan 
birçok çalışmada bir edinim sıralamasının/gelişim aşamasının olduğu tespit edilmiş olup bu modelin doğruluğu 
onaylanmıştır (bkz. Ellis, 2006). 

 

 Clahsen (1982)’a göre5 Thoma ve Tracy (2006)’e göre 
Aşama I-1 NE NE Aşama I-2 NE (tümce ayracından önce) 
Aşama II-1 ÖEN 

Tümce ayracı E2  (ÖEN, tümce ayracı, ters dizim) Aşama II-2 Ters dizim 

Aşama III E’nin son pozisyonda 
kullanılması E’nin son pozisyonda kullanılması 
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Edmondson, 2001; Murphy, 2003; Ringbom, 1987; Williams & Hammarberg, 1998)  karşıt 
L1’den L2’ye aktarımın yapılmadığını, L2’den L3 yoğun bir aktarımın yapıldığını savlamanın 
daha doğru olduğunu ifade eder. 

Kanışımıza göre de önceden bilinen dil(ler)in ve öğrenicinin dilsel art alan bilgisinin, 
ister doğal ister yönlendirmeli yöntemlerle olsun, L2 sözdizimi ediniminin gelişiminde etkili 
olduğudur. Örneğin birçok araştırmacıya (bkz. Clahsen & Muysken, 1986;  Schwarz & 
Sprouse, 1996; Vainikka & Young-Scholten, 1994, 1996a, 1996b) göre L1’i Türkçe veya 
Korece olan öğrenicilerin Almancayı bir doğal edinim sıralamasına göre edindiklerini 
belirtmektedirler. “Ja, alles hier kaufen“ in Vainikka & Young Scholten 1996a:16 örneğinde 
olduğu gibi, L1’i Türkçe veya Korece olan öğreniciler, Almancada  (Ö)NY yapılı tümceleri 
üretmeye yatkın oldukları, özneyi çoğu kere eksiltili kullanmakta ve çekimsiz eylemi 
tümcenin son pozisyonunda kullanma eğilimindedirler.  Buna karşın L1’i Romanca olup 
anadili ÖYN dil grubundan olan öğrenicilerin Almancada ÖYN sözdizimli tümce üretmeye 
meyilli oldukları tespit edilmiştir (Clahsen & Muysken, 1986;  Schwarz & Sprouse, 1996; 
Vainikka & Young-Scholten, 1994, 1996a, 1996b). 

L1’ Türkçe ve Rusça olan çocuklar üzerinde yaptığı çalışmalarla ünlü Haberzettl 
(2005), genel anlamda L1’den L2’ye aktarım, aktarım türleri ve belirtileri konusunda bir 
çalışması mevcuttur. Bu çalışmasında Haberzettl,  L1’i Türkçe çocukların L2 olarak 
Almancada yan tümce üretiminde sorun yaşamadıklarını, L2’de yan tümce konusunda gerekli 
temel bilgilere sahip olduktan sonra erek dilde yan tümce üretiminde %100’e yakın bir norm 
içlilikten bahsedilebileceğini; buna karşın L1’i Rusça olan çocukların Almanca yan tümce 
üretiminde ÖYN yapısını kullanamaya meyilli olduklarını belirtir. Oysa yapı bilimsel 
bağlamda Türkçe Almancaya Rusçadan daha uzaktır. Buna rağmen L1’i Türkçe olan 
çocukların Almancada eylemi tümcenin son pozisyonunda kullanma yetisi açısından L1’i 
Rusça olan çocuklardan daha başarılı olduğunu belirtir (Haberzettl, 2005). Ancak Haberzettl 
(2005), L1’den aktarım yolu ile tamamen açıklanamayan, L2’nin sözdizimsel ediniminin 
öğrenicilerin L1’lerinden yapılan aktarım ile açıklamaya çalıştığı modelinin geçerliliğinin 
sınırlandırılması gerek. Zira bazı araştırmacılar çalışmalarında L1’i Türkçe olan öğrenicilere 
özgü yapılar olarak betimledikleri ÖYN yapısının L1’ Romence olan erken yaştaki L2 
edinicilerinde de benzer bir gelişim içerisinde olduğunu belirtirler (Clahsen & Muysken 1986: 
109; Lee 2004: 70-73).   O halde Clahsen & Muysken (1986), NY yapısının neden L1’i 
Türkçe olanlara özgü bir yapı olduğunu belirtmiş olmaları anlaşılır gibi değil.  Aynı şekilde 
içerisinde koşaç olan tümcelerde çekimli eylemin tümcenin son pozisyonunda 
konumlandırılmasında L1’i Türkçe olan çocukların L1’i Rusça olanlarla aynı gelişim 
gösterdiğini belirtmek olgusu da L1’den aktarım yaklaşımı ile açıklanamaz. L1’den L2’ye 
aktarım yapıldığını savlayan yaklaşımın bir diğer şüphe uyandıran yanı da Almancadan önce 
İngilizceyi L2 olarak öğrendikten sonra Almancayı L3 olarak öğrenmek isteyen Türkofon 
öğrenicilerde de aynı gelişimin görülüyor olmasıdır (bkz. Cedden & Aydın, 2007; König et al. 
(2005). Cedden ve Aydın (2007) ile König et al. (2005) çalışmalarında -deneklerin önceden 
bildikleri L1’leine bakılmaksızın- ÖYN sözdizimli yapılı tümcelerin, ters dizim ve eylemin 
tümcenin son pozisyonundan önce kullanılması bu sözdizimsel yapının doğuştan gelen bir 
olgu olduğunu ifade ederler. 
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Örtük ve Belirtik Öğrenme − L2 Ediniminde Bilincin Önemi 

Yabancı dil öğretimi ve L2 edinimi perspektifi açısından bu sorunun cevabı oldukça 
önemlidir. Çünkü L2 ediniminin L2’nin dilbilgisel kurallarının öğrenimi anlamına geldiğini 
savunun yaygın bir görüş vardır. Bu görüşün doğal sonucu olarak L2 öğrenicilerinden 
kendilerine sistematik olarak öğretilen erek dilin dilbilgisi işleniş sırasına göre 
öğrenmeleri/edinmeleri beklenmektedir.  Öğrenicilerin başarı değerlendirmesin ölçütü, 
kendilerinden koşulsuz istenilenin yerine getirilmesidir. Mevcut bilişsel ve davranışçı L2 
edinim yaklaşımları uygulamalı eğitim kurumlarında yalnızca kışkırtıcı görevini yerine 
getirmektedir. Hâlbuki L2 edinim yaklaşımlarının hemen hepsinde L2 edinim sürecinin 
kendine özgü bazı kuralları olduğu tezi savunulmaktadır. Onların bu tezi eğitim kurumlarında 
yabancı dil öğretimi için dizgeli uygulanan dilbilgisi derslerinin altındaki halıyı çekmektedir. 

Dizgeli dilbilgisi dersleri uygulaması sorunu ilk defa 80’li yıllarda Stephan D. Krashen 
tarafından dile getirilmeye başlandı. Krashen (1983)’a göre yetişkinlerin L2’de bilgi ve 
yetilerini geliştirebilecekleri iki farklı yol vardır: Edinme ve Öğrenme. Öğrenme, çoğu 
öğrenicinin okul ortamında kullandığı bilinçli bir süreçtir. Öğrenmede hedef, dilbilgisi 
kurallarının bilinçli bir şekilde irdelenmesinden sonra, bol miktarda alıştırma ve uygulama 
yapmak suretiyle mekanik duruma getirilmesidir. Bu açıdan yabancı dil öğrenimi, herhangi 
başka bir konunun öğrenimi ile benzeşmektedir: araba sürmeyi ya da matematik kurallarını 
öğrenmek gibi. Bütün bu öğrenme çeşitlerinde ortak bir özellik vardır: Kuralların, bilinçli bir 
çözümlemenin ardından bol miktarda alıştırma yapmak suretiyle bilinçaltına indirilmesi, yani 
mekanikleştirilmesidir. Krashen (1983)’a göre bilinçli öğrenilen dilbilgisi kuralları yavaş ve 
yapmacıklı konuşma ile dilbilgisi testlerinde işe yaramakta, akıcı ve doğal dil kullanımı 
sırasında kullanılamamaktadır. Doğal dil kullanımını mümkün kılan bilgi yalnızca edinme 
yoluyla elde edilmektedir. Edinme, kendine özgü bir bilinçaltı süreci olup başka alanlardaki 
öğrenme süreçleriyle benzeşmemektedir. 

Krashen (1983)’ın öğrenme ve edinme kavramlarının tamamen iki farklı şey olduğunu 
söylemesi, yabancı dil öğretimi ve L2 edinim tartışmalarına yeni bir bakış açısı getirdi (bkz. 
Krashen & Terrell, 1983;1985; Krashen, 1985). Burada akılları karıştıran asıl düşünce L2 
edinimindeki belirtik öğrenme ile örtük edinme arasındaki farkı mutlak çizgilerle belirlenmiş 
olmasıdır. Zira Krashen bu konuya ilişkin bir makalesinde Monitör/Düzelti Varsayımının iki 
değişik işlevi olduğunu belirtir. Birincisi, basit dilbilgisel kuralların öğrenimi; ikincisi, bu 
kuralların kullanımında L2 öğrenicisinin düzeltme işlemi yapmasıdır (Krashen, 1985). 
Yalnızca yetişkin ve ileri düzeyde L2 dilbilgisine sahip L2 öğrenicileri bu varsayımı aktif 
kullanılabilirler;  çünkü belirli bir seviye ulaşmamış L2 öğrenicisinin L2 dilbilgisel kurallarını 
istemdışı kullanması mümkün değildir. L2 dilbilgisi kurallarının istemdışı kullanılabilmesi 
için L2 edinicisinin L2 hakkında belirli bir birikime sahip olması gerekir. 

Krashen (1983; 1985)’ın bu düşüncesi Wolfgang Butzkamm tarafından şiddetle 
reddedilmiştir (bkz. Butzkamm, 1989).  Butzkamm (1989), bireyin bedeninde/beyninde ilk 
gerçekleşen aşamanın ratiomorph (fıtrat6); son aşamanın bilinçli bilinç (aufmerksamer 
                                                           
6 Fıtrat sözcüğü dinî bir kavram olup Kur’ân ve hadislerde birçok yerde geçmektedir. Araştırmaların birçoğunda 
Kur’an’daki fıtrat kavramı üzerinde durulurken fıtratın hadisteki anlamı da ele alınmıştır; Fıtrat kavramına genel 
olarak insanın varlık yapısı ya da insanlığın ortak dinî temeli olarak bakılmıştır (Işık, 2013). Hadislerde fıtrat 
sözcüğü geçtiği yerlerde, bulunduğu konuma ve bağlama göre, farklı anlamlar ifade eder. Kısaca yaratılış veya 
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Bewusstsein)’in olduğu bir gösterge çizelgesinin varlığına, dil ediniminin bu gösterge 
çizelgesinin karmaşık aşamalarından geçerek meydana geldiğine inandığını söyler. 30’lu 
yıllarda algılama psikolojisi (Wahrnehmungspsychlogie) bağlamında kullanılan bu kavram 
70’li yıllarda davranış araştırması (Verhaltungsforschung) ile ilişkilendirilerek yeniden 
işlenmiştir. Butzkamm (1989)’ın Ratiomorph kavramı ile kastettiği şey kısaca şudur: Bireyin 
organizmasındaki gizil güç ve/veya yeti/yeteneklerdir. Birey, bu gizil güç ve yeti sayesinde 
çaşamasine uyum sağlamakta ve böylece hayatta kalabilmektedir. Bir başka anlatımla 
ratiomorph bir tür davranışlar bütünüdür. Ratiomorph, tümevarım kurallarının toplanması, 
toplanan kuralların düzenli hale getirilmesi ve doğanın gizil yasalarının soyutlanarak ortaya 
çıkarılması ve ortaya çıkarılan gizil yasalara uyulmasını gerekli kılan klasik tümevarım 
araştırmalarına şaşırtıcı bir şekilde benzemektedir (bkz. Dipnot: 5). 

Butzkamm (1993), canlı bireylerin gelişim sürecine tarihsel açıdan bakıldığında 
onların ratiomorph düzeyinde ara aşamalar olduğu ve bu ara aşamalar arasında geçişlerin 
olduğunu belirtir. Butzkamm (1993), bu süreci şöyle tanımlar: 

Ratiomorph, ruhsal bir özelliktir. Ratiomorphun gerçekleştiği sistem içerisinde 
bilinçsizlik de gerçekleşir. Krashen’nın bilinç ile bilinçsizliği kesin bir şekilde 
birbirinden ayırması doğru değildir, çünkü ikisi arasında çok yönlü bir ilişki 
vardır (Butzkamm, 1993:102). 

Buradaki ratiomorph buz dağının görünen kısmıdır. Asıl kısım denizin içerisindedir. 
Nasıl işlendiği hala bilinmeyen devasa bilinçsiz bilgi işlemler vardır. Bilinçsiz bilginin 
işlenmesi sonuncunda bilinçli bilgi; bilinçli bilginin alıştırma yapılarak mekanikleştirilmesi 
sonucunda ise etkili edinim meydana gelir (Butzkamm, 1993:103). Bir başka deyişle, önce 
bilinçsiz bilgi işlenir, işlenen bu bilgi sonradan bilinçli bilgiye dönüşür. Şu ana kadar yapılan 
gözlem ve deneyimlerden yola çıkarak Butzkamm (1993)’ın aslında şunu demeye çalıştığını 
söyleyebiliriz: bilinç-rasyonel eylemler ile bilinçsiz-ratimorph eylemler birbirine birçok 
yönden bağımlıdırlar. 

Schmidt (2002) de Krashen (1983)’ın Düzelti Varsayımında yer alan bilinçli öğrenme 
ile bilinçsiz edinme ikilisini ( Dichotomie) ret eder. O’na göre L2 ediniminde kasıtlı öğrenme 
(intentional learning) – kasıtsız öğrenme (incidental learning) ikilisi arasında bir ayrım 
yapılmalıdır.  Çünkü bütün L2 edinimlerinde var olan ortak nokta L2’nin dilbilgisel yapıları 
değil, bu dillerin içeriğinin anlaşılmasıdır. Bununla birlikte L2 edinicisi L2’ye özgü belirli 
bazı dilbilgisel unsurlara dikkat çekmedikçe ne ilkinde ne de ikincisinde istenilen seviyeye 
ulaşamaz. Bir başka deyişle L2 edinicisi L2 ediniminde ilerlemek istiyorsa L2’ye özgü bazı 
dilbilgisel yapıları bilinçli kullanmak zorundadır. 

Bir başka kuramsal altyapı ile benzer bir sonuca varan McLaughlin (1987)’e göre dil, 

                                                                                                                                                                                     
insanın içinde bulunan gizil kuvvet ya da güncel anlatımı ile ilahî format diyebiliriz. Bu kavramın kullanıldığı ve 
bilim insanlarınca L1 edinimi ile ilişkilendirilen hadis şöyledir:   ِّه َرانِّ هِّ  أَو   يُنَص ِّ دَانِّ ِّ َهو  ط َرةِّ  ، فَأَبََواهُ يُ لا  يُوَلدُ  عَلَى ال فِّ ن   َمو لُود   إِّ َما مِّ
هِّ   ’Yani ‘Her çocuk, fıtrat üzere doğar; sonra onu ana-babası Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar أَو   يَُمج َِّسانِّ
(Buharî, Cenâiz 79; Müslim, Kader 23-25).   Dilbilimciler buradaki fıtrat sözcüğünü şöyle tanımlarlar:  Çocuğun 
Konuşma Safhası/Yetisi: Hadisin bazı varyantlarında ‘Konuşuncaya/düşüncesini ifade edinceye kadar’ metninin 
bulunduğu söylentileri vardır. Diliyle ne düşündüğünü ifade edince de ya şükreden olur ya da inkâr eden (Işık, 
2013; Demir, 2008:105).    
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bireylerin bilişsel psikolojisine uygun gelişir. Bireylerin beyninde sınırlı veri işlemleme 
kapasitesine sahip bir veri işlemleme sistemi vardır. L2 edinicisi, L2 edinim sürecinde 
kendisine verilen geniş ve karmaşık verilerin üstesinden gelebilmesi için bilişsel işlemlere 
ihtiyaç duyar. McLaughlin (1987), L2 verilerin işlenmesi için yöntem belirler. Birincisi, L2 
dil edinicisinin kontrol ettiği bilgiyi otomatikleştirmesi; ikincisi, sahip olduğu bilgileri yeni 
bilgilerle harmanlayarak yepyeni bilgiler üretmesidir  (McLaughlin, 1987:133-153). 

Ancak McLughlin (1987),  kontrollü bilgi ile otomatik bilgi kavramlarının hiçbir 
şekilde bilinçli bilgi ile bilinçsiz bilgi veya örtük bilgi  (implizites Wissen) ile açık bilgi 
(explizites Wissen) kavramları ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini söyler. Öğrenme 
psikolojisinde otomatik bilgi ile örtük bilgi arasında bir ilişki vardır. Şöyle ki, her ikisinde de 
bilgi hafızadan geri çağrıldığında hızlı bir şekilde geri gelmektedir. Hiçbiri esnek değildir ve 
en önemlisi ikisi de bilinçli müdahaleye kapalıdır. Bu karakteristik özelliklerden dolayı 
“ikisinin birbirinden kesin çizgilerle ayırmak ne kadar doğrudur?” sorusu akıllara 
gelmektedir.  Bundan dolayı Dienes/Berry (1993) şöyle derler: 

Bilim dünyasında örtük öğrenme ile otomatik öğrenme arasında her ne 
kadar bir ayırım yapılmış olsa da bu ikisi arasında nitelik bakımından bir farkın 
olup olmadığı sorusu akla gelmektedir. Çünkü ikisi arasında düşündürücü 
benzerlikler vardır (Dienes/Berry, 1993:154). 

Araştırmanın Amacı, Örneklem ve Yöntemi 
Araştırmanın örneklemi için Sakarya Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı hazırlık 

sınıfında okuyan öğreniciler seçildi. Bu öğrenicilerden üç yarıyıl boyunca farklı zamanlarda 
üç değişik bölümü içeren toplam 52 metin veri olarak toplatıldı. Excel programı ile bilgisayar 
ortamında bir veri tabanı oluşturuldu ve veriler bu veri tabanına işletildi. İşletilen verilerin 
yüzdelik dağılımı tablo ve grafik haline getirilerek yorumlandı. Metinlerde okunmayan 
sözcük veya tümceler değerlendirmeye alınmadı. 

Çözümlemede Almanca dilbilgisi ediniminin -belirli sözdizimsel yapı ve 
biçimbirimler göz önünde bulundurularak- sayı bilimsel çözümlemesi yapılmaya çalışıldı. 
Verilerin çözümlemesi için bir öğreniciye ait, fakat farklı zaman aralığıyla yazılmış olan 
yazılı metinlerin de kullandığı bütün sözdizimsel biçimbirimler teker teker sayıldı. Elde edilen 
veriler, hem mutlak, göreceli ve yüzdelik açısından hesaplanması, hem de aynı amacı güden 
araştırmaların sonuçlarıyla karşılaştırılması için bir Excel Programına aktarıldı. 

Aşağıdaki tablo verilerin toplama zamanını, aşamalarını ve grubuna göre dağılımını 
göstermektedir: 

 

Tablo 3: Aşamalar ve Bütünceler 
          Bütünceler 
Aşamalar I. Bütünce II. Bütünce III. Bütünce Toplam 

I. Aşama 
(30 ders saati) 9 metin 8 metin  17 

II. Aşama 
(85 ders saati) 9 metin - 7 metin 16 
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III. Aşama 
( 145 ders saati) 9 metin - - 9 

IV. Aşama 
(210 ders saati) - 6 metin - 6 

V. Aşama 
(270 ders saati) - - 4 metin 4 

Toplam 27 14 11 52 
Bütünceler, üç ayrı bölüm ve beş kronolojik aşamaya bölünmüştür. Her bir bütüncede 

belirli bir öğrenici grubuna ait bilinen bir konu üzerine yazılmış yazılı metinler yer 
almaktadır. Bütün bu metinler bir Word dosyasına yazılarak kopyalatıldı. 1. ve 2. bütüncede 
yer alan metinlerin hepsi 2013/2014 eğitim-öğretim yılında Sakarya Üniversitesi hazırlık 
sınıfında okuyan öğrenicilerine ait metinlerdir. 3. bütüncede yer alan metinler ise 2012/2013 
yılında hazırlık sınıfını okuyup şimdi birinci sınıfta okuyan Alman Dili ve Edebiyatı 1. sınıf 
öğrenicilerine ait metinlerdir. 

Son olarak da böyle bir araştırma için neden yalnızca yazılı metinlerin kullanıldığı 
sorusunun açıklanması gerekiyor. Diehl ve arkadaşlarının da belirttiği gibi bu yöntemin 
olumsuz yönlerinden çok olumlu yönleri bulunmaktadır (Diehl et al. 2000:7). Bu yöntemin 
olumlu yönleri daha çoktur; çünkü yazılı metinleri kaleme alan kişi, dilbilgisi ile ilgili 
öğrendiği kuralları düşünerek ve bilinçli kullanma, yaptığı norm dışlıları düzeltme gibi birçok 
imkâna sahiptir. Şu da unutulmamalıdır ki, ister Sakarya Üniversitesi hazırlık sınıfında 
okuyan öğrenicileri ister başka bir yerin öğrenicileri olsun, yabancı bir dili öğrenen herkes ilk 
aşamada kendi kendini düzeltme olanağına sahip değildir. Öğrenici ancak belli bir aşamadan 
sonra bu olanağa ulaşabilir. Sakarya Üniversitesi öğrenicilerinin II. aşamadan sonra kendi 
kendilerini düzelttikleri görülmektedir. Öğrenicilerin, kendi kendilerini düzeltme işleminin ne 
zaman, nerede ve nasıl gerçekleştiğini belirleyebilmenin tek yolu yazılı metinlerdir. Yazılı 
metinlerin bir diğer üstünlüğü de, ister sözdizimi ister diğer dilbilgisel yapılar olsun, 
öğrenicinin yanlış yapma riski ve değerlendiricinin verileri çözümleme konusundaki 
belirsizliği en aza indirgeyen yöntem olmasıdır. 

Çözümlemede aşağıdaki dilbilgisel kategorilerin sözdizimsel analizi yapıldı: 

a)  Temel/Basit Tümceler  (TT) (Deklarative Haupsätze) 
b) Soru Tümceleri  (ST) (Fragesätze) 
c) Yan Tümceler (YT) (Nebensätze) 
Bulgular 

Çalışmamıza katılan öğrenicilerin her bir aşamada ürettikleri normiçi ve normdışı 
tümcelerdeki sözdizimi gelişiminin yüzdelik (%) dağılımı aşağıdaki grafik üzerinde 
gösterildiği gibidir: 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 56          Temmuz - Ağustos 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 
 
 

 591 

 

Grafik: Türkofonlarda Aşamalara Göre Almanca Sözdizimi Edinim Gelişimi 

Grafikten de anlaşıldığı gibi hem normiçi hem de normdışı kullanım oranında 
aşamalar arasında çok az da olsa dalgalı bir ilerlemenin olduğu görülmektedir. Bununla 
birlikte erek dildeki sözdizimi ediniminin Türkofonlarda nasıl gerçekleştiğini şu şekilde 
özetleyebiliriz: 

I. Türkofon öğreniciler, erek dildeki sözdizimi ediniminde oldukça büyük 
sorunlarla karşılaştıkları görülmektedir. Erek dilin sözdizimi üretiminde anadillerinden 
ve/veya şimdiye kadar öğrendikleri herhangi bir L2’nin sözdizimi kurallarından etkilendikleri, 
bu kuralları yeni edinmeye başladıkları dile aktarmaya çalıştıkları tespit edilmiştir. Erek dilin 
sözdizimine uygun ters dizim, YT’lerde eylemin son pozisyonda kullanılması ve bölünebilen 
eylemlerin varlığı gibi erek dile özgü dilbilgisel olgular bu dilin sözdizimi edinimini 
zorlaştıran faktörlerden yalnızca bazılarıdır. 

II.   Bildirimli TT, soru tümcesi ve YT gibi tümce tipleri I. aşamadan itibaren 
kullanılmaktadır. Türkofon öğreniciler, ilk aşamalarda erek dilin sözdizimi kurallarını 
bilmediğinden, ürettikleri tümceler bilinçsizcedir. Ancak erek dildeki bazı sözdizimsel 
kuralları normiçi kullanıyor olmaları, onların bu dilin sözdizimi kurallarını edindikleri 
anlamına gelmemelidir. Çünkü daha önce hiç duymadıkları/okumadıkları bir tümceyi 
üretirlerken, özellikle YT’lerde normlara uygun olmayan bir sözdizimi kullanmaktadırlar. Bu 
aşamada yapılan normdışı tümce tipleri genellikle şu bağlamdadır: 

a) Bildirimli TT’lerde ters dizim: (isteğe bağlı ters dizim/fakultative Inversion) Bu tümce 
türünde ÖY sözdizimi kullanılır; 

b) E-soru tümcesi/Entscheidungsfragen: (zorunlu ters dizim/obligatorische Inversion) Bu 
tümce türünde, bir öncekinde olduğu gibi ÖY sözdizimi kullanılır; 

c) Eylemler arasındaki uzaklık (Distanzstellung): Çekimli eylem ile çekimsiz 
eylem/eylemler art arda kullanılır; 

d) YT: Çekimli eylem ikinci veya son pozisyonda kullanılır. 

III. İlk iki kronolojik aşamada neredeyse hiçbir öğrenici erek dilin normlarına 
uygun genel sözdizimi kurallarını –eylemin, ters dizim tümceleri dâhil tümcenin ikinci 
pozisyonunda, YT’lerde son pozisyonda kullanılması- bilinçli kullanma eğilimi 
göstermemektedir. Yalnızca birkaç öğrenici bu aşamada erek dilin sözdizimi kurallarına 
uygun tümceler üretmektedir. 

Bir ve ikinci aşamada E-soru tümceleri erek dilin normlarına uygun kullanılmamıştır. 
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Ancak w-soru tümceleri için aynı şey söylenemez, çünkü bu tümce türü birinci aşamadan 
itibaren yüksek oranda normiçi kullanılmıştır. 

Öğrenicilerin, ilk aşamadan itibaren neden w-soru tümcelerini normiçi kullandıkları, 
ÖY ters dizimli E-soru tümcelerinde ise sorunlarla karşılaştıkları tam olarak bilinmemektedir. 
Bizce, w-soru tümcelerinin birinci pozisyonunda w-soru sözcüğünden birisinin kullanılıyor 
olması bunun muhtemel nedenlerinden bir tanesidir. Çünkü bu açıdan bakıldığında öznenin 
yeri eylemden hemen sonradır ve bu da öğrenicilere doğalmış gibi gelmektedir. E-soru 
tümcelerinde tümcenin başının boş olması, denekler tarafından muhtemelen doğal olmayan 
bir sözdizimi olarak algılanmaktadır. 

IV. Eylemler arasındaki mesafeli tümceleri (modal eylemli tümceler ile Perfekt 
tümceler) ilk kronolojik aşamadan itibaren görmek mümkündür. Bu kategoriden olup 
normdışı kullanılan tümcelerde en sık rastlanan hata türü ad öbeği (AÖ) ile edat öbekleridir. 
Örn.:Ich habe geputzt meine Schuhe.) Bazı denekler, bu tümce türünü kullanırken ya eylemler 
arasındaki mesafeye uymamakta, ya da çok basit ögeleri (kişi adılı, olumsuzluk partikeli) her 
iki eylem arasında kullanarak basit tümceler üretilmektedir. Örn.:  (Ich will nicht schlafen, Ich 
habe das gemacht). Yalnızca birkaç başarılı öğrenicinin bu aşamada karmaşık ögeli (AÖ veya 
edatlı öbek) tümce kurmaktadır. Bu yapıda olan tümcelerin ikinci aşamadan sonra bilinçli 
kullanıldığı düşünülmektedir. 

V. “Ters dizim ile eylemin tümcenin son pozisyonunda kullanılması” sözdizimsel 
yapıları –ki, bunların nerede ve nasıl kullanılacağı deneklere sınıf ortamında detaylı şekilde 
anlatılmıştır- üçüncü kronolojik aşamadan itibaren bilinçli kullanılmaktadır. Denekler, ters 
dizim kuralının uygulanmaması gereken yerlerde kullandıkları, bir başka deyişle bu kuralı 
genelleştirdikleri görülmektedir. 

Yapılan bazı normdışı yapılar bizlere gösteriyor ki, denekler YT ile ters dizim kuralını 
-ki onlar bu iki kuralı aynı anda öğrenmişler- birbirine karıştırmaktadırlar. Bazı denekler, erek 
dilin TT yapısını YT’ye veya YT kuralını TT’ye aktarmaktadır. 

Bu aşamada yapılan normdışılıklar bizlere gösteriyor ki, deneklerin birinci aşamada 
ürettikleri normiçi yapıların kesinlikle içselleştirilmiş yapılar olmadığı, bunların birer chunks 
olduğunu göstermektedir. Bir başka deyişle birinci aşamada kullanılan ÖY veya NYÖ yapılar 
denekler tarafından bilinçli kullanılan sözdizimsel yapılar değildirler. 

VI. Tümcede ters dizim ile eylemin tümcenin son pozisyonunda yer almasının 
birbiriyle karıştırılıyor olması olgusu sonraki aşamalarda da görülmektedir. YT’lerde çekimli 
eyleme ilişkin pozisyon, tümcenin son pozisyonunda yer alması olgusu normlara uygun 
yaygınlaşırken, sıralı tümcelerde tümcenin başına veya sonuna götürülerek YT kuralında 
kısmî bir genelleme yapılmaktadır. Bu sözdizimsel olgu en son aşamada dahi bazı denekler 
tarafından devam ettirilmektedir. 

VII. En son kronolojik aşamada karmaşık tümceler kurulmakta ve bunlarla birlikte 
bir veya daha fazla YT ile tümceler genişletilmektedir. Karmaşık yapılı tümce üretmek 
isteyen bazı öğrenicilerde, eylemler arasındaki uzaklık, ters dizim ve YT gibi sözdizimsel 
yapılarda bir gerileme olmaktadır. Şöyle ki, karmaşık yapılı tümceye bağlı YT’de bazen özne 
veya eylem eksiltili kullanılmakta; birleşik eylemli tümcelerde iki eylem arasında yer alması 
gerek tümce ögeleri tümcenin son pozisyonuna kaydırılmaktadır. 
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L1’i Türkçe olan kişilerde Almanca sözdizimi edinim sıralaması çözümlemesi yapıldı. 
Yapılan araştırma bağlamında sözdizimsel edinim sıralamasının beş aşamada gerçekleştiği 
görülmektedir. Bu aşamalar, aşağıdaki tabloda sıralanarak görselleştirilmiştir: 

 
Tablo 4: Türkofonlarda Almanca Sözdizimi Edinim Sıralaması 

Aşama I 
(I., II. kronolojik aşama) 

- Ö-Y’li Bildirimli TT 
- w-Soru Tümcesi 

Aşama II 
(II. kronolojik aşama) - E-Soru Tümcesi 

Aşama III 
(II., III. kronolojik aşama) - Birleşik/Karmaşık Eylem 

Aşama IV 
(III., IV. kronolojik aşama) 

- YT 
- Ters Dizim 

Aşama V 
(IV., V. kronolojik aşama) 

- Birleşik/Karmaşık 
Tümce 

1. Türkofon öğreniciler,  erek dilin bütün dilbilgisel yapılarını aynı diziliş, düzen 
ve zaman içerisinde edinememektedirler. Soru tümcesi, bildirimli TT, sıralı tümce vb. bazı 
sözdizimsel yapılar ters dizim, distanz ve YT’lerden önce edinmektedirler. 

2. Öğreniciler, ilk aşamadan itibaren erek dilin bazı sözdizimsel yapıları ile 
yüzleşmekte, ancak bu yapıların kullanımında/ediniminde başarı gösterememektedirler. 
Birinci aşamada kullanımında başarı gösterilmeyen bazı dilbilgisel/sözdizimsel yapılar son 
aşamalarda üretken, verimli ve normiçi kullanılabilinmektedir. Keza bazı öğreniciler, kimi 
zaman ilk aşamadan itibaren bir kısım dilbilgisel/sözdizimsel yapılarla yüzleşmiş olmasına 
rağmen bunların ediniminde sıkıntılar yaşadığı ve bu sıkıntıların ortadan kaldırılması için 
farklı stratejiler geliştirdiği tespit edilmiştir. 

3. Değişik tümce türlerinin edinim süreci ve sıralaması her öğrenicide farklıdır. 
Ancak bu farklılıklar yanında neredeyse bütün öğrenicilerde görülen ve birçok ortak yönü 
olan bir sözdizimi edinim sıralamasından bahsetmek mümkündür: 

Yukarıdaki tümce türlerinin L2 olarak edinim sıralaması ile bu dilin doğal L1 edinim 
sıralaması arasında bir benzeşim olduğu görülmektedir. Ancak bu benzeşim 1:1’lik bir 
benzeşim değildir; çünkü ikisi arasında belirgin bazı farklılıklar da vardır: 

a. E-sorularındaki ters dizim ile w-sorularındaki ters dizim L1 edinim sürecinde 
birinci aşamada gerçekleşirken, Frankofon öğrenicilerde bir sonraki aşamada 
gerçekleşmektedir. 

b. Ters dizimli soru tümcesi Frankofon öğreniciler tarafından erken aşamalarda 
edinilirken, aynı dizim doğal L2 edinim sürecinde distanz kuralı ediniminden sonra 
edinilmektedir. 

4. Hem yönlendirmeli L2 edinim yöntemleriyle edinmeye çalışan denekler hem 
de yönlendirmesiz yöntemle edinmeye çalışan L1 edinicileri eylemi tümcenin son 
pozisyonunda kullanma kuralı ile vurgulu soru tümcesini üretme kuralını aşırı 
genelleştirdikleri ve L2 edinicilerinin bu kuralın edinimi için ilk aşamadan itibaren 
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kendilerine özgü edinim stratejileri geliştirdiği belirlenmektedir. 

5. Öğreniciler, erek dilin sözdizimi edinimi için kendilerine özgü bir dizi dil 
edinim stratejisi uygulanmaktadır. Uygulan stratejilerin çoğu L1’den L2’ye kural aktarımı 
metoduyla açıklanabilmektedir. 

Yukarıda varılan çıkarımlardan kısaca şu sonuca varılabilir: İster yönlendirmeli L2 
edinim yöntemleriyle, ister doğal/yönlendirmesiz L1 ve L2 edinim yoluyla olsun erek dilin 
sözdizimi edinim sıralamasında büyük ölçüde bir örtüşme vardır. Örtüşmenin olmadığı 
durumlarda yönlendirmeli L2 edinicisinin edinmekte olduğu dile L1’den, kimi zaman da 
L3’den L2’ye aktarım yaptığıdır. 

Bazı öğreniciler YT’de eylemin tümcenin son pozisyonunda kullanılması kuralını 
birinci aşamadan itibaren normiçi kullanırken, bazıları da bu dilbilgisel ulamı en son aşamada 
bile normiçi kullanamamaktadırlar. Özellikle ilk aşamalarda sözdizimi ediniminde yüksek 
oranda normdışılığın görülmesi, deneklerin sözdizimi çekiminin edinimi için bireysel dil 
edinme stratejilerini daha yoğun kullandığını göstermektedir. 

Dil ediniminde kullanılan bireysel dil edinim stratejilerindeki etkenlerin ne olduğu tam 
olarak bilinmemektedir. Ancak araştırma konusu yapılan denek grubu içerisindeki öğreniciler 
bazı özellikleriyle birbirinden ayrılırlar: Kimi öğreniciler için metnin bildirimsel işlevi 
dilbilgisel doğruluktan/işlevlikten daha önemlidir. Bu tip öğreniciler, metinlerinde henüz 
sistematik olarak işlenmeyen bir kaç dilbilgisel yapıyı kullandıkları izlendi. Diğer bir grup 
öğrenici ise derste sistematik olarak görmedikleri veya hâkim olmadığı dilbilgisel yapıları 
metinlerinde kullanmaktan çekinmektedirler. Bu kategoriye giren öğrenicilerin çoğu birçok 
yerde kendi kendilerini düzeltmeye çalıştıkları görülmektedir. 

Yukarıdaki saptama Krashen (1982)’ın Monitor Varsayımı (Monitor-Hypothese)’nı 
doğrular niteliktedir. Çünkü kendilerine yeterli düzeyde güvenemeyen bazı öğreniciler erek 
dilin normlarına uygun olduğundan emin oldukları dilbilgisel yapıları yalnızca 
kullanmaktadırlar. Bazıları da henüz sistematik olarak gördükleri dilbilgisel yapılara fazla 
önem vermez ve bildirişimsel niyetlerini öğrenmedikleri dilbilgisel yapıları kullanarak 
göstermektedirler. 

