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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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a alanını gü

estetik tanım
dir. Antik es
da klasik o
sıdır. Bu est
htarı olarak
bi terimlerle
rıca sanat di

sadık ka
sa estetik ka
mdır. Sanat
cisidir.  İns

rmezden g
ıklı etkileşim
allarını taşım

bu yana top
yanıt araya
kilenmeyi v
ını katarak 

KADEMİK B
       Eylül - E

sı Hakemli So
tisat ve Girişi
 Bilimler Ens
ttp://www.aka

e iyi olanı
otorite taraf
bir biçimdir
an eğitmek
kurtuluşun 

e ve uyuma
stetik kendi 
el, yüce ve
a kavrama 
zeli barınd
esinde  yerl
kle 2 Düny
pluma daya
Kant, Schil

şın belirleyi
üzellik ve s
m artık aşıl
stetiğin beli
olarak yüzy
tetik kuralla

k kabul edil
e birlikte dü
ini, ahlaki, 

alınması ve
avramı, bel
t tarihinde 
anın  her  al

elinmeyece
m içinde olu
mamaktadır

lumsal düze
an bir sür
ve onları etk

toplumsal 

BAKIŞ DERG
Ekim 2016 
osyal Bilimle
imcilik Ünive
stitüsü, Celala
ademikbakis.

ı yansıtma
fından öngö
r. Ve otorit

k üzere olu
hizmetinde

a dayalı ol
başına bir y

e haysiyetli
yer verilme

dırmayan h
rleşik düzen
ya savaşı so
atılan estetik
ller ve diğer

icileri olan 
sanatla sınır
lmıştır. Çün
irgin özellik

yıllarca süre
ardan biri o
lmiştir. San
üşünülmüş,
eğitici ve to

e otoriteye 
lli kültür ve
değişen he
landa  verdi

ek kadar b
luşur. Sanat
r. 

eyde yaşana
reci başlatı
kilemeyi sür

söylemlerd

GİSİ 

er E-Dergisi 
rsitesi, Türk D

abat – KIRGIZ
org 

ak olduğu 
örülen, özün
teye karşı g
uşturulmuş 
e bir etkinl
lan şey güz
yasa koyucu
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bir toplum y
ik bilimidi
algılayan b

güzel ahlaki
rülür. Güze
aktadır. Ge
. Genel anla
ama, olguy

zmet eden 
n Sanat öze
Anti-Estetik
tetik program

olarak este
lak güzel ka
antik estetiğ
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çin kritik b
nitelendirdiğ
uğramıştı. B

ni gösterdi. 
Bu minimal 
artık ‘Güze
utlanmış d
lan estetik  
uchamp’la b
sallık teme
k sorgulama

ölçüde Nietz
ım açılımla

en beden po
maya başlad
ruz ve bu d
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GELİR DAĞILIMINDAKİ ADALETİ SAĞLAMADA ZEKÂT MÜESSESESİ VE 
GİNİ KATSAYISI* 

 

Murat AYDIN** 

Özet   
 
Bu çalışmanın amacı, maliye politikasının  gelir dağılımındaki adaleti sağlama hedefinde, zekât müessesesinin 
katkısını ölçmektir. Toplumun zekât algısı, farkındalığı ve zekât hakkında bilgi seviyesi sarmalında, zekâtın salt 
sosyal ve dini etkilerinin olmadığını, ekonomik yansımalarının da çok önemli olduğunu göstermektir. Zekâtın 
toplumsal ve sosyal yapı üzerindeki maddi ve manevi etkileri ise iktisat alanından ziyade daha çok dini 
literatürde kullanıldığı görülmektedir. Bu sebeple bu çalışmada zekâtın gelir dağılımındaki adaleti sağlamadaki 
etkisi ve toplumun zekât algısı incelenmiştir. Bu amaçla; zekât algısını, şeffaf bir zekât sistemine duyulan 
ihtiyacı ortaya koymak ve yaş, cinsiyet, aylık ortalama gelir, zekâta konu olabilecek varlıkları tespit etmek adına 
katılımcılara uygulanan anket ile derlenen veriler 'frekans analizi' ile irdelenmiştir. Veriler kolayda örnekleme 
yoluyla Uşak, Manisa ve Çanakkale illerinden rastgele seçilen ve anket formunu doldurmayı kabul eden 
katılımcılardan elde edilmiştir. Anket verilerine göre toplumun zekât algısı sorgulanmış, aylık hane halkı 
gelirleri ve zekâta konu olabilecek varlıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, şeffaf ve 
güvenilir bir zekât sistemine duyulan ihtiyaç ortaya konmuş, Gini katsayısı hesaplanarak zekâtın gelir 
dağılımındaki adaleti sağlamadaki etkisi ölçülmüştür.   
 
Anahtar Kelimeler: Zekât Müessesesi, Gelir Dağılımındaki Adalet, Gini Katsayısı, Zekât Sistemi, Zekât Okur 
yazarlığı 

Zakat Institution for Providing Justice in Income Distribution and Gini Coefficient 

Abtract 
 
The aim of this study is to measure the contribution of zakat institution to the target of fiscal policy to provide 
the justice in income contribution. In spiral of zakat perception, awareness and the information level about the 
zakat of the society, it is to indicate that zakat has not only social and religious effects merely but also its 
economic reflections are very significant.  However, material and moral effects of zakat on social structure are 
seen to be used in religious literature rather than economic field. Therefore, in this study the effect of zakat to 
provide justice in income distribution and zakat perception of the society were analyzed. For this purpose, the 
data collected by the survey implemented to the participants were researched by “frequency analysis” in order to 
present the zakat perception and the need for a clear zakat system and identify the age, gender, monthly avarage 
income and the entities subject to the zakat. Data were obtained from the participants who were randomly chosen 
from Uşak, Manisa and Çanakkale provinces and agreed to fill in the survey form via convenience sampling. 
According to the findings, the need for a clear and reliable zakat system was presented and the effect of zakat in 
providing the justice in income distribution was measured by calculating Gini coefficient. 
 
 
Keywords: Zakat Institution, Justice in Income Distribution, Gini Coefficient, Zakat System, Zakat Literacy 

 

                                                           
* Bu çalışmanın özeti " Gelir Dağılımındaki Adaleti Sağlamada Zekât Müessesesi ve Gini Katsayısı" başlığı ile 
Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Kongresinde, bildiri olarak sunulmuş, özet bildiri kitabında 
yayınlanmıştır. (Yayın no: 136 - Ekim 21-23, 2015- Sakarya) Tam metin olarak herhangi bir dergi veya kitapta 
yayınlanmamıştır. 

** Öğretim Görevlisi / Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü / 
murat.aydin@usak.edu.tr 
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GİRİŞ 
 
Bir toplumda sosyo - ekonomik iktidarın pek çok göstergesi olabilir. Bu göstergelerden en 
önemlisi gelir dağılımıdır (Yavuz ve Çiçek, 2009:166). Toplumun salt sosyal yönünü 
irdelemek, o toplum açısından tam bir ayna olmayabilir. Toplam gelirin bireyler arasında nasıl 
dağıldığı, o toplum hakkında önemli ipuçları verecektir. Maliye politikasının en temel 
amaçlarından, gelirin adil dağıtılması, dünyada çoğu kez ihmale uğramış, etkinlik daha çok 
önemsenmiştir. Adalet ve etkinlik arasındaki çatışma tüm dünyada halen devam etmekte olup, 
özellikle gelişmekte olan ülkeler ekonomik büyümeyi,  kalkınmaya tercih etmekte, adaletten 
ziyade etkinliğe önem vermektedirler. Maliye politikası amaçları bu anlamda birbiri ile 
çatışmakta, bu çatışmayı ortadan kaldıracak bir çözüm aranmaktadır. Günümüz dünyasında 
gelirin adaletsiz bölüşümü kamu ekonomisinin en önemli sorunları arasında yer almaktadır. 
Devletler; vergi, borçlanma ve transfer harcamaları gibi maliye politikası araçlarıyla 
ekonomiye müdahale etmekte, gelir dağılımındaki adaletsizliği düzeltmeye çalışmaktadırlar. 
İslam temelli olduğundan iktisat yazınında izine pek rastlanılmayan bir müessese olan zekat, 
diğer maliye politikası amaçlarına zarar vermeden, hem ekonomik büyümeyi hem de gelir 
dağılımdaki adaleti temin edebilecek bir yapıya sahiptir. 
Bu çalışma;  toplumun zekât hakkında bilgilendirilmesi ve duyarlı hale getirilmesinin, yoksul 
insanlara karşı yardımlaşma duygusunu nasıl etkileyeceğini konu edinmektedir. Ayrıca 
zekâtın, gelirin adaletli bir biçimde dağıtılmasındaki katkısını irdelemeyi hedeflemektedir. Bu 
güne kadar zekât, dini kökenli bir uygulama olarak görüldüğü için, fıkhi yönü ile ilgili  birçok 
çalışma yapılmış olmasına karşın, ekonomik boyutu hakkında yapılan çalışmaların çok daha 
az olduğu görülmektedir. Özellikle batı iktisat dünyasının, İslam temelli olan zekât 
müessesesine karşı hiçbir merakı olmamıştır. Müslüman dünyasının ise çalışmaları daha çok 
fıkhi, dini ve sosyal ağırlıklı olup, ekonomik analizi çok cılız kalmıştır. Zekât çalışan 
araştırmacıların ise, disiplinler arası çalışmalar ortaya koymadığı gözlemlenmiştir. Hâlbuki 
zekât; ilahi bir buyruk olmanın da kuvvetiyle, insanları vicdani kemâlâta çıkarmaktadır. 
Toplumsal uzlaşı ve huzuru sağlaması, gelir dağılımındaki adaleti temin etmesi ve mili 
ekonomiyi pozitif yönde etkileyerek, birini yaparken diğerine zarar vermemesi de önemli 
katkılarındandır. 
 
1.  Zekât Müessesesi ve Kapsamı 
Zekât; temel ihtiyaçlar istisna edildikten ve üzerinden bir yıl geçtikten sonra, en az geçim 
bandının üzerinde olanlardan, altında kalanlara gelir transferi ve dini bir buyruktur (Azhana 
vd., 2015:41). Dini, ahlaki ve ekonomik yönlerinin yanında sosyal boyuta da sahip olan zekât, 
cebri bir mükellefiyettir (Dumlu, 2010:94). Bu mükellefiyet İslam dünyasında, kimi zaman 
bireylerin kendi arasında, çoğu zaman devletin aracılığı ile uygulama alanı bulmuştur (Dalgın, 
2004 : 63). Ancak zekât; mahsus kimselerden alınıp, mahsus kimselere transfer edildiği, 
umumi hizmetlere sarf edilemediği için, tahsis alanı, -sarf yerleri- kısıtlıdır (Dumlu, 
2011:223). Kur'an-ı Kerim'de, toplumun hangi kesimlerine verileceği ayrıntılı bir şekilde 
beyan edilmiştir.1 Bu açıdan bakıldığında zekât, diğer yardım çeşitlerinden farklıdır (Özdemir, 
2013:5).  
                                                           
1 Tevbe Suresi 60. Ayet: Sadakalar, ancak fakirlere, miskinlere, onun üzerine memur olanlara, kalpleri telif 
edilmiş bulunanlara, azad edilecek kölelere, borçlulara, Allah yolunda cihada atılanlara ve yolculara Allah 
tarafından bir farz kılınmıştır.  Allah Teala Alimdir, Hakimdir. (http://www.kurantefsiri.com/kuran/tevbe-suresi-
ayet-60-kuran-tefsiri.aspx). 
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Bunun yanında, zekâta konu olacak malların bazı özellikleri haiz bulunması gerekmektedir 
(Dalgın, 2004:65). Yani malın; tam mülk olması, artıcı olması, asli ihtiyaçtan fazla olması, 
nisab2 ölçüsünde olması, borç karşılığı olmaması ve üzerinden 1 yıl geçmesi gerekmektedir. 
Bu özellikleri çerçevesinde, zekâtın vergi gibi devletin diğer gelir türlerinden önemli ölçüde 
farkları bulunmaktadır. Zira zekât verme zorunluluğu bu şartlar gerçekleştirdikten sonra 
doğmaktadır. Tam mülk olmayan, durağan olup artmayan, asli ihtiyaç miktarı mallar zekâta 
konu olamazlar. Artıcı nitelikte ve asli ihtiyaçtan fazla dahi olsa üzerinden en az bir sene 
geçmesi gerekmektedir. Genel olarak zekât; hayvanlar, ziynet eşyaları, paralar, toprak 
ürünleri, ticaret malları ve gelir getiren mallar üzerinden alınmaktadır. Fakat her birinin nisab 
miktarı vardır. Bu şartlar tamamlanmadan zekât mükellefiyeti doğmaz. 
 
1.1. Zekâtın Sosyal Yönü: Köprü 
İnsanlık tarihi boyunca, başkaldırılar, isyanlar ve ihtilaller hiç eksik olmamıştır. Bu ihtilalvari 
olaylar, toplumların kutuplaşması ve sınıflaşmalarından kaynaklanmıştır. Sosyal anlamda en 
ciddi kutuplaşmalar zenginler ve fakirler arasında olmuştur. İnsanlık, kölelik kavramını yeni 
yeni unutmaktadır. Hatta dünyanın bazı yerlerinde bu toplumsal ayrışımın devam ettiği 
gözlenmektedir. Bu çatışma ve kutuplaşmaların temelinde gelir dağılımındaki adaletsizlik 
yatmaktadır. Gelirin adil dağıtılmadığı toplumlar, yoksulluk sorunu ile mücadele etmektedir. 
Yoksullukla mücadele dünya devletlerinin en temel sorunlarındandır. 
Yoksulluk, az üretmekten ve üretilen değerler karşılığında elde edilen değerlerin bireyler, 
bölgeler ve  sektörler arasında adil bir şekilde paylaşılamamasından kaynaklanır (Aktan, 2002 
:151). Hızlı nüfus artışı, vergi sistemindeki adaletsizlik, yüksek faiz, enflasyon ve işsizlik 
yoksulluğun başlıca sebeplerindendir. Gelirin yeniden dağılımı devletin ekonomiye müdahale 
sebeplerinden en önemlisidir (Savaşan, 2013:9). Bu durum devletin ekonomiye müdahalesini 
meşru hale getirmiştir. İkincil gelir dağılımı ile devlet, vergi ve kamu harcamalarını 
kullanarak adaleti temine çalışır. 
Zekât yoksulluğu azaltacağı gibi, zenginler ve fakirler arasındaki hissi ve ekonomik uçurumu 
bertaraf edebilecek dini bir yükümlülüktür (Certel, 1998:156). Zira hadiste, "Zekât islamın 
köprüsüdür" denmektedir (el- Münavi, 1982:144). Avam ve havas tabir edilen iki tabakadan, 
birincisinden ikincisine hürmet, havastan avama ise merhamet gitmelidir (Nursi, 1996:222). 
Hürmet ve merhamet temin edilemezse, zengin ve fakir arasındaki mesafe hızla açılmaktadır. 
Bir süre sonra bu mesafe toplumsal huzuru tehdit edebilen seviyelere gelir. Zekât, zengindeki 
merhamet ve şefkat duygularını tahrik ederek, servetinin belli bir kısmını fakirlere 
aktarmasını temin eder. Fakir bu durumun, yaratıcının emrinden dolayı ve karşılıksız 
olduğunu gördüğünde, zengine karşı hürmet duygusu besler. Hadiste, bu özelliğinden dolayı 
zekât için "köprü" tabiri seçilmiş, hiç kimsenin onurunu zedelemeden toplumsal uzlaşıyı 
temin etmesine atıfta bulunulmuştur. Ayrıca zekât, mal biriktirme sevgisini ve mülkiyet 
güdüsünü netice veren cimriliğin önünü kesip, cömertliği o toplumda sabit kılabilir (Certel, 
1998:160). Bu yönüyle zekât ibadetinin, sosyal yönünün dini boyutuna nazaran ağır bastığı 
söylenebilir.  
İktisat literatüründe insan, genellikle homo economicus olarak tahlil edilmiştir (Eren, 2013: 
367). Yani insan öncellikle kendi faydasını maksimize etmeye çalışır, bencildir. Evet insan 

                                                           
2 Her şeyin aslı, kökü, önü; bıçak sapı, güneşin battığı yer, bulunması gereken asgari miktar, adet gibi anlamlara 
gelen bu terim, dini bir kavram olarak, zekât, sadaka-i fıtr, kurban gibi ibadetler için konulan bir zenginlik 
ölçüsüdür ( http://www.nedir.com/nisap). 
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yapı itibariyle, bencil bir mahluktur. Ancak aynı insanın karakterinde işletilmeyi bekleyen, 
merhamet, cömertlik ve yardımseverlik gibi özellikler de vardır. Zekât bir çok özelliği ile hem 
kişisel anlamda hem de toplumsal anlamda önemli iyileşmelere aracı olabilecek kritik bir 
müessesedir. 
 
1.2. Dindar Toplumun Etkisi 
Zekât din kökenli, ekonomik ve sosyal yönü olan bir yükümlülük, vicdanı ve kulluk bilincini 
tahrik eden, veren kişiyi manevi anlamda rahatlatan bir uygulamadır. Adam Smith, ahlak 
teorisinde dini, rasyonel düşüncenin bir bileşeni olarak kabul etmiştir (Gökbunar, Selim ve 
Yanıkkaya, 2007:69-94). Din sosyal değerleri kuvvetlendiren ve yasa dışılığı engelleyen bir 
sistemdir. Dindarlığın ya da dini etkenlerin, suç işleme eğilimini azalttığı ve ahlaki bilinci 
arttırdığı yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. ABD, Almanya, İngiltere ve Kanada gibi 
ülkelerin dindar eyaletlerinde,  olmayanlara göre  daha az suç işlendiği tespit edilmiştir 
(Torgler, 2005:525-531). Zekât, İslam toplumlarında uygulandığından, orada yaşayan 
insanların, zekâtı kabullenmesi diğer cebri olan kamusal yükümlülüklere nispeten daha 
kolaydır.  
 