Mevcut Araştırmaların Sonuçlarıyla Karşılaştırılması 

Bu çalışmanın sonuçları ile uluslararası araştırmaların sonuçlarının karşılaştırılması 
sonucunda aşağıdaki iki dikkat çekici noktaya varılmıştır: 

1. Sakarya Projesi araştırma sonuçlarının önemli bir kısmı ile uluslararası 
araştırmaların sonuçlarıyla örtüşmekte, hem de bilişsel yönlendirmeli L2 edinimindeki Doğal 
Edinim Sıralaması Varsayımı (Natürliche Erwerbssequenzen-Hypothese)’nı desteklemektedir. 

2. Bununla birlikte varılan sonuçlar bizlere Türkofon DaF öğrenicilerinin bu dilin 
ediniminde kendilerine özgü bazı bireysel dil edinme stratejileri uyguladıklarını da 
göstermektedir. 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 56          Temmuz - Ağustos 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 
 
 

 595 

Türkofonlarda Almanca sözdizimi edinimine ilişkin kısacası şu çıkarımlarda 
bulunabiliriz: 

Diğer araştırmalarda olduğu gibi bu projede de erek dilin dilbilgisi edinimi deneklerin 
iç dinamiklerine bağlı ve bir düzen içerisinde art arda aşamalar biçiminde gerçekleştiği tespit 
edilmiştir. Bu tespit doğal dilbilgisi edinim sıralamasının birbiriyle örtüştüğünü gösterdiği 
gibi Selinker (1972)’in bilişsel temellere dayandırdığı Aradil Varsayımı (Interlingua-
Hypothese), Krashen (1985)’ın Doğal Sıra Varsayımı (Natural Order Hypothese), Felix 
(1977) ve Wode (1982)’nin Doğal Edinim Sıralaması Varsayımı (Erwerbssquenzen-
Hypothese) ile Clahsen, Meisel ve Pienemann (1983)’ın Multidimensionaler ZISA- 
Modeli’nin geçerliliğini göstermektedir. 

Ancak bu benzerliklerin yanında ikisini birbirinden ayıran bazı farklılıklar da vardır. 
Bunlar: 

 Türkofon öğreniciler, soru tümcesi ediniminde özellikle özne-eylem ters dizimli 
(Inversion) soru tümcelerinde, bir başka deyişle sorulan soruya evet/hayır (Ja/Nein) ile 
yanıtlanan soruların üretiminde birinci aşamadan itibaren boğuşmaktadırlar. 

 Diğer çalışmaların aksine Sakarya Projesinde eylemin tümcenin son pozisyonunda 
kullanılması ile ters dizim edinimin hangi aşamada gerçekleştiği kesin olarak 
belirlenememiştir. Türkofon öğreniciler, hem YT’yi hem de ters dizimi birinci aşamadan 
itibaren kullanmaktadırlar. Ancak çok az da olsa normdışı kullanılan bu iki yapının en son 
aşamada bile birbiriyle karıştırıldığı izlenmiştir. 

Türkofon öğrenicilerin birinci aşamada kullandığı kimi dilbilgisel yapılar bazı 
araştırmalarda üçüncü veya dördüncü aşamada kullanmaktadırlar. Bu savın kanıtı için 
aşağıdaki durumlar verilebilir: 

 DİGS-Projesine katılan deneklerde eylem çekimi öncesi bir aşama (präkonjugale 
Phase) vardır. Yani denekler özne ile eylem arasında uyum aramaz ve eylemi çekimsiz 
kullanırlar. Bu onlar için dil edinme stratejilerden bir strateji iken Türkofon denekler için 
böyle bir stratejiden/aşamadan bahsedilemez. 

Denekler arasındaki edinim farklılığını üç dil dışı etkenle açıklayabiliriz. Bunlar: 
Denekler arasındaki yaş farkı, dilsel artalan ve değişik öğretme yöntemleridir. Daha önce de 
ifade edildiği gibi Sakarya Projesine katılan deneklerin yaş ortalaması 19,88’dir. Bu da 
gösteriyor ki, yabancı dil öğrenmek için ideal bir yaş yoktur. İdeal yaş, yabancı dil öğrenmek 
isteyen kişinin L1’inde yüksek düzeyde dilsel art alan bilgisine sahip olduktan sonraki 
zamandır. Çünkü bu yaş grubundakiler yetişkindirler ve yetişkin bireylerde ilke ve 
değiştirgenler ayarlanmış dilbilgisel art alan oluşmuştur. Dilbilgisel art alana sahip bireyler, 
ayarı yapılmış ilke ve değiştirgenlerini erek dilin ediniminde pozitif anlamda 
kullanabilmektedirler. Türkofon öğrenicilerde eylemsiz tümce, eylem ile özne arsındaki 
uyumsuzluk, bir dilbilgisel ögenin çift kullanılması, ad sözdizimi çekiminde hiçbir belirtkenin 
kullanılmaması vb. dilbilgisi öncesi aşamanın birer belirtkesi olan bu normdışılıklar yalnızca 
birkaç kişide tespit edile bilinmiştir. Türkofon öğrenicilerin çoğunda bu tür normdışılıklara 
rastlanmamıştır. 
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Erek dildeki ‘ilkel’ yapıların ediniminde bu dili L1 ve L2 olarak edinmek isteyen 
öğreniciler arasında da bazı koşutluklar vardır. Koşutluk, eylem çekiminde daha açık 
görülmektedir. Örneğin Türkofon öğreniciler, eylem çekiminde “–en” ve “–e” ekini 
genelleştirerek kullanmaktadırlar.  Bu olgu L1 edinimi için yapılan cross linguistik 
araştırmalarla örtüşmektedir. Bu araştırmalara göre çocuklarda eylem çekimi sistematiğinin 
olmadığı bir dönem vardır ve bu dönemde çocuklar tarafından üretilen tümceler için L1 
edinim alanyazınında çekimsiz eylem veya ilkel çekim dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemi, 
Diehl ve diğerleri (2000) Çekim Öncesi Aşama (Alm. präkonjugale Phase) olarak 
adlandırmışlardır. 

Sakarya Projesi metinlerinde “–en” ve “–e” eki yalnızca eylem çekiminde değil, 
sözdizimi ve ad durum çekim eklerinde de sık kullanılmaktadır. Türkofonlar için doğal olarak 
büyük bir soruna yol açan bu eklerin kullanıldığı aşamaya Çekim Öncesi Aşama’den ziyade 
Dilbilgisi Öncesi Aşama (Alm. prägrammatische Phase) demek daha doğrudur. Bu aşamada 
chunkslar önemli rol oynar. İlk aşamalarda üretilen birçok tümce, öğrenicilerin hafızalarında 
var olan mevcut kalıpların/yapıların aynısıdır. Öğreniciler chunksları kullanırken,  
biçimbilimsel ve sözdizimsel işlevin farkında değillerdir. 

L1 edinim araştırmaları sonuçlarıyla ilişkilendirilebilen bir başka yapı da Slobin’in 
sözdizimsel biçimin tercih edildiği Analotic Form İlkesine uygun olarak ad durumlarından 
D’nin kullanılıyor olmasıdır (Örn.: er sagte zu dem Mann) 

Bunun dışında çözümleme sonucunda normiçi kullanılan kimi dilbilgisel yapıların her 
zaman derste sistematik işletilen dilbilgisi sıralaması ile örtüşmediği görüldü. Yani edinim 
sıralaması ile öğretim sıralaması bazı zamanlar örtüşmemektedir. Örneğin, ters dizim, distanz 
ve eylemin tümcenin son pozisyonunda kullanılması. Bir taraftan bu dilbilgisel ulamlar 
öğrenicilere ilk aşamadan itibaren sistematik öğretiliyor olmasına rağmen, son aşamada bile 
normiçi kullanılamamaktadır. Diğer taraftan özgün metinler ve okuma parçaları derste henüz 
sistematik olarak öğrenilmeyen dilbilgisel ulamların kullanmasına yol açıyor. Bundan dolayı 
bu olgunun genel bir geçerliliği yoktur. 

Öğrenicilere sistematik olarak öğretilmeyen bazı dilbilgisel yapılar/ chunks yapılar 
normiçi kullanılmaktadır. Bu da bizlere gösteriyor ki, L2 öğretiminde erek dilin 
gelişimi/edinimi için sistematik dilbilgisinin öğretilmesi yanında özgün materyal ve okuma 
parçaları büyük katkı sağlamaktadır. 

L1’den L2’ye aktarım, hem pozitif hem de negatif anlamda deneklerin dil edinim 
başarısını etkilemektedir: 

 Denekler, eylem çekimi ve yargı bildiren TT üretiminde ilk aşamadan itibaren L1’de 
sahip oldukları dilsel art alan bilgilerini kullanmaktadırlar. Dilsel art alan bilgisinin L2’de 
kullanılması onlara pozitif anlamda katkı sağladığı izlenmiştir. Eylemsiz tümce, öznenin çift 
kullanılması ve/veya bir eylemin iki defa çekilmesi (Örn.: du komm-e+st) olgusu Sakarya 
Projesi denekleri tarafından çok az yapılan bir hata türüdür. Ancak aynı hata türleri Frankofon 
öğrenicilerde, özellikle birinci aşama oldukça sık yapılmaktadır. Bu durum, L2=L17 
                                                           
7 Birinci Dil = İkinci Dil Varsayımı ( L1= L2 hypothesis) Bu varsayıma, yaş durumundan etkilenmeden, 
yetişkinlerin DEA’nı L1 ve L2 dilbilgisinin öğrenilmesinde eşdeğer biçimde kullanabileceklerini ifade eder 
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Varsayımı’nın doğruluğunu DİGS-Projesi denekleri için teyit edilirken, Türkofonlarda aynı 
varsayımın doğruluğu tartışma konusu yapmaktadır. 

 Türkofon deneklerde ortaya çıkan birçok normdışı yapının nedeni onların L1’i ile 
açıklanabilmektedir. İki denek grubu arasındaki en önemli farlılıklardan bir tanesi de 
Türkofonlarda e-soru tümcesi edinimin w-soru tümcesinden sonra gerçekleşiyor olmasıdır. 

Ancak şunu da hemen belirtelim ki, Sakarya Projesine katılan deneklerin metinlerinde 
görülen bütün normdışı yapılar, onların L1’i ile açıklanamamaktadır. Bazı durumlarda 
deneklerin daha önce öğrenmiş oldukları ikinci bir yabancı dilin –bu dil genellikle 
İngilizce’dir- dilbilgisel yapısı ile örtüşmekte ve onunla açıklanabilmektedir. Örneğin, erek 
dildeki attribut yan tümcelerde İngilizce sözdizimi örnek alınarak relatif adılı (Alm. 
Relativpronomen)’nın kullanılması gibi (Örn.: Das Mädchen wir haben getroffen.). Yeni bir 
dil öğrenilirken, L2 edinicisi kendisinde var olan diğer dil birikimlerinden bağımsız hareket 
etmez. Hatta öğrenici bu yeni dile ilişkin bilgi depolarken önceki dil bilgisi birikimine sık sık 
başvurur ve eski ile yeni bilgileri arasında bir ilişki kurma eğilimini gösterdiğini açıkça 
görülür. Bu sonuç, bireylerdeki dil bilgisi birikiminin ayrı ayrı ve birbirinden tamamen 
bağımsız girdiler olarak işlenmediği, aynı mekanizma içerisinde fakat benzerlikleri ve 
farklılıkları göz önünde bulundurularak belirli bir ölçüde etkileşim içinde bulunan farklı 
modüller olarak kabul edilmesi gerekliliğinin kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. 

Diller arası etkileşimin karmaşık yapısı, dillerin birbiriyle temasa geçmesi durumunda 
pek çok etmenin devreye girerek birbirini etkilediğini ortaya koyar. Burada Selinker (1972’in 
Çoklu Etkiler İlkesi (İng. Multiple Effects Principe)’nden söz etmek yerinde olacaktır. Bu 
ilkeye göre; L2, L3… Ln faktörü beraber devreye girdiğinde muhtemel fosilleşmelere neden 
olacak diller arası oluşumları saptama olanağı da artmaktadır. 

Bununla birlikte kimi deneklerin erek dilin bazı yapılarını oluşturmada dilsel 
altyapılarını kullanmadıkları ve ürettikleri tümcelerin de erek dilin normundan uzak tümceler 
olduğu görülmektedir. Buradaki deneklerin ürettiği metinlerde sistematik bir biçimde 
açıklaması mümkün olmayan bazı normdışı yapılarla karşı karşıyayız. Öğrenici, dilsel 
kuralları, bildiği ya da bildiğini sandığı alanlara, geçerli olmayan alanlara da taşır. Örneğin 
öğrenici, Almancadaki pek çok önadın sonuna ‘−isch’ türetme ekini getirip belirteç yapmayı 
öğrenince bunu bütün önadlara uygulama girişiminde bulunur. Bir başka anlatımla öğrenici 
L2’de belirteç yapma şeklini öğrendikten sonra öğrendiği kuralı diğer önadlara da 
uygulayarak bu bilgiyi genelleştirir. İşte bu strateji Heide/Burt (1974)’in Kreatif Yapı 
Varsayımı (İng. Creative-Construction-Hypothese) ile Selinker (1972)’in Aradil Varsayımı 
(Alm. Interlingua-Hypothese)’nı destekler niteliğindedir. Bu iki varsayım, öğreniciler 
tarafından üretilen ve fakat nereden geldiği bilinmeyen bazı dilbilgisel yapıların genel 
geçerliliği olan dilbilgisel ilkelerden türediğini savlamaktadır. 

Diğer dillerin erek dile girişimi çözümlemesinde özellikle sözdizimi ve ortografik 
sıralama (örneğin, Almanca fonemlerin zihinsel sunumu) edinimde önemli rol oynadığı 
                                                                                                                                                                                     
(White, 2000). Bu varsayım, yetişkinlerin L2’yi çocukların öğrendikleri düzeyde öğrenebileceklerini ifade etmek 
için üretilmiştir. L2 gelişiminin esas olarak L1 gibi olduğu görüşüne dayanır (Dulay & Burt, 1974).  Bu 
varsayımın ilkelerine göre, yetişkinlerin problem çözme stratejilerini kullanmaları L2’yi de aynı biçimde 
öğrenmelerini engellemez. Bu konudaki araştırmalar halen devam etmektedir.  
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düşünülmektedir. Bu çalışmada araştırılmayan ancak değinilmesi gereken bir başka nokta da 
deneklerin metinlerinde ortaya çıkan bazı dilbilgisel olguların deneklere yabancı dillerde 
gerçekten varlığıdır. Buna örnek olarak olumsuzluk partikeli verilebilir: Öğrenicilerin bazıları 
erek dildeki ‘nicht’ olumsuzluk partikelini tümcenin birinci veya son pozisyonunda 
kullanıyorlar. Bu sözdizimsel yapı onların L1’i ile örtüşmemekte fakat başka doğal dillerle 
örtüşmektedir. Öğrenicilerin doğuştan sahip oldukları Evrensel Dilbilgisi (ED) sayesindeymiş 
gibi görünen bu sözdizimsel yapının gerçekten nereden geldiği mevcut verilerle 
açıklanamamaktadır. 

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada, Türkofon DaF öğrenicilerinin erek dildeki sözdizimi edinimi bireysel 
olmayan ve dışarıdan yapılan girişimlerden çok az etkilenen bir doğal edinim sıralamasının 
varlığının gerçek olduğu tespit edilmiştir.  Ancak L2 ediniminde bir doğal edinim 
sıralamasının varlığı onaylanmış olmasına rağmen,  L1’den L2’ye yapılan aktarımın boyutu 
ile kültür bağlamlı edinim modülü konusundaki sorulara cevap verilememiştir. Bunun dışında: 

- Söz dizimi edinim aşamaları birer gerçek doğal edinim sıralaması olup derslerin 
sistematik işleniş sıralamasından kısmen bağımsız gelişmektedir. Doğal edinim sıralamasının 
kısmî bağımsız olmasının bazı nedenleri olduğu düşünülmektedir. Bu nedenlerden en 
önemlileri öğrenicilerin L1’i, dış etkenler (yaş, dilsel altyapı, güdü vb.) ve erek dildeki 
dilbilgisi konularının zorluk sıralamasıdır. 

- Derste sistematik işlenen L2 dilbilgisi kurallarının edinim sıralamasında tamamen 
etkisiz eleman olduğu düşünülmemelidir. Girdi sınırlaması olmayan bir L2 öğretim yöntemi, 
öğrenicileri sistematik olarak işlenmemiş dilbilgisel yapıların üretimine yönlendirmektedir. 
Chunks yapıların kullanımı L2 ediniminde önemli bir yer tuttuğu ve bunların önemli bir 
bölümünün özgün metinlerden öğrenildiği gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, sistematik 
işlenen dilbilgisel yapıların doğal edinim sıralaması ile bire bir örtüşmesi beklenemez. 

- L2’de okuduğunu tam olarak anlaması ve kendisini yeterli düzeyde ifade etmek 
isteyen her birey erek dili tam anlamıyla benimsemesi gerekmektedir. Çünkü birey, L2 
öğrenimi süreci ile yeni bir dilin yanında, yeni bir kültür, yeni bir düşünme ve ifade etme 
biçimiyle yüz yüze gelmektedir. Edinilmek istenen L2’de iletilerin tam olarak alınması ve bu 
iletilere cevap verilebilmesi için, bireyin L2 ile yakın ilişkide bulunması, o dildeki düşünme 
süreçlerini tanımaya ve o şekilde düşünmeye çalışması, L2’ye mantık ve duygusal anlamda 
ilgi duyması gerekmektedir. Başka bir deyişle, yabancı bir dili bilmek için o dile ait dil bilgisi 
kurallarını bilmek, bir yeterlilik göstergesi değildir. Bireyin yabancı dile ilişkin edindiği 
yapıları, sözcükleri günlük hayatta kullanabilmesi, yani iletişimsel yeti’ye sahip olması 
gerekir. 

- Öğrenme stratejilerinin dili etkin edinmede gerekli araçlar olduğu gerçeğinden 
hareketle bu çalışmada çıkarılacak önemli sonuçlardan biri dil öğretim programlarında strateji 
öğretimine ağırlık vermektir. Öğrenicilerin yeni öğrenilen bilgiyi anlamlı bir şekilde kodlayıp 
işlemlemelerine yardımcı olacak bellek stratejilerinin öğretimi üzerinde özenle durulmalıdır. 
Öğreticinin strateji öğretiminde çok önemli bir role sahip olduğu ayrıca bilinmelidir. Bu 
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nedenle öncelikle öğreticinin öğrenicinin L2 edinme stratejileri konusunda bilgilendirilmeleri 
ve stratejilerin L2 edinimini olumlu etkileyebileceğine öncelikle kendileri inanmalıdırlar. 

- Chunks tümcelerdeki dilbilgisel kuralların tümevarımsal yöntemlerle ve sistematik 
araştırılması, öğrenicilerde dil bilincinin artırılmasına ve bilinen dilbilgisel yapıların 
içselleştirmesine katkı sağladı tespit edilmiştir. Buradan devinimle L2 öğrenicisine verilecek 
erek dilin dilbilgisi kuralları ile girdinin, aşırı gelenekçi olmamakla birlikte, doğal edinim 
sıralaması gözetilerek öğretilmesi gerektiği kanısındayız. 
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ŞER'İYYE SİCİLLERİ VE NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE BODRUM'DA 
YAŞAYAN GAYRİMÜSLİMLER (1831-1904) 

 

Muttalip ŞİMŞEK 

Öz 

Bu çalışmada, Menteşe Sancağı'na bağlı Bodrum Kazası'nda yaşayan gayrimüslimlerin başta demografik yapısı 
olmak üzere, yaşam alanları, aile kurumu ve aile bireylerinin korunmasına yönelik uygulamaların gayrimüslim 
ailelere yansıması, bölgede Müslim-gayrimüslim ilişkileri, ekonomik faaliyetleri, icra ettikleri meslekler ile 
mahkemeye yansıyan alışveriş anlaşmazlıkları değerlendirilecektir. Bu değerlendirmelerde, Menteşe ve Bodrum 
Nüfus Defterleri ile Bodrum Şer'iyye Sicilleri'ndeki bilgiler esas alınacaktır. Nüfus defterleri bize bir bölgenin 
sadece nüfus verileri ile ilgili değil aynı zamanda aile bireylerinin sosyo-ekonomik durumları hakkında da bilgi 
vermesi açısından önemlidir. Aynı şekilde şer'iyye sicilleri, Osmanlı Devleti'nin toplum yapısı hakkında ve 
hususiyle de gayrimüslimlerin sosyal ve ekonomik hayatları hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Dolayısıyla 
her iki kaynak Bodrum'daki gayrimüslimlerin nüfus ve sosyo-ekonomik hayatlarına ışık tutmaktadır. Bu çalışma 
ile Bodrum'un sosyal ve ekonomik hayatında önemli bir yer işgal eden gayrimüslimlerin, incelediğimiz dönem 
içerisinde (1831-1904), barış ve huzur içerisinde yaşadıkları, devlet tarafından sağlanan imkânlardan her 
Osmanlı tebaası gibi istifade ettikleri ve sosyal hayatta olası anlaşmazlık veya haksızlığa uğramaları durumunda 
mahkemelere başvurarak hak talebinde bulunabildikleri ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Menteşe, Bodrum, gayrimüslim, nüfus. 

 

THE NON-MUSLIMS LIVING IN BODRUM ACCORDING TO JUDICIARY RECORDS AND 
CENSUS REGISTRIES (1831-1904) 

 

Abstract 

In this study, it is evaluated primarily the demographic structure of the non-Muslims who lived in Bodrum 
Township of Mentese Sanjak. And also, their social environment and economic activities, the relationships 
between non-Muslims and Muslims in the region, the professions which were carried out by them. Furthermore, 
the study is evaluated the commercial conflicts that were carried to the courts and the effects of the measures on 
the non-Muslims which were taken to protect the family institution and the family members. In this evaluation,it 
is taken into consideration the data of census registries and judiciary records of Mentese Sanjak and Bodrum 
Township. The census registries are important not only because they give information about the statistic of a 
population in a specific region but at the same time they give information about the socio-economic situations of 
members of families in that specific region. In the same way, judiciary records give us information about the 
social structure of the Ottoman Empire and particularly about the social-economic life of the non-Muslims. On 
account of that, both sources will shed light on the population and socio-economic life of the non-Muslims. By 
means of this study we can prove that in the time period (1831-1904), the non-Muslims who took an important 
role in the social and economic life of Bodrum, lived in peace and safety, alike all the Ottoman citizens took 
advantage of the opportunities that were provided by the state and in the case of conflicts and being exposed to 
injustice they could apply to the courts and could demand for their rights. 

Key Words: Ottoman Empire, Mentese, Bodrum, non-Muslims, population. 
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 GİRİŞ 

 İslam Hukuku'nda gayrimüslimler, İslam devleti hâkimiyetinde yaşamayı kabul 
ettikleri takdirde, kendilerine "Allah ve peygamberin zimmes"i adı verilir ve böyle kimselere 
"zimmî" denirdi. Zimmet antlaşması ile zimmîlerin can ve mal dokunulmazlıkları, vicdan ve 
ibadet hürriyetleri İslam devletinin teminatı altına alınırdı. Osmanlılar da, bir İslam devleti 
olmaları hasebiyle, İslam Hukuku'ndaki "zimmet akdi" gereğince gayrimüslimlere din ve 
ibadet özgürlüğü tanımış, onların can ve mal emniyetlerini garanti altına almıştır (Bozkurt, 
1996: 8; Ortaylı, 2002: 216). Osmanlı Devleti, gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının hukukî 
statüsünün belirlenmesinde şer'î hukuku dikkate aldığı gibi kendi özel şartlarından 
kaynaklanan düzenlemeleri de sisteme başarılı bir şekilde uyarlamıştır. Bu noktada 
Osmanlı'nın gayrimüslimlerle ilgili getirdiği en önemli yenilik, "millet sistemi" denilen bir 
yapı içerisinde gayrimüslimlere özel bir konum sağlamasıdır (Akyılmaz, 2001: 671). Din ya 
da mezhep esasına göre yönetimi esas alan millet sisteminde, her bir gayrimüslim topluluğa 
"millet" adı verilmişti. Din ve mezhep kıstası, kişileri gruplandırmakta da esas alınmış ve 
çeşitli ırk, din ve mezheplere mensup kişiler, etnik kökenlerine bakılmaksızın Türk, Rum, 
Bulgar, Arap vs. olarak değil; Müslüman, Hıristiyan, Musevi olarak dikkate alınmışlar ve 
gruplandırılmışlardı: Rum Milleti, Musevi Milleti gibi (Eryılmaz, 2000: 416). İşte buraya 
kadar kısaca bilgi verdiğimiz bu uygulamanın ortaya çıkışı ise II. Mehmet devrinde, 
İstanbul'un Fethi'nden sonra gerçekleşmiştir. 1453 yılında Sultan Mehmet, Rum, Ermeni ve 
Musevi milletlerine, yani devletin dinî anlamda tanımlanmış topluluklarına, dinî reisleri 
vasıtasıyla geniş özerklik tanımıştır. Belirtilen statü çerçevesinde ilk ortaya çıkan millet, 
Ortodoks Rum Milleti olmuştur. Aynı şekilde Ermeni Milleti ve Musevi Milleti de bu sistem 
içerisinde teşekkül etmiş, 18. yüzyıldan itibaren Katolikler ve Protestanlar da millet sistemi 
içerisinde yerlerini almışlardır (Ercan, 2000: 403-405; Eryılmaz, 1996: 68-75; Bozkurt, 1996: 
12-13). 

 Her milletin başında, o cemaatin seçtiği ve Osmanlı Devleti'nin beratla onayladığı bir 
dinî reis bulunmuş ve bu dinî reislerin mensubu oldukları toplulukların mallarını idare etme, 
âyin ve diğer dinî işleri yürütme, cemaatinden belli miktar vergi toplama gibi yetkileri 
olmuştur. Bunun yanında yine cemaatlerinin özel hukukuna ilişkin evlenme, boşanma, miras 
meselelerini çözme yetkileri de vardı. Dinî liderler cemaatleriyle ilgili bütün işlerinden dolayı 
hükümete karşı sorumlu sayılmışlar, devletle cemaatler arasında aracı ve temsilci görevi 
üstlenmişlerdi. Her cemaat belirli bir hiyerarşi içerisinde en küçük yerleşim birimine kadar 
örgütlenmiş, hastane, vakıf ve eğitim kurumlarını geniş yetkilerle yönetebilmişlerdir. Osmanlı 
idaresi altındaki gayrimüslimlere barış ve huzur getiren bu sistem, dış müdahalelerin etkisiyle 
18. yüzyıldan itibaren bozulmaya başlamış ve bazı huzursuzluklar baş göstermiştir (Adıyeke, 
1999: 256; Bozkurt, 1996: 30).  

 Gerek 18. yüzyılın sonlarından itibaren ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisi, 
gerekse Batılı devletlerin siyasî, dinî ve ekonomik himayelerinin tesiri sonucunda kopma 
noktasına gelen toplum bağlarının yeniden tesisi amacıyla 1839 yılında Tanzimat Fermanı 
ilan edilmişti. Fermanda; "ehl-i İslam ve milel-i sâire"nin yani bütün tebaanın hayat, namus 
ve mal güvenliğinin sağlanacağı, vergi ve askerlik işlerinde düzenlemeler yapılacağı, yasadışı 
nedenlerle suçlama ve cezalandırmanın engelleneceği, adil ve açık usullerle yargılama 
ilkelerinin getirileceği gibi hususlar yer alıyordu. Yapılan düzenlemelerden Müslümanlar gibi 
gayrimüslimler de eşit şekilde yararlanacaktı. Yani "kanun önünde eşitlik" ilkesi öne 
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çıkarılmıştı (İnalcık, 1964: 619). Ancak fermanın gayrimüslimlere vaat ettiği eşitliğin 
sağlanması hususundaki belirsizlikleri nedeniyle başta İngiltere olmak üzere diğer büyük 
devletlerin müdahale ve baskıları gecikmedi. Netice itibariyle de Tanzimat'tan beklenen 
toplum bağlarının yeniden tesisi düşüncesi gerçekleşmedi (Küçük, 2000: 412). Tanzimat 
döneminde ortaya çıkan diğer önemli bir hukukî belge de 1856 Islahat Fermanı'dır. Ferman 
genel olarak Osmanlı tebaasına hitap eden birkaç maddesi dışında sadece gayrimüslimlerin 
hukukî statülerinde, dinî ve sosyal yaşamlarında değişiklik yapacak düzenlemeleri 
içermekteydi. Fermanda, gayrimüslim cemaatlere daha önceki dönemlerde verilen bütün hak, 
muâfiyet ve imtiyazlar teyit edilmiştir. Yine gayrimüslimlere ayinlerini serbest yapmaları, 
mezhep değiştirmeye zorlanmamaları, devlet hizmetleri ile askeri ve mülkî okullara herhangi 
bir ayrım yapılmadan kabul edilmeleri, mahkemelerde gayrimüslimlerin şahitliklerinin geçerli 
sayılması ile eyalet ve sancak meclislerine seçilecek gayrimüslim üyelerin seçim usullerinin 
düzenlenmesi gibi hususlara yer verilmişti (Bozkurt, 1996: 56-57). Ancak Islahat Fermanı, 
gayrimüslimlere tanıdığı haklar ve imtiyazlar nedeniyle yabancıların Osmanlı Devleti'ne 
müdahalesini kolaylaştırarak siyasi bütünlük ve bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek 
hükümler içermekteydi. Buna rağmen Müslim-gayrimüslim eşitliğinin hukukî anlamda bu 
fermanla sağlanmaya çalışılması ve ileride yapılacak düzenlemelerde eşitlik ilkesinin dikkate 
alınması, en azından farklı unsurların bir arada tutulması adına önemliydi (Akyılmaz, 2001: 
671).  

 Bunları müteakiben 1861-65 yılları arasında gayrimüslim cemaatler için nizamnameler 
hazırlanmış; başta Rum, Ermeni ve Yahudiler olmak üzere Katolik ve Protestanlar için de ayrı 
ayrı millet nizamnamesi çıkarılmıştı. Aynı şekilde 1876 Kanuni Esasî'de bazı düzenlemelere 
yer verilerek bir "Osmanlı milleti" oluşturma hedefi güdülmüş ve Osmanlı parlamentosunda 
temsil edilmeleri sağlanmıştı. Bütün bu düzenlemelere rağmen, yabancı müdahalelerin 
tesiriyle gayrimüslimlerin devletten kopma ve bağımsızlıklarını kazanma istekleri devletin 
yıkılışına kadar devam etmiştir (Bozkurt, 1996: 201; Küçük, 2000: 415).  

 Bu çalışmada, önemli düzenlemelerin yapıldığı 19. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın 
başlarına kadar devam eden süreçte, gayrimüslimlerin sosyal ve ekonomik yaşantısına bir ışık 
tutmak ve dış müdahalelerin tesiriyle devlete karşı isyana teşvik edilen gayrimüslimlerin 
toplumsal yapı içerisindeki durumlarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla, Menteşe 
Sancağı'nın bir kazası olan Bodrum'daki gayrimüslimlerin başta demografik durumu olmak 
üzere, sicillerdeki kayıtlar ışığında aile kurumları ve bu kurumun korunmasına yönelik 
uygulamaların gayrimüslim ailelere yansıması ele alınacaktır. Yine şer'iyye sicillerine göre 
gayrimüslimlerin günlük yaşantıları, kullandıkları mekânlar ve Müslümanlarla ilişkileri ortaya 
konacaktır. Bunların yanında, gayrimüslimlerin Bodrum'un ekonomik hayatındaki yerleri ve 
bu alandaki faaliyetleri değerlendirilecektir. Bodrum Kazası'ndaki gayrimüslimlerin nüfus 
durumları ile ilgili Osmanlı Arşivi'nden 3122, 3184, 3189 ve 3737 numaralı dört Nüfus 
Defteri kullanılacaktır. Bunlardan ilki H. 1247 (M.1831-32), ikincisi H.1264 (M.1847-48), 
üçüncüsü H.1308 (M.1890-91), dördüncüsü de H.1255 (M.1839-40) yılına ait bilgileri ihtiva 
etmektedir. Özellikle 3184 numaralı defterdeki bilgiler bize sadece nüfusla ilgili değil, aynı 
zamanda toplumun sosyal ve ekonomik durumlarına dair bilgiler de sağlamaktadır.  

 Yukarıda kısaca değindiğimiz gibi gayrimüslimler, din ve ibadet özgürlüklerinin yanı 
sıra evlenme, boşanma, nafaka, verâset, vasiyet gibi özel hukuku ilgilendiren alanlarda kendi 
hukukî kurallarını uygulamakta ve zikredilen meselelerin halli için bağlı bulundukları ruhanî 
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reisliklere başvurmakta özgür bırakılmışlardı. Bunun yanında gerek özel hukuku ilgilendiren, 
gerekse diğer cemaatlere mensup şahıslarla ilgili ortaya çıkan hukukî meselelerini çözüme 
kavuşturabilmek için şer'î mahkemelere de başvurabiliyorlardı (Karataş, 2007: 370). Bodrum 
Şer'iyye Sicilleri, mahkeme kayıtlarına yansıdığı kadarıyla, Bodrum'da yaşayan 
gayrimüslimlerin sosyal ve ekonomik yaşantılarına dair bilgi sağlaması açısından önemli bir 
yere sahiptir. Arşiv kayıtlarına göre Bodrum'a ait toplam 12 şer'iyye sicili bulunmakta ve bu 
sicillerdeki dava kayıtları da H.1280-1321 (M.1863-1904) yılları arasındaki zaman dilimini 
kapsamaktadır. Bu defterlerde gayrimüslimerle ilgili toplam 148 dava (alacak, satış, kira, 
nafaka, vasi tayini, veraset, vekil tayini, miras, eytam sandığı vb. meseleler) kaydı mevcuttur. 

 Bodrum'da Gayrimüslim Nüfusu 

 17. yüzyılın sonlarına doğru Bodrum'da yaşayan nüfus 100 haneden ibaretti ki, bu 
durum bize böylesine önemli bir merkezin yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin hayli geç 
bir tarihte gerçekleştiğini gösteriyor. Bu dönemde Bodrum'un sakinleri Türkler iken 18. 
yüzyılın sonlarına doğru Bodrum'da bir tersane kurulunca gemi inşasındaki ustalıkları ve 
diğer hizmetler için geniş iş imkânı nedeniyle Rumların bölgeye yerleşmeye başladıkları 
görülmüştü. Öyle ki, Batılı seyyahların ifadelerine göre, henüz 19. yüzyılın başlarında 
Bodrum'da 2 bin Türk nüfusunun yanında 110 da Rum hanesi mevcuttu (Baykara, 1992: 248). 
Özellikle 19. yüzyıl boyunca bölgede Rum nüfusu devamlı artış göstermişti. Zira Yunan 
İsyanı sonrasında ortamın sakinleşmesiyle birlikte Rumların adalardan Batı Anadolu'ya doğru 
geldikleri gözlemlenmişti. Ayrıca 1839 ve 1856 reformları da, adalarda yaşayan Rumların 
daha rahat bir idare olarak gördükleri Osmanlı topraklarına yerleşmelerinde etkili olmuştu. 
Bunların yanında, Rumlar için bölgenin cazibesini artıran belki de en önemli etken, Batı 
Anadolu sahillerinin tarıma ve ticarete elverişli olmasıydı. Bütün bu hususlara bağlı olarak, 
Batı Anadolu'nun diğer önemli merkezlerinde olduğu gibi Bodrum'da da Rum nüfusu sürekli 
artmıştır (Augustinos, 1997: 28). 

 Bodrum'da Rumların dışında sayıca fazla olan diğer bir gayrimüslim cemaat de 
Yahudilerdir. Bu cemaatin Rodos'tan gelip Menteşe Sancağı'na yerleşmesi, 19. yüzyılın 
başlarından itibaren görülmeye başlansa da (Baykara, 1992: 249; Baykara, 2010: 138), nüfus 
defterlerine göre Bodrum'da ilk Yahudi izlerine ancak 19. yüzyılın ortalarına doğru 
rastlanmaktadır.1 Ancak her hâlükârda, Milas Kazası'ndaki nüfus yoğunluğunun aksine, 
Bodrum'da Yahudilerin büyük bir nüfus ekseriyeti oluşturmadıklarını da belirtelim. Burada 
zikredeceğimiz bir diğer gayrimüslim cemaat de Ermenilerdir. Bodrum'da Ermeni nüfusuna 
ancak 20. yüzyılın başlarında rastlanıyor (Baykara, 2010: 138) ki, ne nüfus defterlerinde ne de 
şer'iyye sicili kayıtlarında Ermenilerle ilgili bir bilginin bulunmayışı, bu cemaatin 
Bodrum'daki varlığının belirtilen dönemden itibaren görülmeye başlandığını ispatlamaktadır.  

 İlk Nüfus Sayımı (1831) ile ilgili çıkarılan cetvellerde (Karal, 1997: 204; Karpat, 
2010: 235) Bodrum'da sadece Müslüman nüfusun yaşadığı, bunun dışında herhangi bir 
gayrimüslim veya yabancı nüfusun bulunmadığı bilgisine yer verilmiş olsa da, 3122 numaralı 
Nüfus Defteri'ne göre 1831-32'de Bodrum Kasabası'nda 206 Rum erkek nüfusun yaşadığı yer 
almaktadır (NFS.d.., 3122: 1-2). Dolayısıyla hem bu defterdeki bilgiler hem de o döneme 
tanıklık eden seyyahların ifadeleri, belirtilen yıllarda Bodrum'da Rumların yaşadığını 

                                                           
1  Başbakanlık Osmanlı Arşivi, 3737 nr. Nüfus Defteri (Bundan sonra metin içerisinde NFS.d..,3737 şeklinde gösterilecektir). 
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göstermektedir. 1839 yılına ait bir diğer nüfus defterinde ise Bodrum' da yaşayan gayrimüslim 
erkek sayısı 323'e yükselmiştir. Bunların 321'i Rum iken sadece 11'i Yahudi idi. Yine bu 
deftere göre Bodrum'da Rumlara ait 134 hane mevcutken Yahudiler ise toplam 5 hanede 
ikamet etmekteydiler (NFS.d.., 3737: 12). Bu defterdeki bilgiler bize, Bodrum nüfusu 
içerisinde artık Yahudilerin de yer almaya başladığını gösteriyor.  

 1848 yılına ait başka bir nüfus defterine göre Bodrum'daki Rum erkek nüfusu 365'e 
yükselmiştir (NFS.d.., 3184: 28-50). Artık kadınlarında sayımlara dâhil edildiği 1881/82 genel 
nüfus sayımına göre Bodrum Kazası'nda 11.551'i Müslüman, 2.245'i Rum, 82'si Yahudi ve 
6'sı Yabancı olmak üzere toplam 13.884 nüfus mevcuttu (Karpat, 2010: 261-262). 1890-91 
yıllarına ait 3189 numaralı Nüfus Defteri'ne göre ise Bodrum Kasabası'nda 5.887 Müslüman, 
1.163 Rum, 36 Yahudi ki toplam 7.086 erkek nüfus kaydı mevcuttur (NFS.d.., 3189: 9). 1902 
yılına ait Aydın Vilayet Salnamesi'ne göre Bodrum Kazası'nda 13.352 Müslüman, 2.801 
Rum, 120 Yahudi ve 109 Yabancı nüfus bulunmaktadır (Baykara, 2013: 145). Nüfus 
verilerine genel olarak bakıldığında, Bodrum'da Türk/Müslüman nüfusunun daima % 80'in 
üzerinde bir paya sahip olduğu, Rum nüfusunun %16-17, Yahudi nüfusunun da yaklaşık % 1 
gibi bir ağırlığa sahip olduğu söylenebilir. 

 Gayrimüslimlerin Yerleşim Alanları 

 İslam Hukuku'nda gayrimüslimlerin Müslümanlarla bir arada oturmalarını men eden 
şer'î bir hüküm olmadığı gibi ilk devirlerde ikamet alanlarının ayrılmasına dair bir uygulama 
da görülmemişti. Ancak daha sonraki devirlerde, ikamet alanlarının veya mahallelerin 
ayrılması gibi bazı uygulamalara rastlanmıştı. Osmanlı'nın ilk fütuhat yıllarında Rumeli'de 
böyle bir uygulamanın olduğu görülmektedir ki, bazı bölgelerde gayrimüslimler için ayrı 
mahalleler teşkil edilmişti (Kenanoğlu, 2004: 317). 

 Genel olarak Osmanlı şehirlerinde, çeşitli dinî ve etnik grupların bölge ve semtlere 
göre ayrı ayrı oturdukları bilinmektedir. Aslında Müslim ve gayrimüslimlerin ikamet 
alanlarının ayrı olması keyfiyeti, doğal olarak inanç ve gelenek birliğine sahip kişilerin yan 
yana daha rahat yaşamalarına olanak sağlaması açısından büyük bir önem arzediyordu 
(Ergenç, 1984: 71). Bu uygulama pratikte devlete, gayrimüslimleri mensup oldukları cemaate 
göre kolay ayırtedebilme imkânı sağlarken, gayrimüslimlere de halk içinde Müslümanlarla 
karışmama, dinini ve geleneğini bu şekilde devam ettirme olanağı sağlıyordu (Keleş, 2004: 
218). Bodrum'da Rumlar ağırlıklı olarak kendilerine ait mahallelerde ikamet ediyorlardı. 
Bunlar Rum Mahallesi ile Hıristiyan Mahallesi'ydi.2 Bu mahallelerde ticaret için çevre 
bölgelerden veya adalardan gelen Rumlar da ikamet ediyordu ki, bu hususla ilgili şer'iyye 
sicillerinde birçok kayıt mevcuttur.3 Rumlardan Müslüman mahallelerinde ikamet edenlere de 
rastlanıyordu.4 Benzer durum Yahudiler için de geçirliydi. Yahudilerin büyük bir kısmı kendi 
cemaatlerinin ismini taşıyan Yahudi Mahallesi'nde5 ikamet ettiği gibi, yine Müslümanlara ait 
mahallelerde ikamet eden Yahudiler de bulunuyordu. Rumlar'da olduğu gibi Yahudilerin de 

                                                           
2 Bodrum Şer'iyye Sicili 166, Hüküm nr. 29, s. 53 (Bundan sonra BŞS, 166/29:53 şeklinde gösterilecektir.)  (11 Safer 288/2 
Mayıs 1871); BŞS, 166/49: 56 (1Receb 1288/16 Eylül 1871). 
3 BŞS, 166/19. (12 Receb 1286/18 Ekim 1869); BŞS, 168: 72 (5 Rebiulevvel 1292/11 Nisan 1875); BŞS, 167/ 14:  242 (17 
Receb 1321/9 Ekim 1903). 
4 BŞS, 168: 191 (13 Safer 1294/27 Şubat 1877). 
5 BŞS, 171/ 88: 44 (6 Cemaziyelâhir 1309/7 Ocak 1892); BŞS, 175/398: 226 (21 Rebiulevvel 1321/17 Haziran 1903).  
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kendi mahalleleri dışında ikamet etmek için tercih ettikleri Müslüman Mahallesi Çarşı 
Mahallesi'ydi.6 Ancak bu ikamet serbestliğinin bazı sınırlılıkları vardı. Bunlar, Müslüman 
mahallesinde ikamet eden gayrimüslimin cami cemaatinin azalmasına sebebiyet vermemesi, 
güvenlik endişesi ve ibadet saatlerinde sükûnet gibi durumlardı (Ergenç, 1984: 75). 
Bodrum'da birkaç haneyi geçmeyen bir nüfus çoğunluğuna sahip Ermenilerin ise hangi 
mahallelerde ikamet ettiklerine dair elimizde şu an için bir bilgi mevcut değildir. Bodrum 
Kasabası dışında Rumların ikamet ettiği köyler de vardı. Bunlar Rum Köyü, Rum Haneleri 
Köyü (Şimşek, 2013: 32), Bağla ve Kefaluka köyleri idi.7 

 Gayrimüslimlerin Sosyal Hayatı 

 Aile Yapıları: Her toplumun kendi gelenekleri, görenekleri, örfleri, âdetleri, 
ekonomileri, dinî inanç ve değerleri ailenin oluşumu ve biçimlenişi üzerinde etkili olmuştur. 
Osmanlı aile yaşamında da, bu etkenlere bağlı olarak farklı şekillenmelerin meydana geldiği 
söylenebilir. "Osmanlı ailesi" denilince, Tuna kıyısındaki Bulgar ailesinden Lübnan'ın Marûni 
ve Melkit Hıristiyanlarına, Hicaz Araplarından Anadolu'nun sünnî şehirli ve Alevi köylü 
Türklerine, Egeli Rumlardan dört bucaktaki Yahudi ailelerine kadar çok geniş bir yelpazeyi 
nazara almak gerekir (Ortaylı, 2006: 1).  

 Aile, erkek ile kadının ortak bir hayat sürme, birbirlerinden yararlanma, çocuk sahibi 
olma ve çocuklarını yetiştirme amacıyla birlikteliğini ifade etmektedir (Erten, 2001: 45). Aile 
kurumunun teşekkülü, Müslümanlar arasında olduğu gibi gayrimüslim cemaatler için de değer 
verilen bir husûsiyetti.  Hıristiyanlıkta evlilik, İsa ve kilisenin birliğinin bir sembolü olarak 
görüldüğünden aile, sosyal ve medeni bir kurum olmaktan çok tamamen dinî bir kurum olarak 
telakki ediliyordu. Yahudilikte ise, geçerli bir neden bulunmuyorsa evliliğin mutlaka 
yapılması zorunluluk olarak görülüyordu. Yahudiliğe göre evlilik neslin devamını 
sağladığından bekâr kalmak, büyük günahlardan sayılıyordu (Aydın, 1989: 196).  

 Osmanlı toplumunda Müslim ve gayrimüslimlerin aile yapılarını tespit etmede bize 
bilgi sağlayan en önemli kaynak şer'iyye sicillerindeki "tereke" kayıtlarıdır. Tereke kayıtları, 
ölen bir şahıstan geriye kalan mirasın varisleri arasında taksimini ihtiva ettiğinden, bu 
kayıtlarda o ailenin eş ve çocuk durumuna dair bilgilere ulaşmak mümkündür. Bodrum 
Şer'iyye Sicilleri'nde gayrimüslimlere ait toplam 12 tereke kaydı mevcuttur. Bunlardan 10'u 
Rumlara, 2'si de Yahudilere aittir.8 Bu tereke kayıtlarındaki bilgilere göre Bodrum'daki Rum 
ve Yahudi ailelerde tek eşliliğin hâkim olduğunu görüyoruz.9 Benzer durumun Muğla ve diğer 
kazalarda yaşayan gayrimüslimler için de geçerli olduğunu ifade edebiliriz (Keleş, 2004: 221; 
Şimşek, 2013: 72). Yine bu kayıtlar bize, Rumların da Yahudilerin de kendi cemaatlerine 
mensup şahıslarla evlenmeyi tercih ettiklerini göstermektedir. Ortaylı'nın, "Osmanlı ailesinde 
çok eşle evlilik, ne gayri ahlakî ne de gayri kanunî bir durumdu; ama hoş karşılanmazdı" 

                                                           
6 BŞS, 172/70: 31 (15 Rebiulevvel 1313/5 Eylül 1895). 
7 Birinci Dünya Savaşı'na kadar her iki köyde 370 Rum nüfus mevcuttu. Bkz. Soyluer, 2006: 128. 
8 Rumlara ait tereke kayıtları için bkz: (BŞS, 167/166; BŞS, 168/11: 29; BŞS, 168: 64; BŞS, 168: 77; BŞS, 169/53; BŞS, 
169/294: 169; BŞS, 170/33: 22-23; BŞS, 172/21: 110; BŞS, 172/178: 209-210; BŞS, 175/7: 236). Yahudilere ait tereke 
kayıtları için bkz: (BŞS, 167/60: 191-192; BŞS, 169/58).  
9 Rum Mahallesi'nden Hıristofi oğlu Bedros'a ait tereke kaydında, mirasın zevcesi ile kendinden önce vefat eden diğer 
zevcesinin çocuklarına kaldığı bilgisi yer alıyor. Burada aynı anda iki eşlilikten söz edilemez. Yani Bedros, ilk eşi öldükten 
sonra yeniden evlenmiştir. BŞS, 168: 77 (28 Şevval 1292/27 Kasım 1875). 
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şeklindeki ifadesi (Ortaylı, 2006: 75), hem Türkler hem de gayrimüslimler arasında tek eşle 
evliliğin genel kabul gördüğüne işaret etmektedir. 

 Tereke kayıtları, ölen şahısların çocuk sahibi olup olmadıkları ve çocuk sayıları 
hakkında da kesin bilgiler vermektedir. Rum terekelerinde, 10 aileye ait tespit edilen toplam 
çocuk sayısı 36'dır. Dolayısıyla Bodrum'daki Rum ailesinde çocuk ortalamasının 3,6 
olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar arasında hiç çocuğu olmayan bir aile bulunduğu gibi erkek ve 
kız toplam 10 çocuğu10 olan bir Rum ailesi de vardır. Bunun yanında Yahudilere ait tereke 
kaydında, iki ailenin toplam 7 çocuğu vardı ki, bu da bize Bodrum'daki Yahudi ailesinde 
çocuk ortalamasının 3,5 olduğunu gösteriyor. Rum ve Yahudi aileler beraber 
değerlendirildiğinde ortalamanın 3,5-3,6 gibi neredeyse birbirine benzer bir durum ortaya 
çıkıyor ki, her iki cemaate ait ailelerin çocuk ortalamalarının aynı olduğu ifade edilebilir. 
Aynı dönemde Muğla'da yaşayan gayrimüslim ailelerdeki çocuk ortalamasının 1,6 civarında 
(Keleş, 2004: 222) olduğu dikkate alınırsa, Bodrum'daki gayrimüslim ailelerin çocuk 
ortalamasının yüksek olduğu söylenebilir. 20. yüzyılın başlarında Menteşe Sancağı'nın 
genelinde gayrimüslim ailelerin çocuk ortalamasının 3,8 civarında olduğu (Şimşek, 2013: 74) 
göz önüne alındığında ise, bölgede gayrimüslim ailelerdeki çocuk ortalamasının umumiyetle 
bu seviyede olduğu sonucu çıkarılabilir. 

  Aile Bireylerinin Korunmasıyla İlgili Uygulamalar 

 Vasi Tayini: Vâsi, bir kimsenin mallarında veya çocuklarının işlerinde tasarruf etmek 
üzere tayin edilen kişidir. Vâsilik genellikle vasiyet yoluyla veya herhangi bir vasiyet 
olmadan ihtiyaç üzerine kadı tarafından vâsi tayin edilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Vâsilerin 
vesayeti altındaki çocukların mallarını en iyi şekilde idare etme ve koruma yükümlülüğü 
vardı. Bundan dolayı vâsi seçiminde büyük hassasiyet gösterilmiştir (Pakalın, 1993: 584). 
Vâsi olarak atanacak şahıs, mahalle ileri gelenlerinin şahitlikleriyle güvenilir, çocuğun bakım 
ve gözetimini yapabilecek, malını işletebilecek kabiliyette olan kişiler arasından seçiliyordu. 
Bu husus sicillerde, "emanet ile ma'ruf ve istikâmetle mevsûf ve her vechile umûru vesâyet 
'uhdesinden gelmeye kâdir idüğü zeyl-i vesîkada muharreru'l-esâmi kimselerin ihbarlarıyla 
zâhir ve mütehakkık olan.." şeklinde ifade ediliyordu.11 

Tereke kayıtlarında vârislerin kimler olduğu belirtildikten sonra küçük yaştaki 
çocuklara kimin vâsi tayin edildiği de belirtiliyordu. Bu belgelerden vâsilerin genelde hâkim 
tarafından tayin ediliği anlaşılmaktadır. Yine bu tayinlerde, umumiyetle anneler tercih 
ediliyordu. Örneğin Bodrum'un Çarşı Mahallesi'nden Salamon oğlu Mordohay vefat edince 
küçük kızları Karinko ve Hanole'ye babalarından kalan mallarının ve diğer işlerinin idaresi 
için anneleri Mişon kızı Rukye vâsi tayin edilmişti.12 Eğer çocukların anneleri vefat etmiş ise 
vâsi tayini için öncelikle babalar tercih ediliyordu. Nitekim Hıristiyan Mahallesi'nden 

                                                           
10 Bodrum'un Hıristiyan Mahallesi'nden Anasdi oğlu Yanako'nun Anasdi, Apostol, Nikola, Toma, Manol ve Dimitri 
isimlerinde erkek çocukları ile Maryo, Manyo?, Dino ve Katakole? isimlerinde kızları olmak üzere toplam 10 çocuğu vardı. 
BŞS, 175/7: 236 (24 Rebiulevvel 1321/20 Haziran 1903). 
11 Bodrum'un Hıristiyan Mahallesi'nden Manol oğlu Hıristofil'in küçük kızına vasi tayini ile ilgili bkz: BŞS, 173/92: 60 (25 
Zilhicce 1315/ 17 Mayıs 1898). 
12 BŞS, 169// 58 (25 Safer 1294/11 Mart 1877). 
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Kocabaşoğlu Dimitri'nin zevcesi Mariye vefat edince küçük kızının rüşt çağına kadar işleriyle 
uğraşması için babası Dimitri vâsi tayin edilmişti.13   

Vâsi tayininde her şeyden önce çocukların yakınında güvenilir kimseler seçilmekteydi. 
Anne ve babaların dışında vâsi olarak tayin edilenler arasında amca, dede/nene, hala, teyze 
gibi yakın akrabalar14 bulunmakla birlikte akrabalık bağı olmayan kimselerin de tayin edildiği 
oluyordu.15 7 Safer 1278 (14 Ağustos 1861) tarihli Hıristiyan terekeleri hakkında yapılan bir 
düzenlemede, yetimin kimsesi bulunmaz ise milletinin emin ve itimat edilenlerinden bir vâsi 
seçilmesi; seçilen vâsinin yetimin malını telef etmeyip talim ve terbiyesi ile ilgilenmesi 
gerektiği belirtilmişti (Düstur, Tertip I/I: 298). Dolayısıyla bu bilgilerden de anlaşılacağı 
üzere, Müslüman çocukların haklarının korunması için alınan tedbirler, toplum içerisinde 
herhangi bir mağduriyete uğramamaları adına gayrimüslim çocuklar içinde uygulanmıştır. 
Yani anne veya babasını veyahut her ikisini de kaybeden çocukların yakınları Osmanlı 
mahkemelerine başvurduğu takdirde hâkim bu çocukların bakım ve işleri ile ilgilinecek en 
ehil kişiyi vâsi olarak görevlendirmiştir. 

Nafaka: İslam Hukuku'nda ve Osmanlı uyugulamasında kadın zengin dahi olsa evlilik 
süresi içinde nafakası kocasına aitti. Herhangi bir sebeple evinden uzakta kalmak durumunda 
olan koca, geride bıraktığı eşi ve çocuklarının nafakasını temin etmek zorundaydı. Nafakası 
karşılanmayan veya boşandıktan sonra nafakası temin edilmeyen kadınlar, mahkemeye 
başvurmak suretiyle kocalarının mallarından hem kendileri hem de çocukları için nafaka tayin 
ettirebiliyorlardı (Aktan, 1992: 407). Bodrum Şer'iyye Sicillerinde belirtilen hususlara bağlı 
olarak, mağdur olan gayrimüslim kadınların mahkemeye başvurarak kocalarının mallarından 
nafaka tayin ettirdiklerine dair kayıtlar bulmak mümkündür. Örneğin Rum Mahallesi'nden 
Marya, kocası Mihali'nin malından kendisine nafaka bağlanması için mahkemeye 
başvurmuştu.16 

Nafakanın diğer bir türü ve mahkeme kayıtlarında en fazla rastlanılanı, anne veya 
babasını kaybeden veyahut anne ve babanın boşanması sonucunda geride kalan çocuklarla 
ilgili olanıdır. Anne veya babadan birisinin ölmesi halinde genellikle ebeveynlerden hayatta 
kalanı vâsi olarak atanıyor ve çocuğa kalan mirastan vâsi aracılığıyla nafaka tayin ediliyordu. 
Bodrum'da yaşayan gayrimüslim ailelerin nafaka talebiyle mahkemeye başvuruları genelde, 
anne veya babasından çocuğa kalan malın işletilmek üzere Eytam Sandığı'na verilen 
parasından vâsinin belirli bir miktar nafaka talebi şeklinde oluyordu. İleride detaylı bilgi 
verileceği üzere, ebeveyninden birini veya her ikisini kaybeden çocuğa kalan miras, hebâ 
olmaması ve işletilmesi maksadıyla vâsiler tarafından Eytam Sandığı'na veriliyordu. Vâsiler 
bakmakla yükümlü oldukları çocukların ihtiyaçlarını temin etmekte zorlandıkları takdirde 
mahkemeye başvurarak sandıktaki hisselerinin gelirinden nafaka talep edebiliyorlardı. 
Hıristiyan Mahallesi'nden Anasdi oğlu Yanako vefat edince geriye kalan küçük oğulları 
Toma, Dimitri ve Manol ile küçük kızları Dimo ve Katakolle'nin vâsileri anneleri Sevastolye 
olmuştu. Adı geçen yetimlerin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan anne, mahkemeye 
başvurarak çocuklara babalarından kalan ve sandığa teslim edilen arazi ve emlaklardan elde 
edilen gelirden çocuklar için nafaka bağlanmasını talep etmişti. Mahkeme de talebi 
                                                           
13 BŞS, 175/ 294: 169 (20 Receb 1320/ 23 Ekim 1902). 
14 BŞS, 169/53 (25 Safer 1294/ 11 Mart 1877). 
15 BŞS, 168/11: 29 (27 Zilhicce 1290/16 Ocak 1874). 
16 BŞS, 165: 189, (12 Safer 1285/ 5 Mayıs 1868). 
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değerlendirmiş ve çocukların her biri için günlük 5 kuruştan toplam 25 kuruş nafaka 
verilmesini kararlaştırmıştı.17  

Çocukların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla yapılan düzenlemeler 
Müslümanlar için olduğu gibi gayrimüslimler için de uygulanıyor; böylece kimsesiz, sahipsiz, 
korunaksız kalması muhtemel çocukların zor duruma düşmemeleri için gerekli önlemler bu 
şekilde alınıyordu. Bu doğrultuda yetim kalan çocukların haklarını en iyi koruyan sistem 
şüphe yok ki "Eytam Sandıkları" olmuştur.  

Eytam Sandığı: Osmanlı Devleti'nde yetimlerle ilgili işlemlere daha evvel İstanbul 
Kadılığı'na bağlı olarak kurulmuş olan Bâb Mahkemeleri ve Kısmet-i Belediye Mahkemesi, 
taşrada ise mahalli mahkemeler bakıyordu. Tereke kayıtları ve yetim mallarının satışı ile ilgili 
şikâyetler artınca bazı tedbirlerin alınması lüzumu ortaya çıkmış; yetim mallarının korunması 
ve muhafazası için bir komisyon kurularak mesele Meclis-i Vâlâ'da incelenmiştir. 
Müzakereler sonucunda "Emvâl-i Eytâm Nezâreti"nin kurulması kararlaştırılmış ve 
nizamnâmesi yayınlanmıştır. Nizamnâmeye göre nezâret, Şeyhülislamlık makamına bağlı 
olarak 7 Rebiulevvel 1268 (31 Aralık 1851) tarihinde kurulmuştu (Eryüksel, 1998: 334). 
Sandığın kuruluş ve işleyişi ile ilgili zamanla bazı düzenlemeler yapılmış ve sandık Osmanlı 
Devleti'nin yıkılışına kadar varlığını muhafaza etmiştir. Böylece Eytam Sandığı'ndan 
Müslümanlar gibi gayrimüslimler de faydalanmış ve sandık, yetim kalan çocukların 
mallarının muhafazasında önemli bir rol oynamıştır (İnanç, 2002: 28).  

Bilindiği gibi, ölen bir kimsenin miras olarak bıraktığı mal veya eşyanın (tereke) 
mirasçılar arasında taksimi yapılmadan önce cenaze masrafları ve varsa borçları çıkarılıyordu. 
Geriye kalan mal veya eşya mirasçılar arasında taksim ediliyordu. Yetime kalan mal ise 
Müslümanlarda olduğu gibi, gayrimüslim aileler tarafından umumiyetle Eytam Sandığı'na 
teslim ediliyordu. Bu süreç kısaca şu şekilde işliyordu: Kasaba ve köylerde Müslim veya 
gayrimüslim Osmanlı tebaasından biri öldüğünde köyün muhtarı, imamı veya papazı resmi 
makamlara ölen şahsın ismini ve vereseleri içinde yetimin bulunup bulunmadığını 
bildiriyordu. Eytam Sandığı memurları terekenin yazımı ve taksiminden sonra yetime ait 
taşınır veya taşınmaz malların dökümünü yapıyor, satılması gereken eşya veya malı değerinde 
satıyor, satılmayanları da kaza merkezlerindeki sandıklarda muhafaza altına alıyorlardı. 
Yetimin sandığın uhdesine geçen malından isteyene faizle borç para veriliyor veya 
emlak/arazinin kiralanması suretiyle kira geliri elde ediliyordu (Düstur, Tertip I/I: 276-278). 
Bu şekilde elde edilen gelirle yetimin ihtiyaçları giderildiği gibi anne veya babasından yetime 
kalan mal da rüşt çağına gelinceye kadar muhafaza edilmiş oluyordu. 

Şer'iyye sicillerinden anlaşıldığına göre, Bodrum'da yaşayan gayrimüslim yetim 
çocuklarının malları Eytam Sandığı'na teslim edilmiş ve burada değerlendirilmiştir. Biraz 
evvel de belirttiğimiz gibi, ebeveyninden çocuğuna kalan mal vâsisi tarafından umûmiyetle 
sandığa teslim ediliyor18, sandık müdürü aracılığıyla da taliplisine, kefil göstermek şartıyla, 
faiz karşılığı borç veriliyordu (Düstur, Tertip I/I: 278). Örneğin Hıristiyan Mahallesi'nden 
Kocabaşoğlu Dimitri, zevcesi Mariye'den küçük kızı Zaheryo'ya? kalan 1.012 kuruşu Bodrum 
Eytam Müdürü Ahmed Efendi'ye teslim etmiş; Ahmet Efendi de bu 1.012 kuruşu 3 yıllığına 
                                                           
17 BŞS, 175/8: 239 (26 Rebiulevvel 1321/ 22 Haziran 1903); Benzer diğer bir örnek için bkz: BŞS, 173/93:60 (25 Zilhicce 
1315/ 17 Mayıs 1898). 
18 BŞS, 173/ 431: 240 (9 Şevval 1316/ 20 Şubat 1899). 
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yine Hıristiyan Mahallesi'nden Yani oğlu Kısti'ye faizle borç olarak vermişti. Kısti almış 
olduğu parayı 3 yılın sonunda 364 kuruş faiziyle birlikte 1.376 kuruş olarak sandığa 
ödeyecekti.19 

Eytam Sandığı'ndan faizle borç para almak isteyen şahıslar, mahkeme kaydında parayı 
ne kadar süre ile alacaklarını belirtmeleri gerekiyordu. Çünkü sandıktan faiz karşılığı para 
alındıktan sonra geri ödenecek miktar bu süreye göre hesaplanıyordu. Sicillerden tespit 
edebildiğimiz kadarıyla, Bodrum Eytam Sandığı'ndan en az 6 aylık süreyle borç alanlar 
olduğu gibi, en fazla 3 yıllık süreyle borç alanlar da bulunuyordu.20 Sandığın uyguladığı faiz 
oranlarına bakıldığında, sandığın kurulduğu 1851 yılından 20. yüzyılın başlarına kadar, %5-
12 oranında, dönemin siyasi ve ekonomik şartlarına göre değişen oranlarda borç verildiği 
görülmektedir (İnanç, 2002: 52). İncelediğimiz dönem içerisinde Bodrum Eytam Müdürlüğü 
de umûmiyetle %12 civarında bir faiz oranıyla borç vermiştir. Bodrum'un Hıristiyan 
Mahallesi'nden İstanbullu oğlu Hıristofi'den küçük kızı Frankole'ye kalan ve sandığa teslim 
edilen 3.220 kuruş'u bir seneliğine borç alan yine aynı mahalleden Manol oğlu Yani, bir 
senenin sonunda faiz olarak 386 kuruş ödeyecekti ki, bu meblağ yaklaşık %12'lik bir faiz 
ödemesi yapacağı anlamına geliyordu.21  

Eytam Sandığına sadece nakit para değil, arsa, ev, tarla gibi gayrimenkuller de teslim 
edilebiliyordu. Vâsiler, sandığa teslim ettikleri bu varlıkların aynen muhafaza edilmesini ve 
kiraya verilmesini isteyebildikleri gibi, uygun bir fiyatla satılarak, yani nakde çevrilerek bu 
şekilde değerlendirilmesini de talep edebiliyorlardı.22 

Nafaka bahsinde de belirttiğimiz üzere, ebeveynini kaybeden çocuğun ihtiyaçları için 
vâsiler, çocuğa kalan mirastan harcama yapabiliyorlardı. Eğer yetime kalan mallar Eytam 
Sandığı'na verilmişse ve çocukların geçimini sağlamakla mükellef olan vâsileri, sandıktaki 
malları olmadan bunu temin edemiyorlarsa, sandığa başvurarak çocuklar için nafaka 
bağlanmasını isteyebiliyorlardı. Bu durumda sandık görevlileri çocuğun vâsisine "kifâyet 
miktarı" nafaka bağlamaktaydı (Düstur, Tertip I/I: 279). Hıristiyan Mahallesi'nden Hıristi, 
küçük kızına annesinden kalan ve sandığa teslim edilen "eytam sandığındaki mevcut 
sermayesinden miktar-ı kâfî nafaka verilmesini" talep ettiğinde, mahkeme küçük kızın 
ihtiyaçları için babaya günlük 4 kuruş 10 para miktarı nafaka verilmesini takdir etmişti.23 

Yetim çocuk, sandığa verilen malını rüşt yaşına geldiğinde talep edebiliyordu.  Ancak 
yetimin önce rüştünü ispat etmesi gerekiyordu. Yetim mahkeme huzurunda rüştünü ispat 
ederse, sahip olduğu mal kendisine teslim ediliyordu. Nizamnâmede bu usul, "sinn-i rüşde 
vusûlü yirmi yaşına bülûğundan itibar olunarak isbât-ı rüşd edecek eytâmın hâli meclis 
mârifetiyla bi't-tahkîk yedine teslim olunacak" şeklinde tarif edilmişti. Eğer yetim rüşdünü 
ispat edemezse, yaşına bakılmaksızın yetim hükmünde kabul edilip, şahsın malı sandıkta 
tutulmaya devam ediyordu (Düstur, Tertip I/I: 280). 

  

                                                           
19 BŞS, 175/ 342: 195 (7 Zilhicce 1320/ 7 Mart 1903). 
20 Birkaç örnek için bkz: (BŞS, 167/140: 138; BŞS, 172/202: 224; BŞS, 174/164: 92). 
21 BŞS, 174/175: 97 (20 Muharrem 1318/ 20 Mayıs 1900). 
22 BŞS, 173/127: 127 (13 Cemâziyelevvel 1316/ 29 Eylül 1898); BŞS, 173/431: 240 (9 Şevval 1316/20 Şubat 1899). 
23 BŞS, 173/432: 240 (9 Şevval 1316/ 20 Şubat 1899). 
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Günlük Yaşam ve Müslim-Gayrimüslim İlişkileri 

Bir toplumda yaşanılan mekânlarla ailelerin yaşam tarzları ve ekonomik durumları 
arasında sıkı bir ilişki vardır. İkamet edilen mekânlar, sadece bir evden ibaret olmayıp geniş 
bir avlu, bahçe, samanlık veya duruma göre bitişiğinde bakkal, fırın gibi küçük ticarî 
işletmeleri de içine alan bir yaşam alanını ihtiva ediyordu. Dolayısıyla bir şahsın yaşadığı 
alan, onun sosyal ve ekonomik durumunu da yansıtıyordu. Şer'iyye Sicilleri Bodrum'daki 
gayrimüslimlerin ikamet ettikleri mekânlar hakkında bize yeterli bilgiler vermektedir. Buna 
göre, gayrimüslimlerden maddi durumu orta derecede olanların genelde "tahtânî" diye tabir 
edilen tek katlı evlerde24; maddi durumu iyi olanların ise "fevkânî ve tahtânî" şeklinde ifade 
edilen iki katlı evlerde ikamet ettikleri söylenebilir.25 Hayvancılıkla uğraşanlar evlerine bitişik 
olarak bir samanlık ve ahır gibi yapılar inşa ederken26, ticaretle meşgul olanlar ise evlerinin 
bitişiğine bakkal, fırın ve terzi dükkânı gibi uğraştıkları mesleklere ait mekânlar 
eklemişlerdi.27  

Bir cemaat için belki de en önemli alanların başında ibadethaneler geliyordu. Osmanlı 
Devleti'nde gayrimüslim cemaatlerin dinî âyin ve ibadetlerini icra edebilmeleri hiçbir zaman 
kısıtlanmamış, onlara tanınan din ve vicdan hürriyeti kaçınılmaz olarak ibadet ve âyin 
hürriyetini de beraberinde getirmiştir. İbadetlerin yapıldığı mekânlar olarak kilise veya 
havralar, devlet tarafından korunduğu gibi bu mekânlarda gayrimüslimlerin serbestçe ibadet 
edebilmeleri için gerekli imkân da sağlanmıştı (Akman, 1999: 231). Bodrum'da yaşayan 
Rumların Hıristiyan Mahallesi'nde Aya Yorgi adında bir kiliseleri mevcuttu. Ayrıca 
Bodrum'un Gümüşlük Karyesi'nde de Rumlara ait bir kilise vardı (Baykara, 2010: 96). 
Yahudilerin ise nüfus azlığından dolayı Bodrum'da herhangi bir ibadethaneleri 
bulunmuyordu.   

Gayrimüslimlerin yaşam alanı olarak zikredebileceğimiz diğer bir mekân da 
meyhanelerdir. İslam Hukuku'nda, gayrimüslimlerin kendi dinlerine göre yasaklanmamış olan 
şarabı içebileceklerinin kabul edilmiş olmasına bağlı olarak Osmanlı uygulamasında da 
gayrimüslimlerin meyhane açabileceği ve şarap içebilecekleri kabul edilmiş fakat bunlar bazı 
kayıtlara tabi tutulmuştu. Bazı dönemler bu konuda kısmî kısıtlamalar getirilmiş, ancak her 
hâlükârda kendi mahallelerinde meyhane açılmalarına müsaade edilmiştir (Kenanoğlu, 2004: 
355). Bodrum'da yaşayan Rumların da böyle bir mekana sahip oldukları, Bodrum Nüfus 
Defteri'nde geçen ve şahısların mesleklerini ifade eden "meyhaneci" nitelemesinden 
anlaşılmaktadır (NFS.d.., 3184: 35). 

Burada zikredebileceğimiz diğer bir yaşam alanı da, ileride daha detaylı bilgi 
verileceği üzere, ekonomik faaliyetlerin icra edildiği mekânlardı. Batı Anadolu'nun diğer 
birçok bölgesinde olduğu gibi, Bodrum'daki gayrimüslimlerin bir kısmı ticaretle uğraşıyordu. 
Ekonomik faaliyetlerin hemen her alanında varlık gösteren gayrimüslimler, Bodrum 
Çarşısı'nda veya kendi mahallelerinde bulunan dükkânlarda çalışıyorlardı.28 Gayrimüslimler, 

                                                           
24 Hıristiyan Mahallesi'nden Kıstandi kızı Erini'nin tek katlı bir evi ve küçük de bir avlusu vardı. BŞS, 168/51: 43 (11 Zilkâde 
1290/31 Aralık 1873). 
25 BŞS, 168/ 33 (27 Receb 1290/20 Eylül 1873); BŞS, 167/38: 181 (29 Cemaziyelevvel 1304/ 23 Şubat 1877). 
26 BŞS, 168/24 (29 Receb 1290/22 Eylül 1873).  
27 BŞS, 168/61: 45 (16 Zilhicce 1290/4 Şubat 1874); BŞS, 167/149: 142 (7 Şaban 1303/11 Mayıs 1886). 
28 BŞS, 166: 19 (12 Receb 1286/18 Ekim 1869); BŞS, 168/82: 54 (3 Rebiulâhir 1291/20 Mayıs 1874). 
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değişik nedenlerden dolayı farklı bir meşguliyet düşüncesi veya işlerinin iyi gitmemesine 
bağlı olarak dükkânlarını, kimi zaman yine aynı bölgede yaşayan Müslümanlara sattıkları 
gibi, kendi aralarında el değiştirdikleri de oluyordu.29 

Tereke kayıtları, Bodrum'daki gayrimüslimlerin giyim-kuşamdan günlük hayatta 
kullandıkları bütün eşyalara kadar bize bazı bilgiler sunmaktadır. İncelediğimiz dönem 
itibariyle gayrimüslimlerin kılık kıyafetlerini seçmede serbest bırakıldıklarını ifade edebiliriz. 
Aslında 15. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı Devleti'nde Müslüman olmayan halk, giyim 
konusunda genel olarak serbest bırakılmıştı. Ancak daha sonraki yüzyıllarda gayrimüslimlerin 
giyimleri konusunda bazı düzenlemeler yapılmıştır. Nitekim ilerleyen zamanlarda 
gayrimüslimler Müslümanlar gibi giyinmeye başlayınca (sarık, ferace, dolama vs.) arada bir 
fark oluşturmak gayesiyle, özellikle renk üzerinde durularak (Hıristiyan ve Yahudi kadınların 
siyah, Müslüman kadınların sarı çarık giymesi gibi)  bir takım kısıtlamalar konulmuştu 
(Ercan, 1990: 122; Kenanoğlu, 2004: 346). Bu kısıtlamalar 19. yüzyılın başlarında da kısmen 
devam etmiş, Tanzimat dönemine gelindiğinde ise gayrimüslimlerin kıyafetlerine artık 
karışılmamıştır. Öyle ki, Hıristiyanların şapka giymelerinin adli işlemlerde sıkıntıya yol açtığı 
gerekçesiyle onlara da Müslümanlar gibi fes giyme zorunluluğu getirilmişti (Kenanoğlu, 
2004: 354). Tereke kayıtlarında geçen eşyalar, Müslüman terekelerindeki eşyalarla büyük 
oranda benzerlik göstermektedir. Bodrum'un Hıristiyan Mahallesi'nden Anasdi oğlu 
Yanako'nun terekesinde yer alan kuşak, gömlek, aba yelek, tozluk, peştemal, fistan, fes, 
Trablus kuşak, pamuk fanilye, Muhacir bezi gibi eşyalar hem gayrimüslimlerin giyim 
alışkanlıklarını, hem de Müslüman terekelerindeki eşyalarla benzerliklerini göstermesi 
açısından önemlidir.30 Terekelerde geçen "bilezik, İstanbul altını, küpe, yüzük" gibi eşyalar31 o 
ailenin ekonomik durumu hakkında bize bazı ipuçları veriyor ki, her tereke kaydında bu tür 
eşyalara rastlamak mümkün değildir. 