2. Zekât - Vergi Ayırımı 
Devlet, kamu hizmetlerini finanse etmek için bir takım gelirlere ihtiyaç duyar. Bunlardan en 
önemlisi ve zekâta en çok benzeyeni vergidir. Yukarıda bahsedildiği gibi insan sadece homo 
economicus değil, aynı zaman da, yardımı arzulayan ve kutsal kitabın buyruklarını yerine 
getirmeye çalışan "homo religios" dur (Aktan, 2005:20). Vergi kavramı da zekât gibi 
değerlendirebilir. Vergiye, toplumun tüm fertlerini ilgilendirmesi sebebiyle, bir kutsallık 
atfedilebilir. Bu yönü ile vergi, toplum nezdinde zekât ile ilintilidir. Vergi; devletin gerçek ve 
tüzel kişilerden cebri, karşılıksız ve egemenlik gücüne dayanarak, kamusal hizmetleri finanse 
etmek amacıyla aldığı iktisadi değerlerdir (Sağbaş, 2013:17). 
Zekâttan maksat, sadece zenginden alıp fakire vermek değil, toplumun sosyal dokusuna zarar 
vermeden, insanların onurlarını zedelemeden bu müesseseyi sabit kılabilmektir. Zaten vergi 
gibi diğer mali araçların da hedefi budur. Bazı kaynaklarda, zekât zorunlu bir vergi gibi 
takdim edilmiştir. Her ne kadar birbirlerine benzediği noktalar olmakla birlikte, aralarında 
ciddi anlamda farklar bulunmaktadır (Hafez, 2011:11). Zira vergi ve benzeri mali araçlarda 
olmayan bir çok özellik zekâtın temelini oluşturmaktadır. 
2.1. Yaptırım ve Müeyyide Açısından 
Zekât, nisab miktarı dolan ve üzerinden bir sene geçen bazı mallar için zorunludur. Elbette bu 
zorunluluk dinidir. Vergi ise, kanunen zorunludur. Cebir noktasında birbirlerine benzeseler de 
yaptırım noktasında farklıdırlar. Zira vergi kaçırmanın cezası burada uygulanırken, ülkemiz 
gibi islami kaidelere göre yönetilmeyen ülkelerde zekât vermemenin cezası ahirettedir. Bu 
anlamda, sözü geçen toplumlarda zekâtı tabana yaymak çok da kolay değildir. Her ne kadar 
ülkemizde vergi piramidi olsa da, yasal zorlamalarla vergiyi tabana yayma imkânı 
bulunmaktadır. Bu ülkelerde zekâtı umumi hale getirmek ancak insanları bilgilendirmek ve 
vicdanları tahrik etmekle mümkündür. 
 
2.2. Tahsis Adem-i Tahsis İlkeleri Açısından   
Adem-i tahsis; bütçeyle öngörülen tüm kamu gelirlerinin, tüm kamu giderlerinin karşılığı 
olduğunu ifade eden bütçe ilkesidir (Acar, 2006:215-232). Bu ilkeye göre belli gelirlerin, belli 
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giderlere tahsisi söz konusu değildir.3 Aslında bu ilke bütçe ilkesi olmasına rağmen, vergi 
ilkeleri ile de özdeşleşmiştir. Yukarıdaki anlamın tersinden gidilirse tahsis; belli giderlerin 
belli giderlere tahsis edilmesidir. Vergi için adem-i tahsis söz konusu iken, zekât için tahsis 
ilkesi geçerlidir. Zira zekât mahsus kimselerden, mahsus kimselere yapılan transferdir. Bu 
fark, vergi ile zekâtı birbirinden ayıran en can alıcı özelliktir. 
Bu durum, zekât müessesinin vergi müessesi yerine ikamesinin imkân dâhilinde olmadığını 
göstermektedir. Vergi sistemi kaldırılıp, yerine zekât sistemi getirildiği takdirde, devletin 
topladığı zekâtlarla kamu hizmeti sunması söz konusu değildir. Zekât gelirleri sadece Kur'an-ı 
Kerim'de adı geçen kişilere tahsis edilebilir. Köprü, yol, okul, hastane vb. gibi umuma bakan 
hizmetler zekât gelirlerinden karşılanamaz. Karşılanılsa bile; ödeme gücü ilkesinden feragat 
edilip, fayda prensibine göre zekât sistemi dizayn edilmelidir ki, bunun da zorlukları çoktur. 
O halde zekât, devletin sosyal kanadını oluşturan bir müessese olabilecektir. Devletin, 
yoksullukla mücadele ve gelirin adil dağılması yönündeki hedeflerinde, vergiye alternatif 
olabilecek yegâne müessesedir. 

2.3. Harcanabilir Gelire Etkileri Açısından 
Şüphesiz vergiler, gelir dağılımındaki adaleti sağlamak için devletin başvuracağı en önemli 
enstrümanlardan biridir (Savaşan, 2013:13). Vergi, kamu hizmetlerinin finansmanı için 
devletin birincil gelir kaynağıdır. Türkiye genel bütçesinin yaklaşık %87'sini vergi gelirleri 
oluşturmaktadır.4 Bütçede bu derece yer kaplayan bir araç elbette, bir maliye politikası amacı 
olan adil gelir dağılımı açısından da önemlidir. Bununla birlikte vergi, çarpan etkisiyle milli 
geliri istenen düzeyde arttıramamaktadır. Zira zenginlerden alınan vergi, transfer harcaması 
suretiyle fakirlere aktarılmakta ise de, harcama eğilimi yüksek kitlelere tam anlamıyla 
ulaşmadığından, çarpan etkisi de o nispette düşük olmaktadır.  
Verginin hem kolay yansıtılabilmesi, hem de vergi sisteminde dolaylı vergilerin artan payı, 
maliye politikasının adalet ve büyüme amaçlarında ciddi sıkıntılara yol açabilmektedir. 
Verginin bu durumu düşünüldüğünde zekât, maliye politikasının bu iki amacını da birbiri ile 
çatıştırmadan yerine getirebilecek özelliklere sahiptir. Zekâtta, zenginden fakire doğru iktisadi 
kıymetin transferi ile yerleşme aynı anda olduğundan yansıtılması söz konusu değildir.  Zaten 
mükellefi de vicdani bir yükümlülük olması sebebiyle yansıtmak istemez. Bununla birlikte 
zekât, harcama meyli en yüksek tabakaya ulaştığı için, çarpan etkisi vergininkine göre çok 
daha fazladır. Yani milli gelirin artması, gelirin adil dağılımı ile birlikte mümkün hale 
gelmektedir.  
 
2.4. Yansıma Etkisi ve Bedavacılık Açısından 
Verginin gelir dağılımında adaleti sağlamadaki bu vasfı pratikte bir takım zorluklarla 
karşılaşmaktadır. Bu zorlukların başında "vergi yansıması" gelmektedir. Vergi yansıması; 
mükellefin vergi yükünü başkalarına aktarmasıdır (Pehlivan, 2013:52). Psikolojik olarak 
insanlar hem subjektif hem de objektif vergi yükünden hoşlanmazlar. Verginin yerleşme 
safhasına kadar, yansıma devam eder. Nihayet tüketici de yerleşir. Devletin vergi almak 
istediği kitle, vergi yükünü başkalarına yansıtmakla, hedefi şaşırtmakla adaleti 
zedelemektedirler. Vergileme yolu ile istenen, zenginden fakire kaynak transferinin 
gerçekleştirebilmesidir. Diğer taraftan vergi sisteminde, dolaylı vergilerin dolaysız vergilere 

                                                           
3 http://www.nedirnedemek.com/ademi-tahsis-ilkesi-nedir-ademi-tahsis-ilkesi-ne-demek 
4 http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_1.xls.htm 
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galip gelmesi de adaleti zedeleyen diğer bir etkendir. Dolaylı vergiler objektif ve yansıtılması 
çok kolay vergiler olduğundan, mükellefin özel durumlarını dikkate alamaz. Dolaysız 
vergilerde artan oranlılık söz konusu olsa da, vergi sistemindeki payı düşük olduğundan, 
adaleti sağlamaktan uzaklaşmaktadır.  
Zekât müessesi,  mükellefleri tarafından vergi yükü ile aynı sınıfta değerlendirilmez. Zekâtın, 
mükellefin üzerinde objektif yükü olsa da, subjektif olarak bir yük değil, vicdanı rahatlatan bir 
ibadettir. İnsanlar verginin yapısı ve oranlarına itiraz ederek bir mukavemet gösterebilirler. 
Hatta bazı toplumlar, istemedikleri vergileri reddetmişler, vergi grevine gitmişlerdir (Sağbaş, 
2013:77). Zekât ise; hem oran hem de semavi niteliği ile insanlar tarafından kabullenilmiş, 
toplumda en çok ihtiyacı olan insanların eline geçtiği için de severek yapılan bir yükümlülük 
olmuştur. 
Bedavacılık sorunu, kamu ekonomisinin pareto omtimum konusunda önemli kısıtlarından 
birisidir (Savaşan, 2013:68). Mükelleflerin, doğru bilgiyi tam olarak açıklamadıkları, 
asimetrik bilginin hâkim olduğu bu ortamda kamu hizmetleri istenilen kalite ve miktarda 
üretilemez. Mükellef en az maliyetle maksimum fayda elde etmek ister. Mükellefin bu 
güdüsü, onu vergi kaçırmaya veya vergiden kaçınmaya itebilir. Zekât; homo - religios da 
denilen, yardımlaşmayı seven insan için, bu denli bir bedavacılık sorununu netice vermez. 
Çünkü zekât tamamen karşılıksızdır. Yaratıcının emri olduğu için karşılığı bu dünyada 
beklenmez. Fakat bu karşılıksızlık anlamı verginin karşılıksız olması ile karıştırılmamalıdır. 
Verginin karşılıksız olması, adem-i tahsis ilkesinin bir gereğidir, mukabilinde muayyen bir 
hizmetin beklenmemesidir.  
 
2.5. Gelir Etkisi ve Tarafsızlığı Açısından 
Vergilendirme politikası çalışma güdüsünü iki şekilde etkiler. Vergide bir birimlik artış, 
mükellefi daha fazla kazanmak veya mevcut gelirini muhafaza etmek için çalışma mesaisini 
arttırmaya sevk eder ki buna verginin gelir etkisi denir (Edizdoğan ve Çelikkaya, 2010:128). 
İkinci durum ikame etkisidir ki, mükellef çalışmak yerine boş vakti ikame eder. Bu iki etki 
kamu ekonomisinde, hassas bir zemin üzerine oturmuştur.    
Zekât ise; birikmiş net değer üzerinden alınan cebri bir uygulama olduğu için, parayı elde 
tutma güdüsünü azaltan, yatırım harcamalarını arttıran bir etkiye sahiptir. Zekâtın işlerlik 
kazandığı bir  toplumda, yastık altı tabir edilen tasarrufların piyasaya dâhil olacağından hiç 
kuşku yoktur. Çünkü zekât atıl birikimi ve serveti konu edinir. Tasarruf ve yatırım arasındaki 
ilişkiyi olumlu yönde etkiler. İslam hukukunda, sermaye malları için zekât mevzu bahis 
değildir. Sermaye malları ise üretim ve yatırıma kuvvet verdiğinden, zekât müessesesi ile 
korunmuştur. Zekât bu yönü ile yatırımın önünü açmakta, insanların birikimlerini ya bizzat ya 
da hisseli olarak yatırıma aktarmalarını sağlamaktadır. 
Diğer taraftan zekât, insanların üretim kararını negatif yönde etkileyecek kadar yüksek 
oranlarda değildir. Zira bazı vergilerin oranları yüksek olduğu için, tarafsızlığını yitirmekte, 
insanların üretim ve yatırım kararlarını negatif yönlü etkilemektedirler. Zekât taze maldan 
onda bir, hayvandan kırkta bir olmak üzere, mükellef açısından makul oranlara sahiptir 
(Nursi, 1992:315). Bu açıdan bakıldığında, zekât vergiye nazaran daha tarafsızdır. 
 
3. Literatür Taraması 
Türkiye'de zekâtın dini ve fıkhi yönünü irdeleyen bir çok çalışmaya ulaşılmıştır. Bu 
çalışmanın konusu ile ilgili dikkat çeken çalışmalardan birisi (Zaim, 1987:210), yaklaşık otuz 
yıl önce yapılmış vakıfların makro ekonomik etkileri konulu bir çalışmadır. Bu çalışmanın 
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doğrudan zekâtı konu edinen tarafından ziyade, vakıf bünyesinde yer alan tüm yardımların 
milli ekonomiye katkıları incelenmiştir. Özellikle, yoksulların hayat standardının 
iyileştirilmesi, gelirin yeniden dağıtılması ve sosyal yapıyı iyileştirme konuları vakıflara 
yapılan bağış ve yardımlar çerçevesinde tahlil edilmiştir. Hususan zekâta ve ekonomiye 
etkisine değinilmemiştir. 2006 yılında Sabancı Üniversitesi bünyesinde yapılan başka bir 
araştırmada (Çarkoğlu, 2006:81-159), bireysel bağışların vakıf gelirleri içindeki kalemleri ayrı 
ayrı anlatılmıştır. Zekât konusuna kısmen değinilmiş, vakıf toplam gelirlerinin 2006 yılı 
itibarı ile sadece %10 'unu zekâtların oluşturduğu tespit edilmiştir.  
Önemli ve bu çalışmaya bazı alanlarda yol gösterecek bir çalışma da (Kılıç ve Çetinkaya, 
2012:93-114) Türkiye'de sosyal yardım sistemi hakkında yapılmıştır. Sadece zekât müessesesi 
değil diğer yardım araçları için de tavsiye niteliği taşıyan bu araştırma, zekât verenlere vergi 
muafiyeti uygulanması, halkın bilinçlendirilmesi ve fakirlerin birebir gözetilmesi 
önerilmektedir. Ancak bu çalışmada bu öneriler saha araştırması ile güçlendirilmemiştir. 2015 
yılında yapılan makale çalışmasında ise (İpek, 2015:145-162), zekâtın zengin ve fakir 
arasında oluşabilecek gerilim riskini azalttığı ve emniyet subabı vazifesi görebileceği 
vurgulanmıştır. Dolayısı ile bu çalışma daha çok zekâtın sosyal yansımalarını konu edinmiş, 
ekonomik etkilerini irdelememiştir.  
Zekât ile verginin mukayese edildiği bir çalışma da (Candan, 2007:235-245) İbn-ı Haldun'un 
kamu maliyesindeki görüşlerini anlatan bir makaledir. Orada, zekât verginin yerine 
geçemeyeceği, devletin lüks tüketimi artacağı için zekât, cizye ve haracın yetersiz kalacağı ve 
yeni vergilerin ihdas edileceğinden bahsedilmiştir. Hayırseverliğin Türkiye'deki politik 
yansıması ile ilgili başka bir makalede, zekâta kelime aralarında değinilmiş, bir noktada vergi 
ile mukayesesi yapılmıştır (Koçal, 2014:211-224). Yine eski dönemin politikacılarından 
Necmettin Erbakan'ın İslam ekonomisinde adil düzen anlayışında zekâtın yeri bir çalışmada 
mütalaa edilmiştir (Ersin ve Yıldırım, 2015:143-173). Görüleceği üzere Türkiye'de yapılan 
çalışmalar, zekâtın daha çok sosyal yönlerini irdelemiş, ekonomik etkilerini daha zayıf ele 
almış, zekâtın gelir dağılımındaki adaleti sağlamadaki etkisini ölçen bir araştırmaya 
rastlanılmamıştır. Sadece zekâtın makro ekonomik olumlu etkileri olacağı dikkate sunulmuş, 
ancak özellikle zekâtın gelir dağılımındaki rolünü analiz eden ve konu edinen bir çalışma 
bulunamamıştır.          
Uluslararası literatürün, yerli kaynaklara nispeten daha zengin içeriğe sahip olduğu 
görülmüştür. Zekât uygulaması Müslüman toplumlarda görülen bir mükellefiyettir. Gayri 
Müslim toplumlarda zekât müessesesi zaten bulunmamaktadır. Bu çerçevede, bu 
mükellefiyetin iki ayrı uygulama şekli bulunmaktadır. İlki, İslami esaslara göre yönetilen ülke 
modeli ki, bu ülkelerde zekât devletin takibinde vergi gibi zorunlu bir uygulamadır. Bunun 
yanında, İslami esaslara göre yönetilmeyen Türkiye gibi halkın çoğunun Müslüman olduğu 
ülkelerde ise uygulama ihtiyaridir. Devlet eliyle yapılsa da vergi gibi zorunlu değil, kişilerin 
inisiyatifine bırakılmıştır.  
Yurt dışında yapılan çalışmalar, genellikle Malezya kaynaklıdır. Hatta en ayrıntılı, içerik 
bakımından en zengin tez ve makalelerin menşei bu ülkedir. Malezya federal anayasal 
monarşiye dayalı parlamenter demokrasi sistemiyle yönetilmektedir.5 Malezya sahip olduğu 
etnik gruplar ve kültürler kadar din bakımından da bütün bir ülke değildir. Malezya'da en 
önemli din, halkın yarıdan fazlasının inandığı Müslümanlık olmakla birlikte ikinci büyük 
din Budizm'dir. Müslüman halkın yaşadığı bazı eyaletlerde, yönetim İslami kaidelere göredir. 

                                                           
5 https://tr.wikipedia.org/wiki/Malezya 
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Ne tam anlamıyla İslami esasları benimsemiş bir ülke ne de İslami yaşayıştan vazgeçmek 
isteyen, bu yönüyle Türkiye'ye çok benzeyen bir ülkedir. Zekât müessesesi Malezya'da 
devletin sistemleştirdiği bir yapıya sahiptir. 2012 yılında Malezya'da yapılan bir çalışmada 
(Nadzri ve diğerleri, 2012:61-72), zekâtın fakirliği azaltmasındaki rolü mercek altına 
alınmıştır. Zekât İslam hukukuna göre uygulanmaktadır. Bu makalede gelir dağılımındaki 
adalet hakkında bir ölçüm bulunmamaktadır. 
Yine aynı yıl Endonezya'da yapılan bir sempozyumda, Malezya'da 1970-2009 yılları arasında, 
zekâtın Müslümanlar arasında ekonomik eşitsizliği minimize etmedeki rolü konusunda bir ön 
çalışma yapılmıştır (Othman, Azhana, ve Abd Halim Mohd Noor, 2012:1208-1222). 
Toplanan zekâtın %23'lük bir kısmının dağıtılmadığı tespit edilmiştir. Bu durumun gelir 
dağılımındaki adaleti sağlamada olumsuz etkisinin olacağından söz edilmiştir. Bir vaka 
çalışması 2008 yılında Endonezya'da yapılmış, zekâtın köylülüğü güçlendirmedeki rolünü 
ölçmek için köylüler üzerinde araştırma yapılmıştır (Muhtada, 2008:289). Bazı eyaletlerde 
Gini katsayıları da verilmiştir. 
2006 yılında yazılan bir doktora tezinde, Malezya'nın bir eyaletinde zekât toplandıktan ve 
dağıtıldıktan sonra Lorenz eğrisi oluşturulmuş ve Gini katsayısı hesaplanmıştır. Zira orada 
zekât bir fonda toplanmak suretiyle, halka dağıtılmaktadır (Patmawati, 2006:220). 2014 
yılında bu doktora tezine çok benzeyen bir makalede, Gini katsayısı ve Lorenz eğrisi ile gelir 
dağılımındaki adalet ölçülmüştür (Joharia ve diğerleri, 2014:43-56). Yine Malezya'da kırsal 
ve kentsel kalkınmada zekâtın rolü konulu bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, yoksulluğun 
önüne geçilmesinde zekât müessesesinin rolü irdelenmiştir (Johari ve Fuadah, 2014:42). 
Maliye politikası araçlarından olan vergi ile devlet gelir dağılımındaki adaleti temin etmeğe 
çalışmaktadır. Zekâtın bu anlamdaki rolünü vergi ile kıyas eden bir çalışmada, zekât verginin 
yerini tutabilir mi diye bir araştırma yapılmıştır (Yusoff, ve Mohammed, 2006:117-145). 