Günlük hayatta kullanılan diğer eşyalar, ailelerin yine ekonomik durumlarına göre bazı 
farklılıklar gösterse de, büyük oranda benzerlik arzediyordu. Bunlardan kilim, yorgan, yastık, 
çarşaf, halı, şilte, sandalye, kazan, leğen, tabak, bardak, kaşık, tava, fincan, tencere, lamba, 
sandık, peşgir, ayna gibi eşyalar hemen her evde bulunuyor ve günlük kullanımda önemli yer 
tutuyordu.32 

Bodrum'daki gayrimüslimlerin büyük bir kısmı kendilerine ait Rum, Hıristiyan veya 
Yahudi Mahallelerinde ikamet ediyorlardı. Bunlardan bir kısmı ise ağırlıklı olarak 
Müslümanlarla meskûn olan Çarşı Mahallesi'nde yaşıyordu.33 Hatta Yahudi milletinden olup 
Bodrum Mal Sandık Emini olarak görev yapan Benyamin Efendi de, ikamet yeri olarak 
Yahudi Mahallesi yerine bir Müslüman mahallesi olan Çarşı Mahallesi'ni tercih etmişti.34 
Gerek aynı mahallede yaşama, gerekse aynı çarşı veya pazarda çalışma durumu, aynı toplum 

                                                           
29 Rum Mahallesi'nden Nikola oğlu Estemat, Yeni Çarşı'da bulunan iki katlı dükkanını Bodrum'un Tepecik Mahallesi'nden 
Ahmet oğlu İbrahim Kaptan'a satmıştı. (BŞS, 168: 72); Hıristiyan Mahallesi'nden Estemat kızı Mariye, sahip olduğu terzi 
dükkanını yine Rum milletinden Yani oğlu Manol'a satmıştı. (BŞS, 168/61: 45). 
30 BŞS, 175/7: 236 (24 Rebiulevvel 1321/20 Haziran 1903). 
31 Hıristiyan Mahallesi'nden Kocabaşoğlu Dimitri'nin zevcesi Mariye'nin tereke kaydı için bkz: BŞS, 175/294: 169 (20 Receb 
1320/23 Ekim 1902). 
32 BŞS, 168: 64 (9 Ramazan 1291/20 Ekim 1874); BŞS, 172/178: 209-210 (16 Zilhicce 1314/18 Mayıs 1897). 
33 BŞS, 168: 91 (13 Safer 1294/27 Şubat 1877); BŞS, 168/39: 124 (17 Zilkâde 1294/23 Kasım 1877); BŞS, 169/58 (25 Safer 
1294/11 Mart 1877). 
34 BŞS, 172/70: 31 (15 Rebiulevvel 1313/5 Eylül 1895). 
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içerisinde yer alan farklı cemaatler arasında belirli bir hukukun oluşmasına zemin hazırlamış 
ve bu cemaatlerin bir arada yaşama alışkanlıklarının gelişmesine katkı sağlamıştır. Şer'iyye 
sicillerinde, Bodrum'daki farklı cemaatlerin bir arada ve barış içerisinde yaşadıklarına dair 
örnekler bulmak mümkündür. Örneğin Bodrum'un Çarşı Mahallesi'nden ve Yahudi 
milletinden olan Mişon oğlu Hacı Avram Galanti'nin evi, bir tarafta Tosun oğlu Mustafa, 
diğer tarafta Mehmet oğlu Hüseyin Reis'e ait hanelerle çevrili idi.35 Yani her iki komşusu da 
Müslüman/Türk'tü. Yine ağırlıklı olarak Rumlarla meskûn olan Hıristiyan Mahallesi'nde 
Mustafa Ağa'ya ait bakkal dükkânı Yorgi kızı Mariye'ye ait evin hemen bitişiğinde yer 
alıyordu.36 Aynı şekilde Rum Mahallesi'nden Yani oğlu Manol'un Kasaba Çaşısı'ndaki bakkal 
dükkânı, Bodrumlu Hafız Hüseyin Ağa'ya ait helvacı dükkânı ile yan yana idi.37  

İkamet alanlarındaki yakınlık Bodrum halkının ticarî davranışlarına da yansımış ve 
gerek alış verişlerinde gerekse diğer ilişkilerinde bu husûsiyet varlığını korumuştur. Hıristiyan 
Mahallesi'nden Nikola oğlu Yorgaki, kasabada Mustafa Paşa tarafından yaptırılan camiinin 
mütevellisi olan Halil Bey'in kızı Habibe Hanım'a ait çarşıdaki küçük dükkânını kiralamıştı.38 
Rum Mahallesi'nden Nikola oğlu Estemat ise Yeni Çarşı'da bulunan iki katlı dükkânını 
Tepecik Mahallesi'nden Ahmed oğlu İbrahim Kaptan'a satmıştı.39 Yine Çarşı Mahallesi'nden 
Salamon oğlu Mordohay'ın tereke kaydına göre, onlarca alacaklısından neredeyse tamamına 
yakınını Müslüman/Türkler oluşturuyordu.40 Dolayısıyla Bodrum'daki Müslim-gayrimüslim 
halkın gerek aynı mekânda ikamet etme, gerekse ticarî faaliyetlerde birbirleriyle olan 
ilişkilerine dair birçok örnek bulmak mümkündür.  

Bununla birlikte her toplumda olduğu gibi, Bodrum'daki gayrimüslimlerle 
Müslümanlar arasında bazı anlaşmazlık veya uyuşmazlık yaşandığı da vâkidir. Bu hususla 
ilgili verebileceğimiz örneklerin büyük kısmını alışveriş anlaşmazlıkları oluşturmaktadır. 
Örneğin Çarşı Mahallesi'nden Mişon oğlu Yako, kaza tüccarlarından olan Halil Efendi'den 3 
bin kuruş alacağı için mahkemeye başvurmuş ve elindeki senedi ibraz ederek mahkemeden 
alacağının tahsilini istemişti. Mahkeme de, alacağın senetle ve şahitlerin ifadeleriyle sabit 
olması üzerine, Halil Efendi'den belirtilen meblağın Rum milletinden Yako'ya ödenmesine 
karar vermişti.41 Yine Hıristiyan Mahallesi'nden Estavri oğlu Feranci mahkemeye başvurarak 
Bodrum ahalisinden Ali Çavuş'un zevcesi Mehmet kızı Havva Hanım'dan alacağı olan 864 
kuruşun tahsil edilmesini istemişti. Estavri'nin iddiasına göre,  Havva Hanım kocası Ali Çavuş 
adına Bodrum'un farklı mekânlarında yaptırdığı hayrat çeşmelerinin bakım ve onarımı işini 
kendisine vermiş; ancak bakım ve onarım bittikten sonra harcadığı malzeme ve emek hakkı 
olan meblağı kendisine ödememişti. Mahkeme yapılan tahkikat sonucunda Estavri'nin haklı 
olduğuna hükmederek belirtilen meblağın ödenmesi konusunda Havva Hanım'ı ihtar etmişti.42  

Sicillerde, gayrimüslimlerin Müslümanlardan alacaklarının tediyesi konusunda hak 
talepleri bulunduğu gibi, Müslümanların da gayrimüslimler üzerinde alacak hakkına dair 
kayıtlar mevcuttur. Nitekim Bodrum ahalisinden Abdülfettah oğlu İsmail, Emekli Belediye 
                                                           
35 BŞS, 167/60: 191-192 (1 Receb 1304/26 Mart 1887). 
36 BŞS, 168/61: 45 (16 Zilhicce 1290/5 Ocak 1874). 
37 BŞS, 166/29: 53 (11 Safer 1288/2 Mayıs 1871). 
38 BŞS, 167/47: 80 (19 Cemaziyelevvel 1301/17 Mart 1884). 
39 BŞS, 168: 72 (6 Rebiulevvel 1292/12 Nisan 1875). 
40 BŞS, 169/58 (27 Safer 1294/13 Mart 1877). 
41 BŞS, 168/39: 124 (17 Zilkâde 1294/23 Kasım 1877). 
42 BŞS, 172/136: 61-62 (23 Cemaziyelahir 1313/11 Aralık 1895). 
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Reisi Redif Yüzbaşı Ahmet Ağa ve azalardan Hacı Mehmed Ağa ile birlikte Usta Mordohay, 
Estemat Nikola, Hacı Avram ve Kıbrıslıoğlu Yorgi'den toplam 16.800 kuruş alacağı olduğunu 
iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Ayrıca İsmail, alacağının tahsili için kendisine Mişon 
oğlu Yako'yu vekil tayin etmiş ve vekili aracılığıyla mahkemeye bir de senet sunmuştu. 
Yapılan inceleme sonucunda mahkeme, zikredilen meblağın Abdülfettah oğlu İsmail'e 
ödenmesini hükmetmişti.43  

Bu başlık altında zikredebileceğimiz bir diğer örnek de, İzmir Valiliği'ne kadar ulaşan 
bir şikâyeti içermektedir. Bodrum Hıristiyanları tarafından 1867 yılında Aydın Rum 
Metropolitliği'ne ulaşan şikâyette, Müslümanların kilise kapılarını kırdıkları, mezarlara pislik 
sürdükleri ve kendilerine karşı silahlandıkları ifade ediliyordu. İzmir Valiliği bu şikayetin 
araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması hususunda bazı adımlar atmış, ancak yapılan 
tahkikat sonucunda zikredilen iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştı (Çapa, 2014: 243-244). 
Görüldüğü gibi, Bodrum'daki gayrimüslimlerin günlük yaşantıları içerisinde gerek kendileri 
arasında gerekse Müslümanlarla olan münasebetlerinde olumsuz bir durumun veya 
anlaşmazlıkların oluşması halinde gerekli tedbirler alınmış, haksızlığa uğrayanlar için 
mahkemeler hangi cemaatten olursa olsun bütün Osmanlı tebaasının hukukunu korumuş ve 
onların haklarını zâyi etmemiştir. 

 Gayrimüslimlerin Ekonomik Hayattaki Yerleri 

19. yüzylın ikinci yarısından itibaren Batı Anadolu'nun özellikle kıyı ve kıyıya yakın 
bölgelerinde gözlemlenen nüfus artışının en önemli nedenlerinden birini, buradaki ekonomik 
hareketlilik oluşturuyordu. Batı Anadolu'da özellikle Rumlar, hem dış bağlantıları hem de 
bölge içindeki nüfuzlarıyla, uluslararası ticaretten bölgesel ticarete, şehir pazarlarının küçük 
dükkânlarındaki perakende ticaretten toptan ticarete varıncaya kadar ticaretin her alanında söz 
sahibi idiler. Hemen her alanda nüfuzlarını artıran Rum tüccarlar, diğer gayrimüslim ve 
yabancı tüccarlarla da rekabet ediyorlardı. 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında Rum 
tüccarlar, Osmanlı Devleti'nin Batıyla yaptığı ticaretin neredeyse %40-50'sini ellerinde 
tutmaktaydı (Syrett, 1999: 17-44). Bu dönemde Osmanlı ticarî hayatında gayrimüslimlerin 
küçümsenemeyecek derecede etkileri vardı. Askerlikten muaf tutulmalarından dolayı ticarî 
etkinlikleri rahat bir şekilde yapma imkânı bulmuşlardı. Öyle ki, 20. yüzyılın başlarında 
Osmanlı'da iç ticaretin %43'ü Rumların, %23'ü Ermenilerin, %19'u Yahudilerin ve %15'i 
Türklerin kontrolünde bulunuyordu (Issawi, 1982: 263).  

Tanzimat döneminin getirdiği ticaret serbestliğinden en fazla gayrimüslimler istifade 
etmişti. 1850 yılında yürülüğe giren "Kanunnâme-i Ticaret"le Müslümanların ticarî hayattaki 
etkinliğinin artırılması hedeflenmişti. Ancak kanunla gelen bazı sorunlar bu amacın 
gerçekleşmesini mümkün kılmıyordu. Örneğin ticarî anlaşmazlıklar şer'î mahkemelerde 
görülüyordu ve gayrimüslimler bu mahkemelere taraf olmak istemediklerinden 
Müslümanlarla ticarî ortaklığa girmiyorlardı. Böylece asıl sermaye sahibi gayrimüslimler yine 
kendi aralarında ortaklık kurmayı tecih ediyorlardı (Gürsoy, 1993: 117-118).  

 Bilindiği gibi Osmanlı Devleti'nde, büyük şehir merkezlerinde ticaret genel olarak açık 
veya kapalı çarşılarda yapılıyordu. Çarşılar umumiyetle bedesten denilen kapalı çarşı 
çevresinde bulunur, çarşının ya ortasında yahut hemen yanında da pazar bulunurdu. İzmir'den 
                                                           
43 BŞS, 168/91 (13 Safer 1294/26 Şubat 1877). 
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getirilen mallar ile bölgedeki köylünün topraktan veya hayvanlardan elde ettiği mahsuller bu 
hanlarda toptancılar tarafından belirli kurallar çerçevesinde bakkallara verilirdi (Tabakoğlu, 
2003: 243). Bakkallar da satın aldıkları malları halka ulaştırırdı. Bodrum'da bakkal işiyle 
uğraşan birçok Rum vardı.44 Rumların bu alandaki faaliyetlerini 19. yüzyılın ortalarından beri 
icra ettikleri bilinmektedir (NFS.d.., 3184: 28). 

 Gayrimüslimlerin ekonomik faaliyetlerden birisini de tarım ürünlerinin ticareti 
oluşturuyordu. Özellikle zeytin ve incirin Bodrum ekonomisi için ayrı bir yeri vardı. 20. 
yüzyılın başlarında Bodrum Kazası'nda Rumlara ait bağ, bahçe ve zeytinlik alanlarının 1.927 
dönüm genişliğinde olduğunu (Şimşek, 2013: 177) göz önüne aldığımızda, Bodrum'da 
yetiştirilip yine bir kısmı bölgede tüketilen ve geri kalanı ihraç edilen zeytinin üretiminde 
gayrimüslimlerin de rolü olduğunu ifade edebiliriz. Aynı şekilde bölge incir üretiminde de 
önemli bir yere sahipti. 19. yüzyıl ortalarında Bodrum'da yaklaşık 4.200 dönümlük bir alanda 
incir üretimi yapılıyordu. Bu arazilerde yılda yaklaşık bir buçuk milyon kıyye incir 
üretiliyordu ve bunların hemen hemen yarısı ihraç ediliyordu (Baykara, 2010: 195-197; 
Bodrumlu, 1945: 53). İncir üretiminde de gayrimüslimlerin etkisi söz konusuydu. Rum 
Mahallesi'nden Estavri oğlu Hıristofi'nin Bodrum'un Akçaalan Karyesi'nde 30 dönüm 
genişliğinde ve tamamen incir ağaçları dikili olan bir tarlası bulunuyordu.45 İşte gerek 
gayrimüslimler, gerekse Müslüman ahali tarafından yetiştirilen ve ihtiyaç fazlası olup ihraç 
edilecek bu ürünlerin limana ulaştırılmasında da yine gayrimüslim tüccarların etkili olduğunu 
görüyoruz. Özellikle İzmir'den ve adalardan gelen gayrimüslim tüccarlar, halkın elindeki bu 
ürünleri bazen değerinde bazen de değerinin biraz altında satın alarak daha büyük 
komisyonculara satıyorlardı. Rum Mahallesi'nde ikamet eden Papa Yorgi oğlu Tüccar Dimitri 
ile İstanköy Adası'ndan Yani oğlu Manolaki bunlardan sadece ikisiydi.46 
    
         Meslek Grupları: Bodrum'daki gayrimüslimlerin ekonomik faaliyetlerdeki ağırlıklarını 
daha iyi tespit edebilmemiz için icra ettikleri meslekleri ortaya koymamız gerekmektedir. 
Nüfus Defterlerinde yer alan ve şahısların mesleklerine dair bilgilerin bulunduğu alanlar bize 
yeretince bilgi sunmaktadır. 1848 yılına ait 3184 numaralı Nüfus Defteri'nden tespit ettiğimiz 
161 Rum'a ait meslek bilgileri şu şekildeydi (NFS.d.., 3184: 28-50):  

Tablo 1: 1848 yılına ait 3184 numaralı Nüfus Defteri'ne göre 161 Rum'a ait Meslek Bilgileri. 

 Meslekler Mesleği Yapan Rum Sayısı Oran (%) 
1 Babuşçu 12 7 
2 Bağçıvan 8 5 
3 Bakkal 2 1 
4 Balıkçı 14 9 
5 Baltacı 4 2 
6 Çeşmeci 2 1 
7 Çoban 12 7 
8 Debbağ 2 1 
9 Değirmenci 10 6 

10 Dülger 10 6 
11 Ekmekçi/Fırıncı 9 6 

                                                           
44 Bu hususla ilgili birkaç örnek için bkz.: (BŞS, 166/53: 29; BŞS, 168/66:46; BŞS, 168/82: 54; BŞS, 168/168: 60). 
45 BŞS, 168/71 (16 Safer 1291/4 Nisan 1874). 
46 BŞS, 168/99: 60 (25 Receb 1291/9 Ağustos 1874); BŞS, 168: 63 (10 Ramazan 1291/21 Ekim 1874). 
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12 Hamamcı 1 1 
13 Kalaycı 3 2 
14 Kayıkçı 11 7 
15 Meyhaneci 1 1 
16 Rençber 1 1 
17 Terzi 7 5 
18 Yapucu 52 32 

 Toplam 161 100 
 

 Tablo 1.de de görüldüğü gibi, Rumlar ekonomik hayatın hemen her alanında varlık 
göstermiştir. Bunlar içerisinde en fazla orana sahip olan, inşaat ustacılığı ve bu alanla ilgili 
diğer kalifiye işleri ifade eden ve "yapucu" diye tabir edilen meslekti. Batı Anadolu'nun 
büyük bir kesiminde olduğu gibi, Bodrum'da da Rumlar bu mesleği neredeyse tekelinde 
bulunduruyorlardı. 19. yüzyılın ortalarında sadece Bodrum Kasabası'nda 52 Rum yapı ustası 
veya çalışanı bulunması, bu meslekte Rumların ağırlığını göstermektedir. 19. yüzyılın ikinci 
yarısında bu alanda ismi öne çıkmış Rum ustalara örnek vermek gerekirse, bunlardan biri 
Rum Mahallesi'nden Petro oğlu Estemat47, bir diğeri Hıristiyan Mahallesi'nden Dimitri oğlu 
Manol idi.48 Yine bu iş alanıyla ilişkilendirebileceğimiz "dülgercilik" yani yapıların ağaç 
işiçiliğiyle ilgili mesleğe de Rumların rağbet ettiği anlaşılıyor. 

 19. yüzyılın sonlarında Bodrum'da süngercilik, ahtapot avcılığı ve balıkçıklık gibi 
deniz ürünlerine dayalı bir ekonomik faaliyetin yoğun olarak yapıldığı bilinmektedir. Bu 
dönemde kazada 200 kayıkçı bulunuyordu ki, bunların yarısı sünger avcılığı, diğer yarısı ise 
balıkçılık ve ahtapotçukla uğraşıyordu. Özellikle ahtapotun avlanıp kurutularak ihraç 
edilmesinde Bodrum'daki gayrimüslimlerin önemli bir yeri vardı (Baykara, 2010: 224).  
Tabloda, kayıkçı ve balıkçı olarak gösterilen ve meslekler içerisinde yaklaşık % 16'lık bir payı 
ifade eden deniz ve deniz ürünlerine dayalı ekonomik alanda Rumların faaliyet gösterdiği 
anlaşılıyor. Sicillerde geçen "kaptan" lakaplarına bakıldığında, bu alanda uğraşanların 
toplumda mesleklerine izafe edilerek anıldığı ifade edilebilir.49 

 Gayrimüslimlerin icra ettiği bir diğer meslek de debbağcılıktı. Bilindiği gibi hayvan 
derilerini işleyen ustaya "debbağ", bu işin yapıldığı yere de "debbağhane" denilirdi. 19. 
yüzyılın ortalarında sadece Muğla merkezinde 47 debbağ ustasının bulunması, bu mesleğin 
bölge ekonomisi için önemini ortaya koymaktadır (Akgünlü, 2008: 36). 19. yüzyılın 
ortalarından itibaren Bodrum'daki gayrimüslimlerin de debbağcılık ile uğraştıklarını 
söyleyebiliriz (NFS.d.., 3184: 37). İlerleyan zamanda, özellikle Rumların bu alandaki 
etkinliklerini devam ettirdikleri, sicil kayıtlarından anlaşılmaktadır.50 

 Burada değerlendireceğimiz bir diğer uğraş alanı da "değirmencilik"tir. Su ve rüzgâr 
gücünden faydalanılarak çalıştırılan değirmenlerde tahıl öğütüldüğü gibi zeytin ve susamdan 
yağ da çıkarılıyordu. Ayrıca çeltiği kabuğundan ayırmak için "ding değirmenleri" adı verilen 
işletmeler de mevcuttu. Yüzlerce yıl bölge ekonomisi için büyük bir öneme sahip olan 
değirmenlerin ve değirmencilik mesleğinin (Yiğit, 2007: 107-108) 19. yüzyılda bölge 
ekonomisindeki mevcudiyetini hâlâ muhafaza ettiği kayıtlardan anlaşılmaktadır. 1848 yılına 
                                                           
47 BŞS, 168: 77 (18 Zilhicce 1292/18 Ocak 1876). 
48 BŞS. 168: 90 (13 Safer 1294/27 Şubat 1877). 
49 Rum Mahallesi'nden Kaptan Vasil oğlu Dimitri ile ilgili bkz. BŞS, 172/49: 122 (14 Zilkâde 1313/27 Nisan 1896). 
50 BŞS, 168: 64 (9 Ramazan 1291/20 Ekim 1874). 
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ait nüfus defterinde gayrimüslimlerden bu mesleği icra edenlerin bulunduğu ve %6 gibi bir 
orana sahip olduğu görülüyor. 

 Sicillerde gayrimüslimlere ait tarla, bağ, bahçe gibi arazi satış muamelelerinin fazla 
olmasına karşın tabloda tarımla ilgili mesleği icra edenler için sadece bir "rençber" kaydının 
bulunması, tarıma dayalı arazilerin gayrimüslimler tarafından ticaret amaçlı alınıp satıldığını 
veya kira karşılığı Müslümanlara verildiğini akla getirmektedir.51  Bununla birlikte, bu 
yıllarda "çoban" olarak çalışan 12 şahsın bulunması, Rumların tarımsal faaliyetlere yakın 
olarak değerlendirebileceğimiz hayvancılık alanında da yer aldıklarını göstermektedir. 19. 
yüzyılın sonlarında Hıristiyan Mahallesi'nden Aleksandre oğlu Yani ve kardeşi Koca Yorgi, 
Bodrum'da bu mesleği icra eden çobanlardan sadece ikisiydi.52 Bunların yanında 
fırıncı/ekmekçi, terzi, bağçıvan, babuşçu ve kalaycı gibi farklı alanlarda çalışan Rumlar da 
bulunuyordu. Buraya kadar yaptığımız değerlendirmelerde gayrimüslimlerden sadece 
Rumlara yer vermemizin nedeni, gerek nüfus defterlerinde gerekse şer'iyye sicillerinde 
Yahudilerle ilgili meslek bilgisi bulunmamasıdır. Sicillerde Yahudilerin sadece mahalle, isim 
ve miras gibi dava kayıtlarında aile bilgilerine yer verilmiş, ancak hangi mesleği yaptıkları 
hususunda bir bilgiye yer verilmemiştir. 

 Alışveriş Anlaşmazlıkları: Bodrum'da yaşayan gayrimüslimler, ekonomik 
hayatlarında önemli bir yere sahip olan alışveriş anlaşmazlıklarını da mahkemelere taşımış ve 
burada çözüm bulmaya çalışmışlardır. Mahkeme kayıtlarından anlaşmazlıkların içeriği, 
borçlanma şekilleri, ticaretle uğraşanların ekonomik güçleri gibi birçok hususa dair bilgilere 
ulaşmak mümkündür. Bu kayıtlarda, Bodrum'da yaşayan Rum ve Yahudilerin hem kendileri 
arasında hem de Müslümanlarla aralarındaki alışveriş anlaşmazlıkları yer almaktadır. Bu 
hususla ilgili davaların büyük bir kısmını nakit alacakları oluşturmaktadır. Örneğin Hıristiyan 
Mahallesi'nden Yani oğlu Nikola, aynı mahalleden Todori oğlu Hıristofi'den 3.638 kuruş53, 
yine Hiristiyan Mahallesi'nden Papa Yorgi oğlu Tüccar Dimitri, Hıristofi oğlu Kıbrıslıoğlu 
Bakkal Estemat'tan 2.689 kuruş54 alacağı için mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme her iki 
davada, davacıların haklılığına hükmederek ilgili meblağın davayı açan şahıslara ödenmesine 
hükmetmişti. 

 Mahkemeye taşınan diğer bir alacak konusunu da bahçe, tarla, hane veya diğer 
gayrimenkul satışı sonrasında mülkünü satan şahsın alacağını tam olarak tahsil edememesi 
üzerine açtığı davalar oluşturuyordu. Aslında mülk satışının gerçekleşmesi ve kayıt altına 
alınması için mahkemeye başvuran satıcı mülkünün değeri olan meblağı alıcıdan aldığını, 
aynı şekilde mülkü alan şahıs da, mülkün değeri olan meblağı satacak olan şahsa tamamen 
ödediğini beyan ediyordu. Hâkim bu beyanlar üzerine ve kaza tapu memuru da mahkemede 
hazır bulunduğu halde, satış muamelesini kayıt altına aldırırdı. Ancak ilerleyen zamanlarda 
mülkünü satan şahıs, mülkü alan şahıstan alacağını tam tahsil edemediğini iddia ederek 
mahkemeye şikâyette bulunmaktaydı. Örneğin Cezayir-i Bahrisefid Vilayeti'nden olup 
Bodrum'da ikamet eden Andon oğlu Nikola, mahkemede Bodrum Tapu Kâtibi Mehmed 
Efendi de hazır olduğu halde, Rum milletinden Mihal oğlu Sekilari 'ye 4 sene evvel 33,5 
                                                           
51 Bodrum'daki Rumlardan sahip oldukları arazileri Müslümanlara satmalarıyla ilgili birkaç örnek için bkz: BŞS, 166: 19 (12 
Receb 1286/18 Ekim 1869); BŞS, 166/29: 53 (11 Safer 1288/2 Mayıs 1871); BŞS, 166/49: 56 (1 Receb 1288/16 Eylül 1871). 
52 BŞS, 173/454: 253 (24 Şevval 1316/7 Mart 1899). 
53 BŞS, 168/22: 33 (15 Rebiulevvel 1290/13 Mayıs 1873). 
54 BŞS, 168/99: 60 (25 Receb 1291/7 Eylül 1874). 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 56          Temmuz - Ağustos 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 

dönüm arazisini 15 liraya sattığını, ancak parasını tam olarak tahsil edemediğini55 iddia 
etmişti. Yine Hıristiyan Mahallesi'nden Yani oğlu Manol, aynı mahalleden Anderya oğlu 
Kiryako'ya mahallede bulunan mülkünü 3.750 kuruş mukabilinde sattığı halde Kiryako'nun 
borcunu ödemediğini iddia etmişti.56 

 Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Müslümanların gayrimüslimlerle veya 
gayrimüslimlerin Müslümanlarla olan alacak anlaşmazlıkları da mahkemelere taşınmaktaydı. 
Daha evvel Bodrum ahalisinden Abdülfettah oğlu İsmail'in, Emekli Belediye Reisi Redif 
Yüzbaşı Ahmet Ağa ve azalardan Hacı Mehmed Ağa ile birlikte Yahudi milletinden Usta 
Mordohay ve Hacı Avram ile Rum milletinden Estemat Nikola ve Kıbrıslıoğlu Yorgi'den 
toplam 16.800 kuruş alacağı olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurduğunu belirtmiştik.57 
Yine Bodrum'dan Hasan oğlu Mustafa Efendi, Hıristiyan Mahallesi'nden İstanbulluoğlu 
Nikola'dan 934 kuruş alacağı olduğu beyanıyla dava açmıştı.58 Aynı şekilde Bodrum'dan 
Nikola oğlu Mihal mahkemeden, Sandıme Karyesi'nden Hasan oğlu Eyüp Hoca'dan 100 
kuruş59, İstanköy Adası'ndan olup Bodrum'da ikamet eden Yani oğlu Manolaki, Çarşı 
Mahallesi'nden Mehmed oğlu Hüseyin Ağa'dan 162 kuruş60, Çarşı Mahallesi'nden Mişon oğlu 
Yako, Bodrum'dan Tüccaroğlu Halil'den 3.000 kuruş61 alacakları olduğunu ve bu meblağın 
kendilerine teslim edilmesini talep etmişlerdi.  

 Alacak davaları sadece ticarî ilişkilerden kaynaklanan anlaşmazlıklar üzerine 
açılmıyor, aile içerisinde miras paylaşımı veya diğer nedenlerden kaynaklanan anlaşmazlıklar 
üzerine de mahkemeye taşınabiliyordu. Miras paylaşımı konusunda Hıristiyan Mahallesi'nden 
Hıristofi oğlu Bedros ölünce veraseti eşi ve beş çocuğuna kalmıştı. Mirasın taksimi 
konusunda anlaşmazlık çıkmış ve Bedros'un büyük oğullarından Apostol, kardeşi Hıristofi 
zimmetinde 6.346 kuruş alacağı olduğu için dava açmıştı.62 Benzer bir alacak davası da, Rum 
Mahallesi'nden Yani oğlu Nikola ve kardeşi Andon tarafından diğer kardeşleri Yorgi ve 
Panayot'un babalarından kalan tarlayı kendilerine haber vermeksizin 600 kuruş mukabilinde 
başka birisine sattıkları iddiasıyla açılmıştı.63 Hıristiyan Mahallesi'nden Dimitri oğlu Yapucu 
Manol ise, babalığı olan Dimitri oğlu Bacaksız Yorgi'nin kendisini Milas Kazası'ndaki bir işte 
herhangi bir ücret belirlemeksizin 16 ay süreyle çalıştırdığını, ancak işin bitiminde kendisine 
herhangi bir ücret ödemesi yapmadığını iddia etmiş, bu çalışması karşılığında aylık 350 
kuruştan toplam 5.600 kuruşun kendisine ödenmesini talep etmişti.64 

 Netice itibariyle şunu ifade edebiliriz ki, mahkemeye intikal eden alacak davalarının 
büyük bir kısmı, alacağı olduğunu iddia eden ve şahit göstererek iddasını ispat eden 
davacıların lehine sonuçlanmış, mahkemeler ayrım gözetmeksizin gayrimüslim veya 
Müslüman olsun haksızlığa uğrayan bir şahsın hakkını teslim etmeye çalışmıştır. 

                                                           
55 BŞS, 168: 68 (10 Zilhicce 1291/19 Aralık 1874). 
56 BŞS, 168/28: 34 (7 Cemaziyelevvel 1290/4 Haziran 1873). 
57 BŞS, 168/91 (13 Safer 1294/26 Şubat 1877). 
58 BŞS, 168/8: 28 (2 Muharrem 1290/2 Mart 1873). 
59 BŞS, 168/12: 30 (9 Muharrem 1290/9 Mart 1873). 
60 BŞS, 168: 63 (10 Ramazan 1291/21 Ekim 1874). 
61 BŞS, 168/39: 124 (17 Zilkâde 1294/23 Kasım 1877). 
62 BŞS, 168/95: 59 (10 Cemaziyelâhir 1291/25 Temmuz 1874). 
63 BŞS, 168: 67 (15 Zilhicce 1291/23 Ocak 1875). 
64 BŞS, 168: 90 (13 Safer 1294/27 Şubat 1877). 
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 SONUÇ 

 Osmanlı Devleti'nde Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren "millet sistemi" adı verilen 
farklı bir statü içerisinde idare edilen gayrimüslimler 18. yüzyılın sonlarına kadar bu şekilde 
barış ve huzur içerisinde yaşamışlardı. Ancak, bu dönemde gerek milliyetçilik akımının etkisi, 
gerekese Batılı devletlerin gayrimüslimleri devlettten koparmak için yürüttükleri çalışmalar 
bazı huzursuzluların ortaya çıkmasına neden olmuş, Osmanlı Devleti ise buna engel olamak 
amacıyla Tanzimat Dönemi'nde bir çok alanda düzenlemeler yapmıştı. Bu süreçte bazı 
başarılar elde edildi ise de gayrimüslimlerin bağımsızlıklarını kazanma istekleri devletin 
yıkılışına kadar devam etmişti.  

 İşte böylesine değişim ve dönüşümün yaşandığı bir dönemde, Osmanlı Devleti'nde 
toplumu oluşturan unsurların sosyal ve ekonomik hayatlarının ortaya konması, ayrı bir önem 
taşımaktadır. Ekonomik faaliyetlerin etkisiyle daha 19. yüzyılın başlarından itibaren Batı 
Anadolu'nun kıyı kesimi, gayrimüslimler için yerleşim alanı olarak tercih edilen bölgelerin 
başında gelmişti. Bu süreçte Menteşe Sancağı'na bağlı bir kaza olan Bodrum da, bu bölgeler 
arasında yer almaktadır. 19. yüzyıl boyunca başta Rumlar olmak üzere, sonraki zamanlarda 
Yahudilerin ve 20. yüzyılın başlarında Ermenilerin gelip yerleştiği Bodrum'da gayrimüslim 
nüfusu hiçbir zaman Müslüman nüfusunu geçmemiştir. Öyle ki, Bodrum'daki Müslüman/Türk 
nüfusu daima % 80'in üzerinde bir orana sahip olmuştur. Bunlardan Rumlar ağırlıklı olarak 
Rum ve Hıristiyan Mahallelerinde, Yahudiler ise Yahudi Mahallesi'nde ikamet etmişlerdi. 
Bunun yanında her iki cemaatten Müslümanlara ait Çarşı Mahallesi'nde ikamet edenler de 
olmuştur. Dolayısıyla Bodrum'daki gayrimüslimlerin bir kısmının Müslüman/Türklerle 
beraber aynı mahallede yaşamayı tercih etmesi, toplumsal kaynaşmanın bu bölgede 
bulunduğunu göstermektedir. 

 Osmanlı toplumu hakkında önemli bilgi veren şer'iyye sicilleri, Bondrum'da yaşayan 
gayrimüslimlerin de aile yapılarından sosyal ve ekonomik hayatlarına kadar bize bir çok 
hususta bilgi sağlamıştır. Buna göre; Bodrum'daki Rum ve Yahudiler'de tek eşle evliliğin 
hâkim olduğu, gayrimüslimlerin genel olarak kendi cemaatlerine mensup şahıslarla evlenmeyi 
tercih ettiği tespit edilmiştir. Yine sicil kayıtlarındaki miras, verâset ve vâsi tayini gibi dava 
kayıtlarından, gayrimüslimlerin ortalama %3,5 civarında bir çocuk sayısına sahip olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Osmanlı Devleti'nde Müslüman çocukların haklarının korunması için alınan tedbirler, 
şer'î mahkemelere başvurmaları halinde, toplum içerisinde herhangi bir mağduriyete 
uğramamaları adına gayrimüslim çocuklar için de uygulanmıştır. Buna göre, Bodrum'da 
ebeveyninden birisini veya her ikisini kaybeden gayrimüslim çocukların mağdur olmamaları 
için vâsi tayini talepleri değerlendirilmiş ve mahkeme tarafından güvenilir olduğuna inanılan 
kişiler çocukların bütün işleri ile ilgilenmek üzere vâsi tayin edilmişlerdi. Bodrum'da vâsi 
olarak genelde anne veya babaların, bunlardan birisi hayatta değilse dede, amca veya 
güvenilir başka bir şahsın tercih edildiği tespit edilmiştir. Bu çerçevede, yine anne veya 
babasını kaybeden çocukların mağdûriyet yaşamaması ve ebeveyninden kendisine kalan 
malın zamanla hebâ olmaması için kurulan Eytam Sandığı'na, talep etmeleri halinde 
gayrimüslim çocukların da malları alınarak muhafazası sağlanmıştı. Sicil kayıtlarından, 
Bodrum'daki gayrimüslim yetimlere ait malların bu sandıklara verildiği anlaşılıyor. Sandığa 
alınan mallar, üçüncü şahıslara borç verilerek buradan elde edilen gelirle yetimlerin giderleri 
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de karşılanıyordu. Bodrum Eytam Sandığı'nın bu dönemde, yetimlere ait nakit parayı yıllık 
%12 civarında bir faizle borç verdiğini ifade edebiliriz. Yetime bakmakla mükellef olan 
vâsiler, eğer çocukların bakımı konusunda zorlanıyorsa mahkemeye başvurmak suretiyle 
çocukların sandıktaki mallarıının gelirinden nafaka bağlatabiliyordu. 

 Osmanlı Devleti'nin her döneminde olduğu gibi, incelediğimiz dönemde de, bölgedeki 
gayrimüslimlerin başta haneleri olmak üzere, ibâdethane, meyhane, dükkân ve çalışma 
mekânlarında rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürdükleri anlaşılmaktadır. Müslim-
gayrimüslim ilişkilerine dair bazı küçük alışveriş anlaşmazlıkları istisna edilecek olursa, 
şer'iyye sicillerinde olumsuz bir dava kaydının olmayışı, Bodrum'daki farklı unsurların huzur 
içerisinde birarada yaşadıklarını göstermektedir. 

 Bodrum'un ekonomik hayatında önemli bir yer işgal eden ve hemen her ekonomik 
alanda etkili olan gayrimüslimlerin, yapı işlerinden değirmenciliğe, debbağcılıktan (dericilik) 
bakkalcılığa kadar farklı iş kollarında rol aldıklarını söyleyebiliriz. Fakat bunlar içerisinde 
Bodrum'daki Rumların büyük oranda etkili olduğu ekonomik alan, yapıcılık ve buna dayalı iş 
kolu olmuştur. Bölgede yaşayan gayrimüslimler büyük oranda ticaretle uğraştığı için alışveriş 
anlaşmazlıklarını şer'î mahkemelere taşımışlardı. Buradaki kayıtlardan, Bodrum'daki 
mahkemenin alacak davalarıyla ilgili Müslim-gayrimüslim ayrımı yapmadığı, tahkîkat 
neticesinde haklı olanın hukukunun muhâfaza edildiği ve alacakların tahsil edilerek hak 
sahiplerine verildiği tespit edilmiştir. 
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ÇOCUKLARDA DUYGUSAL GELİŞİM VE BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

 

Fatih AYDOĞDU*  Osman SAMANCI** 

Öz 

Gelişimin ilkelerinden birisi olan “gelişim bir bütündür” ilkesinden hareketle, gelişim alanlarının birbiriyle 
ilişkili olduğu söylenebilir. Gelişim bu yönüyle değerlendirildiğinde, duygusal gelişimin akademik başarıyla 
yakından ilişkili olduğu söylenebilir. Bu çalışma, ilkokula devam eden öğrencilerin başarıları ile duygusal 
gelişimleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla desenlenmiştir. Çalışmada hem nitel hem de nicel araştırma 
teknikleri kullanılmıştır. Nitel boyutta görüşme tekniği ile ilkokulda görev yapan toplam 50 sınıf öğretmenine 
araştırmacılar tarafından oluşturulan görüşme formu uygulanmıştır. Nicel boyutta ise ilkokul 4.sınıfa devam 
eden toplam 100 öğrenciye BarOn tarafından geliştirilen BarOn Duygusal Zeka Testi Çocuk Formu (Kısa) 
uygulanmıştır. Öğrencilerin başarıları ile duygusal gelişimleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla, 2014-2015 
eğitim-öğretim yılı güz dönemine ait ağırlıklı başarı ortalamaları okul yönetiminden gerekli izinler alınarak elde 
edilmiştir. Araştırmada kişisel bilgilerin gizliliğinden hareketle, öğrencilere sınıf listesindeki sıralarına K1, K2, 
K3... şeklinde kod verilmiştir. Veriler SPSS.21 programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde t-testi 
ve Anova uygulanmıştır. İkiden fazla grup olduğunda farklılaşmanın hangi gruplar arasında olduğuna bakmak 
için Scheffe testi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki farkın önem kontrolü için manidarlık düzeyi asgarî 
p=0.05 olarak alınmıştır. Araştırmanın nicel kısmındaki bulgularına göre, öğrencilerin duygusal gelişimlerinin 
akademik başarıyı olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Araştırmanın nitel kısmındaki bulgulara göre ise 
öğretmenler, başarılı öğrencilerin duygularını ifade etme, özgüven, özsaygı, sorumluluk ve kendini ifade etme 
gibi becerilerde diğer öğrencilere göre farklı özelliklere sahip olduklarını ifade etmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Duygusal Gelişim, Çocuk, Başarı 

 
THE RELATIONSHIPS BETWEEN EMOTIONAL DEVELOPMENT AND 

SUCCESS OF CHILDREN 
Abstract 

With “ development is a whole “ principle which is one of the development principles, it can be said that 
development fields are related to each other. When development is viewed from this side, it can be said that 
emotional development is closely related with academic achievements.. This study is patterned to analyze the 
relation between the achievements of students attending primary school and their emotional developments. In the 
research, both qualitative  and  quantitative research techniques are used. In qualitative dimension, with 
interview technique, interview form made by researchers was applied to total 50 primary-school teachers 
working at primary school. In quantitative dimension, BarOn Emotional Intelligence Test Child Form ( Short ) 
developed by BarOn was applied to total 100 students attending 4th class of primary school. To determine the 
relation between students’ achievements and emotional developments, weighted success averages belonging to 
2014-2015 academic year fall term were gained from school management by obtaining necessary permission. In 
the study, with secrecy of personal data, codes as K1, K2, K3… were given to the students as to their order on 
classroom list. The data were analyzed by SPSS.21  program. In data analysis, t-test and Anova were put into 
practice. When there were more than two groups, Scheffe was used to view in which groups the differentiation 
occurred. The significance level was taken minimum p= 0,05 for the priority control of difference between 
variables. According to the findings in quantitative part of the study, it is identified that the emotional 
developments of the students positively affected the academic success.  According to the findings in qualitative 
part of the study, the teachers stated that successful students have different characteristics in skills such as; their 
expressing emotions, self-confidence, self-esteem, responsibility and expressing themselves in relation to the 
other students. 

Keywords: Emotional Development, Child, Success. 

                                                           
* Öğr. Gör. Fatih Aydoğdu Erzincan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, e-posta:faydogdu@erzincan.edu.tr 
** Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir.Eğitim Fakültesi, e-posta: osmansamanci9@gmail.com 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 56          Temmuz - Ağustos 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 
 
 

 626 

1. Giriş 
Okulu sadece akademik başarının elde edildiği ve bu başarının meslek edinmede 

kullanıldığı eğitim kurumları olarak nitelemek olanaksızdır. Okul, çocuklara bilişsel beceriler 
kazandırmakla birlikte tüm gelişim alanlarını dikkate alarak sağlıklı bir bireyi topluma 
kazandırma çabası içerisindedir. Bu noktada çocukların duygusal gelişimlerinin desteklenmesi 
başarılarının artırılmasında ve duygusal zeka düzeylerinde etkili olabilir.  

Duygusal zeka, insanlarla sağlıklı iletişim kurabilme, ani gelişen olaylara karşı hemen 
uyum sağlayarak sorunların üstesinden gelebilme ve çevresel isteklere karşı daha başarılı 
olabilme yeteneğidir (Tetik ve Açıkgöz, 2013).  Duygusal yetenek bireyin duygularını ve 
kendisini ifade etmesini kolaylaştırarak çevreyle uyumunu güçlendirebilir. Duygusal 
yetenekle ifade, okuma ve duyguları tanıma beceri arasında ilişki bulunmaktadır (Riggio ve 
Reichard, 2008). 

Duygusal zeka, bireyin yaşam deneyimlerine bağlı olarak geliştiğinden istek, ihtiyaç ve 
yaşantılar önemli rol oynar. Kişiden kişiye, toplumdan topluma farklılıklar gösteren bu 
durum, duygusal zekanın geliştirilebileceğine işaret etmektedir (Maboçoğlu, 2006). Duygusal 
zekanın arttırılmasını sağlayan duygusal eğitim, çocuklara duygularını tanımalarına yardımcı 
olmakla onları, gerçek duyguları doğrultusunda dengeli ve tutarlı bir şekilde hareket etmeye 
götürerek duygularını tanımalarına yardımcı olur (Yılmaz, 2013). 

Duygusal gelişiminin desteklenmesi kendini ifade etme, iletişim becerisini güçlendirme, 
özgüven sahibi olma, başarılı olma gibi yetkinliklerin kazanılmasına olumlu yönde katkı 
sağlayabilir. Erken çocukluk döneminde itibaren çocukların duygusal yönden desteklenmesi 
ruh sağlığının temelini oluşturmaktadır (Schulman, 2016). Duygusal gelişimin sağlanmasında 
öğretmen etkin rol oynamaktadır. Öğretmenin, çocukların yeterliliklerine göre başarılarını 
desteklemesi, sevgisini göstermesi, kendilerini ifade etmelerine fırsat vermesi, 
gereksinimlerinin karşılanması konusunda bilinçli olması, çocuklara tutarlı davranması gibi 
sergilediği olumlu tutum ve davranışlar çocukların duygusal gelişimlerinin sağlanmasında 
etkili olabilir. 

Duygusal gelişimi desteklenen çocuklar, yeterliliklerini ortaya koyarak becerileri 
doğrultusunda başarılarını sergileme fırsatı elde edebilirler. Diğer yandan başarılı olan 
çocuklar da, başarılarından dolayı sahip oldukları özgüvenle iletişim kurmada, sorumluluk 
almada, arkadaşları arasında öne çıkarak liderlik özelliği sergilemede ve duygularını ifade 
etmede yetkinlik gösterebilirler. Bu noktada duygusal gelişim ile başarı arasında bir ilişkinin 
olduğundan söz edilebilir. Belirtilenler ışığında çalışmada başarı ile duygusal gelişim 
arasındaki ilişkinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesinin bu kanılara cevap 
arayacağı düşünülmektedir. Bu amaçla çalışmada aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır:  

1.Çocukların akademik başarılarına göre duygusal zeka puanları arasında anlamlı farklılaşma 
var mıdır?  

2.Çocukların cinsiyetlerine göre duygusal zeka puanları arasında anlamlı farklılaşma var 
mıdır?  

3. Çocukların duygusal gelişimleri konusunda öğretmenlerin görüşleri nasıldır? 
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2. Yöntem 
Araştırmanın bu bölümünde yöntem, çalışma grubu, çalışmada kullanılan veri toplama 

aracı, verilerin toplanması ve analizine yer verilmiştir. 

Bu çalışmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. “Nitel araştırma, 
gözlem görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama araçlarının kullanıldığı, olay ve 
olguların doğal ortamında gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konulmasına yönelik nitel 
bir sürecin izlendiği araştırma modelidir” (Yıldırım ve Şimşek, 2003). 

Araştırmanın çalışma grubunu Erzincan il merkezindeki ilkokullarda görev yapan ve 
seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen 50 sınıf öğretmeni ile aynı ilde okuyan 100 ilkokul  4. 
sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Basit seçkisiz örneklem yöntemi, örneklem uzayında her bir 
örnekleme eşit seçilme olasılığı vermektedir. Bir başka deyişle her birim eşit seçilme şansına 
sahiptir ve bir birimin seçilmesi diğerlerini etkilememektedir. Bu tür örneklemede eşitlik ve 
bağımsızlık olasılığı olduğu için, yansızlık kuralının uygulanabildiği bir örnekleme 
yöntemidir (Balcı, 2001). 

Araştırmada nitel veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış 
görüşme formu ile elde edilmiştir. Araştırmanın nicel boyutunda ise Duygusal Zeka Ölçeği 
kullanılmıştır. Baron (1997) tarafından geliştirilen ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik çalışması 
Karabulut (2012) tarafından yapılmıştır. BarOn DZ-t:ÇEF (K)’nın Türkçe dil eşdeğerliğinin 
yapılması amacıyla ölçek ingilizce öğretmenliği mezunu dört ayrı öğretmen adayı tarafından 
Türkçeye çevrilmiştir. Hazırlanan Türkçe formlar Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller 
Yüksekokulunda görev yapmakta olan ve her iki dile de hâkim, birbirinden bağımsız, üç ayrı 
uzman tarafından yeniden ingilizceye çevrilmiştir. Çeviriler sonucu oluşturulan İngilizce form 
orijinal form ile karşılaştırılarak anlam karşılığına bakılmış ve formlar arasında bir farklılık 
olmadığı saptanmıştır. 

Oluşturulan Türkçe formların kapsam geçerliliği ve Türkçeye uygunluğu ikisi Türk dili 
uzmanı olmak üzere üç ayrı öğretim görevlisi ve bir uzman psikolojik danışman tarafından 
incelenmiş ve alınan uzman görüşleri doğrultusunda, ifadeler dil bilgisi yönünden daha yalın 
ve anlaşılır hale getirilmiştir. Son olarak iki dilde de yetkin olan araştırmacının kendisi 
tarafından formların anlam karşılıkları yeniden gözden geçirilmiş ve gerekli düzenlemeler 
yapılarak BarOn DZ-t:ÇEF (K) Türkçe formu son halini almıştır (Karabulut, 2012).  

  Nitel verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde 
Spss (22.0) istatistiksel analiz programından faydalanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi ve 
Anova uygulanmıştır. İkiden fazla grup olduğunda farklılaşmanın hangi gruplar arasında 
olduğuna bakmak için Scheffe testi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki farkın önem 
kontrolü için manidarlık düzeyi asgarî p=0.05 olarak alınmıştır. 

3. Bulgular 
Bu bölümde, araştırmaya dahil edilen ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin cinsiyet ve başarı 

puanlarına göre duygusal zeka düzeyleri ile öğretmenlerin öğrencilerinin duygularını ifade 
etme, özgüven, özsaygı ve sorumluluk, iletişim kurma gibi özelliklerine ve duygusal gelişim 
konusunda önerilerine ait bulgulara yer verilmiştir. 
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3.1.  Çocukların Başarı Puanlarına Göre Duygusal Zeka Düzeyleri 
Araştırmaya dahil edilen çocukların akademik başarı puanlarına göre duygusal zeka 

düzeylerinde anlamlı farklılaşma olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan Tek Faktörlü 
Anova sonuçları Tablo 1 de verilmiştir.  

 
Tablo 1. Çocukların Başarı Puanlarına Göre Duygusal Zeka Düzeylerine İlişkin Anova 
Sonuçları 
 

Başarı Notu 
Duygusal zeka puanları 

N X  SS 

70  altında 30 81.7270 10.38914 
70-84 arası 27 86.1962 9.63118 
85 ve üstü 43 93.0400 9.32866 
Toplam 100 87.7983 10.80283 

Varyans Bileşenleri Kareler 
Toplamı Sd Kareler 

Ortalaması F p 

Gruplararası 2356.581 2 1178.291 12.428 .000** 
Gruplariçi 9196.841 97 94.813   

Toplam 11553.522 99    

 

Tablo 1 incelendiğinde çocukların başarı notlarına göre duygusal zeka puanlarında 
anlamlı farklılaşma olduğu görülmektedir (F=.8.202, p< .05). Farkın hangi ortalamalar 
arasında olduğunu belirlemek için çoklu karşılaştırma testlerinden Scheffe testi uygulanmış ve 
85 ve üstü arası başarı puanına sahip çocukların duygusal zeka puanlarının ( =93.04);  70-
84 arası ( =86.19) ve 70 altında ( =81.72) başarı puanına sahip çocukların duygusal zeka 
puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Buna göre başarı puanının 
çocukların duygusal zeka düzeyleri üzerinde anlamlı etkiye sahip bir değişken olduğu 
söylenebilir. 

3.2. Çocukların Cinsiyetlerine Göre Duygusal Zeka Düzeyleri 
Araştırmaya dahil edilen çocukların cinsiyetlerine göre duygusal zeka düzeylerinde 

anlamlı farklılaşma olup olmadığını belirlemek için yapılan t testi Tablo 2’ de verilmiştir.  

 

 
 

X
X X
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Tablo 2. Çocukların Cinsiyetlerine Göre Duygusal Zeka Düzeylerine İlişkin t testi Sonuçları 
 
Cinsiyet N X  SS sd t p 

Kız 42 88.82 10.05 98 .808 .421 Erkek 58 87.05 11.33 

 

Tablo 2’ de görüldüğü gibi çocukların cinsiyetlerine göre duygusal zeka düzeylerinde 
anlamlı farklılaşma bulunmamıştır (t98=.808, p> .05). Buna göre cinsiyetin, çocukların 
duygusal zeka düzeylerini etkileyen bir faktör olmadığı söylenebilir. 

 

3.3. Çocukların Duygusal Gelişimleri Konusunda Öğretmen Görüşleri 

Araştırmaya katılan öğretmenlere sorulan sorulara verilen cevaplar nitel araştırma 
yönteminde kullanılan içerik analiz tekniğine göre analiz edildiğinde çocukların duygusal 
gelişimleri ile ilgili 4 ana temanın ön plana çıktığı görülmüştür. Bunlar: 

 Duyguları ifade etme ve başarı 
 Özgüven, özsaygı, sorumluluk ve başarı 
 Duygusal gelişim ve iletişim kurma 
 Duygusal gelişim için öneriler 

 
3.3.1. Duygularını ifade etme ve başarıAraştırmaya katılan öğretmenler duyguları ifade 

etme ve başarı arasında önemli düzeyde bir ilişki olduğunu ifade etmektedirler. Öğretmenlere 
göre duygusal yönden gelişim gösteren çocuklar;  

Mutluluk, sevgi, kıskançlık, öfke gibi duygularını çok kolay bir şekilde ifade 
edebilmektedirler. Bu konu ile ilgili Ö15 kodlu öğretmen görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: 

“Başarılı öğrenciler duygularını daha rahat ifade edebiliyorlar. Duygusal yönden  gelişim 
düzeyi zayıf olan öğrenciler ise kıskançlıklarını ve öfkelerini daha sık ve şiddetli sergiliyorlar. 
Daha az başarılı öğrencilerim sınıfta ve okulda sevgi ve mutluluk emarelerini ya çok az 
sergiliyorlar ya da hiç sergilemiyorlar.” 

Öğretmenlere göre duygusal yönden yeterince kendisini geliştiremeyen çocuklar 
duygularını doğru olarak ifade edemediklerinden daha çok duygularını bastırmaktadırlar. 
Yine bu çocuklarda içe kapanıklık gibi davranışlar da gözlenmektedir.  

3.3.2. Özgüven, Özsaygı ve SorumlulukÖğretmenlere göre duygusal yönden kendini 
geliştiren çocuklar daha fazla özgüven, özsaygı ve sorumluluğa sahiptirler. Öğretmenler bu 
çocukların derslerde daha fazla girişken olduklarını ve bunun akademik yönden başarılarını 
olumlu yönde etkilediğini ifade etmektedirler. Duygusal gelişim açısından zayıf çocuklarda 
ise özgüven eksikliği ve çekingenlik gibi tutum ve davranışları gözlemlediklerini belirten 
öğretmenler bu davranışların akademik başarıyı da olumsuz yönde etkilediğini 
düşünmektedirler. Bu durumu bir öğretmen (Ö5) şu şekilde ifade etmektedir: 
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“Daha az başarılı öğrenciler hata yapma korkusu yüzünden kendilerini sürekli geri 
çekmekte ve sorumluluk almamaktadırlar. Daha az başarılı öğrencilerin özgüven sorunu 
vardır” şeklinde düşüncelerini belirtmiştir.”  

3.3.3. Duygusal Gelişim ve iletişim kurma 
Öğretmenler duygusal gelişim açısından iyi seviyede olan çocukların arkadaşlarıyla 

daha kolay iletişim kurduklarını, liderlik özelliklerini ön plana çıkardıklarını ve arkadaşları 
tarafından sevildiklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenlere göre akademik başarısı yüksek olan 
çocukların çok önemli kısmı arkadaşlarıyla daha etkili iletişim kurmaktadırlar. Araştırmaya 
katılan öğretmenlerden biri bu durumu şöyle ifade etmektedir: 

“Başarılı öğrenciler sınıfta daha popüler olan öğrencilerdir. Bu öğrenciler 
arkadaşlarıyla daha kolay sıcak, içten ilişki kurabiliyorlar. Geniş arkadaş çevreleri 
vardır. Arkadaş ilişkilerini kendileri yönlendirebilirler. Diğer öğrenciler de başarılı olan 
öğrencilerle ilişki kurmak isterler. Başarılı öğrencilerin liderlik özellikleri daha ön 
plandadır.”(Ö18) 

 

3.3.4. Duygusal Gelişim için öneriler 
Araştırmaya katılan öğretmenler çocukların duygusal gelişimlerinin desteklenmesi için 
birtakım önerilerde bulunmuşlardır. Öğretmenlere göre; 

- sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirilmeleri, 

- Çocukların ilgi ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması, 

- Duygusal gelişimle ilgili ders ve etkinliklere yer verilmesi, 

- Okullardaki rehberlik servislerinin daha işlevsel hale getirilmesi, 

- Öğretmenlerin duygusal gelişim konusunda eğitim almaları ve - Çocuklara duygusal 
gelişimi desteklemeye yönelik seminerler verilmesi duygusal gelişimi   düzeyinin arttırılması 
için önemli olacaktır.  

4. Sonuç ve Öneriler 
 

Çocuklarda duygusal gelişim ve başarı arasındaki ilişkilerin incelendiği bu çalışmada 
çocukların başarı notlarına göre duygusal zeka puanlarında anlamlı farklılaşma olup 
olmadığını belirlemek için yapılan analiz sonucunda, başarı puanı yükseldikçe duygusal zeka 
puanlarının yükseldiği görülmektedir. Erdoğdu (2006) ve Otacıoğlu (2009)’ nun yaptıkları 
çalışmalar araştırmanın bu bulgusunu desteklerken, Sutarso (1996), Parker ve diğerleri (2004) 
ve Eskici (2009) tarafından yapılan çalışmalarda akademik başarı ile duygusal zeka arasında 
anlamlı bir ilişki olmadığı vurgulanmaktadır. 

Araştırma sonuçları çocukların cinsiyetlerine göre duygusal zeka düzeyleri arasından 
anlamlı farklılaşma olmadığını göstermektedir. Çelik ve Deniz (2008)  yaptıkları araştırmada 
kız çocuklarla erkek çocukların duygusal zekâ düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 
olmadığını saptamışlardır. Duygusal zeka ile ilgili yapılan bazı araştırmalarda ise kız 
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çocukların erkek çocuklara göre duygusal zeka düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır (Nikalaou ve Tsaousis 2002; Austin ve diğ. 2005; Göçet, 2006). 

Öğretmenlerin duygularını ifade etme açısından başarılı ve daha az başarılı çocukları 
karşılaştırmaları istendiğinde,  öğretmenler başarılı çocukların yüksek oranda duygularını açık 
ve net ifade ettiklerini ve  mutlu bireyler olduklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler, akademik 
yönden daha düşük başarıya sahip çocukların kıskançlık, öfke, duygularını bastırma, belli 
etmeme ve içe kapanıklık gibi özelliklerinin olduklarını ifade etmişlerdir.  Reis ve McCoach 
(2000), düşük başarı gösteren üstünlerin, sosyal olgunlaşmamışlık, agresif, saldırgan, dargın 
ya da alıngan ve düşük özsaygı, düşük özgüven gibi özelliklere sahip olduklarını 
belirtmişlerdir. Erdoğlu (2006) ise, akademik başarının öğrencinin duyuşsal gelişimini 
yordayıcısı olmadığını belirtmiştir.  

Öğretmenler özgüven, özsaygı ve sorumluluk açısından akademik yönden başarılı olan 
çocukların bu tutum ve davranışlara yüksek oranda sahip olduklarını diğer öğrencilerin ise 
sorumluluk almada isteksiz oldukları ve özgüven eksikliği yaşadıkları konusunda görüş 
bildirmişlerdir. Araştırmalar başarılı çocukların başarısız çocuklara göre başarıya dönük 
olumlu bir tutuma, iyi ilişkilere sahip olduklarını, kendilerine güven ve sorumluluk 
duygularının daha çok gelişmiş, duygusal açıdan daha olgun ve daha yüksek benlik algısına 
sahip çocuklar olduklarını göstermektedir ( Heacox, 1991). 

Öğretmenler akademik ve duygusal yönden başarılı çocukların diğer çocuklarla 
ilişkilerinin daha güçlü olduğunu, onlara yardımcı olduklarını ve liderlik özelliklerini ön plana 
çıkardıklarını ve arkadaşları tarafından sevildiklerini vurgulamışlardır.  
 
Öğretmenler duygusal yönden gelişimlerinin desteklenmesi için çocukların sosyal ve kültürel 
etkinliklere yönlendirilmeleri, ilgi ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması, okullarda 
duygusal gelişimle ilgili ders ve etkinliklere yer verilmesi, rehberlik servislerinin daha işlevsel 
hale getirilmesi ve duygusal gelişimi desteklemeye yönelik seminerler verilmesinin önemli 
olduğunu ifade etmişlerdir. Ulutaş (2005), çocukların duygusal gelişimlerini desteklemek için, 
öğretmenlere ve velilere duygusal zeka gelişimi ile ilgili öğretim programlarının 
düzenlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır.  
 
Araştırmaya katılan öğrenci ve öğretmenlerden elde edilen veriler kapsamında aşağıdaki 
öneriler getirilebilir: 
 
-Duygusal gelişim çocukların akademik başarılarını olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle 
hem ailede hem de okullarda çocukların duygusal yönden gelişimlerini destekleyecek 
etkinliklere yer verilmelidir. 
 
- Özellikle ilkokul öğretim programları çocukların duygusal yönden gelişimlerini daha fazla 
destekleyecek bir şekilde düzenlenmesi için yeniden gözden geçirilmelidir. 

- İçe kapanık, özgüveni düşük çocuklara, onların özgüvenlerini geliştirebileceği, kendi 
yeterlik ve yeteneklerinin farkına varmaları sağlayıcı sosyal ve kültürel etkinliklere yer 
verilmelidir. 

- Öğretmenler, çocukların duygusal olarak gelişmelerini destekleyici etkinliklere daha fazla 
yer vermelidirler. 
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- Farklı sınıf düzeyindeki öğrenci ve diğer branş öğretmenlerine çeşitli araştırma yöntemleri 
kullanılarak benzer çalışmalar yapılmalıdır. 

- Tüm gelişim alanlarında olduğu gibi duygusal gelişimin de seviyeye uygun bir şekilde 
kazanılması, çocukların yaşama daha kolay tutunmalarına ve başarılı olmalarına katkı 
sağlayacaktır. 
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TÜRKÇEDE AYNI SÖZÜN ZIT VEYA UZAK ANLAMLAR BİLDİRMESİ 
ÜZERİNE٭ 

 
Fevzi KARADEMİR** 

 

Öz 

Kelimeler, ses ile anlam/görev ilişkisinden doğan birimlerdir. Ses/ses dizisi (gösteren/işitim imgesi) temelde bir 
kavramı (gösterileni) işaretlemek üzere ortaya çıkmakta ancak zamanla birbiri ile ilişkili türlü kavramları da 
karşılar duruma gelebilmektedir. Hemen bütün dillerde görülen bu durum, ilgili kaynaklarda çok anlamlılık 
olarak ifade edilmektedir.  
Türkçenin sözvarlığında çok anlamlılık önemli yer tutar. Kimi kelimeler, kullanıldığı bağlama göre onlarca 
nüanslı anlam kazanır. Bazı örneklerde, kelimenin barındırdığı anlamlar arasında bir uzaklığın hatta zıtlığın 
oluşu dikkat çeker. Bu çalışmada Misalli Büyük Türkçe Sözlük esas alınarak kendi anlamları arasında zıtlık veya 
uzaklık bulunan sözler tespit edilmeye çalışılmış, aynı sözün anlamları arasında zıtlığın veya uzaklığın meydana 
geliş nedenleri üzerinde durulmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: kelimeler, çok anlamlılık, zıt anlamlılık, uzak anlamlılık.  

 
ON THE SAME PHRASE’S REPORTING OF OPPOSITE OR DISTANT MEANINGS IN TURKISH 

 

Abstract 

Words are units which arise from the relationship of sound and meaning/function. Sound/sound sequence 
(signifiant/hearing image) essentially emerges to mark a concept (signified) but, in time, corresponds to various 
concepts related to one another. This situation which is observed in almost all languages is referred to as 
polysemy in relevant sources.   
Polysemy plays an important part in the vocabulary of Turkish. Some words take on dozens of different 
meanings according to the context they are used in. In some instances, the existence of a distance and even 
oppositeness among the meanings a word has is striking. In this study, phrases which have oppositeness or 
distance among their own meaning were tried to be identified on the basis of the Grand Turkish Dictionary with 
Examples, and the reasons for the occurrence of oppositeness and distance among the meanings of the same 
phrase were addressed. 

Keywords: words, polysemy, opposite meaning, distance meaning.  

 

0. Giriş 
Türkçenin söz varlığında çok anlamlılık (polysemy) önemli yer tutar. Kimi kelimeler, 

kullanıldığı bağlama göre onlarca nüanslı anlam kazanır. Örneğin Ayverdi, almak için 60, 
çekmek için 74, tutmak için 59 nüanslı anlam belirler1. Bazı örneklerde kelimenin barındırdığı 
anlamlar arasında bir uzaklığın hatta zıtlığın varlığı dikkat çeker. Okşamak eyleminin hem 
                                                           
 Bu yazı, 31 Ekim-1 Kasım 2014 tarihinde Selçuk Üniversitesinde (Konya) gerçekleştirilen Türk Dil Bilgisi ٭
Toplantıları–II, Türkiye Türkçesi Ses ve Şekil Bilgisi Sempozyumunda bildiri olarak sunulmuştur.  
** Doç. Dr.; Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü. e-mail: 
karademir73@gmail.com 
1 Ayrıca bk. ağız, ayak, çıkmak, düşmek, geçmek, gelmek, göz, iç, inmek, iş, kalmak, vurmak kelimelerine 
(Ayverdi, 2006; 2011; Komisyon, 2005). 
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sevmek hem dövmek; ağmak’ın hem çıkmak hem inmek; değme’nin hem sıradan hem seçme, 
üstün anlamında kullanılması gibi.  

Bu tür kullanımların tespiti, Türkçe kelimelerin anlam sınırlarının belirlenmesi ve söz 
varlığının daha bilinçli kullanılması açısından önemlidir.  

Bu çalışmada Misalli Büyük Türkçe Sözlük (MBTS) esas alınarak, söz konusu 
örnekler tespit edilmeye çalışılmıştır. Misalli Büyük Türkçe Sözlük’ün esas alınmasında onun 
Türkiye Türkçesi yazı dilinin en kapsamlı (3549 s.; 61 bin ana madde) sözlüklerinden biri 
olması ve anlamsal nüansları kapsamlı olarak vermeye çalışması etken olmuştur.  

Çalışmada öncelikle çok anlamlılık, eş adlılık, anlam genişlemesi terimlerinin 
kavramsal çerçevesi, çok anlamlı sözlerin anlamlarının sözlüklerde sıralanışı ve aynı sözün zıt 
anlamlar bildirmesi konularına değinilmiş, daha sonra taramadan elde edilen veriler 
sunulmuştur. 

 
1. Çok Anlamlılık, Eş Adlılık, Anlam Genişlemesi Terimlerinin Kavramsal 

Çerçevesi 
Kelimeler, ses ile anlam/görev ilişkisinden doğan birimlerdir. Ses/ses dizisi 

(gösteren/işitim imgesi) temelde bir kavramı (gösterileni) işaretlemek üzere ortaya çıkmakta 
ancak zamanla birbiri ile ilişkili türlü kavramları da karşılar duruma gelebilmektedir. Hemen 
bütün dillerde görülen bu durum, yani kelimelerin birden çok kavramı yansıtır duruma gelmiş 
olmaları, ilgili kaynaklarda çok anlamlılık olarak ifade edilmektedir (Aksan, 1998: 188; 
Vardar, 1998: 65; Acar, 2010: 242; Ahanov, 2008:  94; Karaağaç, 2013a: 215). 

Evrende kavramların sayısız, ancak gösterenlerin sayılı olması, çok anlamlılığı 
doğuran nedenlerin başında gelir. Zira insanoğlu iç ve dış dünyasını keşfettikçe karşılaştığı 
yeni durum, olay, olgu ve nesneleri seslerden örülü bir imgeye yüklemek ister. Ancak her 
kavram için yeni bir imge oluşturmak her zaman mümkün olmaz. Dolayısıyla varlık bilimsel 
ve psiko-sosyal türlü ilgilerden hareketle aynı ses imgesini birden fazla kavram için 
kullanmak durumunda kalır (Ahanov, 2008:  96; Güven 2013: 80). Bunun yanı sıra dilin 
kullanımından kaynaklı kimi bağlamsal ve estetik sâikler, anlam değişmeleri ve biçim 
birleşmeleri (Düzensiz ses değişmeleri veya alıntılar yoluyla birleşen biçimlerde görülen 
aldatıcı çok anlamlılık) de çok anlamlılığın nedenleri arasında sayılır (Karadüz, 2009: 642; 
Karaağaç, 2013: 215). 

Çok anlamlılık çeşitli çalışmalarda ele alınmıştır. Örneğin, Grünberg (1999), Anlam, 
Belirsizlik ve Çokanlamlılık adlı eserinde konuyu felsefe-mantık düzleminde ele almış, çok 
anlamlılığı 1. Sentaktik çokanlamlılık, 2. Semantik çokanlamlılık, 3. Pragmatik çokanlamlılık 
olmak üzere üç başlıkta değerlendirmiştir. Uçar (2009), Türkçe Eylemlerde Çokanlamlılık: 
Uygunluk Kuramı Çerçevesinde Bir Çözümleme adlı doktora tezinde konuyu dil bilimsel 
açıdan incelemiş, konuyla ilgili dil bilimsel yaklaşımları, tanım ve tasnif sorunlarını, çok 
anlamlılık-eş adlılık ayırımını kapsamlı bir biçimde ortaya koymuştur. Yine Acar’ın (2010), 
Çokanlamlılık-Eşadlılık İkileminde İştirâk-i Lâfzî ve Güven’in (2013) Dil, Anlam ve 
Çokanlamlılık başlıklı makaleleri de çok anlamlılık konusunu etraflıca işleyen 
çalışmalardandır.   

Sözlük birimlerindeki çok anlamlılığa karşılık olarak bağımlı birimlerde de çok 
işlevlilik/çok görevlilik söz konusudur. Bu duruma Ceritoğlu, şöyle işaret etmiştir: 
“Türkçedeki ek biçim birimler de ses yapıları, üstlendikleri görevler veya görev ilişkileri 
bakımından sözlere benzer şekilde sınıflandırılabilir. Yani ek biçim birimleri çok görevli 
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ekler, eş görevli ekler, zıt görevli ekler ve eş sesli ekler2 başlıkları altında toplamak 
mümkündür. (…) Yapımlık, sahiplik, öznelik, sayı, şahıs, zaman, şekil, olumsuzluk gibi dil 
bilgisi görevlerinden en az ikisini aynı anda yerine getiren ek biçim birimler çok görevli ekler 
olarak adlandırılır” (2011: 1240-1241).  