Literatür tarandığında, zekât ekonomisi ağırlıklı kaynakların çok fazla olmadığı görülmüştür. 
Bu çalışmanın, zekâtın hem sosyal hem de ekonomik etkilerini konu edinmesi, gelir 
dağılımındaki adaleti sağlamadaki etkisinin Gini katsayısı ile ölçülmesi ve Türkiye gibi dini 
esasların ihtiyari olduğu bir ülkede olması noktalarından özgün bir niteliğe sahip olduğu 
düşünülmektedir.  

4. Örneklem Veri Toplama Yöntemi ve Araçları  
Zekât müessesesi Müslüman Toplumlarda oldukça yaygın bir uygulamadır. Aynı zamanda 
zekât, Müslümanların belirli ekonomik şartlar gerçekleştiğinde yapmakla yükümlü olduğu bir 
görevdir. Buna karşın toplumda zekât ile ilgili farkındalığın yeterli düzeyde olmadığı 
görülmektedir.(Khouj, 201:277-305) Bu sebeple çalışmada anket yöntemi ile toplumun zekât 
ve gelir dağılımı ile ilgili algı ve düşünceleri ölçülmüştür. Veriler kolayda örnekleme yoluyla 
Uşak, Manisa ve Çanakkale illerinden rastgele seçilen ve anket formunu doldurmayı kabul 
eden katılımcılardan elde edilmiştir. 250 anket formu dağıtılmış olup bunlardan 220 tanesi 
katılımcılar tarafından doldurulmuştur. Anket doldurması teklif edilen kişilerin %88’i 
katılımcı olmayı kabul etmiştir. 
Anket formu iki bölümden oluşmakta olup, ilk bölümde toplam on soru bulunmaktadır. İlk üç 
soru katılımcıların yaş, mesleki durum ve ortalama aylık gelir gibi demografik özelliklerini 
belirlemeye yönelik iken, sonraki yedi soru ise katılımcıların zekât verme yükümlülüğüne 
sahip olup olmadığını tespit etmeye yöneliktir. Bu sorular katılımcılar arasındaki gelir 
dağılımdaki adaleti Gini katsayısı ile hesaplamak için kullanılmıştır. Anketin ikinci 
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bölümünde ise sekiz madde bulunmaktadır. Anketin ikinci kısmındaki sekiz soru ile 
katılımcıların; gelir adaletsizliği algıları, sosyal politikaların yeterliliği, toplumun zekât verme 
konusunda teşvikinin gerekli olup olmadığı, zekâta muhtaç olduğu tespit edilen kişilerin zekât 
mükelleflerine bildirilmesi ihtiyacı, zekât verilmesinin zekâta muhtaç ve zekât ile yükümlü 
arasında köprü görevi görüp görmediğinin tespiti, gelir dağılımındaki adaleti sağlamada 
zekâta duyulan güven, şeffaf bir zekât sistemine duyulan ihtiyaç ve zekât almaya muhtaç 
kişilerin doğru tespit edilmesi durumunda zekât vermekle mükellef kişilerin zekât verme 
niyeti ile ilgili bilgiler tespit edilmiştir. Anket formunun ikinci kısmındaki maddeler 5'li 
Likert Tipi olup, "Kesinlikle katılmıyorum" 1, "Katılmıyorum" 2, "Fikrim yok" 3, 
"Katılıyorum" 4 ve "Kesinlikle katılıyorum" 5 olarak kodlanmıştır. Toplanan verilerin 
analizinde ve hesaplamalarda SPSS 20 paket programı ve Microsoft Excel 2007 
kullanılmıştır. 

5. Bulgular 
Tablo 1’de katılımcıların demografik özelliklerine ait bilgiler bulunmaktadır. Buna göre 
katılımcıların %60,5'i 35-54 yaşı arasındadır.  %19''u 15-34 yaş aralığındadır. 70 ve üzeri 
katılımcıların çok az bir kısmını teşkil etmektedir. 212 katılımcıdan 73 tanesi (%34,4) tacirdir. 
Taciri sırasıyla, işçi ve memur takip etmektedir. Anket formu daha çok, zekât verebileceği 
düşünülen kişilere dağıtıldığı için, katılımcıların %38,2'sinin gelir düzeyleri 2000-3500 
aralığındadır. % 10'unun aylık geliri 3500 TL'den fazladır. Katılımcıların sadece %20'sinin 
gelirleri 1.000 TL'nin altındadır. 

Tablo 1: Yaş, Meslek, Gelir Sıklık Dağılımı 
Yaş Sayı % Meslek Sayı % Gelir 

(TL) 
Sayı % 

15-34 39 19,0 Tacir 73 34,
4 

0-399 12 5,8 

35-44 68 33,2 Çiftçi 27 12,
7 

400-999 30 14,
5 

45-54 56 27,3 Memur 37 17,
5 

1.000-
1.999 

65 31,
4 

55-69 35 17,1 İşçi 41 19,
3 

2.000-
3.500 

79 38,
2 

>70 7 3,4 Diğerle
ri 

34 16,
0 

>3.500 21 10,
1 

Cevapsı
z 

15 7,5 Cevapsı
z 

8 3,6 Cevapsız 13 6,0 

Toplam 220 100,
0 

Toplam 220 100
,0 

Toplam 220 100
,0 

 
 Tablo 2'de katılımcıların %57’sinin yaşadıkları toplumda bireyler arasında gelir 
adaletsizliği olduğunu düşündüğü görülmektedir. Yaklaşık %30,4'lük bir kısmı ise bu ifadeye 
katılmadıklarını belirtmişlerdir. Buna karşın katılımcıların %12,6’sı ise fikri olmadığını 
belirtmiştir.  
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Tablo 2: Gelir Adaletsizliği Algısı 
Bulunduğum yerleşim yerinde, bireyler arasında 
gelir eşitsizliği vardır. 

Frekan
s 

Dağılı
mı 

Yüzde 
% 

Kesinlikle katılmıyorum. 24 11,2 
Katılmıyorum. 41 19,2 
Fikrim yok. 27 12,6 
Katılıyorum. 66 30,8 
Kesinlikle katılıyorum. 56 26,2 
Toplam 214 100,0 

 
Tablo 3'e bakıldığında, devletin gelir dağılımındaki adaleti sağlamak için uyguladığı 
politikaların yeterli olup olmadığına yönelik dağılıma ait bulgular bulunmaktadır. 
Katılımcıların %67,4'ünün uygulanan politikaların yetersiz olduğunu düşündükleri 
görülmektedir. %17,2'si de uygulanan politikaların yeterli olduğunu düşünmektedir. Önemli 
bir kısım katılımcı da yapılan maddi desteklerin, toplumun tamamına yayılmadığını 
düşünmektedir. 
 
Tablo 3: Sosyal Politikaların Yeterli Düzeyde Olmayışı 
Yardım politikaları, gelir dağılımındaki adaleti 
sağlamada yeterli değildir. 

Frekan
s 

Dağılı
mı 

Yüzde 
% 

Kesinlikle katılmıyorum. 14 6,7 
Katılmıyorum. 22 10,5 
Fikrim yok. 32 15,3 
Katılıyorum. 91 43,5 
Kesinlikle katılıyorum. 50 23,9 
Toplam 209 100,0 

   
Tablo 4'te katılımcıların yaklaşık %75'inin zenginlerin fakirlere yardım etmeleri konusunda 
teşvike ihtiyaç bulunduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların %10’u fikrinin olmadığını 
söylerken yaklaşık %15’i ise katılmadıklarını belirtmiştir.  
 
Tablo 4: Toplumun Zekât Verme Konusunda Teşvikinin Gerekliliği 
Toplumda zenginler, fakirlere yardım etmeleri 
konusunda teşvik edilmelidir. 

Frekans 
Dağılım

ı 

Yüzde 
% 

Kesinlikle katılmıyorum. 12 5,7 
Katılmıyorum. 20 9,5 
Fikrim yok. 21 10,0 
Katılıyorum. 76 36,0 
Kesinlikle katılıyorum. 82 38,9 
Toplam 211 100,0 
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Tablo 5’da ise katılımcıların %75,3’ü zekâta muhtaç kişilerin tespitinde araştırma ve 
bilgilendirmeye ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir. Buna karşın katılımcıların %13,8’i 
katılmadıklarını belirtmişlerdir.  
 
Tablo 5: Zekâta Muhtaç Kişilerin Tespiti 
Zekâta muhtaç kişilerin tespitinde araştırma ve 
bilgilendirmeye ihtiyaç vardır. 

Frekans 
Dağılımı 

Yüzde         
% 

Kesinlikle katılmıyorum. 14 6,7 
Katılmıyorum. 15 7,1 
Fikrim yok. 23 11,0 
Katılıyorum. 94 44,8 
Kesinlikle katılıyorum. 64 30,5 
Toplam 210 100,0 
 
Tablo 6'da katılımcıların %80,5’i zekâtın, işlerlik kazanmasıyla köprü vazifesi göreceğine 
inanmaktadırlar. Buna karşın katılımcılardan %9,8'i fikrinin olmadığını, geriye kalanlar ise 
katılmadıklarını belirtmişlerdir. 
 
Tablo 6: Zekâtın, Zengin ve Fakir Arasında Köprü Oluşu 
Zekât zenginle fakir arasında çok önemli bir 
köprü vazifesini görebilir. 

Frekans 
Dağılımı 

Yüzd
e         

% 
Kesinlikle katılmıyorum. 6 2,9 
Katılmıyorum. 14 6,8 
Fikrim yok. 20 9,8 
Katılıyorum. 94 45,9 
Kesinlikle katılıyorum. 71 34,6 
Toplam 205 100,

0 
 
Tablo 7’de katılımcıların %71,2'sinin zekât müessesesinin gelir dağılımındaki adaleti 

sağlayabileceğine inandıklarını göstermektedir. Katılımcıların %15,4’ü katılmadıklarını, diğer 
geriye kalanlar ise fikirlerinin olmadığını beyan etmişlerdir.  

 
Tablo 7: Gelir Dağılımındaki Adaleti Sağlamada Zekâta Güven 
Zekât, gelir dağılımındaki adaleti sağlamada en 
önemli müessesedir. 

Frekans 
Dağılım

ı 

Yüzd
e           

% 
Kesinlikle katılmıyorum. 12 5,8 
Katılmıyorum. 20 9,6 
Fikrim yok. 28 13,5 
Katılıyorum. 83 39,9 
Kesinlikle katılıyorum. 65 31,3 
Toplam 208 100,
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0 
 
Tablo 8'de katılımcıların %80,1'inin zekâta muhtaç kişileri bilmeleri durumunda zekât 

vermekte tereddüt etmeyeceğini belirtmişlerdir. Katılımcıların %10,2'si ise fakir bulsalar dahi 
zekât vermeyeceklerini belirtmişlerdir.  

 
Tablo 8: Gerçek Muhtaçlara Ulaşıldığında 
Hakiki anlamda fakir ve muhtaç olan kişileri 
bulursam, zekât vermekte tereddüt 
göstermem. 

Frekans 
Dağılım

ı 

Yüzde         
% 

Kesinlikle katılmıyorum. 5 2,4 
Katılmıyorum. 21 10,0 
Fikrim yok. 18 8,6 
Katılıyorum. 93 44,5 
Kesinlikle katılıyorum. 72 34,4 
Toplam 209 100,0 

 
Tablo 9'da katılımcıların %69,8'i şeffaf, güvenilir ve verdikleri zekâtın nereye gittiğini 

bilecekleri bir sisteme olan ihtiyaçlarını dile getirmişlerdir. Eğer böyle bir sistem kurulursa, 
zekâtlarını hemen verebileceklerini belirtmişlerdir. Bu son tablo zekât müessesesinin işlerlik 
kazanmasındaki önemli bir engelin aşılması gerektiğini göstermektedir. 
 
Tablo 9: Şeffaf Bir Zekât Sistemine Duyulan İhtiyaç 
Güvenilir, şeffaf ve verdiğim zekâtın tam 
olarak kimlere gittiğini garanti eden bir sistem 
olsa üzerime düşen zekâtı hemen veririm. 

Frekan
s 

Dağılı
mı 

Yüzde          
% 

Kesinlikle katılmıyorum. 11 5,2 
Katılmıyorum. 25 11,8 
Fikrim yok. 28 13,2 
Katılıyorum. 87 41,0 
Kesinlikle katılıyorum. 61 28,8 
Toplam 212 100,0 

 
5.1. Gini Katsayısı 
Gelir dağılımındaki adaleti ölçmek için tek ölçü Gini katsayısı değildir. Bunun yanında; 
Pareto Katsayısı, Değişim Aralığı, Aralık Ölçüsü, Göreli Ortalama Sapma, Standart Sapma, 
Varyans, Logaritmik Varyans, Değişim Katsayısı ve Atkinson eşitsizlik ölçüleri de 
kullanılmaktadır (Doğan ve Tek, 2007:93-119). Ancak en çok kullanılan ve genel kabul 
görmüş ölçü Gini katsayısıdır. Gini, Lorenz eğrisine bağlı olup Lorenz Eğrisi ile köşegen 
arasında kalan alanın, köşegenin altında kalan toplam alana oranına eşit olan, 0 ile 1 arasında 
bulunan bir katsayıdır (Doğan ve Tek, 2007 :93-119).  Gini katsayısı Lorenz eğrisi ile 90 
dereceli açının açı ortayı arasında kalan alanın, dik üçgen alanına bölünmesiyle bulunur 
(Kızıltan ve Çubukçu, 2005:665-674). 45 derecelik doğru ile gelir dağılımının durumunu 
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ifade eden eğrinin arasında kalan (A) alanı, tüm üçgenin alanına (A+B) alanına oranlanması 
Gini katsayısını (G) verir.  Yani G= (A) / (A+B)' dır.  
 
Şekil 1'de, ankete katılanların belirttikleri aylık hane halkı gelirlerine göre Lorenz eğrisi 
oluşturulmuştur. Dikey eksende yüzdesel gelir, yatay eksende nüfus verileri vardır. Gelir ve 
nüfus, beş grupta incelenmiştir. Ankete katılanların toplam sayısı (nüfus) %20'lik dilimlere 
bölünürken, aylık hane halkı toplam gelirleri de yüzdesel olarak beş dilimde ifade edilmiştir. 
Şekilde mavi renkli doğru üzerindeki her noktada gelir, tam adaletle dağılmıştır. Gini 
katsayısı doğrunun tüm noktalarında "0" dır. Kırmızı renkle gösterilen eğri üzerindeki her 
noktada gelir dağılımında adaletsizlik vardır. Gini katsayısı "1"e yakınlaşmaktadır. Katsayı 
"0"a yakınlaştıkça adalet artmakta olup, "1"e yaklaştıkça adalet azalmaktadır. 
 
 

 
        Şekil 1: Lorenz Eğrisi (Birincil Gelir Dağılımı) 
 
G= (A) / (A+B)  formülünden hareketle, katılımcıların aylık hane halkı birincil gelir dağılımı 
hesaplanmıştır. Tablo 10'da nüfus %20'lik dilimlere ayrılmış olup,  katılımcıların belirttikleri 
gelirlerinin ortalamaları beş dilimde ifade edilmiştir. Örneklem içindeki Gini katsayısı 0,20 
olarak hesaplanmıştır. Bu oran dünya ortalamalarının çok altındadır. Türkiye'de ise bu oran 
2014 yılı sonu itibarı ile 0,40 seviyelerindedir.6  Örneklemin Gini katsayısı gerçeklikten uzak 
görünse de bu çalışmada amaçlanan, katsayının kaç olduğundan ziyade, zekâtın Gini 
katsayısındaki etkisini ölçmektir. 
 