+cA ekinin geldiği kelimeye eşitlik, benzerlik, mukayese, pekiştirme, küçültme gibi 
çok sayıda farklı anlam katması ve bağlamına göre farklı dil bilgilik görevler yüklenmesi 
bağımlı birimlerdeki çok işlevliliğe/çok görevliliğe örnek gösterilebilir (Tosun, 2010: 1473-
1486; ayrıca bk. Tepeli 2006; Gedizli, 2012; Atmaca, 2013). 

Çok anlamlılıkla ilgili yeterli literatür bilgisi yukarıda bir kısmını zikrettiğimiz 
çalışmalarda mevcut olduğundan bu konuda daha fazla detaya girilmeyecek, çok anlamlılık 
(polysemy)-eş adlılık3 (homonymy) ayrımına değinilecektir. Zira kimi sözcüklerle ilgili 
olarak bir çok anlamlılığın mı yoksa eş adlılığın mı söz konusu olduğunu tespit etmek kolay 
olmamakta, çok anlamlılık ile eş adlılığın birbirine karıştırılması önemli bir sözlükçülük 
sorunu olarak kendini göstermektedir.  

Bit- eylemi söz konusu durum için açıklayıcı bir örnektir. Vahit Türk vd. “leb-i 
şîrînden ol su kevser olmış / biten kamışları ney-şekker olmış (Şeyhi, Hüsrev ü Şirin)” 
mısralarındaki biten sözünü biçim bilgisi açısından incelerken şu notu düşmüşlerdir: “bit- fiili 
kendi içinde zıt anlamlı bir kelimedir. Tamamlanmak, tükenmek, sona ermek anlamı yanında 
doğmak, ortaya çıkmak anlamına da sahiptir. Fiilin Eski Türkçedeki biçimi büt-’tir, bu 
biçimin hatırası büt-ün kelimesidir. Fiilin ünlüsü daralmış ve bugünkü biçimi oluşmuştur” 
(2011: 259). 

Ancak  Vahit Türk vd.nin bu zıt anlamları tek bir bit- eylemine ait saymalarına 
karşılık; gerek Misalli Büyük Türkçe Sözlük gerekse Türk Dil Kurumunun (TDK) Türkçe 
Sözlük’ü (TS) işaret edilen zıt anlamlar için bitmek (I) Sona ermek, tükenmek, tamamlanmak 
(…); bitmek (II)  Bitki, tüy, saç vb. şeyler çıkıp yetişmek (…) şeklinde   eş adlı iki ayrı bit- 
eylemi belirlemişlerdir (MBTS: 388; TS: 288). Aynı şekilde Gülensoy da ikisinin de ilk şekli 
büt- olan iki bit- eylemini madde başı olarak belirlemiştir (2007: 151). 

Karaağaç, çok anlamlılık ile eş adlılığın bu girift ilişkisine şöyle işaret etmiştir: 
“Dillerin ses ve anlam yapılarının sürekli değişmesi, çok anlamlılıktan eş sesliliğe, eş 
seslilikten çok anlamlılığa sürekli bir geçişin kapısını açar. Bugün için çok anlamlı görünen 
sözlerin bütün anlamları eş seslilik içinde olabilir veya bugün anlamları arasındaki ilişki 

                                                           
2 Ceritoğlu eklerdeki eş sesliliği şöyle açıklar: “Aynı ses yapısına sahip olmalarına karşın farklı görevleri 
bulunan ekler eş sesli eklerdir. Mesela, ‘ı’ ek biçim birimi kaz- fiilinden hem ‘kaz-ı-’ fiilini hem de ‘kaz-ı’ ismini 
türetmektedir. Aynı ses yapısına sahip ek biçim birim isimden fiil (taş-ı-), teklik ve çokluk iyelik üçüncü şahıs eki 
(ağacın dal-ı ) ve belirtme hali eki (dal-ı kır) olarak da görev üstlenebilmektedir. Türkiye Türkçesinde eş sesli 
ekler oldukça fazladır” (2011: 1240).  
3 Geleneksel dil bilgisindeki eş seslilik terimine karşılık olarak bugün dil bilim çalışmalarında gösterileni ayrı, 
göstereni özdeş olan sözcüklerin özelliği (örn. bir ‘renk’ bildiren kara ve ‘toprak parçası’ belirten kara 
sözcükleri) anlamında daha çok eş adlılık (homonymy) terimi kullanılmaktadır. Eş seslilik (homophony) ise kimi 
dillerde görülen yazılışı ayrı, söylenişi aynı olan sözcüklerin özelliği (Örn. Fransızca seau ‘kova’, sceau 
‘mühür’, saut ‘atlama’, sot ‘budala’.) şeklinde tanımlanmaktadır. Bu anlam alanını paylaşan diğer bir terim de 
açıklaması; “kimi dillerde görülen söylenişi ayrı yazılışı aynı olan sözcüklerin özelliği [örn. Fransızcada fils’ (fil 
‘iplik’in çoğulu) ile fils ‘oğul’]” şeklinde verilen eş yazımlılık’tır (homography) (Vardar, 1998: 97-78; Aksan, 
1998: 192). Tepeli, farklı terimlerle karşılanan bu türden yapılar için daha kapsayıcı olacağını düşündüğünden eş 
biçimlilik ve eş gösterenlilik terimlerini önermiş, ancak kendisi eş biçimlilik terimini yeğlemiştir (2006: 21). 
Atmaca ise, “Eşseslilik, eşadlılık ve eşyazımlılık terimlerinin her üçünü de en iyi karşılayan üst kategorideki 
terim eşgösterenlilik olmalıdır.” diyerek üst terim olarak eşgösterenlilik’i tercih etmiştir (2013: 118 vd.). 
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unutulduğu için eş sesli olarak düşünülen sözler, aslında eski devirlerin çok anlamlı tek bir 
sözü olabilir” (2013a: 216). 

Araştırmacılar, çok anlamlılık ile eş adlılığın ayırımını yapmak için belli ölçütlerin 
esas alınabileceğini ileri sürmüşlerdir. Örneğin, Aksan’a göre; iki öğenin eş adlı iki ayrık 
sözcük mü, yoksa aynı öğenin değişik anlamları mı olduğunu kestirme güçlüğü, bunlar 
arasında anlam ilişkisi bulunup bulunmamasına göre giderilebilir. Araştırmacının ifadeleri 
şöyledir: “Eğer anlam ilişkisi varsa, bu iki öge aynı sözcüğün değişik anlamlarında 
kullanılışını gösterir. El sözcüğünde olduğu gibi, anlam bakımından bir bağlantı 
kurulamıyorsa iki ayrı sözcükle, zamanla eşsesli duruma gelmiş iki ayrı ögeyle karşı 
karşıyayız, demektir. Nitekim vücut bölümü olan el’in Eski Türkçedeki biçimi elig, ötekinin ise 
el (il) dir” (1998: 190). 

Atmaca, Eşgösterenlilik ve Çokanlamlılık’ı Ayırma Ölçütleri başlığında, 
“Dilbilimcilerin pek çoğu çokanlamlı bir kelimenin farklı leksik anlamları ile eşgösterenli 
kelimeler arasında kesin bir sınır belirlemenin çok zor olduğunu söylerler” bilgisini 
aktardıktan sonra, çeşitli araştırmaları referans göstererek şu ölçütlerden yararlanılabileceğini 
belirtir:  

Kelimelerin etimolojik içeriği; kelimelerin sahip oldukları anlam yüklerinin 
birbirleriyle bağlantılı olup olmadığı; kelimenin gelişim seyri, yazma eserlerde kazandığı dil 
içi ve dil dışı bağlamlar; kelimenin çıkış noktası, yani kelimenin sahip olduğu ilk kavram 
alanı;  morfolojik yaklaşım/lar (2012: 122 vd.; Ayrıca bk. Uçar, 2009: 74 vd.). 

Çok anlamlılıkla karışan terimlerden biri de anlam genişlemesidir (semantic 
extension). Bu iki terimi hemen hemen aynı kavramsal değerle kullananlar olduğu gibi 
nüanslı anlamlara karşılık olarak kullananlar da vardır. Aksan’a göre, çok anlamlılık, tek 
kavramı karşılayan bir kelimenin zamanla birden çok kavramı yansıtır duruma gelmiş olması 
iken anlam genişlemesi, bir kelimenin daha önce bir kavramın bir bölümünü ya da bir türünü 
gösterirken, zaman içinde o kavramın bütününü, bütün türlerini anlatır duruma gelmesidir 
(1998: 188, 214; Ayrıca bk. Karaağaç, 2013a: 146). Örneğin selpak; nova, gala gibi bir marka 
ismi iken çok kişi tarafından kağıt mendil yerine kullanılmaktadır. Aynı şekilde, bir margarin 
markası olan sana da genelleşerek katı yağ anlamında kullanılır olmuştur (İnce 1993: 241). 
Anlam genişlemesini genelleşme ile özdeş olarak sunan bu görüşe karşın, Özavşar, 
“Artzamanlı Anlam Değişmeleri: Marzubânnâme Örneği” adlı çalışmasında anlam 
genişlemesinin türleri olarak genelleşme (kapucı örneği), mecazlaşma (tartmak/dartmak 
örneği), terimleşme (bucak, dirnek, kamu örnekleri), tabu ve örtmece (adet örneği), argo 
(azmak örneği) ve komşuluk ilişkisini (koltık örneği) sayar (2012: 122-125). Görüldüğü üzere, 
Özavşar’ın verdiği örnekler aynı zamanda çok anlamlılık örnekleridir (Bu konuda ayrıca bk. 
Sav, 2003; Çekin-Gören, 2013). Mevcut görüşler karşılaştırıldığında, genel bir 
değerlendirmeyle, anlam daralması’nın karşıtı olan anlam genişlemesi’nin, çok anlamlılık’a 
giden yol olduğu söylenebilir.  

 
2. Çok Anlamlı Sözlerin Anlamlarının Sözlüklerde Sıralanışı 
Sözlükçülükteki en önemli işlemlerden biri de çok anlamlı sözlerin anlam tabaklarının, 

sınırları tam olarak gözetilerek, sağlıklı bir şekilde sıralanmasıdır. “Genel sözlüklerin 
çokanlamlı madde başlarındaki anlamlar sıralanırken birinci olarak temel anlam, ardından 
yan anlamlar verilir. Temel anlam, -kabaca- bir sözcük söylendiğinde, okunduğunda veya 
yazıldığında akla gelen ilk anlamdır. Yan anlam ise, bu temel anlama bağlı olarak zaman 
içinde ortaya çıkan diğer anlam(lar)dır” (Boz, 2009: 147).  
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Temel ve yan anlamlar, anlambilim çalışmalarında genelde gerçek anlam olarak kabul 
edilir (Çolak Bostancı, 2009: 151). Ancak yan anlamı mecaz anlam içinde sayan 
araştırmacılar da bulunmaktadır (bk. Gürbüz, 2008: 197-212). Sözlüklerde bu anlamların yanı 
sıra sözcüklerin mecaz ve argo anlamlarına da yer verilir.  

Bu arada, zaman içerisinde sözcükler yeni yan anlamlar kazanabilir, daha önce var 
olan kimi anlamlar eskiyip kaybolabilir, anlam sıralamasında da değişimler gerçekleşebilir. 
Böylece bir yan anlam veya mecaz anlam temel anlam sırasına geçebilir. Çolak Bostancı 
“Mecaz Anlamı Temel Anlama Dönüşen Kelimeler” başlıklı çalışmasında bugünkü Türkçenin 
söz varlığında yer alan yüzden fazla kelimenin, Türkçe sözlüklerde mecaz olarak belirtilen 
bazı anlamlarının, mecaz olmaktan çıktığını, hatta temel anlam durumuna geldiğini belirtir 
(2009: 151).  

Ancak söz konusu değişimlerin yeterince gözetilip anlam tabaklarının sözlüklerdeki 
sıralanışına tam manasıyla yansıtıldığını, anlamların sıralanışında sözlükler arasında bir 
uyumun olduğunu söylemek güçtür (Boz, 2009: 146-158). Konuyu yine yukarıda 
değindiğimiz bit- eylemi ile örneklemek istiyoruz. Temel anlamı sona ermek, tamamlanmak 
olan bit- eylemi için Misalli Büyük Türkçe Sözlük 5; Türkçe Sözlük 4 anlam belirlemiş. 
Sözcüğün çok beğenmek, hayran kalmak anlamını Misalli Büyük Türkçe Sözlük mecaz¸ 
Türkçe Sözlük argo  olarak değerlendirmiş. Bu sözcüğün verilişinde basılı Türkçe Sözlük ile 
genel ağdaki elektronik sürümü arasında da fark vardır. Basılı Türkçe Sözlük 4, elektronik 
sözlük 5 anlam belirlemiş. Basılı Türkçe Sözlük’teki 3. mec. Çok Yorulmak, kuvveti ve 
dayanacak gücü kalmamak şeklindeki madde, elektronik sözlükte 3. mec. Çok yorulmak. 
4. mec. Güçsüz kalmak, çok zayıflamak şeklinde iki madde olarak verilmiştir. Benzer durum, 
ikinci bit- eylemi için de söz konusudur. Eylemin sözlüklerde verilişi şöyledir:   

Misalli Büyük Türkçe Sözlük: 
bitmek geçişsiz f. (Eski Türkçe büt-mek) 1. (Tohum için) Filizlenip topraktan dışarıya 

çıkmak, yeşermek, yetişmek, büyümek: Seni güden çoban gayri gütmesin / Yaydığı yerlerde 
otlar bitmesin (Kul Mehmed). (…). 2. (Saç, tüy kıl için) Çıkmak, uzamak: Bir ayda iki misli 
kıl biter (Burhan Felek) (s. 388).  

Türkçe Sözlük (basılı): 
bitmek (II)  1. Bitki, tüy, saç vb. şeyler çıkıp yetişmek: Buğdayla arpadan başka ne 

biter bu topraklarda?” -F. R. Atay. 2. argo. Beklenmedik zamanda ortaya çıkmak (s. 288). 
Türkçe Sözlük (genel ağ): 
bitmek (II)  1. Bitki, tüy, saç vb. şeyler çıkıp yetişmek: Buğdayla arpadan başka ne 

biter bu topraklarda?”  -F. R. Atay. 2. Beklenmedik zamanda ortaya çıkmak: Aynı anda 
sahnenin her yerinde birden bitiyor, bir şarkıcıdan çok bir göz bağcıya benziyordu.”  -M. 
Mungan.  

Görüldüğü üzere Türkçe Sözlük’ün tek maddede (1. madde) verdiğini Misalli Büyük 
Türkçe Sözlük iki maddede vermiş. Türkçe Sözlük’te ikinci ve argo olarak yer alan anlam, 
Misalli Büyük Türkçe Sözlük’te yer almamıştır. Türkçe Sözlük’te argo olarak işaretlenen 
anlam, eğer bir yazım kusuru yoksa, onun elektronik sürümünde argo olarak 
işaretlenmemiştir.  

3. Aynı Sözün Zıt Anlamlar Bildirmesi 
Dil bilim çalışmalarında acı-tatlı, az-çok, iyi-kötü örneklerinde olduğu gibi anlamları 

karşıt olan sözler, zıt anlamlı (antonymous) sözler olarak değerlendirilir (Korkmaz, 2003: 
142; Vardar vd. 1998: 136). Zıtlık (karşıtlık), özellikleri sıfırdan sonsuza doğru 
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derecelenebilen kavramlar için söz konusu olup her kavramın zıddı yoktur. Örneğin, sıcak ile 
soğuk zıt anlamlı sözcüklerdir ancak ılık ile dondurucu zıt anlamlı değildir. Bu arada, bir 
sözcüğün olumsuzu, o sözcüğün zıt anlamlısı sayılmaz. (Şentürk, 2001: 34’ten akt.: Büker-
Zeytinkaya, 2013: 188). Zıtlığa yakın anlam farklılıkları ise uzak anlamlılık olarak tanımlanır. 
Sözü geçen ılık ile dondurucu kelimelerinin anlam farklılığı bu kategoride sayılabilir. Yine 
hoş-çirkin kelimelerinin anlam farklılığı da uzak anlamlılığa örnek gösterilebilir.  

Farklı göstergelerin zıt anlamlar bildirmesi bilinen bir gerçektir. Peki, aynı gösteren zıt 
kavramları işaretleyebilir mi? Başka bir ifadeyle çok anlamlı bir sözün anlamları arasında 
karşıtlık bulunabilir mi? Güven, çeşitli araştırmaları kaynak göstererek Arapça ile ilgili olarak 
özetle şu aydınlatıcı bilgileri vermektedir: Kelimelerin anlamları göz önünde 
bulundurduğunda çok anlamlı kelimeler; a. farklı anlamlara delâlet eden çok anlamlı 
kelimeler; b. zıt anlamlara delâlet eden çok anlamlı kelimeler (ezdad) olmak üzere iki sınıfa 
ayrılır. Çok anlamlılığın bir türü olan ve bir lafzın iki zıt anlamı ifade etmesi durumu olarak 
tanımlanan ezdâd kelimesi de hem bir şeyin tersi, karşıtı, hem de eşi benzeri anlamında olup 
zıt anlamlar barındırmaktadır. Yine el-cevn (hem siyah hem beyaz anlamında); beyn(e) (hem 
ayrılık hem birleşme anlamında); zann  (hem şekk ve şüphe hem yakîn/kesinlik anlamında); 
as’as  (hem akşam karanlığı hem de sabahın ilk aydınlığı anlamında); sır (vermek) (hem bir 
sözü açığa vurmak, açıklamak hem de gizlemek anlamında) kelimeleri, Arapçada zıt anlam 
içeren örneklerden birkaçıdır (2013: 91 vd.). 

Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi anlam bakımından birbirine zıt iki kavramı tek bir 
kelime ile ifade etme (isimlendirme) olgusunun, Arapların dilsel bir geleneği olarak kabul 
edildiğini kaydeden Güven, bu zıtlığın şu tür yollarla ortaya çıktığını belirtir:   

Kelimelerin zihinde zıt anlamları da çağrıştırması durumu,  
Bir şeyin niteliğini daha iyi ve vurgulu bir şekilde ifade etmek için o niteliği zıt 

anlamıyla anlatma çabası (Bir şeyin aşırı derecede güzel olduğunu ifade etmek için korkunç 
olarak nitelendirmek gibi.),  

Lehçe farklılıkları,  
Başka dillerden aktarma (2013: 93-94). 
Yapı ve kökenleri bakımından çeşitli gruplar halinde ayrıştırılsa da, üretim ve işletim 

makinaları (insan) aynı olduğundan, dünyadaki dil sistemleri birçok yönden benzer şekilde 
işlemektedir. Dolayısıyla aynı sözün zamanla çok anlamlı olması, anlam tabakları arasında bir 
zıtlığın ve/veya zıtlığa yakın bir uzaklığın oluşması hemen her dil için muhtemeldir.  

Yaptığımız taramada Türkçede de çok anlamlı kimi sözlerin zıt veya zıtlığa yakın uzak 
anlamlar içerdiği tespit edilmiştir. Aşağıda Misalli Büyük Türkçe Sözlük’ten hareketle çok 
anlamlı sözlerden anlamları arasında zıtlığın veya zıtlığa yakın bir uzaklığın olduğunu tespit 
ettiğimiz örnekler sunulmuştur.  

 
Misalli Büyük Türkçe Sözlük’e göre Türkçede anlamları arasında zıtlık veya 

uzaklık bulunan çok anlamlı sözler: 
Yapılan taramada temel anlam ile yan anlamları arasında veya yan anlamlarının kendi 

aralarında zıtlığın veya uzaklığın olduğu, kimisi kökteş olan toplam 157 söz tespit edildi. 
Anlamları arasında zıtlık veya uzaklığın olduğu tespit edilen sözler alfabetik olarak 
listelendikten sonra belli örneklerden hareketle genel bir değerlendirme yapıldı. Kaçıncı 
anlamlar arasında zıtlığın/uzaklığın gözlendiğini belirtmek için, anlamlar, sözlükteki 
numaraları ile verildi. Anlamlar verilirken mümkün olduğunca anlamları belirtmek üzere 
kurulan açıklama ifadeleri olduğu gibi aktarılmaya çalışıldı. Uzun açıklamalarda gerektiğinde 
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kısaltmaya gidildi. Açıklamalar için verilen örnek cümlelerden, lüzumu halinde, kimi örnekler 
alındı. Bu arada tek kelimelerin yanı sıra sözlüğün iç madde olarak sunduğu kalıp ifadelere de 
yer verildi.  

Hiç şüphesiz tespit edilen sözlerin her biri için ayrı bir değerlendirme yapmak, 
bağlamlarını esas alarak aralarında zıtlık veya uzaklık görülen anlamları karşılaştırmak, bu 
zıtlaşma veya uzaklaşmanın kaynağına inmek gerekirdi. Ancak çeşitli morfo-semantik ve 
morfo-etimolojik araştırmaları da gerektirecek böyle bir işleme, bir yazının sınırını aştığından, 
girişilmedi. 

Anlamları arasında zıtlık veya uzaklık bulunduğu tespit edilen sözler: 
 
1 a ünl. 2. Sevgi ve şefkat ifade eder: 

“A benim güzel kızım!” 

3. Öfke bildirir: “A, bu çok oldu 
artık!” 

2 abdal i.  1. Kalender, gezgin derviş, 
derviş 

3. sıf. Aklı kıt, idraki zayıf. bk. aptal 

3 abdest-
abdes-aptes i. 

1. Namaz kılmak, Kur’ân-ı 
Kerim okumak gibi ibadetleri 
yerine getirebilmek için 
(yapılan temizlik) 

2. Mesâne ve bağırsaklar yoluyla 
vücuttan dışarıya atılan maddeler: 
“Küçük abdest.” “Büyük abdest.” 

4 abla i. 1. Bir kimsenin kendinden 
büyük kız kardeşi.  

5. argo. Genelevde yönetici kadın, 
mama. 

5 açık sıf. 15. Gizli tarafı bulunmayan, 
saklanmaya gayret edilecek bir 
yanı olmayan: “Evlendiği çocuk 
açık ve dürüst bir gençtir.” 

19. Kusurlu, eksik, zayıf (taraf, nokta 
vb.): “Açık taraflarını ustalıkla 
örterdi.” 

6 adamakıllı zf. 1. Tam gerektiği gibi, 
mükemmel şekilde, iyice. Bunu 
mutlaka adamakıllı 
belirtmeliydi (Ahmet Hamdi 
Tanpınar). 

2. Çok haddinden fazla, aşırı 
derecede: Bilhassa uykuları son 
günlerde adamakıllı bozulmuştu 
(Ahmet Hamdi Tanpınar). 

 

7 adamcıl sıf. 1. İnsandan kaçan, başkalarıyla 
görüşmekten çekinen, 
merdümgiriz. 

2. insana yakın olan, insandan 
kaçmayan (kimse), munis4. 

8 af i. 1. Suç, kusur ve hatayı 
cezalandırmama, bağışlama: 
Çünkü bu ses ümidin ve affın 
sesiydi (Abdülhak Hamit).  

3. esk. Görevden, işten uzaklaştırılma: 
“Müdürlükten affını istedi.” 

 

9 ağa i. 1.Genellikle köy ve kasabalarda 
sözü geçen, nüfuzlu, zengin 
kimse. 2. Büyük, hatırı sayılan, 
saygı gösterilen kerem sahibi 
halk adamı. 

6. Eskiden konaklarda çalışan 
hizmetkârların başı: Vekilharçlık 
ederek, ayak öperek, dayak yiyerek 
yetişen ağalar…  (Namık Kemal) 

 

10 ağır sıf. 4. Kıymetli, değerli, gösterişli: 
Bu ağır hediye kime gidecek 
(Necip F. Kısakürek).  

15. (Koku için) keskin, kerih, kötü: 
Top sesi ağır bir kabristan rayihasına 
karışıyor (Cenap Şahabettin). 

                                                           
4 Ayverdi’ye (2006) göre adamcıl kelimesinin asıl manası insandan kaçandır. İkinci manası sonradan ortaya 
çıkmıştır.  
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11 ağırlık i. 3. Kadınların taktıkları değerli 
ziynet eşyası, mücevherat, takı. 
9. Ağırbaşlılık, ciddiyet, vakar, 
olgunluk… Oturuşundaki 
ağırlık ona yaşından büyük bir 
hava veriyor. 10. Ehemmiyet 
önem: Mesele yeniden ağırlık 
kazandı. 

11. Kasvet, sıkıntı: Kalbine acı bir 
ağırlık çöktü (Ömer Seyfeddin) 13. 
Yük, külfet, baskı: Üzerinden geçen 
bir günün ağırlığına tahammül 
edemiyormuş gibi… (Sâmipaşazâde 
Sezâî). (…), 16. Uykuda insanın 
üzerine çöken sıkıntı, kabus.  

12 ağmak f. 1. (Yukarıya doğru) Çıkmak, 
(göğe doğru) yükselmek: İsa 
göklere ağsa yine dem urur 
Ahmed’den (Necati Bey’den).  

2. (Aşağıya doğru) Meyletmek, 
inmek: Güneş batıya ağıncaya dek 
çalıştılar (Reşat N. Güntekin’den). 

13 akıllı sıf. 1. Aklı, doğruyu görecek ve ona 
göre davranacak, gerekeni 
yapacak derecede olan: Bu 
çelebi gayet akıllı bir insandır 
(Ömer Seyfeddin).  

3. i. alay yoluyla. Sersem, aptal: 
“Akıllı, hiç o kadar para ile bu iş 
yapılır mı?” 

 

14 akıtmak 3. Damlatmak: Arabanın benzin 
deposu akıtıyor.” Badem yağı 
koymuş, hayır etmemiş gliserin 
akıtmış, kâr etmemiş (Ahmet 
Rasim). 

4. mec. Esirgemeden bol bol vermek, 
sarf etmek: “Bu iş uğruna milyonlar 
akıttı.” 

 

15 alçaklık 2. Alçakça davranış, soysuzluk, 
bayağılık, adilik, zillet, denaet: 
Ben kurşuna dizilirdim, yine o 
alçaklığı yapmazdım (Namık 
Kemal).  

3. E. T. Türk. ve halk ağzı. Alçak 
gönüllülük, tevazu: Översen cümleden 
alçaklığı öv (Yunus Emre’den). 
Tevazu ve alçaklık içinde misli yok idi 
(Tezkiretü’l-Evliya Terc. -T.S.). Din 
yolun miskinlik ile vardılar / Tanrı’ya 
alçaklık ile erdiler (Anasır-ı Erbaa-
T.S.).  

 

16 almak f. 41. Azletmek: Onu genel 
müdürlükten aldılar. 48. (İş görecek bir kimseyi) 

Çalıştırmak üzere tutmak, hizmete 
başlatmak: “sekreter almak” “ Kapıcı 
almak”. 

17 aman ünl. 5. Çok beğenme, zevk alma: 
Aman bitmesin bu rüya / 
Uyandırma beni kuzu (Orhan S. 
Orhon). Aman bir edalı kız 
gider (Orhan V. Kanık). 

11. Küçük görme, beğenmeme: 
“Aman sen de mi geliyorsun?” 
“Aman şuna bakın, kendini adam 
yerine koymuş” “Aman onunla kim 
evlenir?” (I / 127). 

 

18 atılmak f. 15 (den) Kovulmak, 
uzaklaştırılmak, sürülmek: 
“Ordudan atılmak” “ 
Mektepten atılmak”. 16. 
(İşinden, memuriyetinden) 
uzaklaştırılmak, azledilmek. 

24. Bir şeyi meslek edinip yapmaya 
başlamak, o işle ilgili çevreye girmek, 
katılmak, dâhil olmak. “Ticarete 
atılmak.”, “Sinemaya atılmak” 

 

19 atlamak f. 1. Yüksek bir yerden, bir 
taşıttan, bir binek hayvanından 
inmek: Araba durdu, Ali 
Şekip’le Ahmet Cemil atladılar 
(Halit Z. Uşaklıgil). Surun 

2. Yüksek bir yere, bir taşıta, bir binek 
hayvanına binmek: Kısrağına atlarken 
ona kimse yardım etmedi (Refik H. 
Karay). Bir otomobil geçiyordu. 
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kapısından girer girmez 
mutlaka attan atlardı (Ruşen E. 
Ünaydın). 

Bomonti’ye gidiyor musun ağabey 
dedim. Atla dedi, atladım (Sait Faik). 

20 ay ünl. 4. Keyif, hoşa gitme: “Ay, 
iliklerim ısındı.”5. Çok 
beğenme, takdir etme: “Ay ne 
güzel kız!”, “Ay dedi ne güzel 
kravat maşası, yeni mi aldın? 
(Peyami Safa). 

7. Endişe, telaş, korku: “Ay şimdi ne 
yapacağız?” “Ay ne korkunç!” 8. 
Usanç, bıkkınlık, sıkıntı: “Ay, bu 
çocuk beni bayıltacak ya.” –Ayy!... –
Ne var abla sıktı mı? (Peyami Safa). 

21 ayyar sıf. ve i. 1. Hilekâr, düzenbaz (kimse). 2. 
Çapkın, serseri, külhani 
(kimse). 

3. Çevik, yiğit (kimse). 

22 azamet i. 1. Büyüklük, ululuk, yücelik, 
celal: Hak Teâlâ azamet 
âleminin pâdişehi / lâ-mekândır 
olamaz devletinin taht-gehi 
(Şinasi). 

3. Kibir, gurur: “Büyük bir azametle 
yürüyor.” “Azametinden geçilmiyor.” 

23 azametli sıf. 1. Büyük, ihtişamlı.  2. Büyüklük taslayan, çalımlı, 
kurumlu.  

24 azizlik i 1. Manevi yücelik, ululuk, 
ermişlik.  

2. mec. Muziplik, şaka, latife: Bu defa 
ben azizliğe başladım (Reşat N. 
Güntekin). …Cebimde mahut paketi 
bulmuş, ahibbadan birinin azizliği 
zannetmiş (Fahri Celal). 

25 baba i. 8. Tarikat büyüklerine, manevi 
mertebe sahibi kimselere verilen 
unvan.  

9. Yasa dışı ve gizli işler yapan çete 
başı.  

 

26 bayağı5 sıf.  1. Değişik bir tarafı 
bulunmayan, farklı olmayan, 
sıradan. 2. Aşağılık, pespaye. 

4. zf. Adeta, epeyce, iyice, enikonu: 
“Bayağı üzülmüştüm.” “Yakından 
gördüm, bayağı güzelmiş” 

27 bayılmak f. 1. Geçici bir süre için şuur 
kaybına uğrayarak kendinden 
geçmek, baygın duruma 
gelmek.  

5. Argo. Vermek, ödemek: Parayı 
bayıldıktan sonra niçin olmaz? Her 
şey olur (Hüseyin R. Gürpınar). 

28 becermek f. 1. Bir şeyi yapmayı 
başarabilmek, üstesinden 
gelmek, muvaffak olmak: 
Direksiyon tutmasını bile 
beceremezdi de bunları pek iyi 
bilirdi (Tarık Buğra).  

2. mec. Bozmak, kırmak, kirletmek, 
berbat etmek: “Orasını, burasını 
kurcalaya kurcalaya nihayet saati 
becerdin.”  

29 benzemek f. 1. (İki kimse veya şey arasında) 
birbirine uygun ve ortak taraflar 
bulunmak. 

4. Berbat olmak, kötü bir durum 
almak, maskaraya dönmek. “Gene 
kömürlüğe girmişsin saçın başın 
benzemiş.” 

30 benzer sıf. 1. Başka bir şeyle ortak 
nitelikleri bulunan, başka bir 

3. alay. (Kendisinde olması gereken 
nitelikleri tam olarak taşımayan şeyler 

                                                           
5 Ayverdi (2006), bu sözcüğün yapısını şöyle açıklar: “Eski Türk. Baya “az önce, demin”den baya-kı>bayağı 
“önceki gibi, eskisi gibi.” 
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şeyi andıran, müşabih: Yemen 
türküsü ile ona benzer türküler 
Anadolu’nun iç romanını 
yaparlar (Ahmet H. Tanpınar).  

için) Az çok benzeyen, şöyle böyle, 
andıran: “Önümüze çorbaya benzer 
bir şey geldi.” 

31 benzetmek  f. 1. Benzer duruma getirmek. 
Sıcak bir nefesi andıran rüzgâr 
/Benzetmiş bu çölü tıpkı Mısıra 
(Yusuf Z. Ortaç). “ 2. (Bir 
kimse veya başka bir kimse 
veya şeyle) arasında benzer 
taraflar bulmak: Irmak 
kenarında, derya yüzünde / 
kuğuya benzettim göller içinde 
(Karacaoğlan).  

3. Berbat etmek, kötü duruma 
sokmak: “Örtüyü benzetmişsin.”,  
“Üzerine hücum edip çocuğu bir güzel 
benzetmişler.” 

 

32 beşaret i. 2. Sevinç, memnuniyet: 
Beşarettir bana yanmak 
yolunda baş u can vermek 
(Eşrefoğlu Rumi). Buyurun Ali 
Bey diye beşaret gösterdi 
(Muallim Naci). 

3. Alışılmamış, acayip, biçimsiz ve 
çirkin şey, ucube (Özellikle acayip 
giyinmiş kadınlar için kullanılır): Sus 
artık, sus ol, gelme üstüme, seni 
edepsiz, seni beşaret! (Ahmet Vefik 
Paşa). (I / 350). 

 

33 bırakmak f. 21. Kesmek, sona erdirmek, 
devam ettirmemek: 
“Kıvamında, tavında 
bırakmak.”   

22. (Bıyık ve sakal için) Uzatmak.  

34 biçmek f. 4. mec. Takdir ve tespit etmek, 
koymak: “Fiyat biçmek, paha 
biçmek, kıymet biçmek” (Cenap 
Şahabeddin).  

5. mec. Mahvetmek, kırmak: Uğursuz 
tırpan durmadan bir saat rakkası gibi 
işlemiş, rast geldiği her şeyi biçmişti 
(Ahmet H. Tanpınar).  

35 bitirmek f. 4. Perişan etmek, harap etmek, 
mahvetmek: Bir güzelin derdi 
beni bitirir (Pir Sultan Abdal).  

5. Hayran bırakmak, mest etmek: 
“Sesinin güzelliği beni bitirdi.” Beni 
bitiren şahane bir jestle bileti uzattı 
(Tarık Buğra’dan). 

36 bitmek f. 4. Perişan olmak, üzüntüden 
harap olmak, mahvolmak: Bir 
görülürsek bittiğimiz gündür 
(Aka Gündüz).  

5. mec. Çok beğenmek, hayran 
kalmak: Sana bitiyordu zaten, 
biliyorum (Peyami Safa’dan).  

37 biz zamir 2. Böbürlenme maksadıyla ben 
yerine kullanılır: Biz bu işi iyi 
biliriz.  

3. … Tevazu maksadıyla ben 
anlamında kullanılır: “Biz yazdığımız 
bu eserin kusursuz olduğunu iddia 
etmiyoruz.” 

38 canım ünl. 1. Hoşnutsuzluk ve can 
sıkkınlığı ifade eder: Emsal 
somurtarak: “O anlatsın canım, 
o anlatsın”… (Hüseyin R. 
Gürpınar).  

2. “Kendi canım gibi sevdiğim, 
azizim, dostum” anlamında sevgi sözü 
olarak kullanılır: Kimseler görmemiş 
canım efendim / Sen gibi bir dilber 
gülbedenlikte (Türkü).  

39 ceberut i. 1. Allah’ın her şeyin üstünde 
olan büyüklüğü, kudreti, 
ululuğu: Unutma kendini bilmiş 
ol ki ey insan / Müebbeden 

2. (Anlam kaymasıyla) Zorbalık, 
merhametsizlik: Ceberutlarını 
milletlerin dil hürriyetine müdahaleye 
kadar götürmüşlerdir (Nihat S. 
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kalacak hilkatin esası nihan / 
Tasavvuf et ceberutum için 
bidayettir / Mükevvenat ki 
fikrince bi-nihayettir / Kemine 
zerresidir asuman-ı hilkatimin 
(Mehmet Akif).  

Banarlı).  

40 cefakâr sıf. 1. Cefa eden, eziyet veren: Bir 
merhaba gelmez asla dilinden / 
Daima cefakârsın Hak’tan 
bulasın (Gevheri). 

2. (Anlam kaymasıyla) Cefa çeken, 
eziyet ve sıkıntıya katlanan, cefakeş: 
“Cefakar anne.”  

41 çalmak  f. 1. Başkasına ait olan bir şeyi 
gizlice almak: �İngiliz 
cephesinden at kaçırıp bize 
satan bedeviler dönüşlerinde 
bizim atlarımızı çalıp İngilizlere 
satarlardı.”  -F. R. Atay.  

17. Andırmak, benzer ve yakın tarafı 
olmak: �Bir vapur dumanı vardır ki 
siyahla kahveye çalar (Aka Gündüz). 

42 çıkarmak f. 6. Vasfını kaybettirmek: 
“Kıskançlık kişiyi insanlıktan 
çıkarır.”  