Tablo 10: Birincil Gelir Dağılımı 
Nüfus     

% 
Gelir         
TL 

Geli
r            

% 

Gelir           
Kümüla

tif 

Lorenz 
Eğrisi                   

B Bölgesi 

Lorenz 
Eğrisi                   

A 
Bölgesi 

Gini 
Katsayıs

ı 
(A/A+B) 

20    
553.16 

5 0.0541 0.0015 0.4984  

                                                           
6 http://www.mahfiegilmez.com/p/gostergeler.html 
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20 1.479.9
9 

15 0.1990 0.0183 0.48165  

20 2.005.4
5 

20 0.3953 0.0933 0.40668  

20 2.749.5
0 

27 0.6644 0.2022 0.29777  

20 3.428.2
3 

33 1 0.0844 0.41557  

Topla
m 

 100 2.31288 0.3998 0.10012 0.20 
 

  
Anket formunun birinci bölümünde, katılımcıların zekâta konu olabilecek varlıklarını beyan 
etmeleri istenmiştir. Tablo 11'de, ankete katılan 220 kişiden 207'sinin aylık hane halkı 
gelirlerini beyan etmişlerdir. 13 katılımcı gelir hanesini boş bırakmıştır. Gelir durumları Tablo 
1'de kategorize edildiğinden Tablo 12'de ayrıca belirtilmemiştir. 12 kişinin aylık hane halkı 
gelirleri 400 TL'nin, 30 kişinin ise 1.000 TL'nin altındadır. 65 kişi 1.000-2.000 TL arasında, 
79 kişi 2.000-3.500 TL arasında, 21 kişi ise 3.500 TL üzerinde aylık gelire sahip 
bulunmaktadır. İlk 42 kişinin zekâta konu olan varlıkları bulunmamaktadır. Dolayısı ile ilk 42 
kişinin aylık ortalama gelirleri 1.000 TL'nin altında olması aynı zamanda zekâta konu olan 
varlıklarının bulunmaması, o kişilerin zekâta muhtaç kimseler olarak değerlendirilmelerine 
neden olmuştur. 3, 4 ve 5. gelir diliminde bulunan, 1.000 TL ve üzeri gelire sahip 
katılımcıların " Hakiki anlamda fakir ve muhtaç olan kişileri bulursam, zekât vermekte 
tereddüt göstermem." diye beyanda bulunmalarına istinaden,  vermeleri gereken zekât miktarı 
hesaplanmıştır. Hesaplanan miktar bahsi geçen nüfusun ilk %20'lik diliminde bulunan 40,6 
kişiye eşit miktarda dağıtılmıştır. Bu bilgiler ışığında ikincil gelir dağılımını gösteren Lorenz 
eğrisi 45 derecelik açıya sahip olan doğruya daha da yakınlaşmıştır. (Şekil 2) 
 

 
           Şekil 2: Lorenz Eğrisi (İkincil Gelir Dağılımı) 
 
Zekât mükellefiyeti bir yıllık olduğundan, hesaplanan zekât miktarı da bir yıllıktır. Bu miktar 
önce on iki aya, sonra 40,6 kişiye eşit bir şekilde taksim edilmiştir. Kişi başına düşen ortalama 
aylık zekât miktarı 260 TL'dir. Yani nüfusun ilk %20'lik kısmının hane halkı aylık gelirlerine 
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260 TL zekât transferi gerçekleşmiştir. Son hesaplamadan sonra Gini katsayısı 0,17'ye 
gerilemiştir. (Tablo 11) 
 
Tablo 11: İkincil Gelir Dağılımı - Gini Katsayısı 
Nüfus     

% 
Gelir         
TL 

Gelir            
% 

Yeni Gelir         
TL 

Lorenz 
Eğrisi                   

B Bölgesi 

Lorenz 
Eğrisi                   

A Bölgesi 

Gini 
Katsayısı 
(A/A+B) 

20 553.02 0.0541     813.02 0.0022 0.4977  

20 1479.98 0.14486 1.479.98 0.02148 0.4785  

20 2005.45 0.19629 2.005.45 0.09878 0.4012  

20 2749.50 0.26912 2.749.50 0.20667 0.2933  

20 3428.29 0.33556 3.428.29 0.08484 0.4151  

Toplam  1 1.0476.26 0.41403 0.0859 0.17 
 
 
SONUÇ 
Zekât; dini, fıkhi, sosyal boyutunun yanında, ekonomik yönlerinin de dikkate alınması 
gereken bir müessesedir. Zekâtın bazı özellikleri onu, din tabanlı diğer yardım çeşitlerinden 
ayırdığı gibi, devletin gelir dağılımındaki adaleti sağlamada kullandığı araçlardan da 
ayırmaktadır. Çünkü bu mükellefiyet, mahsus kimselerden alınıp mahsus kimselere verildiği 
için, kullanım alanı dardır. Diğer yardımlarda bu tahsis söz konusu olmadığı gibi, devletin 
gelir dağılımını sağlamada kullandığı verginin de adem-i tahsis özelliği vardır. Yani toplanan 
yardımlar ve vergiler her iş için kullanılabilirler. Ancak zekât Kur'an-ı Kerimin belirlediği 
sekiz tabakadan başka kimseye verilemez. Toplumun menfaati için kamu hizmeti niteliğinde 
sunulamaz. Zekât; zenginle fakir arasında bir köprü vazifesi görebilecek yapıya sahiptir. 
Çünkü veren yaratıcı tarafından emredildiği için verir, alan da minnet duygusunu hissetmez. 
Toplumsal dokuya zarar vermeden zenginle fakir arasındaki bağı kuvvetlendirir. 
 
Zekât, sadece gelir dağılımındaki adaleti teminle kalmaz, aynı zamanda ekonomik büyüme ve 
kalkınmaya da destek olur. Harcanabilir gelire etki eden zekât, harcama eğilimi çok yüksek 
olan tabakaya intikal ettiği için, harcanması daha kolay ve hızlı olur. Bu da ekonomiyi olumlu 
yönde etkiler, büyümeye katkı sağlar. Vergi gibi taraflı değildir. Yani üretici ve tüketicilerin 
kararlarını etkileme oranı vergiye göre çok düşüktür, yani tarafsızdır. Zekât oranları çok 
makul olduğundan, vergi gibi ikame etkisine yol açmaz. Bilakis yastık altı varlıkları konu 
edindiği için, üretimin önünü açar. 
Ne yazık ki zekât, toplumumuzda çok yaygın bir müessese olmadığı için, yukarıda sayılan 
etkilerin çoğuna sebep olamaz. Elbette yaygın olmayışının bazı sebepleri vardır. Ancak en 
önemlilerinin, asimetrik bilgi ve insanların yeteri kadar teşvik edilmemesi olarak söylenebilir. 
Bu iki engel kalkmadan zekâtın yaygınlaşması zor görünmektedir.  
Bu çalışmanın amacı; anket yöntemi kullanılarak, yukarıda sayılan iki engelin varlığını 
sınamak, insanların teşvik edildiğinde ve şeffaf, güvenilir bir zekât sistemi ile 
karşılaştıklarında zekâtlarını vermede gösterecekleri duyarlılığı ölçmek ve gelir dağılımındaki 
adaleti Gini katsayısıyla hesaplamaktır. 
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Bu amaç çerçevesinde 220 katılımcıya anket yöntemi uygulanmış, bazı demografik özellikleri 
tespit edilmiş ve sekiz soru ile zekât algıları ölçülmüştür. Frekans Analizi yardımıyla dokuz 
adet maddenin sıklık dağılımları incelenmiştir. Seçilen örneklemin önemli kısmının, gelir 
dağılımındaki adaletsizlikten haberdar ve rahatsız oldukları saptanmıştır. Uygulanan sosyal 
politikaların, tabana tam anlamıyla yayılmadığı görüşü hâkimdir. Katılımcılar, zekât hakkında 
toplumun bilinçlendirilmesi gerektiği, zenginlerin, fakirlerin imdadına zekât ile koşmaları 
noktasında teşvik edilmeleri gerektiği görüşü hakimdir. Bununla beraber katılımcılar fakirlere 
ulaşamakta zorlandıklarını ve bu yüzden zekât vermekte duyarsız davrandıklarını 
belirtmişlerdir.  
Eğer fakirler tespit edilip şeffaf güvenilir ve verilen zekâtın kimlere gittiğini temin eden bir 
sistem olursa, katılımcıların büyük çoğunluğu tereddüt göstermeden zekâtların vereceklerini 
belirtmişlerdir. Çalışmanın son kısmında ise, Gini katsayısı hesaplaması yapılmıştır. Sonuç 
olarak, ankete katılanlar arasında birincil gelir dağılımı ve ikincil gelir dağılımları 
hesaplanmıştır. Birincil gelir dağılımında Gini katsayısı 0,20 iken, ikincil gelir dağılımında 
0,17 olarak bulunmuştur. Bu çalışmaya göre zekâtın işlerlik kazanması ile katsayı 0,03 kadar 
yani % 15 oranında azalmış, gelir dağılımındaki adaleti sağlamadaki etkisi gösterilmiştir. 
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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE HARP VERGİSİ 
 

Cem Barlas ARSLAN 

 

Öz 

Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik ve siyasi olarak zor bir döneminde başlamıştır. 
Özellikle ekonomi, savaş öncesinde içinden çıkılmaz durumdadır. Artan askeri harcamaları karşılamak için 
borçlanma seçeneği tükenince vergi seçeneği tercih edilmiştir. Bu politikanın bir yansıması da Birinci Dünya 
Savaşı’nın hemen öncesinde kabul edilen ve seferberlik sonrasında kanunlaşan Harp Vergisi'dir (Tekalif-i 
Harbiye).  Harp Vergisi uygulaması, her ne kadar adı itibariyle bir vergi olsa da verginin bazı özelliklerini 
taşımadığı için daha ziyade mali bir yükümlülük, hatta bir anlamda iç borçlanma karakterine sahiptir. Harp 
Vergisi'nin özellikle muğlak bir düzenleme olduğu ve kanunların geriye yürümesine yönelik hukuki güvenlik 
ilkesini zedelediği ifade edilebilir. Ancak, fevkalade zamanlara fevkalade tedbirlere başvurulması, Harp Vergisi 
uygulamasının eksik ve hatalı yanlarını bir anlamda perdelemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Harp Vergisi, Vergileme İlkeleri, Kanunların Geriye Yürümesi, İç 
Borçlanma 

 

THE FIRST WORLD WAR AND THE WAR TAX 

Abstract 

The first World War started during the times when Ottoman Empire was facing serious difficulties both 
economically and politically. In particular, it was very  tough for Ottomans to overcome the economic 
downturn that they have encountered. In order to meet the increasing deficit in military spendings, taxing was 
opted since the Ottomans could no more go into debt. One of the outcomes of this decision was the War Tax 
(Tekalif-i Harbiye) which became a law just before the outbreak of the First World War. Although the practice 
of War Tax was called as “tax”, it failed to match the definition of taxing. It was more like a monetary liability 
or a domestic debt to be collected. It can be stated that the War Tax was an ambiguous practice in broad terms 
and it harmed the principle of non-retroactivity of laws. However, resorting to extraordinary measures for 
extraordinary times, missing the War Tax practice and a sense of the incorrect side curtains. 

Key Words: The First World War, War Tax, Principles of Taxation, Retroactivity of the Law, Domestic Debt 

Jel Code: K34 - H20 

 
Giriş 

Birinci Dünya Savaşı, özellikle de arşivler, Türkiye’de yeterince incelenmemiş ve ele 
alınmamıştır. Savaş ile ilgili olarak üzerine çalışma ve araştırma yapılan bazı olaylar ve askeri 
süreç dışında yerli literatür eksik bırakılmıştır. Nitekim bazı tarihçiler, Birinci Dünya 
Savaşı’na yönelik yazın ve araştırmaların Türkiye’de yetersiz olduğunu ifade etmektedirler. 
Oysa bu savaş; askeri, siyasi ve stratejik niteliği haricinde ekonomik ve sosyal açıdan da 
incelenmeye ve analiz edilmeye değerdir. Keza, dünya ilk defa böylesine çok katılımlı ve 
tarafların blok halinde olduğu bir savaş yaşamıştır.  

Birinci Dünya Savaşı, savaşa katılan ekonomileri olduğu kadar dünya ekonomisini de 
önemli ölçüde etkilemiştir. Nitekim savaştan yaklaşık on yıl kadar sonra, 1929 Büyük Buhran 
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ile karşı karşıya kalınmıştır. Gerek savaş öncesi dönemde gerekse savaş süresince, Osmanlı 
İmparatorluğu da ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşamış, savaşın finansmanı beraberinde önemli 
boyutlarda yoksulluk ve kıtlığı getirmiştir. Öte yandan, savaş döneminde finansman 
ihtiyacının bir kısmının vergi vb. yöntemlerle karşılanması, zaten bozulan vergi sistemini ve 
sisteme olan uyumu daha da kötü bir duruma sürüklemiştir.  

Balkan Savaşları ve sonrasında, savaşların ağır finansman yükünün karşılanmasında 
vergi politikaları tercih edilmiştir. Bu politikanın bir yansıması olarak 1912 yılında Harp 
Vergisi (Tekalif-i Harbiye) uygulamaya konulmuştur. Aynı şekilde, Birinci Dünya Savaşı'nın 
hemen öncesinde de ortaya çıkacak ihtiyaçlara binaen Harp Vergisi reformize edilerek tekrar 
uygulanmıştır. Bir anlamda Harp Vergisi, 1912 - 1918 yılları arasında olmak üzere altı yıl 
uygulanmıştır. 1914 yılında çıkarılan Harp Vergisi'nde, Kanun lafzı bakımından kapsamlı bir 
düzenleme yapılmamakla birlikte, uygulamada idareye / yürütmeye geniş yetkiler verilmiştir. 
Bu durum ise söz konusu vergide temel vergi ilkelerini zedeleyen uygulamaları ortaya 
çıkarmıştır. Ayrıca, Harp Vergisi geriye yürütülmek suretiyle de hukuki güvenlik ilkesini de 
zedelemiştir.   

 
Büyük Savaşa Giden Süreç 

Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu’nun Almanya ve Avusturya ile 
koalisyon halinde yer aldığı, Avrupa merkezli olmakla birlikte, üç kıtada cereyan eden bir 
savaş olmuştur. Birinci Dünya Savaşı,  konvansiyonel çatışmaların kolektif hale geldiği, 
küresel karakter taşıyan yıkıcı ve sonuçları itibariyle de yeniden yapılandırıcı bir savaştır. 
Nitekim, sivillerin doğrudan dâhil olduğu süreçte, özellikle Amerikan iç savaşı ve sonrasında 
meydana gelen savaşların tarz ve etkileri doğru ve de önemsenerek tahlil edilmiş olsaydı, 
dünya belki de böylesine büyük bir savaş ile karşı karşıya kalmamış olacaktı (Ortaylı, 2014: 
11). 

Birinci Dünya Savaşı, siyasi ve ekonomik olarak kötü bir durumda olan Osmanlı 
İmparatorluğu için tarifi imkânsız kayıplar ortaya çıkarmış, fakat milli mücadelenin de bir 
anlamda erken olgunlaşmasını sağlamıştır. İmparatorluğun savaşa girmesinde, her ne kadar 
İttihat ve Terakki Partisi'nin politik anlayış ve tercihleri etken olmuş görünse de geniş bir 
coğrafyayı etki alanına almış ve bünyesinde çeşitli milletleri barındırmış bir İmparatorluk 
için, aslında böylesine büyük bir savaşta yer almamak çok da mümkün gözükmemektedir. 
Yüzyıllardır süregelen fetih ve hükmetme anlayışı, İmparatorluk için bir anlamda 
kaybedilenlerin geri alınmasına vesile olabilecek bir savaşta tarafsız kalınmasına müsaade 
etmemiştir. Belki bu noktada tarihçilerin tartıştığı / tartışacağı husus Almanya ile taraf 
olunmasıdır. Ne var ki, dönemin siyasi yapısı, İmparatorluğu Almanya’nın yanında yer 
almaya doğru itmiştir. Keza, her savaşın veya her mücadelenin kazanan tarafı olduğu gibi 
kaybedeni de bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu ise savaşta kaybeden tarafta yer almıştır.   

Balkan Savaşları sonrasında, Osmanlı İmparatorluğu’nda ciddi bir özgüven bunalımı 
ortaya çıkmıştır. Bunalımdan çıkma çabası da savaşa girilmesinde etken olmuştur. Öte 
yandan, sanayi devrimi ile ortaya çıkan yenilikler, Avrupa’nın kendisine olan özgüvenini en 
üst seviyelere taşımış, bu özgüven savaş sonrasında hayal kırıklığına dönüşmüştür 
(Gündoğdu, 2014: 19).    
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Birinci Dünya Savaşı’nın hem katılan taraflara hem de diğer ülkelere önemli etkileri 
olmuştur. Bunlar arasında bilinen siyasi sonuçlar dışında; daha önce savaş görmeyen insanlar 
savaş ortamının içinde kalmışlar, ordular özellikle sayı bakımından büyümüşler, savaş öncesi 
ve sonrasında şehirler ciddi bir açlık ve kıtlığa düşmüşlerdir (Ortaylı, 2014: 13-14). Nitekim 
savaştan yaklaşık on yıl sonra dünya, tüm algı ve politikaları değiştirecek bir ekonomik krize 
girmiştir. Bir başka ifade ile büyük savaş, (başka etkenlerde olmakla birlikte) kısa bir süre 
sonra büyük bir ekonomik buhranı doğurmuştur.  

 
Savaş Öncesi Osmanlı Ekonomisi 

Geçmişte olduğu gibi Tanzimat sonrası dönemde de Osmanlı İmparatorluğu'nun 
ekonomiye ilişkin politika ve tasarımlarında siyasi ve askeri gelişmeler etkili olmuştur. 
İmparatorluğun son yüzyılında yaşanan savaşlar ve siyasi gerilimlerin yanında, tımar 
sisteminin bozulması ve vergi tahsilatında iltizam yönteminin giderek yaygınlaşması, varlıklı 
ve güçlü bir ayan hiyerarşisinin oluşmasına ve merkezi otoritenin zayıflamasına yol açmış, 
merkezi otoritenin üretim ve vergi tahsilatı üzerindeki kontrolünün azalması ise vergi 
gelirlerini düşürmüştür (Anbar, 2009: 34). Gelişmeler neticesinde, finansman ihtiyacı daha da 
artmış, yabancılardan ekonomik yardım almayı geleneklere aykırı ve onur kırıcı olarak kabul 
eden Osmanlı İmparatorluğu, fon ihtiyacını karşılamak için, öncelikle iç borçlanma 
yöntemlerine başvursa da, dış borç almadan ancak 1854 yılına kadar dayanabilmiştir (Anbar, 
2009: 35). Ne var ki ilk dış borçlanma ile Avrupa ticaret sermayesinin ardından Avrupa finans 
sermayesi de İmparatorluğa nüfuz etmiş ve ekonomiye hâkim olmaya başlamıştır (Anbar, 
2009: 35). 

İmparatorluğun son dönemlerinde, savaşların finansmanı önemli sorunlardan 
olmuştur. Artan askeri harcamaları ve bütçe açıklarını finanse etmek amacıyla dış 
borçlanmaya yoğun olarak başvurulmuş, toplam borç yükselmeye başlamış ve Birinci Dünya 
Savaşı öncesinde yıllık dış borç ödemesi bütçe gelirlerinin %40’ına ulaşmıştır (Pamuk, 2014: 
171). Devam eden süreçte ise borçlanma kaynakları savaş ortamıyla birlikte tıkanmış, 
finansman için vergi oranlarını artırmak ya da yeni vergiler ihdas etmek yoluna gidilmiştir. 
Savaş öncesinde vergi gelirlerinin büyük kısmı tarımdan elde edilmekte ve GSYH’nın %12’si 
dolaylarında bir hasılat sağlanmaktadır (Eldem, 1970: 243-303). Ancak, sistem bozuldukça 
vergilere karşı tepkiler de artmış, vergi hasılatı azalmış ve yeterli gelir elde edilememiştir. Söz 
konusu duruma, yıllardır süren siyasi ve ekonomik sıkıntıların ülkedeki vergi kapasitesini 
düşürmüş olması da neden olmuştur. Diğer bir olumsuz etken de savaş ile birlikte tarım ve 
sanayi kesiminde üretimin ciddi boyutlarda düşmesi, dış ticaretin daralmasıyla birlikte 
gümrük gelirlerinin azalmasıdır (Pamuk, 2009: 158). Özellikle 1915 yılından itibaren 
enflasyon artışlarına bağlı olarak nominal vergi gelirleri fiyat artışlarının gerisinde kalmış, 
savaş sonuna kadar fiyatlar savaşın hemen öncesine göre yaklaşık yirmi kat artmış, buna 
karşılık cari fiyatlarla devlet gelirleri savaş öncesi dönemin dahi altında kalmıştır (Pamuk, 
2014: 171) 

Savaş boyunca Avrupa’da olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu’nda da en önemli 
iktisadi politika sorunlarının başında şehirlerin ihtiyaçları ile iaşe tedarik ve dağıtımının adil 
olarak sağlanması gelmiştir (Pamuk, 2014: 169). Zaten ekonomisi bozuk olan İmparatorluk 
için bu sıkıntı daha da hissedilir olmuştur. Tarımsal işgücünün silah altına alınması üretimi 
önemli ölçüde düşürmüştür. Ayrıca, bir milyona yakın bir askeri gücün gıda vb. ihtiyaçlarının 
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karşılanmaya çalışılması da şehirlere yönelik tedarik sürecini aksatmıştır. Ortaya çıkan 
asayişsizlik ile gayri adil neticeler doğmuş, söz konusu dönemde karaborsa ve kaçakçılık 
artmış, artan fiyatlarla birlikte ekonomide enflasyonist bir döngü oluşmuştur.   

 
Seferberlik İlanı ve Harp Vergisi 

Ekonomik olarak zor durumda olan Osmanlı İmparatorluğu, Trablusgarp Savaşı 
sırasında bir de Balkan Savaşı ile karşı karşıya kalınca Trablusgarp Savaşı’nı bitirmiş ve tüm 
gücünü Balkan Savaşı’na yöneltmiş; bozulan mali yapı ve süregelen savaşlar, bir süre sonra 
Osmanlı yönetiminin olağandışı mali kaynaklar aramasına neden olmuştur (Avcı, 1995). Bu 
doğrultuda olağanüstü bir vergi olarak Harp Vergisi ilk defa, 8 Ekim 1912 tarihinde başlayan 
Balkan Savaşları'ndan kısa bir süre önce, 13 Ağustos 1912 (1328) tarihli dönemin Resmi 
Gazetesi Takvim-i Vekayi’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile olağanüstü harp 
masraflarını karşılamak için; 

 Bina ve temettü vergilerine %25 zam yapılmış,  
 Her türlü maaş ve yardımlardan 300 kuruşu muaf olmak üzere %3 vergi alınacağı 

belirtilmiş,  
 Askerlik için verilen bedel-i nakdi miktarı 10 lira artırılmış,  
 Tuz fiyatına 10 para zam yapılmış,  
 Rakı imalinde alınan vergi bir kat artırılmış,  
 Harcırahların miktarına göre %5 ve %10 tevkifat uygulanacağı belirtilmiştir (Maliye 

Bakanlığı, 1999: 1661).  

Teçhizat-ı Askeriye benzeri ek bir mükellefiyet biçiminde olan Harp Vergisi; bahsi 
geçen her tür gelir ve harcama üzerinden tahsil edilmiş ve I. Dünya savaşı sonuna kadar 
yürürlükte kalmıştır (Öner, 2005: 402).  

1914 yılına gelindiğinde, İmparatorluk bütçesinin, bir milyon kişiye yakın bir orduyu 
beslemesi ve savaşı devam ettirmesi mümkün gözükmemiştir. Durum böyle olunca savaşın 
finansmanı için geleneksel yöntemler haricinde olağan dışı yöntemlere başvurulmuş, devlet 
maaşların yarısını nakit öderken yarısı için memurlara borçlanmış, alacaklıların ödemeleri 
ertelenmiş, orduya gerekli malzeme için Harp Vergisi uygulaması tekrar gündeme 
getirilmiştir (Kopar, 2013: 146).  

Savaşın resmi olarak başlaması 28 Temmuz 1914 tarihine rastlamakla birlikte, 2 
Ağustos 1914 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu, Almanya ve Avusturya-Macaristan arasında 
üçlü bir ittifak anlaşması yapılmış ve 2 Ağustos gününü 3 Ağustos gününe bağlayan gece 
genel seferberlik ilan edilmiştir. Nitekim, daha önceden bir savaşın çıkacağını ve Osmanlı’nın 
da bunun dışında kalamayacağını anlayan / düşünen İttihat ve Terakki yönetimi, daha savaş 
başlamadan hatta seferberlik dahi ilân edilmeden ikinci bir Tekalif-i Harbiye Kanunu’nu 
çıkarmıştır (Avcı, 1995). Kanun, seferberlik öncesinde hazırlanıp kabul edilmiş ve 
seferberlikten sonra 9 Ağustos 1914 tarihli Takvim-i Vekayi’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.   

İlk kanun daha ayrıntılı düzenlenmekle birlikte, ikinci Tekalif-i Harbiye Kanunu, ilk 
kanuna göre daha soyut hükümler içermiştir. Ayrıca belirtmek gerekir ki; tüm bu ekonomik 
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önlemlere rağmen, savaşın finansmanı için borçlanmaya da gidilmiştir (Kopar, 2013: 146-
150).  

 
Kanun Üzerine Meclis Görüşmeleri 

Tekalif-i Harbiye Kanunu, dönemin uygulaması uyarınca, ilk önce Meclis-i 
Mebusan’da görüşülmüş, daha sonra da Meclis-i Ayan’a gelmiştir. Her iki Mecliste de kabul 
edilen Kanun, Padişah Mehmet Reşat’ın onayına sunulmuş ve neticede onaylanarak yürürlüğe 
girmiştir.   

 
Meclis-i Mebusan Görüşmeleri 

Tekalif-i Harbiye Kanunu, Meclis-i Mebusan’da ilk olarak 2 Haziran 1914 tarihinde 
görüşülmüştür. Meclis-i Mebusan görüşmelerinde Kanun üzerine bazı tartışmalar yaşanmıştır. 
Meclis bünyesinde Kanun ile ilgili tartışmalarda dikkat çeken önemli noktalar ise şöyledir:  

Görüşmeler sırasında Kanun üzerine ilk söz alan Kozan Mebusu Matyos Nalbandyan 
Efendi, “…Kendileri harbe gidiyorlar, hayvanlarını da, ailelerine bir medarı maişet 
bırakıyorlar. Sonra biz maişetlerine istinatgah olan hayvanlarını alıyoruz…” ifadeleriyle, 
kanunun hayvanların alınmasına yönelik tasarrufunu eleştirmiştir (www.tbmm.gov.tr, 2015). 
Öyle ki bu eleştiride savaşa gidenlerin geride kalan ailelerinin geçimlerini sağlayacak 
hayvanlara da el konulması adil bulunmamıştır (www.tbmm.gov.tr, 2015). Ayrıca, 
Nalbandyan Efendi; zahireye yönelik el koymayı ve emlak ile akar sahiplerine, diğer bir ifade 
ile serveti olanlara kanun ile yükümlülük getirilmemesini de eleştirmiş ve bir yükümlülük 
olacaksa herkesi kapsaması gerektiğini vurgulamıştır (www.tbmm.gov.tr, 2015). Bir anlamda 
verginin genellik ilkesine atıf yapılmıştır.  

Tartışmalarda dikkat çeken diğer bir eleştiri de Bursa Mebusu Ahmet Hamdi 
Efendi’den gelmiş ve kanunun adaletsiz durumuna yönelik olarak eleştirilerini; “…gerçi 
tediye edileceğinden bahsediliyor. Fakat ne suretle tediye edilecek, Devletin hangi borçlarına 
takdim edilecek, yahut hangisi tehir edilecek, o beyan edilmiyor. Bir de Ordunun keyfine 
bırakılıyor, istediği yerden, istediği kimseden alacak, istemediği kimseden almayacaktır. 
Burada adalet görülmüyor. Bunun için bu kanun, doğrudan doğruya eğer bundan sonra da 
devam edecek ise, adilane yapılsın.”  ifadeleriyle dile getirmiştir (www.tbmm.gov.tr, 2015).  

Biga Mebusu Kazım Bey ise daha önceki uygulamada önemli sorunların ve 
adaletsizliklerin olduğunu ve halkın ezildiğini vurgulamış ve keyfiyetten yakınmış, ayrıca 
Kanunun iyi yazılması gerektiğini ve açık ve anlaşılır kılınmasını ifade etmiştir 
(www.tbmm.gov.tr, 2015). Daha önce Konya’dan alınan hayvanların Selimiye Kışlasında 
teslimini eleştirmiş ve kimsenin o kadar yolu gelip hayvanlarını almasının mümkün 
olmadığını ve bir kısım hayvanın telef olduğu ya da ordu tarafından satıldığını belirtmiştir 
(www.tbmm.gov.tr, 2015).  

Bu gibi eleştirilerin yanı sıra Kanun ile ilgili olarak olumlu görüş bildiren mebuslar da 
olmuştur. Bu görüşlerden bazıları ise şöyledir: 

http://www.akademikbakis.org/
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Kerbela mebusu Nuri Bey Hükümetin olağanüstü bir zamanda uygulama için teklif 
ettiği kanunun normal olduğunu bu nedenle de eleştirilerin yersiz olduğunu ifade etmiştir 
(www.tbmm.gov.tr, 2015).  

Denizli Mebusu Mehmet Sadık Efendi de tartışmaların yersiz olduğunu ve Kanun’da 
bir sınıflama olmadığını ve gücü ve malı olan herkesten bu verginin alınacağını belirtmiştir 
(www.tbmm.gov.tr, 2015).  

Kengırı Mebusu Fazıl Berki Bey de Kanun’da bir sıkıntı olmadığını ancak 
komisyonların uygulamada itinalı davranması gerektiğini ve böylece gayrı adil bir durum 
ortaya çıkmayacağını belirtmiştir (www.tbmm.gov.tr, 2015).   

İlk oturumda madde oylamalarında uygulamaya yönelik müzakereler yapılmış, 
bununla birlikte Şam Mebusu Faris tarafından 4. maddenin düzeltilmesi  (“Mezkur fiyat 
cetveline göre bilhasap, esmam tasrih ve mal sandığından tediye edilecektir” biçiminde…) 
teklif edilmiş, madde tekrar ele alınması amacıyla encümene gönderilmiş ve kanun ikinci 
oturuma bırakılmıştır (www.tbmm.gov.tr, 2015). Kanun hakkında ikinci görüşme ise 21 
Haziran 1914 tarihinde yapılmış ve maddeler tekrar oylanmış olmakla birlikte, usule yönelik 
tartışmalar gerçekleşmiştir. Ayrıca Karahisarı Sahip Mebusu Salim alacakların aşara mahsup 
edilmesi yönündeki tadil isteğini ilk oturumda olduğu gibi tekrarlamış fakat teklifi kabul 
edilmemiştir. (www.tbmm.gov.tr, 2015). Nihayetinde de Kanun aynı gün Meclis-i 
Mebusan’da kabul edilmiştir. 

 
Meclis-i Ayan Görüşmeleri 

Tekalif-i Harbiye Kanun tezkeresi, 23 Haziran 1914 tarihinde Meclis-i Mebusan 
tarafından Meclis-i Ayan’a sevk edilmiş ve Meclis-i Ayan’ın 24 Haziran 1914 tarihli 
oturumunda gündeme alınmakla birlikte sadece ilgili (Maliye) encümene sevk işlemi 
gerçekleştirilmiştir (www.tbmm.gov.tr, 2015). Kanun esas itibariyle ise 2 Temmuz 1914 
Çarşamba günü yapılan oturumda gündeme alınmıştır. Bu kapsamda kanun maddeleri Meclis 
Başkanı Rıfat Bey tarafından tek tek okutulmuş ve herhangi bir söz alınmadığından 
maddelerin tek tek oylaması yapılmış ve Kanun Meclis-i Ayan tarafından da kabul edilmiştir 
(www.tbmm.gov.tr, 2015).  

 
Kanun Metni 

Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan’da kabul edilen Kanun, 14 Temmuz 1914 
tarihinde Padişah Mehmed Reşad tarafından onaylanmıştır. Ayrıca, ilgili dönemde Sadrazam 
Mehmet Sait (Paşa), Maliye Nazırı Cavit (Paşa), Dahiliye Nazırı Talat (Paşa) ve Harbiye 
Nazırı da Enver (Paşa)’dir. Kanun daha sonra Takvim-i Vekayi’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir1. Buna göre, Takvim-i Vekayi’de yayımlanan nihai kanun metni2 şöyledir:  

 
 

                                                           
1 6. Sene, 30 Ramazan 1332, Cumartesi, 9 Ağustos 1330, No: 1915 
2 Kanun metni aslından tarafımızca günümüz alfabesine çevrilmiştir.  
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TEKÂLİF-İ HARBİYENİN SURETİ TARHI HAKKINDA KANUN 
Madde 1. Seferberlik ilanı tarihinden itibaren tekâlif-i harbiye tarhının hangi mahallerde icra 
edileceği görülecek lüzum üzerine cihet-i askeriyece tayin olunacaktır.  
Madde 2. Tekâlif-i harbiye tarhı takrir (takarrür) eden mıntıkanın en büyük memurin-i 
mülkiye ve maliyesi ile cihet-i askeriyeden bir zat ve bulunamadığı takdirde o mıntıkanın 
jandarma kumandanından ve meclis-i idare ve belediyeden müntehap birer azadan mürekkep 
olarak her mahalde birer tekâlif-i harbiye komisyonu teşekkül edilecek ve bu komisyon 
ahalinin ihtiyacına kafi miktarın terkiyle üst tarafına vaziyet edecek ve vaziyet ettiği  
levazımata mukabil ashabına mazbata ita eyleyecektir.   
Madde 3. Tekâlif-i harbiye tarhının icrası emrolunan mıntıkanın en büyük mülkiye memuru 
derhal meclis-i idare ve belediye ve ticaret odası azalarından mürekkep bir komisyon teşkil ile 
o mevkiin rayicine göre her nev’i levazımata bir fiyat takdir ederek cetvelini tanzim ve zirini 
zatı mühürleriyle tasdik ederek hükûmet-i mahalliyye ita eyleyeceklerdir.  
Madde 4. Tüccar ve esnafa ve ahaliye verilecek mazbatalarda alınan levazımatın fiyatı 
mezkur fiyat cetveline göre bir hesap esman-i tasrih ve nihayet seferberlik hitamını takip eden 
sene bütçeye idhal tediye edilecektir. 
Madde 5. İş bu kanun tarihi neşrinden itibaren mer’i ala hükümdür. Bu nüsha Meclis-i 
Ayan‘ın zapt ceridesine havidir. 
Madde 6.  İş bu kanunun icrasına Harbiye, Dahiliye ve Maliye Nazırları memurdur (Kuva-i 
icraiyece 21 Sefer 1331 ve 17 Kanun-i Sani 1328 tarihinde tanzim ve muvakkaten mevkii 
tatbike vaz edilen iş bu layiha-i kanuniye 2 Temmuz 1330 tarihinde Meclis-i Umumiyyece 
tadilen kabul olunmuştur) 

Kanun metninde dikkat çeken hususlar şunlardır: Kanun’un yayım tarihi 9 Ağustos 
1914 (1330) olup, yürürlük maddesinde de belirtildiği üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girmesi gerekirken, Kanun ilk maddesi ile geriye yürütülmüş ve uygulama seferberlik ilanı ile 
eş zamanlı başlatılmıştır. Diğer taraftan, Kanun uyarınca el konulacak malların nitelik ve 
miktarları belirtilmemiştir. Bu noktada yetki, kurulacak komisyonlara verilmiştir. Gerek 
ordunun ihtiyacı gerekse halkın ihtiyacını belirleyecek makam, oluşturulacak komisyonlardır. 
Nitekim, bu gibi belirsizlikler uygulamada sorun ve uyumsuzluklara neden olmuştur. Oysa 
benzer bir nitelik taşıyan ve Milli Mücadele döneminde uygulanan Tekalif-i Milliye 
emirlerinde, el konulacak maddeler daha net ifadelerle ortaya konulmuştur.   

Tekalif-i Harbiye bir anlamda Tekalif-i Milliye ile benzerlik göstermektedir. Mustafa 
Kemal Paşa 7-8 Ağustos 1921 tarihlerinde uygulamaya koyduğu Tekâlif-i Milliye Emirleri ile 
topyekûn bir savaşı başlatmıştır (Ezer, 2014: 449). Tekalif-i Milliye emirleri ile cephe gerisi 
ikmali millete yaptırılmış, savaşın ortasında kalan siviller, ordu ve mücadele ile 
bütünleşmişlerdir (Ezer, 2014: 455). Bu mantık çerçevesinde benzer bir durum Tekalif-i 
Harbiye için de söylenebilir. Ancak, Tekalif-i Milliye emirleri yükümlülükleri daha net olarak 
belirlemiştir. Öte yandan her iki uygulamada da teorik olarak verginin bazı unsurları yer 
almamaktadır. Özellikle el konulan malların geri ödenmesi hususu, verginin karşılıksız olarak 
alınması özelliğini geri plana itmektedir. Bu anlamda kanımızca her iki uygulamada birer 
vergiden ziyade cebri unsurlar taşıyan ayni olarak alınan bir nevi iç borçlanma niteliğindedir. 
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Bununla birlikte Tekalif-i Harbiye vergi adı altında uygulamaya konulduğundan genel olarak 
vergi ilkeleri kapsamında bir değerlendirme yapılabileceği kanaatindeyiz.  

 
Kanunilik ve Hukuki Güvenlik İlkeleri Açısından Harp Vergisi 

Vergi ilkeleri ilk olarak A. Smith tarafından ortaya atılmış olup3, vergilemede 
uygulanacak kurallar ile vergilemeye hâkim olması gereken esasları belirleyen ve 
vergilemenin çerçevesini çizen teorik kavramlardır (Erduran ve Arslan, 2012: 22). A. Smith 
haricinde; A. Wagner, F. Neumark, H. Haller gibi bilim adamlarının da vergileme ilkelerine 
yönelik çalışmaları olmuştur4. Esas itibariyle tüm vergileme ilkeleri ortak bir payda ile 
günümüz çağdaş vergi ilkelerini oluşturmuştur. Söz konusu ilkelerden bir kısmı 
kendiliğinden, de facto olarak ortaya çıkmış, bir kısmı ise başarılı bir vergi uygulaması için 
bilinçli olarak geliştirilmiştir (Erduran ve Arslan, 2012: 22). 