10. Elde etmek, sağlamak: “Beş on 
kuruş çıkarmak.” “Rızkını çıkarmak.” 
Gülden gül yağı çıkarmak.” 38. 
Meydana getirmek, oluşturmak, hâsıl 
etmek: “Duman çıkarmak.” “İs 
çıkarmak.” “Ses çıkarmamak.”  

43 değme sıf. 1. Olur olmaz, rastgele, sıradan, 
herhangi bir: Od düştüğü yeri 
yakar / Değme dalda gül mü 
biter (Karacaoğlan). Sırr-ı 
Hakk’a mahrem olmak 
değmenin kârı değil / Kim 
dilerse aşk ile yar olsun ağyar 
olmasın (Niyazi-i Mısrî).  

2. Seçme, üstün, değerli: Değme 
güzele değişmem / Böyle hanım az 
bulunur (Cahit S. Tarancı). Kerim 
Çelebi, değme binicileri imrendirecek 
ustalıkla kır atın koynuna kapanıp 
avlu kapısından çıktı (Kemal Tahir).  

44 dehşet i. 1. Korkunç bir şey veya bir 
tehlike karşısında insanın içini 
kaplayan büyük korku, telaş ve 
ürküntü: Olduğum yerde 
korkudan ve dehşetten 
donmuştum (Sait Faik).  

3. sıf. Şaşılacak kadar olağanüstü 
“Çok akıllı, dehşet bir adam” 4. ünl. 
Şaşma, hayret bildirir. “Dehşet! Bu ne 
şıklık!” 

 

45 dehşetli sıf. 2. Çok şiddetli: İçindeki en 
dehşetli korku şimdi budur 
(Refik H. Karay). 

3. İnsanı şaşkınlık içinde bırakan, 
şaşılacak nitelik veya nicelikte: 
“Dehşetli bir manzarası var.”  

46 dökmek f. 1. (Sıvı veya tane halindeki 
şeyleri) Bulundukları yerden 
başka bir kaba veya yere 
boşaltmak: “Bardaktaki suyu 
saksıya dök.” 

19. (Öğrenciyi) sınıfta bırakmak: “Bu 
sınavda bütün sınıfı döktüler.” 

47 durmak f. 1. Yapmakta olduğu hareketi 
kesmek, hareketsiz kalmak: 
Daha Beyazıt’ta bir askerî 
kıt’anın geçişi yüzünden 
tramvay durmuştu (Ahmet H. 
Tanpınar).  

5. Var olmakta devam etmek, varlığını 
sürdürmek, berdevam olmak: Bu 
tabya senin varlığınla duruyor (Namık 
Kemal).  

48 düşmek f. 1. Kendi ağırlığının etkisiyle 14. Yakışmak, uygun olmak, uygun 
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bulunduğu yerden ayrılıp 
yukarıdan aşağıya doğru inmek, 
sukut etmek: Buluttan henüz 
düşmüş bir damla gibi temiz, 
duru ve saftı (Samiha Ayverdi). 

gelmek: Efendi ne isterse etmek gerek 
/ kuluz bize düşer mi suâl eylemek 
(İzzet Molla). 

49 ebediyen zf. 1. Ebedi olarak, sonsuza kadar. 
Ebediyen seninle dost kalalım 
(Cenap Şahabeddin).  

2. (Olumsuz cümlelerde) Hiçbir 
zaman, asla. “Ebediyen görmemeye 
razıyım, yeter ki sağ kalsın.” 

50 edebiyat i. 1. Duygu, düşünce ve hayallerin 
sözlü veya yazılı olarak güzel 
ve etkili bir şekilde anlatılması 
sanatı, yazın. 

4. mec. Boş, gereksiz, yapmacık ve 
özentili sözler.  

 

51 efendi i. 1. Sahip durumunda olan, 
buyruğu geçen, hükmünü 
yürüten, kendisine uyulan 
kimse, sahip: Efendi ne isterse 
etmek gerek / Kuluz biz düşer 
mi düşer mi sual eylemek (İzzet 
Molla’dan).  

 

2. (…) Eskiden saygı ifadesi olarak 
şehzadeler, din adamları, okumuş 
kimseler için kullanılırdı. Bugün ise 
beyden sonra gelen ikinci derecede bir 
unvan durumundadır.  

Bu anlamın Türkçe Sözlük’te 
(Komisyon, 2005) verilişi ise şöyledir: 
“4. ünl. Hizmetlilere seslenilirken 
kullanılan bir söz.” 

52 eski sıf. 6. Hükmü geçmiş, yürürlükte 
olmayan, rağbet edilmeyen: 
“Eski moda.” “Eski takvim.” 
“Eski anayasa.” “Eski para.”  

7. Değişmeyen, aynı şekilde devam 
eden: “Eski alışkanlık.”, Onun 
muhabbete inanmamak eski âdetidir 
(Namık Kemal).  

53 garaz i. 1. Gaye, maksat, istek, arzu: 
Garazım bu risaleden haşa / 
Ellerin aybını değil ifşa (Ali 
Mustafa Efendi).  

2. Birine karşı beslenen kötü niyet, 
gizli düşmanlık, hınç, kin: Bu zengin 
elçiye karşı nefsinde derin bir garaz 
duydu (Ömer Seyfeddin). 

54 geçmek f. 30. Son bulmak, hükmü ve 
etkisi kalmamak, ortadan 
kalkmak: “İsteği, merakı, hevesi 
geçmek”, “Çağı, devri, vakti 
geçmek.  

34. Geçerli olmak, yürürlükte olmak, 
hükmü yürümek: “Pasonuz bütün 
araçlarda geçiyor mu?” 

 

55 götürmek f. 5. Sağlamak, temin etmek: 
“Köye telefon götürmek”, 
“Gittiği yere huzur götürmek” 
11. Eriştirmek: “Saadete 
götürmek.”, “Refaha 
götürmek.” 

9. Öldürmek: “Bu salgın hayvanların 
çoğunu götüreceğe benziyor.” 13. 
Çalmak veya gasp etmek: “Bütün 
halıları götürmüşler” 

56 halvet i. 1. Çevre ile her türlü ilişkiyi 
kesip yalnız kalma, tenhaya 
çekilme: Bilmem ne bu ihtiyar-ı 
halvet (Abdülhak Hamit).  

3. Gözlerden uzak olacak şekilde 
birileriyle baş başa olma: Ol sohbete 
nutk hemdem olmaz / Ol halvete kimse 
mahrem olmaz (Nabi’den). Veli 
Koca’ya, “Tez olalım aslanım” 
dedikten sonra kapıya döndü, halvetin 
bittiğine işaret etmek için el çıptı 
(Safiye Erol). 

57 hazret i. 2. Bir büyük zattan 3. Kullanıldığı kimseye göre 
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bahsedilirken isim yerine 
kullanılır: “Dün gece hazreti 
rüyasında görmüş.”  

küçükseme ve alay ifade eder: 
“Hazret yine nutuk çekiyor.”  

58 herhalde zf. 1. Ne yapıp yapıp, mutlaka: Ben 
bu adamı burada bırakamam, 
herhalde bu evden çıkmalı 
(Halide E. Adıvar).  

2. Büyük bir ihtimalle: Herhalde beni 
bekleyenler var (Cahit S. Tarancı). 

59 huluskâr sıf. 
ve i. 1. Halis dost olan, temiz ve 

samimi duygulu (kimse): Bir kış 
ağırca hastalanır. 
Hüluskârânından biri bir gün 
iyadete gider (Faik Reşat). 
Hüluskâr eskiden “temiz 
duygulu, sadakatli” manasına 
gelirken şimdi bu mana hemen 
tamamen unutulmuş (Nüvit 
Özdoğru). 

2. İkiyüzlü, riyakâr, dalkavuk (kimse).  

60 huluskârâne 
zf. 1. Dostça. 2. Dalkavukça, hulûs çakarak.  

61 huluskârlık i. 1.Samimiyet, gönül temizliği.  2. Dalkavukluk, ikiyüzlü olma 
durumu.  

62 idareci i. 1. Ülke yönetiminde görevli 
kimse, yönetici.  

5. Esk. Çok tutumlu kimse, pinti.  

63 inek i. 1. Sığır türünün dişisi. 3. Bön, 
aptal anlamında aşağılama sözü.  

Türkçe Sözlük (Komisyon, 
2005), bu sözcük için bir 
de  “kaba İbne” anlamını verir.  

2. argo Çok çalışan öğrenci. 

64 kadın i. 3. Ev işleri ve ev yönetiminde 
aranan niteliklere sahip olan, 
temiz, idareli ve becerikli 
kimse.  

7. Ev işleri gören yardımcı hizmetçi: 
“Yarın kadın gelecek.”8. tarih. Odalık 
(Eskiden hanım sözü kadından daha 
üstün tutulur, konaklarda odalıklara 
kadın, nikâhlı eşlere hanım denirdi). 

65 kalkmak f.  3. Hastalığı geçip gezecek 
duruma gelmek: “Tifodan, 
gripten kalkmak” 

11. Yok olmak, son bulmak, artık 
mevcut olmamak: İnsaf kalktı, yani 
gaddarlığın ölçüsü yok artık. (Burhan 
Felek). 18. Hükmü uygulanmaz 
olmak: “İçki yasağı kalkmış.” 

66 katı’ - kat’ i. 2. Devam etmeyecek şekilde 
bitirme, son verme: “Kat’ı 
hayat: Hayatına son verme.”, 
Artık Hesna hanımı bulmaktan 
kat-’i ümid ettiler (Hüseyin R. 
Gürpınar).  

3. İlerleme, geçme, yol alma: “Kat-‘ı 
merahil: Merhaleleri geçip yol alma.”, 
Zamanı keşfetmeye mahsus alet ile de 
zamanda kat-‘ı mesâfat etti (Yahya 
Kemal).  

 

67 katılmak f. 1. Kaskatı kesilmek: Hayatımız 
hemen her gün beraber geçtiği 
halde benimle hastahaneye ilk 
defa gelen arkadaşım hayretten 
ve teessürden katılmış bir halde 

3. Çok fazla gülmek: Keyfinden 
katılır, dizlerini döverdi (Safiye Erol). 
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idi (Peyami Safa).  

68 kazanmak f. 7. (Hastalık, kötü huy vb. 
olumsuz şeyler) Kendisine 
geçmek, onları kapmak. 

9. Başarı sağlamak, muvaffak olmak. 

69 keleş sıf. ve i. 1. Güzel, yakışıklı (kimse): Ey 
benim yer güneşi mah-veşim / 
Eşbehim yosma civanım keleşim 
(Enderunlu Fazıl’tan). 

3. Kel. 4. Salak. 

70 kerata i. 1. Pezevenk, deyyus, boynuzlu 
(küfür sözü olarak kullanılır): 
Uşak… “Efendim ben 
bindirecektim, fakat (kahyayı 
göstererek) şu kerata 
bırakmadı” demiş (Faik Reşat).  

2. Sevgi ifadesi olarak da kullanılır: 
Keratalar, ne de çıkılması zor yerlere 
yumurtluyorlar (Sait Faik).  

71 kesilmek f. 21. argo. Çok beğenmek, çok 
hoşlanmak, bitmek. 

 

22. E.T.Türk. Artık ilgisi kalmamak, 
ayrılmak, uzaklaşmak, vazgeçmek, 
terk etmek: Kesildi ihtilat-ı aşinadan / 
Yemeden içmeden zevk u safadan 
(Yahya Bey).  

72 kıkırdamak f. 1. Kıkır kıkır gülmek: Bayram 
sevindi, Bayram gıdıklanmış 
gibi kıkırdadı (Bekir 
Büyükarkın).  

3. argo. Ölmek.  

 

73 kıyak sıf. 1. argo. Mükemmel, ala, 
yaman, iyi, hoş: Daha bir tanesi 
var ki hepsinden kıyak, fakat 
söylemem (Ahmet Rasim).  

3. E.T. Türk. ve halk ağzı. sıf. ve i.  
Zalim, kıyıcı, merhametsiz (kimse): 
Bana kıyak ne bakarsın / Sinemi oda 
yakarsın (Pir Sultan Abdal).  

74 kıyaklık i. 1. Kıyak olma durumu: Fakat 
asıl kıyaklığı sulh notasını 
tenkidindedir demiş (Ahmet 
Rasim).  

2. İnsafsızlık, gaddarlık, kıyıcılık: 
Hem onun günahına girersiniz hem de 
bana kıyaklık edersiniz (Ahmet Vefik 
Paşa).  

75 klasik sıf. 1. Kendi türünde en yüksek 
seviyede olan, en güzel örnek 
kabul edilen, üzerinden çok 
zaman geçtiği halde değerini 
kaybetmeyen (eser vb.): 
Yemekten sonra kemanla klasik 
parçalar çalar, klasik şiirler 
okur (Ömer Seyfeddin). Biz 
birkaç arkadaş, Belçika 
sefaretinin sakin ve gösterişsiz 
klasik yapısını seviyorduk 
(Ahmet H. Tanpınar).  

4. Alışılmış, gelenek halini almış olan: 
“Klasik usûl.” Klasik sevgilere 
benzemeyen bir aşk (Aka Gündüz). 
Halbuki o da mensup olduğu klik de 
kemikleşmiş klasik ölçülerin dört 
duvarı arasına sıkışıp kalmış aşırı 
muhafazakârlardı (Samiha Ayverdi). 

76 klasikleşmek 
f. 1. Klasik niteliği taşımak, 

eskimez duruma gelmek.  
2. teşmil. Tekrar edile edile 
basmakalıp haline gelmek, yeni bir 
yanı olmamak: “Klasikleşmiş 
demeçler.” “klasikleşmiş öğütler.”  

77 koltuk i. 2. Sırtı ve kolları dayayacak 
yerleri olan büyük sandalye, tek 

5. eski. Tenha ve kuytu yer, kenar, 
köşe (Eskimiştir.) 
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kişilik kanepe. 

4. mec. Yüksek mevki, makam: 
İşte karşında bekleyen koltuk / 
Seni hiç kimse böyle sevgiyle / 
Kucaklamaz artık (Orhan S. 
Orhon).  

7. argo. Randevu evi6: Öyle ya … 
böyle evlere koltuk derler (Ahmet 
Rasim). 

78 kopmak f. 5. (Bağlayıcı unsur) Ortadan 
kalkmak: Bir sanat eseri halkın 
takdirine terk edilerek 
neşrolunduktan sonra sahibiyle 
rabıtası kopmuş demektir (Halit 
Z. Uşaklıgil).  

6. Ortaya çıkmak, zuhur etmek: 
Denizden kopan serin bir rüzgâr 
alnımı okşuyor… (Yusuf Z. Ortaç). 

79 korkunç sıf. 1. Dehşete düşüren, korku 
veren, müthiş: Bir gece evvel 
kendisinden pek korktuğum için 
midir nedir, yüzü bana pek 
korkunç gelmişti (Ahmed 
Midhat Efendi).  

2. zf.  Çok aşırı derecede, çok şiddetli 
(kelime son zamanlarda bir çeşit argo 
olarak ifadeye mübalağa ve aşırılık 
katmak için yersiz bir şekilde 
kullanılmaktadır): “Korkunç güzel.” 
“Korkunç şık.” Mimârî vahdet 
noksanını diğer mimârîler İran, Hint, 
Arap tezyinatı korkunç 
zenginleştirerek telafi etmek 
istemişlerdir (Ergun Göze).  

80 koymak f. 11. İzin vermek, serbest 
bırakmak, ellememek: Güzel 
sevmiş deyi çekip asmazlar / 
Koy ben de söyleyim diller 
içinde (Karacaoğlan).  

13. E.T. Türk. Alıkoymak: Nefs ü 
tendir yol erin yoldan koyan / Akl u 
candır reh-nümasına uyan 
(Vahdetname – T.S.). 

 

81 köpoğlu i. 1. Hain, hınzır, düzenbaz 
anlamında küfür sözü. 

 

2. Teklifsiz konuşmada becerikli, zeki, 
kurnaz kimselere söylenen sevgi sözü. 

82 lâf i. 1. Bir düşünceyi anlatan kelime 
veya kelime dizisi. Gözlerim 
ileriye dikili, lâf söylemeden 
hareketsiz gidiyor, gidiyordum 
(Refik H. Karay).  

4. Faydası olmayan, sonuç 
vermeyecek söz, uygulanamayacak 
boş lakırdı: “Bütün teklifleri lâftan 
ibaret.” 

 

83 lahin – lahn i. 1. Belli bir kurala göre oluşmuş 
güzel ve düzgün ses, ahenkli 
ses, nağme, ezgi, melodi: Lahn-
ı Davud’u andırır bu seda 
(Muallim Naci).  

3. Bir yere veya bir kimseye mahsus 
kötü ve yanlış telaffuz: Sarf ve 
nahivde sahib-i rüsuh olmadığından 
ekseriya bir hadis-i şerif yahut bir 
ibâre-i Arabiyye okurken dûçar-ı lahn 
ve hata (…) olurmuş (Faik Reşat). 

84 levent i. 4. Kabadayı, cesur, yiğit, 
hareketli (kimse): Gür sesleri, 
levent edaları ile salonu 
çınlatan heyecanlı, öğütlü 
şiirleri okudular (Ahmet 

7. sıf. Eski. Yaramaz, hırsız, 
namussuz, bâgî (Kelimenin bu anlamı 
Farsçadan dilimize girmiştir): Levent 
kelimesi, eski Osmanlı şairlerinin 
“şehlevend” gibi teveccühe delalet 

                                                           
6 Bu anlam, Türkçe Sözlükte şöyle verilir: “9. argo Genelev: ‘Burası Mesut Bey adında bir herifin koltuğudur.’ -
H. R. Gürpınar.” (Komisyon, 2005).  
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Kabaklı).  

 

eden tabirler hilafına olarak iyi bir 
manaya gelmediği, haliü’l-izar 
(çapkın, edepsiz, serseri) demek 
olduğu Burhan’dan anlaşılır (Ata 
Bey’den). Beç dolaylarından ve sair 
yerlerde kanda haramzade ve levent 
kafir var ise … (Lutfi Tarihi’nden). 
Levent tabiri, Kanuni kanunnamesinde 
“serbaz, yaramaz, hırsız” yerinde 
kullanılmıştır (Mehmet Z. Pakalın).  

85 lutfen - lütfen 
zf. 1. Bir lütuf olarak, lütuf 

göstererek (Kelimenin asıl 
anlamı bu ise de günümüzde az 
kullanılmaktadır): “Ben bunu 
lutfen yapıyorum.” “Çocuğu 
lutfen affetti.” 2. Birinden bir 
şey istenirken nezaket söz 
olarak kullanılır: Yemekten 
sonra öğrencileri bahçede 
toplayınız lutfen (Tarık Buğra). 

3. Gönülsüz yapılan işlerde sitem ve 
kinaye yollu kullanılır: “Nihayet 
lutfen bir cevap verebildin.” 

 

86 mahsus sıf. 5. İsteyerek, bilerek, kasti 
olarak, kasten, özellikle: Yalnız 
zengin görünmemek için 
geçimlerini mahsus böyle dar 
tutuyorlar (Ahmed Midhat 
Efendi).  

6. Şaka olsun diye, şakadan, yalandan: 
Nazan’ın Çamlıca’da olmadığını 
mahsus söylemişti (Reşat N. 
Güntekin). 

 

87 marifet i. 1. İş yapma hususundaki 
ustalık, beceriklilik, hüner, 
maharet: Yoksa iki delik delmek 
büyük marifet değildi (Ahmed 
Midhat Efendi).  

2. anlam kaymasıyla. Bir kimsenin 
uygun olmayan, hoşa gitmeyen, garip 
karşılanan hal ve davranışı, tuhaflık: 
Kalıbımı basarım, bu gözlüklü 
Hikmet’in marifetidir (Mahmut 
Yesari).  

88 mâşallah – 
mâşâallah 
ünl. 

2. Sevinç ve memnuniyet 
ifadesi olarak kullanılır: 
Maşallah efendim; maşallah! 
Geçmiş olsun! (Ahmed Midhat 
Efendi). Ooo, maşallah 
efendim, buyurun bakalım!... 
(Yusuf Z. Ortaç).  

3. Üzüntü ve sitem belirtir: Hanım 
maşallah, adam aldatmakta iblise 
meydan okumaya başladınız (Namık 
Kemal). Maşallah, bizim keçi 
bedavaya mı gitsin? (Faik Reşat). 

 

89 mefaz – 
mefâze i. 1. Sığınacak yer, sığınak, melce.  3. Tehlikeli yer. 

90 mehter i. 3. (Tanzimat’tan önce) Bâbıâli 
çavuşu veya kavası. 5. Yüksek 
rütbeli hizmetkâr.  

7. At uşağı. 

91 mevlâ i. 1. Kâinatın yegâne sahibi ve 
efendisi durumunda olan Allah: 
Hiç mahlukta yok kudret-i icad-
ı umûr / Her ne eyler eser-i 
kudret-i Mevla eyler 
(Fuzuli’den).  

3. Âzat edilmiş köle, âzatlı: Sor ahi 
Gülşeni şeyh Ruşeni’den / Ne 
bendedir olan mevlası aşkın (Gülşeni). 

 

92 mevzû i. 3. Yürürlüğe konmuş, 4. Aslı, esası bulunmayan, doğru 
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yürürlükte olan, geçerli: 
“Mevzu hükümler ve nizamlar.”  

olmayan, uydurma, düzme: Bilahare 
mütercim-i mezkur dahi aciz kalıp 
kabr-i mevzûu ziyarete şitab etti 
(Salim Tezkiresi). 

93 mübârek sıf. 2. Hayırlı, uğurlu, kutlu, 
mukaddes: “Mübarek bayram.” 
Duyulan gökte kanat, yerde 
ayak sesleridir / Bir geliş var… 
Ne mübârek, ne garib âlem bu 
(Yahya Kemal).  

5. Yaptıkları hoşa gitmeyen 
kimselerden, hoşa gitmeyen 
durumlardan veya şeylerden 
bahsedilirken alay ve tariz yollu 
kullanılır: Vay mübarek vay ne mal 
imişsin / Sen insan değil bir hâl 
imişsin (Ziya Paşa’dan). 

 

94 müthiş-
müdhiş sıf. 1. Ürküten, korkutan, dehşet 

veren, dehşetli: Bu da verem, ne 
müthiş bir illet (Cenap 
Şahabeddin).  

3. Çok güzel, mükemmel, harika: 
Francala onun için müthiş bir şeydi 
(Sait Faik).  

95 nâzenin sıf. 1. İşveli, cilveli, nazlı: Teskine 
yetti fikrimi bir nazenin nigâh 
(Abdülhak Hamit).  

5. (Alay yoluyla ve küçümseyerek) Şu 
bilinen mâhut kimse: “Nâzenin 
burasını babasının çiftliği 
zannediyor.” Ne yaparsın, sabah 
vakitleri nâzeninler yüzde kırk tenzilat 
yapıyorlarmış (Reşat N. Güntekin). 

 

96 okşamak f. 1. (Sevgisini, şefkatini belli 
etmek için) Elini bir şey 
üzerinde hafif hafif gezdirmek: 
Beni kimsecikler okşamaz 
madem / Öp beni alnımdan sen 
öp seccadem (Necip F. 
Kısakürek – Ö.T.S). 

4. Hafifçe dövmek (Şaka yollu 
kullanılır): Huysuzluk ettiği zaman al 
eline, biraz okşayıver (Burhan 
Felek’ten). 

 

97 okşanmak f. 1. El, hafif hafif üzerinde 
gezdirilmek suretiyle sevilmek. 

3. Hafifçe dövülmek, pataklanmak.  

98 okumak f. 8. argo. Sövmek, küfür etmek.  13. (Bir kimseye veya bir kimsenin 
arkasından) Dua etmek, dua etmek 
maksadıyla belli sözleri söyleyerek 
Allah’tan mağfiret dilemek: 
“Geçmişlerine okumak.” Ben seni 
mortoyu çektin sandım da arkandan 
okuyorum bilem (Ercüment E. Talu). 

99 olmak f. 11. (Bir şeye) sahip olmak: 
“Çocuğu olmak.” “Parası, evi 
olmak.” 

16. Mahrum kalmak, elinden 
kaçırmak, yitirmek: “Evinden olmak.” 
“Canından olmak.” 

100 otalamak-
otlamak f. 1. İlaçlamak, tedavi etmek.  2. Zehirlenmek, (hayvan) yediği ottan 

zehirlenmek. 

101 parça i. 1. Bir bütünden ayrılmış kısım: 
Bıçağıyla dörde böldü, 
parçalarını çatalına takarak 
soymaya başladı (Refik H. 
Karay).  

5. Kendi başına bir bütün oluşturan 
sanat eseri veya kıymetli eşya: 
“Müzedeki en kıymetli parça bu 
halıdır.” 6. mus. Kendi içinde bir 
bütün oluşturan mûsiki eseri. “Hacı 
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Arif Bey’den güzel bir parça okudu.”  

102 pezevenk i. 1.Yolsuz kadın-erkek 
ilişkilerinde aracılık eden 
kimse, muhabbet tellalı, kavat, 
kodoş, meyhaneci (küfür sözü 
olarak kullanılır): O Fehim 
pezevenginin bir adamı da bu 
heriftir (Refi C. Ulunay).  

2. Tasavvuf. Yol gösteren, rehberlik 
eden kimse.  

 

103 pişkin sıf. 2. mec. Görmüş geçirmiş, 
olgun, tecrübeli: Osman Bey 
pişkin ve tecrübeli bir belediye 
reisi (Burhan Felek).  

3. Çekinmesi, sıkılması olmayan, 
nezaket kurallarına aldırmadan işini 
yürüten, vurdumduymaz, aldırmaz: 
Hah diye cevap verdi, herif pişkin. 
Baksana surata, utanacak yüz mü o! 
(Bedii Faik).  

104 satılmış sıf. ve 
i. 1. mec. Para ve menfaat için 

gizlice rakip yahut düşman 
tarafına geçen hain (kimse). 

2. i. mec. Bir türbeye, bir ulu zata veya 
Allah’a adanmış kimse7.  

 

105 seninki zamir. 1. (Erkeğe hitaben söylenirse) 
karın, (kadına hitaben 
söylenirse) kocan: “Seninki de 
galiba giyime çok düşkün.” 

 

2. Önemsenmeyen, alelade bir 
kimseden bahsedilirken kullanılan ve 
“benimki, sizinki, bizimki” gibi alay 
ifadesi taşıyan söz: “Seninki gene 
vaaza başladı.”  

106 sıyırmak f. 2. Hafifçe dokunup geçmek, 
yalamak: Kalender’den 
dönerken gene onun adeta 
çarparcasına yakından sıyırıp 
geçişini fark etmemiş 
göründüler (Halit Z. Uşaklıgil).  

4. Sertçe silmek veya kazımak, siler 
gibi olmak: “Elini örtüye sararak 
parmağını ölünün ağzına götürdü, 
siyahlanmış dudağını sıyırdı (Peyami 
Safa). 

107 sitem i. 1. Bir kimseye herhangi bir 
davranışından dolayı 
üzüldüğünü, kırıldığını, 
alındığını öfkelenmeden 
belirtme, dostça çıkışma: Ben 
bu sitemi ondan ne kadar 
dinledimdi (Yusuf Z. Ortaç).  

2. Eziyet, cefâ, zulüm, haksızlık: Zikre 
layık bahsi ancak zevkidir ömrün 
Kemal / Gerçi tali’den nihayetsiz 
sitemler görmüşüz (Yahya Kemal – 
Ö.T.S). 

108 siz    zamir.  1. Çoğul ikinci şahsı gösterir.  2. Saygı ve nezaket maksadıyla tek 
kişi için hitap sözü olarak kullanılır.   

109 sokuşturmak 
f. 1. Zorlayarak, ite kaka sokmak, 

tıkıştırmak. 

 

2. Belli etmeden araya sokmak, kötü 
bir şeyi fark ettirmeden vermek: 
Yunanlılar bugünkü 
imparatorluklarını, yüz seneden beri 
Avrupa mecmualarına suret-i haktan 
görünerek yerleştirdikleri yazı 
sütunlarıyle, Avrupa gazetelerine 
kimseye hissettirmeden 
sokuşturdukları siyasi haberlerle 
kurdular (Yahya Kemal). 

                                                           
7 Bu anlam, sözlüğün ilk baskılarında (2005, 2006) yer almamıştır.  
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110 süzme i. 3. argo. Kötü, aşağılık, bayağı, 
malın gözü (kimse): “Ne 
süzmedir o, siz bilmezsiniz.” 

4. Tam, eksiksiz: “Süzme 
külhanbeyi.” 

111 şeytan i. 3. mec. Karakterinde kibir, 
azamet, hile vb. kötü sıfatlar 
hâkim olan, azgın, habis, şerir 
kimse: Bilmezsiniz ne şeytandır 
onlar (Reşat N. Güntekin). 

4. Çok zeki ve kurnaz kimse (bilhassa 
zeki ve yaramaz çocuklar için 
kullanılır): “Seni şeytan seni, nasıl da 
ağzının tadını bilirsin.” 

 

112 şimdi zf. 3. Biraz sonra, yakında: Kendisi 
neredeyse şimdi buraya gelir, 
görürsün (Ahmed Midhat 
Efendi).  

4. Demin, biraz önce: Şimdi yanımda 
idi, tutamadım (Namık Kemal).  

113 şişmek f. 8. argo. Mahçup olmak, 
bozulmak. 

9. halk ağzı. Gururlanmak. 

114 tamam sıf. ve 
i. 7. Olan ve söylenen bir şeyin 

olumlu bulunduğunu ifade eder: 
Evet, peki, olur, kabul: “Tamam 
akşama gelirim.” “Gidelim mi? 
Tamam geliyorum.” 

8. Hoş olmayan bir şeyi bildiren 
cümlelerden önce memnuniyetsizlik 
bildirir: “Tamam, bir de seninle 
uğraşacağız.!” “Tamam, bir o 
eksikti.”  

115 tarikat i. 1. Allah’a ulaşmak maksadıyla 
tutulan yol; bir mürşide 
bağlanıp belli şartlara uyarak 
ahlakını güzelleştirmeyi, 
kötülüklerden arınmayı, 
tevhidin hakikatine varmayı ve 
Allah’a ulaşmayı amaç edinen 
tasavvuf yolu: Şeriattır tarikatin 
kapısı / Tarikattır hakikatin 
yapısı (Hilmi Dede’den).  

5. Tarikat kelimesi zamanla anlam 
kaymasına uğrayarak klasik tasavvufi 
manasından uzaklaşmış, kavram 
kargaşasına yol açacak şekilde belli 
bir amaç ve düşünce etrafında 
toplanan, genellikle olumsuz kapalı 
zümreleri ifade etmek için kullanılır 
olmuştur. Yaşları 15 ile 19 arasında 
değişen Kentucky’de bulunan Vampir 
Tarikat’nın üyesi olduklarına inanıla 
beş genç bir çiftin öldürülmesi ile 
ilgili olarak tutuklandı (Gazete’den). 
Yüce Kaynak Tarikatı’na mensup otuz 
sekiz kişi toplu olarak intihar etti 
(Gazete’den).   

116 tatlılaşmak f. 2. mec. Hoşa giden, sevimli, 
tatlı bir durum almak: Samim 
ona cesaret vermek için bir 
derece tatlılaşan sesiyle: -
Tercihte serbestsin dedi… 
(Peyami Safa).  

3. Bunama alameti göstermek, zihni 
bulanmak.  

 

117 tatmak f. 2. (Bir şeyden) Az miktar 
yemek veya içmek: Acaba 
bahşişini beklediği adamlar bile 
artık baldan, kaymaktan 
tadabiliyorlar mıydı? (Ruşen E. 
Ünaydın). 

4. mec. (Olumlu veya olumsuz bir 
şeyi) Bütün nitelikleri ile yaşamak: 
“Mağlubiyeti tatmak.” “Zaferi 
tatmak.”  

118 tekke i. 1. Bir tarikata mensup kişilerin 
zikir ve ibadet ettikleri ve içinde 
tarikatın gerektirdiği şekilde 

3. argo. Kumar oynanan, esrar çekilen 
yer, içinde bu işlerin yapıldığı 
kahvehâne.  
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yaşadıkları yer, dergâh: 
Mescitlere, tekkelere tesadüf 
edeceksin (Reşat N. Güntekin).  

 

119 terâne i. 1. Nağme, ezgi, ahenk, ses: Bu 
aşkın istiyorum anlamak 
fesanesini / Dinlemek nâyının 
terânesini (Orhan S. Orhon). 

2. mec. Çok tekrarlandığından usanç 
veren söz: Ondan sonra aynı terâneyi 
yüzlerce ağızdan işittim (Reşat N. 
Güntekin). 

120 toparlanmak 
f. 3. Şaşkınlıktan kurtulup kendine 

gelmek, eski ve iyi durumunu 
almak, düzelmek, hali yeniden 
iyileşmek: Timur sarsıntısından 
sonra Osmanlı Türkleri çabuk 
toparlandılar (Yahya Kemal).  

5. Bir hastalığa yakalanıp (kısa 
zamanda) ölmek: Kan boğdu… Çabuk 
toparlandı… (Nüvit Özdoğru).  

 

121 tuvalet i. 1. Giyinme, süslenme, yıkanma, 
tıraş olma, taranma işleri: 
Deniz’in işi gücü tuvalet, 
titizlik, cilve, kriz, şımarıklık 
(Refik H. Karay). 2. Bu işin 
önünde yapıldığı aynalı 
mobilya. 3. Hanımların balo, 
düğün vb. gece toplantılarında 
giydikleri uzun ve ağır elbise. 

4. Ayakyolu, helâ: Tuvalete girip tam 
işini göreceği sırada vapur kalkmaz 
mı? Haydi Heybeli, Burgaz, Kınalı… 
(Rauf Tamer).  

Türkçe Sözlük (Komisyon, 2005),  bu 
sözcük için ayrıca “sidik veya dışkı” 
anlamını verir.  

122 uçmak f. 2. (Uçak, zeplin, balon vb.) 
Yerden yükselmek ve havada 
yol almak. 

 

7. Yüksek bir yerden hızla aşağıya 
düşmek: “Yardan uçmak.” 
“Uçurumdan uçmak.” “Araba 
köprüden denize uçmuş.”  

123 ukalâ i. 1. Akıllılık, bilgiçlik taslayan 
kimse: Belki de beni ukala 
buluyor (Ahmet H. Tanpınar). 
Ukalanın biriydi zaten (Refik 
H. Karay). 

2. Akıllı kimseler, akıllılar (Bu 
anlamda eski metinlerde geçer): Gel 
imdi aklını başına cem’ eyle ve ukala 
yoluna git (Ahmet Rasim). 

124 vurgun sıf. ve 
i. 3. Kolayca elde edilen, hak 

edilmemiş büyük kazanç: (Bu 
anlam sonradan ortaya 
çıkmıştır): O sıfatla büyük nüfuz 
kazanacaklar, şımarmaya, 
hükmetmeye kalkacaklar, ticaret 
ile vurgunlar yapacaklar 
(Ahmet Kabaklı). 

5. Soğuk, dolu vb. etkilerle ürünlerde 
görülen zarar. 

 

125 yalçın sıf. 1. Sarp, dik: Güllesini kara 
topraklara, yalçın kayalara 
atıyor (Namık Kemal).  

2. halk ağzı. Düz, kaygan: El Assa: 
Bir nesneyi mühre tahtası gibi düpdüz, 
yalçın eylemek manasınadır (Kamus 
Terc.). Kızgın günün altında beyabanı 
dolaştı / Yalçın buzun üstünde sekip 
dağları aştı (Mehmet Akif’ten).  

126 yaman sıf. 1. Gücü, etkisi, becerikliliği vb. 
alışılmışın üstünde olan, usta: 
yiğidin eyisini nerden bileyim / 
Yüzü güleç kendi yaman olmalı 
(Karacaoğlan). Böyle yaman bir 

2. eski Türk. ve halk ağzı. Kötü, fena: 
Niçin özüne isyan edersin / Yahşi 
adını yaman edersin (Fuzuli). Belki de 
İstanbul’a çarpan sillelerin en yamanı 
aileye isabet eden ok olmuştur 
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zabiti ordu görmemişti (Ömer 
Seyfeddin).  

(Samiha Ayverdi). 

 

127 yamanlık i. 1. Yaman olma durumu. 

 

2. Kötülük: Ey bedbaht, Hazret-i 
Ali’den sana ne yamanlık yetmiş idi? 
(Fuzuli).  

128 yavuz sıf. 1. Fena, kötü: Kendi tatlı canına 
nefsin yavuz yoldaştır / Nefsine 
uyma şahım adlar seni kallaştır 
(Eşrefoğlu Rumi).  

3. halk ağzı. Güzel, iyi, benzerlerinden 
üstün: Kara Fadik de amma yavuz zil 
döverdi ha! (Refik H. Karay). Ayrıca 
yaman ata biner, yavuz silah 
kullanırdı (Refik H. Karay). 