Harp Vergisi'ni salt vergileme ilkeleri açısından değerlendirmek, bazı açılardan doğru 
yorum yapılmasına engel olabilecektir. Öncelikle bu Kanun ile konulan mali yükümlülük, 
verginin tüm özelliklerini taşımamaktadır. Öte yandan ilgili dönemde her ne kadar vergi 
ilkeleri ortaya çıkmış ve dikkate alınır olsa da Osmanlı Vergi Sistemi ilkesel bir karakter 
taşımamakta, mali amaçlara hizmet eder bir görüntü sergilemektedir. Kanun’un çıktığı 
dönemin olağanüstü şartları ve belirttiğimiz diğer durumlar da dikkate alındığında, 
uygulamada; adalet, belirlilik, uygunluk gibi modern maliyeye de intikal etmiş ilkelerin 
aranması kanımızca doğru olmayacaktır. Buna karşın, ilgili dönemde bir Anayasa’nın olduğu 
ve hukuka ulaşma çabalarının bulunduğu dikkate alındığında, Harp Vergisi'nin vergilemenin 
kanunilik ilkesi bakımından değerlendirmek mümkündür.  

Öncelikle belirtmek gerekir ki, vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin kanunla 
konulup kanunla alınması, anayasal olarak güvence altına alınmış ve hukuki güvenlik 
ilkesinin bir gereği olarak tatbik edilmiştir. Keza, Magna Carta’dan Fransız İhtilali’ne kadar 
dünya siyasi ve sosyal tarihine yön vermiş büyük olay ve oluşumlarda, vergilerin ve 
vergilemenin payı bulunmaktadır. Aynı şekilde Osmanlı İmparatorluğu’nda da vergi sistemi 
her daim siyasi ve ekonomik olarak etkin ve belirleyici olmuştur.  

İlgili döneme ilişkin temel hukuki metin Kanun-i Esasi olup vergi ve benzeri 
yükümlülüklere ilişkin hüküm 25. maddede yer almaktadır. Buna göre; “Bir Kanuna müstenin 
olmadıkça vergi ve rüsumat namı ile namı aherle hiç kimseden bir akçe alınamaz” denilerek, 
verginin kanuniliği ilkesine vurgu yapılmış ve kanunsuz vergi olmayacağı anayasal güvence 
altına alınmıştır. Ancak, konumuz açısından Kanun-i Esasi'nin 24. maddesi dikkate değer olup 
maddede; müsadere, cereme ve angaryanın yasak olduğu belirtilmiş fakat muharebe 
durumunda usulüne göre alınacak vergi vb. gelirler bu hükümden istisna tutulmuştur. Burada 
belki de tartışılması elzem olan ve muallakta kalan husus, 24. maddede geçen “usulüne göre” 
ibaresidir. Bu doğrultuda belirlenecek usul kişi ve kuruluşlara bırakılmış olmakta ve 25. 

                                                           
3 A. Smith vergilemeye dair ilkeleri ilk olarak Milletlerin Zenginliği (1776) adlı eserinde ortaya koymuştur.  
4 A. Wagner, mali, iktisadi, ahlâki, teknik ve idari ilkeler; F. Neumark, ahlâki ve sosyal ilkler, vergi hukuku ve 
vergi tekniğine ilişkin ilkeler, mali ilkeler ile iktisadi ve siyasi ilkeler ortaya atmış; H. Haller ise mali amaç, 
özgürlük amacı, refah amacı ve adalet amacı olarak vergilerin elde edilmesinin dört amaca dayandırmış ve 
amaçlar doğrultusunda ilkeler tespit etmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Salih TURHAN, Vergi Teorisi ve 
Politikası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1998, s. 190-211. 
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madde ile hüküm altına alınan kanunilik ilkesinin sınırları belirsizleştirilmekte ve 
zedelenmektedir. Özellikle söz konusu dönem için rejimin meşruti bir monarşi olduğu dikkate 
alındığında kanımızca kanunilik ilkesi daha da güçsüzleşmektedir.    

Harp vergisi uygulamasında dikkate değer diğer bir husus, Kanun’un geriye 
yürütülmüş olmasıdır. Hukuki güvenlik ilkesinin bir gereği olarak vergi kanunlarının tıpkı 
diğer kanunlarda olduğu gibi geriye yürümesi söz konusu değildir.  

Geriye doğru vergileme, çıkarılan bir kanun ile daha önce yürürlükte bulunan vergi ve 
benzeri mali yükümlülüklere ilaveten yeni bir yükümlülük getirilmesi ya da mevcut 
yükümlülüklere yönelik olarak oran ve miktarlarda artış yapılması biçiminde 
tanımlanmaktadır (Aktan ve Gencel, 2003: 2). Bu tanım dar anlamda geriye vergilemeyi ifade 
eder. Bununla birlikte; geniş anlamda geriye vergileme, daha önce yürürlükte olmamakla 
birlikte yeni bir vergi vb. mali yükümlülük getirilmesidir (Aktan ve Gencel, 2003: 3). Geriye 
yürüme açısından gerçek ve gerçek olmayan geriye yürüme biçiminde bir ayrım da söz 
konusudur. Gerçek geriye yürüme; bir vergi kanununun eski kanun döneminde tamamlanmış 
ve hukuki sonuçlarını doğurmuş, hukuki durum, olay ve ilişkilere uygulanması iken, gerçek 
olmayan geriye yürüme ise; yeni bir vergi kanunun eski kanun yürürlükte iken başlamakla 
birlikte henüz sonuçlanmamış hukuki durum, olay ve ilişkilere uygulanmasıdır (Öncel, 
Kumrulu ve Çağan, 2007: 47).  

Geriye doğru vergiye başvurulmasında çeşitli nedenler bulunmaktadır. Buna göre 
hükümetler, savaş, doğal afet, ekonomik kriz gibi olağan üstü dönemlerde ortaya çıkan gelir 
ihtiyacını karşılamak için geriye doğru vergilemeyi tercih edebilirler (Aktan ve Gencel, 2003: 
4). 

Vergi hukuku açısından geriye yürüme diğer kanunlara göre daha esnek yapıdadır ve 
diğer hukuk dallarına göre farklı olup; vergi kanunları açısından mükellefin haklarını tesis 
edecek ve adalet ve eşitliğe katkı sağlayacak uygulamalar kimi zaman geriye 
yürütülebilmektedir (Tuncer, 2006: 17). Ancak, Harp Vergisi uygulamasında bu doğrultuda 
bir değerlendirme yapmak mümkün değildir. Harp Vergisi'nde geriye yürütülmede, 
mükelleflerin doğrudan yararına yönelik bir durum söz konusu olmamıştır.  

Hukuki güvenlik ilkesi gereği herkes tabi olduğu kuralları önceden bilmelidir. Bu 
ilkenin bir gereği olarak da vergilerin geriye doğru yürütülmemesi gerekmektedir. Geriye 
yürümeme ilkesine Roma Hukuku'nda, 1789 İnsan Hakları Bildirgesi gibi metinlerde 
rastlanmaktadır (Altundiş, 2008: 62-63). Osmanlı hukuk sisteminde de Kavanin ve Nizamatın 
Usul-i Neşir ve İlanı hakkındaki 18.07.1327 (1911) tarihli Kanunun 5. maddesi uyarınca 
hiçbir kanunun geriye yürümeyeceği hüküm altına alınmıştır. Vergi ilkeleri bir tarafa dahi 
bırakılsa, sırf bu açıdan dahi Harp Vergisi eleştirilere açık hale gelmektedir.    

 
Sonuç 

Osmanlı İmparatorluğu ve Türk tarihi açısından Birinci Dünya Savaşı ayrı bir önem 
taşımaktadır. Nitekim, savaş sonrasında İmparatorluk tarih sahnesinden silinmiş, yerine bir 
Cumhuriyet kurulmuştur. Gerek siyasi ve sosyal sonuçları gerekse muharebe özellikleri ile 
Birinci Dünya Savaşı, kanımızca yeterince araştırılmamıştır. Ne var ki savaşa ilişkin arşiv 
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çalışmalarının hala tamamlanmadığı belirtilmektedir. Bu nedenlerden dolayı, özellikle yerli 
literatürde yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.  

Ekonomik anlamda çökmüş bir sistem ile böylesine büyük bir mücadeleye girilmesi, 
ilk olarak savaşın finansman sorununu ortaya çıkarmıştır. Keza, borçlanma olanağının 
kalmadığı / zayıfladığı dikkate alındığında, finansman ihtiyacının vergi vb. araçlarla 
sağlanması zorunlu olmuştur. Ancak, savaşla birlikte finansman sağlamak için çıkarılan Harp 
Vergisi, gerek uygulamada idareye fazla insiyatif tanıması gerekse temel hukuk ilkelerinden 
olan kanunların geriye yürümezliğini çiğnemesi bakımından eleştiri konusu edilebilir. 
Bununla birlikte, daha önce de ifade edildiği gibi fevkalade zamanlara fevkalade tedbirlere 
başvurulması, Harp Vergisi uygulamasının tüm eksik ve hatalı yanlarını bir anlamda geri 
plana itmektedir.  
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KATILIM ÖNCESİ AB KIRSAL KALKINMA FONLARI IPARD KIRSAL TURİZM 
DESTEKLERİNİN İNCELEMESİ  

 

Burhanettin ZENGİN*   Elmas Ceren SAVGIN** 

 
Özet 

Türkiye’de kırsal alanlarda en önemli istihdam kaynağı tarımsal faaliyetler olmakla birlikte diğer istihdam 
kaynakları olarak sıralayabileceğimiz yöresel ürünlerin üretilmesi dışında turizm faaliyetleri ile de kırsalda 
yaşayanlar ek gelir sağlayabilmektedirler. AB ve ülkemizde uygulanan kırsal kalkınma programları ile kırsal 
alanların gelişmesi de hızlanmaktadır. Bu bağlamda kırsal kalkınmayı gerçekleştirmeye yönelik desteklerden biri 
de IPARD’dır. IPARD kapsamında tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi yanında kırsal turizm başlığına da yer 
verilmektedir. Desteklerden faydalanırken mikro ölçekli küçük aile işletmelerinin de faydalanıcı olması ile 
kırsalda yaşayan insanlara ek gelir imkânı sağlanabilmektedir. 

Bu çalışma ile Edremit Körfezinde bulunan ve Avrupa Birliği’ne “Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal 
Kalkınma Programı IPARD kapsamında; “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri 
kapsamında yapılan yatırımlar incelenmiş sorunlar ve aksayan yönler ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma 
sonuçları doğrultusunda yatırımcıların tesadüfi olarak desteklerden haberdar oldukları, özelikle makine ekipman 
alımında sorunlar yaşandığını, almaya hak kazanılan destek tutarının sözleşme sonrası uygun olmayan harcama 
olarak tespit edilen kalemler sebebiyle kesintiye uğradığı gibi sorunlar tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kırsal Alan, Kalkınma, İPARD, TKDK 

 

Pre-Accession EU Rural Development Funds IPARD Examination of Rural Tourism Support   

Abstract  

In Turkey, the most important employment source in rural areas is rural activities and in the meantime, people 
who live in the rural areas are able to provide fringe benefit through tourism activities apart from the production 
of local products which can be sorted as other employment sources. Developments of the rural areas have been 
accelerated through the application of EU and Rural Development Programs in our country. In this context, 
IPARD is one of the promotions intended for the realization of rural development. Within the scope of IPARD, 
the title of Rural Tourism exists along with the promotion of rural activities. While getting the promotions, with 
the micro-scale family businesses’ being beneficiaries, fringe benefit opportunities for rural residents can be 
provided. 

With this study, the investments in Gulf of Edremit and within the scope of Pre-Accession to European Union 
Rural Development Program IPARD have been examined and the problems and the hindering factors have been 
tried to put forward. Regarding the research results, problems such as these have been determined: the investors 
become aware of the promotions incidentally, they come across with problems particularly about buying the 
machines and the equipment, and the entitled promotion amount is interfered due to the items retained as 
inappropriate expense after the contract. 

Keywords: Rural Area, Development, IPARD, TKDK (Agriculture and Rural Development Support Institution)  
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Giriş  
Kırsal turizmde tarımsal alanda yapılan birçok faaliyet ile kültürel, doğal ve diğer bazı 

çekiciliklerin kırsal alanlara ekonomik getiri sağlama olanağı yaratmasıyla büyük önem 
kazanmıştır ve bu sayede kırsal turizme olan talep de artış göstermiştir. Bozulmamış doğal 
çevrede, doğa harikalarının bulunduğu ilginç kırsal yöreleri gezmeyi, görmeyi arzu eden 
turistler otantik atmosferdeki etkinlikleri tercih ederler. Konaklama hizmetleri için köylünün 
günlük yaşamını sürdürdüğü evler, buralardaki pansiyonlar, kampingler veya kırsal tatil 
köyleri ilgi görür. Kültür gezileri, yakın çevrede doğa yürüyüşleri, yerel el sanatlarının 
tanıtımı, hayvancılık, tarım gibi etkinlikler turistik çekiciliği arttırır (Zeyrek, 2008: 457). 
Dünyada geniş uygulama alanı bulan kırsal turizm; kırdan kente göçün önlenmesi, kırsal 
işsizliğin çözümlenmesi ve sürdürülebilirlik açısından çevresel değerlerin koruma altına 
alınmasına katkı sağlamaktadır. Aynı zaman da kırsal alanlarda ekonomik getiri 
sağlamaktadır. 

Ülkemizde kırsal alanda yasayan insan yoğunluğunun fazla olması dolayısıyla tarım 
sektörü büyük öneme sahiptir. Kırsal alanda yaşayan insanların %66,4’ü tarımla 
uğraşmaktadır. Tarım alanında yapılan yatırımların azalması ve miras yoluyla toprakların 
parçalanması kırsal alanlarda altyapı, eğitim, sağlık, üst yapı gibi sorunların oluşmasına neden 
olmuş ve yoksulluk yaygın sorun hale gelmiştir (Soykan, 2006: 75). Kırsal alanlarda kırsal 
turizmin gelişimi ile ekonomik ve ekolojik anlamda sürdürülebilirliğin sağlanarak, doğal 
kaynakların akılcı kullanımını sayesinde ekolojik kaynaklar zarar görmeden ve ya en ve ya az 
zararla değerlendirilebilecektir. Ayrıca turizmin çevreyle uyumlu bir şekilde gelişmesi ve 
kaynakların uzun dönemli kullanılması mümkün olacaktır. 

Kırsal alanların kalkınmasının öneminden yola çıkarak hazırlanan bu çalışma iki ana 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümü oluşturan kuramsal çerçevede kırsal kalkınma ve 
kırsal turizm kavramları incelenmiştir ve Avrupa Birliği aday ülkelere kırsal kalkınma 
kapsamında ödenen mali yardımlar hakkında bilgiler verilmiştir. Türkiye’nin yararlandığı 
fonlar kapsamında İPARD I-II incelenmiş ve destek konuları irdelenmiştir. Son olarak 
Edremit Körfezinde Balıkesir TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu)’ ya 
başvurarak AB kırsal kalkınma kapsamında kırsal turizm desteklerinden faydalanmış 
işletmeler ile mülakatlar yapılarak sorunların tespiti amaçlanmıştır.  

Literatür Araştırması  
Kırsal Alan, Kırsal Kalkınma ve Kırsal Turizm Kavramları 

Kırsal alanlar, sadece fiziksel mekâna dayalı alanlar olmayıp, ekonomik ve sosyal 
hayatın çok farklı faaliyetlerinin yer aldığı karmaşık yapılardır. Yine kırsal alanların sadece 
içinde yaşayan nüfusa iş ve yaşama ortamı sağlayan alanlar olarak tanımlanması doğru 
olmayıp, bu yerler ekolojik dengenin sağlandığı çok işlevli alanlardır. Beş Yıllık Kalkınma 
Planı hazırlıkları çerçevesinde hazırlanan Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu’nda kırsal alan, kentsel alanlar dışında kalan mekânlar olarak tanımlanmaktadır (DPT, 
2000: 2). Kırsal alanda yaşam ortamı ve ekonomik faaliyetler önemli ölçüde doğal üretim 
kaynaklarının kullanım ve değerlendirilmesine bağlıdır; ekonomik, toplumsal ve kültürel 
gelişim süreci, kentsel alanlara göre daha yavaş işlemektedir.  

AB’de kırsal kalkınma politikaları; stratejik bir yaklaşımla hazırlanan çok yıllık 
programlar çerçevesinde, ortaklık ve merkeziyetçilikten uzak yönetim ilkeleri doğrultusunda 
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hayata geçirilmekte, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonuçlarına göre gerekli tedbirler 
alınmaktadır (Altundağ, 2008:1). 

Kuşkusuz, “kırsal alan“ ile “tarımsal alan” ve “ kırsal kalkınma” ile “tarımsal kalkınma” 
kavramlarını özdeş ya da aynı anlamda saymamak gerekir. Yalın bir anlatımla, “kentsel 
yerleşmeler dışında kalan yerler” diye nitelendirilebilecek “kırsal alan” kavramı, aslında 
tanımlayıcı öğeleri bulunan bir mekândır. Kırsal alan kalkınması, hem bir eğitim hem de bir 
örgütlenme işidir. Kırsal alan kalkınması ile ilgili yapılacak planlar toplumun gereksinimlerini 
göz önünde tutmalı ve zorla kabul ettirmemelidir (DPT,2000:2). 

AB de kırsal kalkınma konusunda en önemli adım Gündem 2000 de atılmıştır. 2003 
Reformu ile devam eden süreçte kırsal kalkınmaya verilen ağırlığın katsayısı artmaya devam 
etmiştir. Ayrıca Avrupa Komisyonu aday ülkeler için hazırladığı Düzenli İlerleme 
Raporlarında, aday ülkelerin kırsal kalkınma konusuna özellikle önem vermesi gerekliliğini 
vurgulamaktadır (Saracoğlu ve diğerleri 2006: 32). AB’nin 2007-2013 dönemi kırsal 
kalkınma yaklaşımında rekabetçi bir tarımsal yapının oluşturulması, çevrenin korunması, 
kırsal alanda yaşam standardının yükseltilmesi ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ile 
daha geniş bir kırsal kalkınma yaklaşımının hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır 
(Dırdar,2008:3). Tarım turizminde istihdamın arttırması ek gelir oluşturması beklenmektedir. 
Aynı zamanda kırsal turizm kırsal topluluklarda sürdürülebilir istikrar oluşturmasına ve iyi 
yönetilen bir kültürel manzara ya da katkıda bulunmaktadır (Slavič ve Schmitz, 2013:376). 