129 yutmak f. 6. (Heceleri ve kelimeleri) 
Gerektiği gibi ve hakkını 
vererek söyleyememek, tam 
telaffuz edememek. 

9. mec. Tam ve eksiksiz olarak 
öğrenmek, ezberlemiş gibi olmak: 
Bana iare ettiği hikâye kitaplarını 
yuttum (Halit Z. Uşaklıgil). 

130 yürümek f. 6. Yol almak, mesafe kat etmek: 
“Haydi yürüyelim, geç 
kalacağız.” “Yürü, durma.” 

13. argo. Ölmek: Bir Allah diyemeden 
yürüdü, gitti (Fahri Celal).  

 

131 yürütmek f. 1. Yürümesini sağlamak, 
yürümesine yardımcı olmak: 
Babalığım sıkı sıkı elimden 
tutmuş, beni yürütüyor, (…) 
(Kerime Nadir). 2. Gerektiği 
gibi ilerletmek, devam ettirmek: 
“İşi yürütmek” 

4. argo. İşinden ayrılmasına sebep 
olmak, işinden çıkarmak, ayağını 
kayırmak: “Müdürü yürütmüşler.” 7. 
argo. Habersizce almak, çalmak: 
Koskoca adamın altından şişeyi 
yürütüp içmişler. (Bedii Faik). 

Kalıp ifadeler / Deyimler 

1 adamına 
düşmek- 
adamını 
bulmak: 

1. Ehlini bulmuş olmak.  2. Kinaye yoluyla ehline düşmemiş 
olmayı ifade eder: “Yazık, adamına 
düşmüşsün, çekeceğin var.” “Tam 
adamını bulmuşsun, bari bir kere 
sorsaydın.”. 

2 âhenin-dil sıf. 1.mec.  Merhametsiz.  2. mec.  Kahraman. 

3 aklı evvel8 1. Aklı her şeye eren, çok akıllı.  2. Çok akıllı, her şeyi bilir geçinen, 
ukala: Sizler gibi aklı evvel beyler, 
buncadır daha bir yoluna koyamadı 
da iş bizim gibilere mi kaldı diye 
gülümsedi (Ruşen E. Ünaydın). 

4 Allah aşkına 1. “Allah’ın sevgisine ermek, 
muhabbetini kazanmak 
istiyorsan” anlamında yemin, 
rica ve yalvarma sözü Etme 
Allah aşkına bir kalb-i bîmârı 
hacîl (Cenab Şehabeddin).  

3. Bıkkınlık ve küçümseme bildirir: 
Lakırdı mı bu Allah aşkına! (Memduh 
Ş. Esendal). O sulu Helen mi yoksa 
bırak Allah aşkına! (Tarık Buğra). 

 

5 Allah’ını 
(Allah’ı) 
seversen 

1. “Eğer Allah’ını seviyorsan” 
anlamında yemin ve yalvarma 
sözü: “Allah’ını seversen gel.”  

3. Bıkkınlık, küçümseme ve sitem 
ifade eder: “Bunu da mazeret mi 
sayıyorsun Allah’ını seversen?” 

                                                           
8 Ayverdi (2006), aklı evvel ve akl-ı evvel (tasavvuf. Allah’ın yarattığı ilk varlık, ilk sebep, maddi olmayan fakat 
maddenin kendisinden doğduğu asıl varlık) şeklinde, yazımları farklı iki madde belirlemiştir.  
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Allah’ını seversen şu zevzekliği kes 
artık (Ahmet Mithat Efendi). 

 

6 arz-ı hülus 1. İçten gelen sevgi gösterme. 2. mec. Dalkavukluk, tabasbus. 

7 aşk olsun 1. Çok beğenilen bir şey 
karşısında “bravo, aferin!” 
anlamında takdir sözü olarak 
kullanılır: Ey serimîmâran, 
himmetine ve kudretine bin aşk 
olsun! (Ruşen E. Ünaydın).  

2. Sitem sözü olarak kullanılır: “Aşk 
olsun, neden gelmedin?” 

 

8 ayılıp 
bayılmak 1. Aşırı derecede üzülüp sinir 

krizleri geçirmek. 
2. mec. Çok beğenmek: Deminden 
beri sesim çıkmıyor ama artık 
dayanamayacağım dedim, şu ayılıp 
bayıldığın sarışın kadın hafif bir 
mahlûktur (Safiye Erol).  

9 başı yukarıda 1. Utanacak bir durumu 
olmayan, haysiyetli, dürüst: 
Temkin ve feragatinden bulduğu 
bir tok gözlülükle hep başı 
yukarıda kalabilmiştir (Samiha 
Ayverdi). 

2. Kibirli, kendini beğenmiş. 

 

10 bir avuç 2. Az miktarda, pek az: Ve 
bunun yanında Avrupa’nın 
müstemlekesi olmamış bir avuç 
samimi aydın (Ergun Göze).  

3. (Para vb. kelimelerle) Pek çok, çok 
miktarda: “Dilenciye bir avuç para 
verdi.” 

 

11 can vermek 1. Hayat vermek, canlandırmak, 
canlı ve hareketli duruma 
getirmek: Bana yeniden can 
verirsin (Namık Kemal). 

2. Ölmek: Gülün gölgesinde can verir 
bülbül (Ali M. Arolat). 

 

12 deli divane 
olmak 2. Çok fazla sevinip, 

sevincinden deliye dönmek.  
3. Çok üzülmek, aklı başından gitmek. 

13 domuz gibi 2. İnatçı, kötü huylu ve çirkin: 
Çünkü bütün kadınlar ona 
domuz gibi görünürmüş (Reşat 
N. Güntekin).  

3. İyice, adamakıllı, bal gibi: “Domuz 
gibi biliyor, ama söylemiyor.”  

 

14 dostlar 
başına 1. Bir şeyin, bütün dostların 

sahip olması temenni edilecek 
kadar iyi ve güzel olduğunu 
anlatmak için kullanılır: “Böyle 
gelin dostlar başına.”  

2. kinaye yoluyla. Bir şeyin çok kötü 
olduğunu anlatmak için de kullanılır: 
Hoşuna gitti demek bizim 
tutsaklığımız? Starropolis’teki zindan 
dostlar başınaydı doğrusu (Bekir 
Büyükarkın). 

15 hayrını gör 1. Yeni alınan bir şey için 
söylenen “güle güle kullan” 
anlamında hayır temennisi sözü. 

2. Değmeyecek bir şeye sahip olan 
biriyle alay etmek veya kızgınlığını 
belli etmek için kullanılır.  

16 inciler 
saçmak 1. Çok güzel konuşmak, anlamlı 

ve güzel sözler söylemek. 
2. alay yoluyla özentili ve anlamsız 
sözler söylemek. 

17 (birinin) işini 
bitirmek 1. (O kimseyi) Öldürmek: Dedi 2. Birine yardımcı olup işini 
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bitiririm şimdi işini (Ziya 
Gökalp).  

halletmek, tamamlamak: “Çok iyi 
adamdır, her zaman işimi bitirir.”  

18 izin vermek 1. Müsaade etmek: Hiç olmazsa 
kale içinde dolaşmama izin 
veriniz (Refik H. Karay). 

3. İşine son vermek: Ama artık 
Neriman’a izin verileceğini biliyordu 
(Hüseyin R. Gürpınar). 

19 kırıp 
geçirmek 1. Öldürmek, yıkıp yıkmak, 

helak etmek, mahvetmek: 
Kendimde dünyayı kırıp 
geçirecek bir kudret duyduğum 
o dakikada anladım ki 
yeryüzünün en korkak insanı 
seven insandır (Safiye Erol).  

2.mec. Gülmekten katılmasına sebep 
olmak, çok güldürmek: Cin gibi 
gözleri, dazlak kafasıyla gençliğinin 
sulanma hikayelerini bir anlatmaya 
başlamasın, kırar geçirir insanı (Sait 
Faik).  

 

20 maymuna 
dönmek 1. Gülünç ve çirkin bir hal 

almak.  
2. Uslanmak. 

21 ne âlâ 1. Diyecek bir şey yok, çok iyi: 
“Parasını verirse ne âlâ, yoksa 
olamaz.” “Bilirse ne âlâ, yoksa 
geçemez.”  

2. Küçümsenen bir şey karşısında alay 
yoluyla kullanılır: “İşe bu saatte mi 
geliyorsun, ne âlâ!” Nasibim bir 
çuvaldız boyu mu, ne âlâ! (Safiye 
Erol). 

22 sitem etmek 
(eylemek) 1. (Bir kimseye) Dostça 

çıkışmak, kırıldığını belirtmek: 
Kendisini otelde aramadığım 
için sitem etti (Peyami Safa).  

2. Zulmetmek, eziyet etmek. 

 

23 turnayı 
gözünden 
vurmak 

1. Bir meseleyi en uygun, en 
avantajlı şekilde halletme 
imkânını ele geçirmek, en 
iyisini rast getirmek: Hayli 
fırsatlar kaçırdın gösterip 
beyhude hırs / Ehl olanlar 
bekleyip vurmuş gözünden 
turnayı (Hamâmîzâde İhsan). 

3. (Alay yoluyla) Birçok şey arasında 
en kötüsünü seçmek. 

 

24 yakında – 
yakınlarda 2. Yakın bir geçmişte, son 

günlerde. 

 

 

3. Yakın bir gelecekte, az zaman 
sonra: Yakında zatıaliniz de 
öğreneceksiniz ya… Dalsın yakında 
gözlerim artık son uykuma (Yahya 
Kemal). 

25 yumruk 
kadar 1. (Küçük olması gereken şeyler 

için) Büyük, iri: “Yumruk kadar 
erik, mandalina.”  

2. (İri olması gereken şeyler için) 
Küçük, ufak: “Yumruk kadar karpuz.” 

26 zehir hafiye 1. (Alay yollu) Acemi dedektif. 

 

2. mec. Göz açtırmayan, gözünden bir 
şey kaçmayan kimse. 

 
Değerlendirme ve Sonuç: 
1. Bir gösterenin birden fazla gösterileni işaretlemesi, hemen her dilde rastlanan bir 

olgudur.  
2. Elde edilen bilgiler, aynı gösterenin sadece ilgili /yakın anlamları değil,  zıt veya 

uzak anlamları işaretlemesinin de mümkün olduğunu göstermektedir.  
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3. Misalli Büyük Türkçe Sözlük’ten kendi anlamları arasında zıtlık veya uzaklık 
bulunan bir kısmı kökteş olan toplam 157 örnek tespit edilmiştir. Tespit edilen örnekler 
değerlendirildiğinde şu bilgilere ulaşılabilir:  

a. Türkçede isim (abla), eylem (götürmek), sıfat (cefakâr), zarf (ebediyen), zamir 
(seninki), ünlem (aman)  gibi hemen her türden sözde çok anlamlılık ve bu çok anlamlılık 
içerisinde bir zıt veya uzak anlamlılık bulmak mümkündür. Taramadan çıkan verilerin büyük 
çoğunluğu, sırasıyla isim, eylem ve sıfat türünden sözlerden oluşmaktadır.  

b. Aralarında Arapça (ayyar, garaz), Farsça (abdest, nazenin), Fransızca (klasik, 
tuvalet), Rumca  (efendi, kerata), Ermenice (pezevenk) ve Moğolca (ağa) gibi dillerden 
alınma9 unsurlar olmakla birlikte, tespit edilen sözlerin ekseriyeti Türkçe kökenlidir. 

c. Örneklerden bazıları bugün için eskimiş durumdadır. Âhenin-dil, ayyar, arz-ı hülus, 
beşaret, huluskâr, lahin – lahn, mefaz – mefâze, terâne, zehir hafiye gibi sözlere günümüz 
Türkiye Türkçesinde rastlamak güçtür.  

ç. Kimi örnekler anlam değişimine uğramış, birbiriyle zıtlık teşkil eden anlamlarından 
biri eskimiştir. Bugün adamcıl, “insandan kaçan, başkalarıyla görüşmekten çekinen, 
merdümgiriz” anlamında; alçaklık, “alçak gönüllülük, tevazu” anlamında; idareci, “çok 
tutumlu kimse, pinti” anlamında; koltuk, “tenha ve kuytu yer, kenar, köşe” anlamında; levent, 
“yaramaz, hırsız, namussuz, bâgî” anlamında ve mevlâ’, “âzat edilmiş köle, âzatlı” anlamında 
kullanılmamaktadır. Türkçe Sözlük, koltuk için verilen anlam hariç, bu anlamlara yer 
vermemiştir. Zaten Ayverdi de bu anlamları eski olarak belirtmiştir. Ancak yazarın “insandan 
kaçan, başkalarıyla görüşmekten çekinen, merdümgiriz” anlamını, eskimiş olmasına rağmen, 
adamcıl’ın birinci anlamı olarak sunması bizce uygun düşmemiştir. Nitekim anlam 
iyileşmesine örnek olarak gösterilen mareşal kelimesini verirken daha doğru bir yaklaşım 
sergilemiş, maddeyi şöyle vermiştir:  

“mareşal i.(Fr. marechal > Alm. Markhaskalk ‘at bakıcısı’) (Kelime anlam 
iyileşmesine örnek olarak gösterilir.) Askerlikteki en üst rütbe ve bu rütbeyi taşıyan asker, 
müşir: Mareşal, maiyetindeki efradı cesurane harbe sevk için dermiş ki… (Cenap 
Şahabeddin)”  

Diğer yandan Arapçadan alınma abdâl10, bir fonemik ayrışma ile bugün abdal ve aptal 
olmak üzere iki şekilde kullanılmaktadır. Misalli Büyük Türkçe Sözlük’te abdal’ın üçüncü 
anlamı olarak verilen “aklı kıt, idraki zayıf” anlamı ölçünlü Türkçede aptal sözüne hasrolmuş 
ve bu anlam abdal sözü için eskimiş durumdadır. Dolayısıyla abdal ve aptal sözleri bugün 
Türkçede anlamları farklı iki ayrı söz olarak kullanılmaktadır. 

d. Tespit edilen örnekler incelendiğinde, aynı sözün anlamları arasında zıtlık veya 
uzaklığın meydana geliş ile ilgili olarak şunlar söylenebilir:  

Aynı gösterenin farklı anlamları işaretlemesini mümkün kılan en önemli neden hiç 
şüphesiz, bağlamdır. Bağlamlar değiştikçe sözcükler, bulundukları dil bilgisel ortamın 
sağladığı imkânla zıt veya uzak anlamlar verebilmektedir.  

Olmak eyleminin iyelikli bir addan sonra geldiğinde (çocuğu olmak, parası, evi olmak) 
sahip olma; ayrılma eki almış bir addan sonra geldiğinde (evinden olmak, canından olmak) 
mahrum kalmak, elinden kaçırmak anlamı vermesi; yumruk kadar sözünün erik’in önünde 
büyük, karpuz’un önünde küçük manasına gelmesi, bu durumu açıklar niteliktedir. Bağlamın 
önemi bütün örnekler için geçerlidir.  

                                                           
9 Örneklerle ilgili köken bilgisi için bk. Ayverdi, 2006; Komisyon, 2005. 
10 Sözcüğün köken bilgisi için bk. Komisyon, 2005; Ayverdi, 2006; Önler, 2013. 
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Bağlamdan başka, zıt veya uzak anlamlılığı doğuran diğer nedenlerin başlıcalarını 
şöyle sıralamak mümkündür:   

Benzetme:  
Her sözün gösterileni türlü anlam birimciklerden oluşur. Anlam birimcik, bir anlam 

birimini oluşturan özelliklerden her biridir (Vardar vd. 1998: 22). İşte benzetmelerde 
benzetme yönü olarak kendisine benzetilenin bir veya birkaç özelliği esas alınır. Örneğin, 
şeytan kötülüğe, şerre teşvik edici, vesvese vericidir. Ama aynı zamanda kurnaz ve zekidir. 
Genel özellikleri itibari ile kötü olarak görülen bu kavram, esas alınan benzetme yönüne göre 
bağlamdan bağlama zıt anlamlar ifade edebilir.  Yani, aynı söz (şeytan), bir taraftan şerir, 
diğer taraftan da zeki bir insanı nitelemek için kullanılabilir. Aynı şekilde inek’in, 
hareketlerindeki yavaşlığının, tilki vb. hayvanlara göre saflığının bönlük, aptallık; otlamaktan 
başka bir şey bilmeyişinin, çok ders çalışmak, ders çalışmaktan başka bir şey bilmemekle 
özdeşleştirilmesi, benzetmenin zıt veya uzak anlamlılığa vasıta oluşuna başka bir örnektir. 
Temel anlamları çokluk bildirmek olan biz ve siz zamirlerinin aynı zamanda teklik şahıslar 
için de kullanılması; baba ve abla’nın bilinen olumlu anlamlarının yanı sıra, ilkinin çete başı, 
diğerinin genelevde yönetici kadın anlamında da kullanılması yine bu benzetme ilgisiyle ve 
benzetmeye esas alınan benzetme yönü ile açıklanabilir.   

Tariz (dokundurma, alaysama):  
Tarizde bir sözün aksi kastedilir. Bu tür kullanımları kinaye olarak adlandıranlar da 

vardır (Coşkun, 2008). Okşamak’ın dövmek; mübârek’in dengesiz; akıllı’nın sersem, aptal; 
hazret’in hazret denecek yücelikte olmayan; seninki’nin senin olmayan, senin 
sahiplenmeyeceğin değerde olan anlamına gelecek şekilde kullanılması tarizin zıt veya uzak 
anlamlılık aracı olarak kullanılışına örnektir. 

Mübalağa: 
Konuşma dilinde, Dehşet bir adamdı. Müthiş bir konuşmaydı. Şuna bak, 

korkunç/manyak bir araba. Canavar gibi çocuk. örneklerinde olduğu gibi dehşet/müthiş, 
korkunç, manyak, canavar gibi mana itibariyle olumsuz ifadelerin sık sık olumlu özellikleri 
nitelendirmede kullanıldığı görülmektedir. Bu durum, insan psikolojisinin mübalağada sınır 
tanımazlığının bir göstergesi olarak açıklanabilir. Gördüğü şeyin nitelikçe etkileyiciliğini 
anlatmada çok güzel, harika, şahane gibi sözlerin heyecan verme gücünü yeterli görmeyen 
konuşucu, muhatapta şaşkınlık oluşturmak için bir tür dilsel sapma ile yine anlam birimcikleri 
arasında sıra dışı, şaşkınlık uyandırıcı özellikleri bulunduran, ancak sayılan sözlerle zıt bir 
anlam alanında yer alan sözleri seçip kullanır. Böylece aynı sözcük, bağlama göre hem 
olumlu hem de olumsuz anlamda kullanılmış olur. Tespit edilen örnekler arasında yer alan 
dehşet ve korkunç sözlerinin kullanımında görülen bu durum, mübalağanın da aynı göstergede 
zıt veya uzak anlamlılığa sebep teşkil ettiğini göstermektedir.   

Tahrik/sevgi: 
Sıpa /eşek sıpası, namussuz, kerata gibi, büyükler için kullanımı küfür sayılan kimi 

sözlerin çocuklara yönelik olarak kullanımı konuşma dilinde sıkça rastlanan bir durumdur. 
Çocukların tepkisini/ilgisini çekme amaçlı bu tür kullanımlar, onlar için hem tahrik hem de 
sevgi ifadesidir. Namussuz, kerata gibi sözlerin gerçek anlamlarıyla anlaşılmaması, şaka ve 
sevgi ifadesi olarak algılanması muhatabın bu sözlerin gerektirdiği özelliklere gerçekte sahip 
olmaması (eş/namus sahibi olmaması), yani gerçek manayı düşünmeyi engelleyici karinelerin 
bulunması ile ilgilidir. Konuşan, hem bir eşe sahip olmayan muhatabına eş istinadıyla onu 
şaşırtmakta hem de bu konudaki özensizliğini (namussuz) şaka yollu ima ederek onu tahrik 
etmektedir.  Benzetme esaslı sıpa hitabında da yine hem bir sevgi hem de eşeğe istinat 
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etmekle tahrike dönük şaka yollu bir sövgü manası sezilmektedir. İşte anlamları arasında 
zıtlık bulunan kerata sözü, tahrik, sevgi amaçlı kullanımların da çok anlamlılık içerisinde bir 
zıt veya uzak anlamlılığın oluşmasına vesile olduğuna işaret etmektedir.   

Tonlama: 
Dilde morfosentaktik unsurlar ve yer düzeninin yanı sıra parçalar üstü birimler de 

anlam ayırıcı işlev görmekte, aynı birimin yeni anlamlar kazanmasını sağlamaktadır (Coşkun, 
2009; Ceritoğlu, 2010). Tespit edilen örneklerden aşk olsun (hem takdir hem sitem), Allah 
aşkına (hem rica ve yalvarma hem küçümseme), canım (hem hoşnutsuzluk hem sevgi), 
maşallah (hem sevinç ve memnuniyet hem üzüntü ve sitem) gibi sözlerin vurgu ve tonlama 
ile zıt veya uzak anlama gelecek şekilde kullanılmaları parçalar üstü birimlerin de çok 
anlamlılığa vasıta olduğunu ve aynı sözün farklı vurgu ve tonda söylenmesi ile zıt anlamlar 
ifade edilebileceğini ortaya koymaktadır.  

Galat (Yanlış Kullanım/Karıştırma): 
“Edebiyatta galat; yanlış ve kurala uymayan kelime ve anlatım anlamlarına 

gelmektedir. Dilimizde ister Türkçe olsun, ister yabancı kökenli olsun orijinal biçiminde 
yazılıp kullanılmayan kelime veya kelime grupları galat kabul edilmektedir” (Toparlı, 1996: 
607). Türkçenin söz varlığında galat kullanımlar önemli yer tutmaktadır. Örnekler içerisinde 
yer alan cefakâr (<Ar. cefâ+Far. kâr)11 sözü galat olarak hem cefa eden hem de cefakeş (<Ar. 
cefâ+Far. keş ‘çeken’) anlamında kullanılmıştır. Bu durum, biçimleri karıştırmaktan 
kaynaklanan hatalı kullanımların da zıt anlamlılığı netice veren çok anlamlılığa neden 
olduğunu göstermektedir.  

4. Sonuç olarak Türkçede çok anlamlılık içerisinde bir zıt veya uzak anlamlılığın da 
varlığı söz konusudur. Ağızların söz varlığı, deyim ve atasözleri, kalıp ifadeler kapsamlı bir 
şekilde tarandığında, bağlama göre, anlamları arasında zıtlık veya uzaklık oluşan söz sayısının 
daha da artacağı açıktır.  

Bu alanda kapsamlı bir çalışmanın yapılması; Türkçedeki çok anlamlılık olgusunun ve 
dolayısıyla Türkçenin anlatım gücünün yeterince anlaşılması, Türkçe kelimelerin anlam 
sınırlarının belirlenerek sözlüklerde madde başlarının ve anlam tabakalarının sağlıklı bir 
şekilde sıralanması gibi açılardan önemlidir. 
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	(B) Geçenlerde Giacometti sergisine gittik. Bu kadar üretken bir insanı görünce çok hoşuma gidiyor. İşinden birebir almak değil ama onun çalışma disiplini, ondan çok mutlu oluyorum. İşlerini gördüğüm, tutarlı ve bana heyecan veren eserleri olan kişile...
	(C) Eşim dünyaya açıktır, çok okur ve yazar anlatır, tasarımcıdır; o iyi bir kaynaktır. Seyahat etmek, okumak, fotoğraf çekmek, modern heykel ve sanatla ilgilenmeyi severim. Noguchi'yi severim. Isamu Noguchi…Calder de severim. Günlük hayat da ilham ve...
	(D) Doğal taşların doku ve yüzeyleri, mermer kesitleri. Doğadaki tekrar, detay, dokular. İşini sevdiğim birtakım sanatçılar var, aslında bir seramik parçası, bir cam ya da bir sanat eserinin bir köşesi de olabiliyor. Daha çok eğlenceli ve işte çağdaş ...
	(E) Spesifik olarak işaret edebileceğim bir şey yok ama yaşadığım, içinde bulunduğum çevre ve zaman beni sosyal ve kültürel, psikolojik yönlerden etkiliyor. Tüm birikimler, deneyimler zenginliktir, hepsinin katkısının çok olduğuna inanıyorum.
	(F) Art Deco Mimarî, Chrysler Building’e bayılırım, o endüstriyel hava çok çeker beni. Detaylar, fotoğraf çekmek, grafik. Arkeoloji de çok etkilemiştir… Sinemadan çok besleniyorum. Hatta bazen eski filmlerdeki karakter kadına, adama göre tasarım yapa...
	Tablo 2.de tasarımcıların işleriyle bağlantılı olan ya da olmayan kendilerine ilham veren ve yaratıcı katkı sağlayan kişi, konu, sanat eseri, mesleklerinden ayrı özel bir yetenek, ilgi alanı veya başka şeylerin neler olduğuna dair soru, verilen cevapl...
	1.Sanat, 2.Detaylar, 3.İlham kaynağı kişi, 4.Özel ilgi alanları, 5.Yaşam deneyimleri.
	“Sanat” tanım kategorisi A, C, D, F katılımcılarının cevaplarında sinema, fotoğraf, mimari, klasik ve çağdaş sanat, modern heykel, grafik, arkeoloji, mücevher sanatı/tasarımı olarak yer almaktadır. “Detay” tanım kategorisini A, C, D, F katılımcılarını...
	Tablo 3.de katılımcıların “fikir oluşturmayı başlatıcı ilk eylem”lerine dair yapılan analiz yer almaktadır.
	Tablo 3: Fikir Oluşturmayı Başlatıcı İlk Eylemleri Tanımlama Kategorisi.
	Soru: Tasarım sürecinizde fikirlerinizi oluştururken ilk eyleminiz? Eskiz, araştırma, ani ve tetikleyici bir dürtü vb.Cevaplar
	(A) Anî tetikleyiciler, notlar, fikir üzerine konuşmalar. En iyi tarafım not tutar ve sürekli çizerim, sonra onları bir pano oluşturuyorum. Buradakiler çok komplike bile neredeyse, üç aşağı beş yukarı ben zaten ne olduğunu anlıyorum. Buradan yola çıkı...
	(B) Meselâ bir gezi konusundan çıkan bir şeyler oluyor, bir yere gittiğimde bir şeylerin aklıma gelmesi... Yapılan işin orayla çok bağlantısı olmayabiliyor. Tamamen kafa yapısının orada rahat olmasıyla alâkalı. O bir çıkış noktası oluyor insana. Not a...
	(C) Arada bir, bir beyin haritası yaparım. Teknikle ilgili araştırma yaparak, yapabileceğim şeylerin sınırlarını bilmek isterim. Ondan sonra gerisi yatıp hayal kurmak. Biraz araştırma üzerine ani ve tetikleyici bir dürtü olabilir. Onu biraz araştırma,...
	(D) Eskiden çiziyordum. Şimdi artık çizim çok minimumda, ancak aklıma gelen bir fikri karalıyorum ki, unutmayayım diye. Şimdi direkt elimde başlıyorum.
	(E) Birikimler karşıma çıkan bir görüntüyle birleşerek esin anını oluşturuyor. Önce düşüncede kurgulama sonra kâğıda aktarma, maket ya da malzeme denemeleri ile boyuta karar verdikten sonra arkası çorap söküğü gibi geliyor. Bir tasarım diğeri hakkında...
	(F) Bazen eskiz bazen hiç eskiz yapmadan doğrudan çalışma. İlk yaptığımı sevmiyorum, yanını kesiyorum, oradan bir şey daha ilâve ediyorum. Aslında o kadar maket yapar gibi çalışırım ki ben. Hafızaya aldığım şeyler ufak ufak oraya dökülmeye başlıyor. ...
	Tablo 3.de “fikir oluştururken ilk eyleminiz nedir” sorusuna verilebilecek cevap olarak “ilk eylem” yerine, her bir katılımcının daha uzun ve açıklayıcı bir ifade ile yaratıcı fikir bulma sürecinin tamamını, kendi açılarından işleyişini değişik ve dik...
	1.Hazırlık (A, C, F), 2.İlham (D, E) ve 3.Üretirken fikrin doğması (Üretimle iç içe ilham) (B, F).
	Tablo 3.deki cevaplar yaratıcı düşünme bağlamında analiz edildiğinde, tüm tanımlamalar Wallas’ın (1926: 79–107) modellediği yaratıcı düşünme sürecinin dört temel aşaması olan hazırlık, kuluçka, aydınlanma (ilham), doğrulama (gerçekleştirme) aşamaların...
	Tablo 4.de katılımcıların yaratıcı süreçte ilhamın/esinin önemi ve ilham/esine ilişkin düşüncelerini tanımlamaya dönük analiz yer almaktadır.
	Tablo 4. İlham/Esine İlişkin Düşünceleri Tanımlama Kategorisi.
	Soru: Sizin için yaratıcı süreçte ilhamın önemi nedir? İlham ve esin hakkında ne düşünüyorsunuz?Cevaplar(A)Bir şeylerden esinlenmek, ihtiyaç var, bir referans noktasından çıktığınızda bir şeyi daha rahat şekillendirebiliyorsunuz. Tamamen emprovize bir...
	(B) Çalışmak gerekiyor. Birden de gelebilir, aslında. Bilmiyorum, benim için net tanımlanmış bir şey değil sanırım, bu ilham konusu. Boş durarak birden kimsenin aklına bir şey geleceğini zannetmiyorum. Bir çalışma pratiğiniz varsa gelir, yoksa hiç gel...
	(C) İlham ve esin nedir tam bilmiyorum. Düşünme ve çalışmayla ilgili bir şey olduğuna inanıyorum. Bir konuya yoğunlaşıp onunla ilgili ne kadar çok şey düşünüp, bilgi üretip, ne kadar geniş bakabilirseniz, o zaman ilham ya da esin zenginleşiyor, işe ya...
	(D)Yaptığınız şey bir sonrakine kapı açıyor, o da ilham oluyor aslında bir şekilde. Bu arada baktığınız ağacın yaprağı da olabilir meselâ, gördüğünüz bir heykel de olabilir. Bu da yaptığınızın üzerine geliyor tâbii. Sizin kendi yaptığınıza bir yüzey, ...
	(E)Yeni bir fikir oluşturma aşamasında karşıma çıkan bir fotoğraf, çiçek, ağaç, manzara, bina yani her şey esin kaynağı olabiliyor. Aslında bilinçaltı ya da birikimler sizi yönlendiriyor ve siz farkına vardığınızda ona esin anı diyorsunuz. Her zaman g...
	(F) İlham konusu çok tartışmalı bir şey. İlham öyle tavanlara bakıp da gelen bir şey değil. Bir başlangıç yapmak gerekiyor. Farkında olmadan biriktirdiğimiz şeyler var ya, o ilgi alanlarımız. İlham süreci, o beslenme süreci sürekli, dışarıda da oluyor...
	Tablo 4.de yaratıcı süreçte ilham/esine ilişkin düşünceleri tanımlamaya dönük soru ve cevaplar, ifade özeti ve tanımlamalarla oluşan analiz yer almaktadır. Veri analizi doğrultusunda, iki ana tanım kategorisi oluşturulmuştur:
	1. Esini oluşturan ve verimli kılan, düşünme ve çalışmadır (B, C, D).
	2. Esin; bellek, birikim ve deneyimlerin yaratıcı düşünme sürecine ve doğaçlama tasarıma yansımasıdır (A, E, F).
	Özellikle A, C, E, F katılımcılarının cevaplarında uzun kuluçka süreci yer almaktadır. San (2003: 124) “kuluçka döneminin hazırlık aşamasındaki gibi dakikalar süreceği gibi haftalar ya da yıllar sürebileceğini” belirtmektedir.
	Tablo 5.de katılımcıların ilham süreçlerini etkileyen motivasyonları ve yaratıcılıklarını arttırıcı ya da ket vurucu unsurları tanımlamak üzere yapılan analiz yer almaktadır.
	Tablo 5: Motivasyonlar ve Yaratıcılığı Arttırıcı/ Ketleyici Unsurlara İlişkin Tanımlama Kategorisi.
	Soru: İlham sürecinizi etkileyen içsel ve dışsal motivasyonlarınız, yaratıcılığınızı arttırıcı ya da ket vurucu unsurlar nelerdir? (çevresel, kişisel vb.)Cevaplar(A) Negativite, ket vuran unsur. Ne bu böyle, olur mu olmaz mı filân gibisinden. Motive e...
	(B) Gerçekçi birisiyim, ama yoğun duygusal olduğum anlarda, dönemlerde sorularımdan çıkmışlardır meselâ. Bu işlerim kendimin farkında olmakla alâkalı diyeyim. Bir de biraz cesur olmak gerekiyor, aman bu da olmaz ki dememek lâzım. Deneyip sonuna kadar ...
	(C) Tatil insanın yaratıcılığını artırıyormuş gibi gelse de bence tembelleştiriyor. Hiçbir şey yapmamak gerekiyor tatilde çünkü. Sadece kitap okurum tatilde. Dönüşünde motive olmuş dönerim aslında. Bir şeyler yaparım duygusuyla. Özellikle yurt dışına,...
	(D) Canım bir şey yapmak istemediği zaman eksiliyor, istemediği de oluyor. Artıran deyince de çalışma ortamı çok önemli. Uygun bir çalışma ortamı olursa insana iyi geliyor. Gürültü etkilemiyor da, düzenli olması lazım, çalıştığım ortamı da seviyor olm...
	(E) Yaşam sürecinde karşımıza çıkan problemler, üzüntüler zihnimi meşgul ettiğinde yeni bir şey üretmem engellenir. Eğer üretim sürecinde isem çalışmak sıkıntılı düşüncelerden uzaklaşmamı ve dinlenmemi sağlar.
	(F) Estetik dışı bir ses duymamam lâzım. Güzelliği insan arıyor etrafında hep çünkü. Kötü bir koltukta oturmamam lâzım ya da çirkin bir tabakta yememem gerek. Hep belli bir güzellik ve rahatlık olması gerekiyor. Onu da burada sağlamaya çalışıyorum, be...
	Tablo 5. Motivasyonlar ve yaratıcılığı arttırıcı/ketleyici unsurlara ilişkin tanımlama kategorisini oluşturmak üzere soru ve cevaplar, ifade özeti ve tanımlamalarla oluşan analizleri kapsamaktadır. Katılımcıların cevapları birbirinden farklı olup orta...
	1. Çevreden gelen olumsuz değerlendirme ve yargılar, maddi kaygı, yoğun iş-kısıtlı zaman stresi, istek eksikliği, sorunlar ve üzüntüler, düzensiz ve konforsuz ortam, rahatsız edici ses motivasyon ve yaratıcılığı engelleyicidir.
	2. Başarı duygusu ve takdir edilme, içgörü, sergi görmek ve etkinliklere katılma, kültür ve müze gezisi, işe ara verip özleme (mola-tatil), çalışarak zihni dinlendirme, estetik ve konfor motivasyon ve yaratıcılığı arttırıcıdır.
	Verilen cevaplar içerisinde katılımcı B, yoğun duygusal dönemlerdeki kendine dair sorularından oluşan içgörüsünü yaratıcılığını ve ilhamını besleyecek bir unsur olarak değerlendirmektedir; bu da özellikli olarak bireysel bir yaratıcılık becerisidir.
	Aksoy, U. M. (2011). “Deli Dâhi”: Bipolar Bozukluk ve Yaratıcılık İlişkisine Eleştirel Bir Bakış, New/Yeni Symposium Journal, Ekim, Cilt 49, Sayı 4.
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	CELÂLEDDİN ERGÛN ÇELEBİ VE GENC-NÂME ÜZERİNE*
	Öz
	Celâleddîn Ergûn Çelebi (vefatı:775/1373), Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Germiyanoğulları Beylerinin soyundan gelen önemli bir şahsiyettir. Bu yazıda, Kütahya Mevlevihanesi (Kütahya Ergûniyye Dergâhı)’nin kurucusu Celâleddîn Ergûn Çelebi, Kütahya’daki ...
	ON CELÂLEDDİN ERGÛN ÇELEBİ AND GENC-NÂME
	Abstract
	Celâleddîn Ergûn Çelebi (decease: 775 / 1373) was a significant personality descendant from  Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî and Germiyanoğulları governors. In this paper it is focused on, the founder of Kütahya Mevlevi House (Kütahya Ergûniyye Dergâhı) Erg...
	Pes lisânü’l-gayb târihin didi
	Nedür ol genc-i pinhân kim hemîşe kubbesi devvâr
	Klasik Türk şiirinde, genc ve Hızır  kelimelerinin birlikte kullanıldıkları da görülür (Onay, 2009: 2001).
	İlâhî ehl-i fakri mün‘im-i kenz-i hafîn eyle
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	AZERBAYCAN’DA BANKA KREDİ KANALININ İŞLEYİŞİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
	Shahriyar MUKHTAROV*  Ceyhun MİKAYILOV**   Zamig MAMMADOV***
	Öz
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