Bu kapsamda, 2007-2013 döneminde üye ülkelere tarım ve kırsal kalkınma alanındaki 
projelerine fon aktaracak olan ‘Kırsal Kalkınma İçin Avrupa Tarımsal Fonu’na (European 
Agricultural Fund for Rural Development-EAFRD) ilişkin Konsey Tüzüğünde 4 öncelik 
ekseni belirlenmiştir. Bu öncelikli eksenler; yeniden yapılanma, arazi yönetiminin 
desteklenmesi ile çevre ve arazilerin geliştirilmesi, kırsal da yaşam kalitesinin arttırılmasıdır 
(www.abbakanlığı, 11.09.2015). 

Dünya Turizm Örgütü’nün yaptığı çeşitli çalışmalar sonucunda turizmde çeşitlilik 
talebinin olumlu yönde artacağı ifade edilmektedir. Bu talebe bağlı olarak yeni turistik 
bölgelerin turizme açılması ile şimdiye kadar alışılagelmiş yerlerden sıkılan ve bu bölgelere 
çok gitmiş olmaktan bunalan insanların turizme yeniden değişik hedeflerle katılması mümkün 
görünmektedir (Usta, 2002: 24). Kırsal kalkınmada kırsal turizm önemli bir araçtır.  Kırsal 
kalkınma, temelinde, kır-kent arasındaki sosyo-kültürel ve ekonomik farklılıkların optimum 
bir dengeye kavuşturulmasını, kırsal nüfusu yerinde kalkındırmayı, bir başka deyişle, göç ve 
istihdam sorunlarını yerinde çözmeyi amaçlayan politik bir tercihtir (Öztaş, 2012:2).  

Kırsal turizm; kırsal kültür, doğal çevre ve tarımla bütünleşen, ayrıca diğer turizm 
türleriyle de son derece kolay entegre olabilen bir turizm türüdür. Bu sayede çeşitli yerel, 
ulusal ve uluslararası girişimlerle içeriği zenginleştirilen kırsal turizm, dünyanın pek çok 
ülkesinde insanları tatil için kırsal alanlara çekebilmektedir (Soykan, 1999). Bir diğer tanımla 
ifade edersek kırsal turizm aşırı stresli olan şehir yaşamından sıkılan, doğaya ve köy yaşamına 
özlem duyan insanların, köyde doğa ile daha yakın ilişki içinde olarak tüm dertlerini 
sıkıntılarından kurtulmaları için tercih ettikleri tatil yöreleridir (Toksarı ve Can: 2008; 230). 
Aynı zamanda Kırsal turizm, daha çok çiftliklere ve doğaya yönelik olarak yapılan, turistlerin 
çiftlik gezme, balık tutma, ata binme, uzun yürüyüş vb. etkinliklere katıldıkları turizm türüdür 
şeklinde de ifade edebiliriz (Yarcan,1998; 5). 
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Kırsal turizm ile yakın ilişkili olan tarım turizmi, çiftlik turizmi gibi kavramları tanımsal 
olarak aynı anlamda kullanan çalışmalar olmakla beraber Schmitz (2012) turist bakış 
açısından tarımsal bakış açısına geçerken tarım turizmi ve çiftlikteki turizmin tanımları 
arasındaki farklılıkları birbirine zıtlığını vurgulamıştır. Çiftlik turizmi toplumsal amaçlara da 
sahiptir kırsal kesimdeki ailelerin misafirperverlik gelenekleri vardır ve geliri hesaba 
katmazlar. Farklı çiftlik turizmi işletmecileri (tam zamanlı, yarı zamanlı çiftçiler, emekli 
çiftçiler, daimi çiftçiler) bu nedenle hükümet programlarına ve teşviklerine farklı şekilde tepki 
verebilirler (Demio, 1983: 155). 

Kırsal turizmin amacı, AB tarafından yapılan çalışmalarda, tarımsal ya da yerel değerler 
ile iç içe bulunarak güzel zaman geçirmek isteyen turistlere, beklentileri doğrultusunda 
konaklama yeme-içme ve diğer hizmetleri veren küçük ölçekli işletmelerin yer aldığı küçük 
yerleşimlerde gerçekleştirilen faaliyetlerin bütünüdür şeklinde tanımlanmaktadır (Avcıkurt ve 
Köroğlu, 2008: 63). 

Kırsal alanlarda turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yerel toplum planlamaya dâhil 
edilerek yerel ekonominin desteklenmesini sağlaması açısından da önem arz etmektedir. Aynı 
zamanda kırsal alanlarda yaşayan ve geçimini tarım ile sağlayan ailelere ek gelir 
sağlamaktadır. Yerel çiftçilerin gelirlerini arttırır ve faaliyetlerinin çeşitlenerek canlanması 
için fırsatları oluşturur (Lobo ve diğerleri, 1999). 

Görülmeye ve içinde vakit geçirmeye değer olan her doğa koşulu kırsal turizm için bir 
turizm potansiyelidir. Doğal güzellikler ve el değmemiş ortamlar git gide kirlenen ve 
doğallıktan uzaklaşan dünyamızda gün geçtikçe daha fazla değer kazanmaktadır ve turistler 
tatillerini geçirmek için böyle noktaları daha fazla tercih etmektedirler. Manzara, güzel iklim 
koşulları yada ağaçlar, genelde en büyük potansiyel olarak görülse de, görülmeye değer veya 
nadir bulunan ekolojik ortamlarda birer potansiyeldir. Bunun yanısıra insanlar merak ettikleri 
bitki veya hayvan türlerini görmek için de seyahat etmektedirler (Gülhan, 2007: 40). 

Kırsal turizmin gelişmesini sağlayan nedenler uzun dönemlere yayılmıştır. Bunlar 
seyahat pazarındaki ulaşım-iletişim gelişmeleri ve yönetimlerin kırsal değişmeye yardımcı 
olma çabaları gibi uzun dönemli değişikliklerle ilgilidir (Toksarı ve Can, 2008: 230). 
İnsanların eğitim ve kültür düzeylerindeki artış, kültürel değerlere olan ilginin artmasıyla 
koruma bilincinin uyanması, doğal gıdalara olan ilginin artması ile kırsal turizme olan ilginin 
artması da doğru orantılıdır. Ekolojinin son on yıl boyunca siyasi sorumlular için önemli bir 
konu haline gelmesi, sessizlik ve sükûnetin çok sayıda turistin istek ve talebi haline gelmesi 
ayrıca yaşlı nüfusun sağlıklı ve aktif bir yaşamı tercih etmesi gibi kırsal turizmin gelişmesinde 
rol oynayan birçok faktör bulunmaktadır (Avcıkurt ve Köroğlu, 2008; 68). 

Aynı zamanda Kırsal turizmin gelişmesi ile kırsal yöredeki kadınların aile içerisindeki 
rollerinin değişmesi ve kadının çalışma yaşamına daha aktif olarak katılmasının kolay ve hızlı 
olabileceği düşünülmektedir (Akça ve diğerleri, 2002: 13). Kalkınmada kadın yaklaşımının 
özünde, kadının gerçekte ne istediğinin ve toplum içerisinde ne yaptığının araştırılması ve 
kadınların katılımını güçlendirecek olanaklar ve kaynakların sağlanması bulunmaktadır. 
Kadının aile ve toplumsal yaşamın her alanında erkeklerle eşit hatta çoğu zaman onlardan 
daha fazla yük ve sorumluluk taşıdığı bilinmektedir. Ancak kalkınmanın nimetlerinden 
erkeklerle eşit oranda yararlanamayan kadınlar, dünya yoksulları arasındaki en yoksul dilimde 
çoğunluğu oluşturmaktadır (Öztaş, 2012: 2). 
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Günümüzde Avrupa da kırsal bölgeler açısından turizmin potansiyel bir gelir kaynağı 
olduğunun farkına varılmış ve turizmi çeşitli programlarla desteklemesi sağlanmıştır. Kırsal 
turizmin büyüme oranı günümüzde Avrupa ve Kuzey Amerika %6 olarak gerçekleşmiş, 
İngiltere’de kırsal turizmden elde edilen kazanç miktarı yıllık 14 milyar doları bulmuş ve 
380.000 kişiye iş olanağı yaratmıştır. Amerika ve Kanada’da 2002-2004 yılları arasında kırsal 
iş gücü oranı %3 oranda kalmış ve kırsal alanlara 90 milyon yetişkin insanın ziyaret ettiği 
rapor edilmiştir. İsrail’in kuzey bölgesinde %10 oranında ev kırsal turizm amaçlı olarak 
çalıştırılmıştır (Soykan, 2006: 73). İngiltere’de yapılan bir araştırmada çiftçilerin 
çoğunluğunun gelirlerini arttırmak için turizm sektörüne katıldıkları sonucu ortaya çıkmıştır 
(Fleischer ve Pizam,1997: 367). 

Kırsal turizme dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün ilgi artmakta ve yeni 
yatırımcılar bu alanda faaliyet göstermeye başlamaktadır. Günümüzde kırsal alanlarda yapılan 
faaliyetler sadece tarım faaliyetleri olmaktan çıkarak çeşitlenmiştir. Turizm faaliyetleri yerel 
halka ekonomik katkı sağlaması, yöresel değerlerin ve kültürel özelliklerin tanıtılması ve 
korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda 
Kalkınma ajansları tarafından da destek kapsamına alınan kırsal turizm faaliyetleri Katılım 
Öncesi AB Fonları tarafından desteklenmektedir. 

 

Aday Ülkelere Yönelik Mali Yardımlarda Genel Çerçeve 
AB aday ülkelerde kırsal kalkınmayı desteklemek için 2000-2006 arasında SAPARD 

(Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin Özel Katılım Programı) programını uygulamışken, 2007-2013 
döneminde IPARD (Katılım Öncesi Aracı-Kırsal Kalkınma Bileşeni Programı) programını 
uygulanmıştır (Işık ve Baysal,2011:165). 2014-2020 yılları arasında İPARD II proje çağrıları 
uygulanmaya başlamıştır. 

AB Üyesi Ülkelerde Desteklenecek Kırsal Kalkınma Tedbirleri 1698/2005 sayılı 
Konsey Tüzüğüne (Kırsal Kalkınma için Avrupa Tarım Fonu-EAFRD) göre kırsal kalkınma 
destekleri başlıklar altında toplanmıştır (DPT 2006:126). Bunlardan ilki “Yeniden yapılanma, 
gelişme ve yeniliğin desteklenmesi yoluyla tarım ve ormancılıkta rekabet gücünün 
iyileştirilmesidir.” Bu eksende insan kaynaklan, mesleki eğitim ve bilgi faaliyetleri, genç 
çiftçilikler, çiftçiler ve tarım işçileri için erken emeklilik düzenlemeleri, danışmanlık 
hizmetleri gibi konular bulunmaktadır. Diğer bir eksen olan “Fiziksel kapasitenin gelişimi ve 
yeniden yapılandırılması” kapsamında işletmelerin modernizasyonu, ormanların ekonomik 
değerinin yükseltilmesi, tarım ve orman ürünlerine katma değer eklenmesi, tarım ve gıda 
sektörlerinin gelişimine yönelik altyapının iyileştirilmesi, tarım, orman ve gıda sektörlerinde 
yeni ürün, işleme ve teknolojinin gelişimi için işbirliği gibi konular ele alınmaktadır. Bir diğer 
başlık da “Tarımsal üretimin ve ürünlerin kalitesinin iyileştirilmesi”.  AB mevzuatı ışığında 
talep edilen standartlara uyum için çiftçilere yardım, gıda kalite şemalarına katılan çiftçilerin 
desteklenmesi, gıda kalite şeması kapsamındaki ürünlere yönelik danışmanlık ve promosyon 
faaliyetleri için üretici gruplarının desteklenmesi gibi konulara yer verilmektedir. 

AB, aday ve potansiyel aday ülkelerin Birliğe katılımına yönelik hazırlıklarına destek 
sağlamak amacıyla, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı (IPA) oluşturmuştur. Türkiye, aday ülke 
olarak, bütün IPA bileşenlerinden yararlanabilmektedir (Dırdar, 2008:6). AB kırsal kalkınma 
politikası gereğince üye ülkelerin yanı sıra aday olan ülkeler için de kırsal kalkınmaya önem 
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verilmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de AB politikaları ile uyum amaçlı yürütülen kırsal 
kalkınma uygulamaları arasında kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi kırsal alanlarda yaşam 
kalitesinin iyileştirilmesi kapsamında kırsal turizm faaliyetleri ve çiftlik turizmi de 
desteklememdedir.  

Türkiye’nin AB ile üyelik ilişkileri acısından kırsal kalkınma konusu; Katılım Ortaklığı 
Belgeleri, İlgili AB mevzuatının uyumlaştırılması amacıyla hazırlanan “AB Müktesebatının 
Üstlenilmesine ilişkin Ulusal Program” çalışmaları, AB tarafından 2004-2006 döneminde 
sağlanan ekonomik ve sosyal uyuma yönelik katılım öncesi fonların kullanımına temel teşkil 
etmek üzere hazırlanan “Onuncu Ulusal Kalkınma Planı-OUKP (2004 2006)” ve “2004 Yılı 
Katılım Öncesi Ekonomik Programı” çerçevesinde ele alınmaktadır  (DPT, 2006: 118). 

Türkiye’nin AB ile üyelik ilişkileri acısından kırsal kalkınma konusu Kırsal kalkınma 
politikası kapsamında yararlanabileceği fonlardan en önemlisi İPARD’dır. Günümüzde 
Türkiye, IPA Uygulama Tüzüğünde tanımlanmış olan IPARD desteklerinden azami ölçüde 
yararlanmaktadır. IPARD kapsamında destek sağlanan eksenler aşağıda yer almaktadır 
(Tarım Köy İşleri Bakanlığı, 2011: 32); 

 Pazar etkinliğinin iyileştirilmesi ve Topluluk standartlarının uygulanması 
 Tarım çevre tedbirleri ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık 

faaliyetleri 
 Kırsal ekonominin geliştirilmesi 

IPARD, 2007-2013 dönemini kapsayan AB Kırsal Kalkınma Politikası çerçevesinde, 
OTP ile ilgili müktesebatın uygulanmasına ve aday ülkelerde tarım sektörünün ve kırsal 
alanların sürdürülebilir biçimde AB normlarına adaptasyonunun önündeki sorunların 
çözümüne katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bir programdır. Desteklenecek 
faaliyetlerde öncelik; pazar verimliliği, kalite ve sağlık standartlarının iyileştirilmesi ve kırsal 
alanlarda yeni istihdam oluşturulmasıdır. Türkiye de aday ülke olarak bu programdan 
yararlanmıştır (Işık ve Baysal, 2011: 167). Programın sonlamamasının ardından 2014-2020 
yıllarını kapsayan İPARD II programı için başvuru çağrıları yapılmış ve İPARD II 
desteklemeleri başlatılmıştır. İPARD desteğinin 2014-2020 dönemini içeren çok yıllı “Kırsal 
Kalkınma Programı” çerçevesinde uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte Avrupa Birliği 
Komisyonu ve Türkiye tarafından birlikte finanse edilecek destek programları uygulanacaktır 
(TKDK,2015:2). 

IPARD, Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak 
amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın Kırsal Kalkınma bileşenidir 
(TKDK,2015b:2) Program kapsamında kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkınma sağlamak, 
tarım sektöründe modernizasyon sağlamak,  yerel kırsal kalkınma stratejileri için hazırlık 
faaliyetlerinin yapılması gibi başlıklar bulunmaktadır. 

Genel anlamda İPARD bileşeni dört alt tedbirden oluşmaktadır bunlar; çiftlik 
faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, yerel ürünlerin ve mikro ölçekli işletmelerin 
geliştirilmesi, kültür balıkçılığının geliştirilmesidir, tıbbi, aromatik ve süs bitkisi yetiştiriciliği 
ve çiftlik bazında küçük ölçekli işleme ve paketleme tesisleri gibi destekleyici altyapıların 
oluşturulması, arıcılık ve bal üretiminin desteklenmesi gibi faaliyetlerin yanı sıra kırsal turizm 
faaliyetleri de program kapsamında desteklenmektedir. Kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla 
tarımsal bileşenlerin yanında turizm faaliyetleri de desteklenmektedir. 
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Tüketim ekonomisinin kırsal alanları erkenden istila etmesi basit bir şekilde geliştirilmiş 
takas değerlerinin üretim için kullanım değerleri düşmüş nesnelere bağlanması için yeni 
fırsatlar yaratmıştır. Örneğin çiftlikler kullanılmayan ek binaları tatil konaklamasına, tarlaları 
paralı kamp alanlarına dönüştürerek ek gelir elde etmeye başlamıştır (Woods, 2011). Bu 
açıdan İPARD bileşenleri içerisinde yer alan Çiftlik Faaliyetlerini çeşitlendirme ve geliştirme 
kırsal alanlardaki atıl yapıların modernizasyonu ve yeniden kullanımı ve kırsal ekonomiye 
katılması için önemli bir fırsattır. 

IPARD bileşeni, verilen bu desteklerle kırsal gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesini 
sağlamaktadır. Bu sayede yaratılacak iş olanakları ve gelir ile kırsal alanda ve çiftlikte 
yapılacak tarımsal aktivitelerin çeşitlendirilmesi, kırsal turizmde konaklama kapasitesinin ve 
yatak sayısının arttırılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda hem tarım ve gıda ürünlerinin, 
hem de geleneksel el sanatları gibi yöreye özgü ürünlerin yerel ölçüde gelişimine destek 
verilmesi de hedefler arasındadır. 

Program Türkiye’de özellikle kırsal alanlarda başlıca istihdam kaynağı tarımsal 
işletmeler olduğu halde, diğer istihdam kaynaklarını da hedeflemektedir. Örneğin yöresel el 
sanatları ve gıda ürünleri üreten mikro ölçekli işletmeler ile çiftçiler veya mikro girişimciler 
tarafından işletilmekte olan kırsal turizm tesisleri de program kapsamında destek 
alabilmektedir. Kırsal alanda yaşayan insanlara ek gelir kaynağı ve istihdam fırsatları 
yaratmakta etkili olmayı amaçlayan programın spesifik göstergeleri Tablo 1’ de gösterilmiştir. 

İPARD desteklerinden faydalanabilecek kişiler kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal 
kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişilerdir. Faydalanıcıların ulusal vergi sistemine kayıtlı 
olmaları ve başvuru sunulduğunda 65 yaş üzerinde olmamaları gerekmektedir. Desteklerden 
50 kişiden az çalışanı istihdam eden veya yıllık cirosu veya bilançosu 8 milyon TL’yi 
aşmayan mikro ve küçük ölçekli zanaatkarlar ve işletmeler faydalanabilmektedir.  Ekonomik 
sürdürülebilirlikleri açısından alt ve üst limitleri, ilgili alt-tedbirlerde belirtilen mikro ve 
küçük ölçekli tarımsal işletmeler faydalanıcı olabilmektedir. Ayrıca ödeme taksitli yapılıyorsa 
son ödemenin yapılmasından sonraki 5 yıl boyunca yatırımı koruyacağını ve önemli bir 
değişiklik yapmayacağını taahhüt altına alınmaktadır (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, 2011: 
288).  Bu konudaki denetimleri TKDK kurum yetkilileri destek alan işletmeleri ziyaret ederek 
gerçekleştirmektedirler. 

Tablo 1. Program Spesifik Göstergeleri 

Gösterge Türü Gösterge Hedef IPARD Faz  I+II 

Sonuç Yatak sayısındaki artış 2.580 Yatak 
 Kadın girişimcilerce yapılan yatırım sayısındaki artış % 25 
 Dağlık alanlar/orman köylerinde  faaliyette bulunan çiftçilerin oranı % 25 

Kaynak: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı İPARD Programı 2007-2013: 288. 

Bu sayede AB’ye katılım sürecinde Ortak Tarım Politikası ve ilgili diğer politikalara 
ilişkin müktesebatın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin uyumunun sağlanması 
amaçlanmaktadır. Kırsal alanlarda iş faaliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla yeni iş olanaklarının 
yaratılması ve mevcut istihdam olanaklarının korunması, kırdan kente olan göçün önüne 
geçilmesi ve kırsal alanların ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve kırsal nüfusun 
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azalmasını önlemeye katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Başarılı uygulamalar sonucunda 
bölgesel kırsal kalkınma dengesizliklerinin ortadan kaldırılması da sağlanacak kırsal alanlarda 
yaşam kalitesi arttırılacaktır (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı,2011: 288). 

İPARD destekleri ile ilgili bir diğer önemli konuda destek almaya uygun harcamaların 
belirlenmesidir.  Bu kapsamda taşınmaz malların yapımı ve iyileştirilmesi yani inşaat ve 
modernizasyon destekleri verilmektedir. Malzeme ve yeni makinelerin alımı ya da leasing 
yolu ile alınması; malın alımı Daha önceki maddelerde belirtilen harcamaların en fazla 
%12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite 
çalışmalarına yönelik genel masraflar için destek alınabilmektedir.  

TKDK’nın 2014 yılında yayınladığı, Katılım Öncesi Yardım Aracı, Kırsal Kalkınma 
Programı (IPARD) Başvuru Çağrı Rehberine göre uygun yatırımlar olarak pansiyon veya 
mikro ölçekli konaklama tesislerinin kurulması ve mobilyaların yenilenmesi, mevcut yapıların 
odalarının yenilenmesi ya da çiftliklerde ve açık alanlarda kamp, spor ve rekreasyon 
alanlarının düzenlenmesi, konaklama tesislerinin ve binaların inşası,  yeme-içme tesisleri veya 
çiftlik ürünlerine yönelik tanıtım stantlarının kurulması, at biniciliği, iç sularda özellikle spor 
ve rekreasyon amaçlı balık avlama, dağ bisikleti gezileri, rafting, doğa yürüyüşleri gibi 
turistik açık alan aktivitelerinin organizasyonuna yönelik altyapı yatırımları desteklenmesi 
olarak belirtilmektedir. 

Yapılan yatırımda kullanılan malzeme ve ekipmanların iş planında belirtilirken 
ekipmanların amortisman süresinin bir yıldan fazla olduğu taahhüt edilmelidir. Amortisman 
süresi bir yıldan az olan makine ekipman alımları kurum tarafından uygun olmayan harcama 
olarak adlandırılmakta ve desteklenmemektedir. Ayrıca proje yazım aşamasından Danışman 
Şirketlere ödenen tutarlar da fon kapsamında desteklenmektedir. 

Teknik Proje, yapılması planlanan yatırımın uygulanabilirliğinin, tasarlanan sistemin 
çalışıp çalışmayacağının, alınacak makine ekipmanın tesisin ölçeği ile uyumlu olup 
olmadığının, kapasitelerinin birbiriyle uyumunun ve ayrıca projenin Topluluk ve Yerel 
Mevzuata uygunluğunun doğru ve ikna edici bir biçimde anlatıldığı dokümandır (TKDK, 
2015:1). Bu dokümanda yatırım fikri tamamen ortaya dökülmekte ve tesis ölçeği ile uyumsuz 
olan makine ekipman alım istekleri kurum tarafından elenerek uygun olmayan harcama 
kısmına atılmaktadır. Örneğin konaklama tesisi odalarına alınmak istenen televizyon, klima 
vb. elektronik aletlerin motor güçlerinden ekran boyutlarına kadar oda metrajları ile uyumu 
kontrol edilmektedir.  

Katılım Öncesi AB Kırsal Kalkınma Fonlarından faydalanacak olan faydalanıcıların 
başvurularının değerlendirilmesinde öncelikle sunulan iş planları değerlendirilmekte 
sonrasında uygun olan başvurular Tablo 2’de ki kriterler üzerinden elde edilecek puana göre 
öncelik sırasına konulmaktadır. Sıralamada proje tutarı ne olursa olsun projenin aldığı puan 
önemli olmakta ve sıralama bu puan esas alınarak yapılmaktadır. Gençler veya kadınlar 
tarafından sunulan projeler ile dağlık kırsal alanlar için hazırlanan ve ayrıca onaylanmış bir 
yerel kalkınma stratejisi çerçevesinde sunulan projelere öncelik tanınmaktadır. 

Ayrıca kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri ile ilgili yatırımların kesinlikle kırsal 
alanda olması gerekmektedir. Kriter olarak nüfusu 20.000 altında olan yerleşim yerleri kurum 
tarafından kırsal alan olarak nitelendirilmektedir. Konaklama tesisleri son ödeme talebine 
kadar Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Niteliklerine ilişkin Yönetmelik uyarınca 
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belgele almalı ve oda sayısı 25 odadan fazla olmamalıdır aksi halde TKDK Kurumu proje 
kabul olsa dahi ödeme gerçekleştirmemektedir.   

 

Tablo 2. İPARD Başvuruları Değerlendirme Esasları 

K r i t e r l e r Puan 
Başvuru sahibinin (gerçek kişi olması halinde kendisi, tüzel kişilerde, tüzel kişiyi temsil 
ve ilzama yetkili kişi)  başvuru sunulduğunda 40 yaş altında olması 15 

Başvuru sahibinin Bölüm 3 Kısım 3.2.4. ’te tanımlanan dağlık alanlarda veya orman 
köyünde faaliyet gösteren çiftçi olması 35 

Yatırımın aynı yerel bölgede bulunan diğer projelerle sinerji oluşturması ve/veya kabul 
edilmiş bir yerel kalkınma stratejisini temel alması ve bu strateji çerçevesinde önerilmesi 30 

Yatırımın bir kadın girişimci tarafından uygulanması veya proje sahibinin kadın olması 20 
T O P L A M 100 

    Kaynak: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı İPARD Programı 2011: 288 

İPARD programı kapsamında makine ekipman alımları, yapı işleri, hizmet alımları ve 
görünürlük harcamaları karşılanmaktadır. Yatırım bütçesinde yer alan makine ekipman alımı 
ve yapım işleri toplam tutarının %12 sini geçmeyecek şekilde mimarlık, mühendislik ve 
danışmanlık ücretleri destekler kapsamında uygun harcama kalemi içerisindedir.  

Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Bu çalışmanın genel amacı Türkiye de uygulanan AB katılım öncesi mali desteklerin 

den İPARD desteklerinin incelenmesi aksayan yönlerin ortaya çıkartılması ve ilerleyen 
dönemlerde bu desteklerden daha fazla girişimcinin faydalanmasının sağlanmasıdır. Yapılan 
yazın incelemesinde İPARD II ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır ancak sağladığı 
destek tutarı olarak oldukça önemli olan bu fondan yararlanma oranının turizm başlığı olarak 
incelediğinde oldukça düşük olduğu görülmektedir. Fon kapsamında desteklenen projelerde 
yapılan hatalar sebebiyle destek oranları düşmekte ve ayrılan bütçe geri iade olmaktadır.  

Bu çalışmada İPARD II kapsamında verilen desteklerin açıklaması yapılarak 
uygulamadan faydalanan girişimciler ile mülakatlar yapılmıştır. Buna ek olarak konu ile ilgili 
kapsamlı literatür incelemesi yapılmıştır ve konu ile ilgili ikincil veri taraması 
gerçekleştirilmiştir. 

 
Araştırmanın Evren ve Örneklemi  

Araştırma verilerinin elde edildiği kaynakların seçimi araştırma sonuçlarının temsil 
yeteneği ve benzer gruplar ya da ortamlar için anlamlılığı bakımından önemlidir. Üzerinde 
çalışılan bir dizi sınırlı sayıdaki değişken arasında bulunan ilişkiler belirli güvenlik alanlarıyla 
değişkenlerin dahil olduğu evrene genellenir (Yıldırım ve Şimşek,2008:101). Evren araştırma 
sonuçlarının genellenmek istendiği elemanlar bütünüdür. Araştırma sonuçlarının 
genellenebilirliği arttıkça değer kazanır. Biri “genel evren” diğeri “çalışma evreni” olarak iki 
tür evren vardır. Örneklemenin temel kuralı yansızlıktır. Yansızlık, belli bir örneklem 
büyüklüğüne ulaşmada evrendeki her bireyin, nesnenin veya parçanın örnekleme girebilme 
olasılığının belli bağımsız ve birbirine eşit olmasıdır. Örneklem seçiminde araştırmacının 
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kişisel yanlılığı, gönüllülerin ya da en kolay bulunabilecek ünitelerin alınması gibi öznel 
etkenlerin etkisindedir (Karasar, 2005: 111). 

Araştırma da kırsal turizm kapsamında TKDK’dan destek alan Edremit'te 18 odalı bir 
butik otel, Altınoluk'ta 25odalı, Çanakkale Bayramiç’te 25 bungalovdan oluşan termal tesis ve 
Balıkesir Havran’da bir kır bahçesi araştırma kısıtları da göz önünde bulundurularak örneklem 
olarak seçilmiştir. İşletmeler ile yerinde yüz yüze görüşülmüş ve gözlemler 
gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmanın Yöntemi ve Kısıtları 
Çalışmada sosyal bilimler de oldukça yaygın olan nitel araştırma yöntemleri 

kullanılmıştır. Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama 
yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir 
biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanabilir 
(Yıldırım ve Şimşek, 2008: 39).  

Her çalışmada olduğu gibi bu araştırmada da bir takım kısıtlar bulunmaktadır. Kırsal 
turizm desteklerinin İPARD bileşenine yeni eklenmiş olması ve destek alan işletmelerin az 
olması, birbirlerinden uzak olmaları bu araştırma için önemli kısıtlardır. Ayrıca faaliyet 
gösteren işletmelere ulaşarak araştırmanın uygulanabilmesi maliyet açısından da bir kısıt 
teşkil etmektedir. Bu sebeple araştırma örneklemi Edremit Körfezi olarak saptanmıştır.  

Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Teknikleri  
Araştırma da nitel araştırma yöntemlerinden standartlaştırılmış açık uçlu görüşme 

tekniği kullanılarak veri toplanması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan yöntem, 
sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalarda en yaygın kullanılan veri toplama 
yöntemlerinden görüşme yöntemi bireylerin deneyimlerine, tutumlarına, görüşlerine, 
şikâyetlerine, duygularına ve inançlarına ilişkin bilgi edinmede oldukça etkili bir yöntemdir 
(Yıldırım ve Simsek, 2008: 120).   

Araştırma öncesinde İPARD desteklerinden faydalanan ve faydalanmayı düşünen 
işletmelere yönelik ön inceleme gezileri gerçekleştirilmiş TKDK yetkilileri ile yapılan 
toplantılarda konu ile ilgili detaylı bilgiler alınmış ayrıca kırsal turizm konusunda proje 
hazırlayan danışman şirketler ile görüşülerek çizilen çerçeve doğrultusunda soru formu 
hazırlanmıştır. Araştırmada verilere ulaşabilmek için yüz yüze mülakat tekniği uygulanmıştır. 
Edremit körfezi çevresinde kırsal turizm alanında faaliyet gösteren işletmeler incelenmiş dört 
işletmenin İPARD desteklerinden faydalandığı tespit edilmiştir. İşletmelere gidilerek 
mülakatlar gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma Bulguları ve Yorumlanması 
Bu çalışmada AB katılım öncesi mali yardımlar kapsamında İPARD Çiftlik 

Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş geliştirme başvuru çağrısı kapsamında kırsal turizm 
desteklerinden faydalanan Edremit Körfezinde yer alan işletmelere yönelik olarak 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada TKDK desteklerinin amacına ne derece ulaştığı 
sorgulanmıştır. Araştırma sürecinde yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi izlenmiştir. 
01.04.2016 tarihinden itibaren işletmeler ziyaret edilerek sesli kayıt sistemi ile veriler 
toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuş bu doğrultuda görüşmelerde 
sorulara verilen yanıtlar metne dökülerek yazılı hale getirilmiş ve katılımcıların verdiği 
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cevaplar sınıflandırılmıştır ve verilen cevaplar tablolara yerleştirilmiştir. Tablolara 
yerleştirilemeyecek kadar uzun olan görüşler özetlenerek anlamlı kısımlarına yer verilmiştir.  
Betimsel ve sistematik analizde elde edilecek sonuçları daha sistematik belirlemek üzere; 
konuşma metinlerinin yazıya dökülmesi, alınan cevapların sınıflandırılması yöntemi 
izlenmiştir. 

Betimsel analiz dört aşamadan oluşur (Altunışık vd. 2010: 322); 

 Betimsel analiz için bir çerçeve oluşturma, 
 Tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi, 
 Bulguların tanımlanması, 
 Bulguların yorumlanmasa 

Tablo 3. Görüşme Yapılan İşletmeler ile Görüşme Tarih ve Süreleri 

İşletme Adı Konum Görüşme Tarihi Görüşme Saati Görüşme Süresi 

Esida Otel Küçükkuyu/ Çanakkale 07.05.2015 14:00 2 saat 

Hilal Doğa Otel Bayramiç/Çanakkale 08.05.2015 12:00 2 saat 

Aeneas Otel Edremit /Balıkesir 06.05.2015 14:00 2 saat 

Çakırbey Kırbahçesi Havran Balıkesir 06.05.2015 10:00 1 saat 
 

IPARD I’de Hibe desteği alt sınırı yüzde 50 iken İPARD II’de yüzde 65 çıkartılmıştır. 
Ayrıca Yatırımcı 40 yaşının altında ise, yatırım kırsal alanda ve kırsal kalkınma stratejileri ile 
uyumlu ise en yüksek destek limiti olan yatırımın yüzde 65ine kadar hibe yani geri ödemesiz 
destek alabilmektedir. Bu kapsamda Balıkesir Edremit'te 18 odalı bir butik otel, Altınoluk'ta 
25odalı, Avşa Adası'nda 17 ve 9 odalı iki ayrı konaklama tesisi ayrıca Çanakkale Bayramiç te 
25 bungalovdan oluşan termal tesis de kırsal turizm kapsamında TKDK’dan destek alan 
işletmeler arasında. Araştırma kapsamın da araştırma kısıtları da göz önünde bulundurularak 
İPARD desteklerinden faydalanan 4 işletme ile yerinde yüz yüze görüşülmüş ve gözlemler 
gerçekleştirilmiştir.  

Araştırma kapsamında İlk olarak 06.05.2016 tarihinde Balıkesir Edremit te yer alan 
Aeneas Otelin yetkilisi ile görüşülmüş ve mülakat uygulandıktan sonra tesis gezilerek 
incelenmiştir. 07.05.16 tarihinde Çanakkale Küçükkuyu da ki destek alan diğer bir otel 
işletmesi Esida Otel yetkilisi ile görüşülerek mülakat gerçekleştirilmiş ve tesis gezilerek 
incelenmiştir. 08.05.16 tarihinde Çanakkale Bayramiç te yer alan ve İPARD desteklerinden 
faydalanan Hilal Doğa Otel yetkilisi ile görümeler gerçekleştirilmiş ve yerinde gözlemler 
yapılmıştır. Son olarak kırsal turizm kapsamında kırsal faaliyetlerim çeşitlendirilmesi 
kapsamında destek alan Çakırbey kır bahçesi yetkilileri ile görüşülmüş ve araştırma 
tamamlanmıştır. 

Araştırma sırasında anlaşılmayan konularda ayrıntılı bilgi alabilmek açısından ek 
sorular oluşturulmuştur. Ek sorular araştırmacılara görüşme formunda yer almayan bazı 
ayrıntılı bilgiler sağlamakta yardımcı olmuştur (Berg, 2001: 70). Görüşmeler boyunca alınan 
bazı cevaplar doğrultusunda yeni sorular sorulması gerekliliğinin ortaya çıktığı noktalarda ek 
sorulardan yararlanılmıştır. Veriler görüşme formlarına uygun olarak her katılımcı işletmeden 
sistematik olarak toplanmış daha sonrasında kısaltılıp özetlenmek suretiyle anlamlı hale 
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getirilmiştir. Elde edilen veriler sistematik olarak analiz edilmiştir. Araştırmada izlenilen 
süreç açıkça belirtilmiştir. 

Tablo: 4 İşletme ile ilgili Genel Bilgiler ve Destek Tutarları  

İşletmeler 
Katılımcı 

Faaliyet 
süresi/Yıl Faaliyet Alanı Destek Tutarı 

(TL) 
Toplam Maliyet 

(TL) Destek Türü 

K1  20  Konaklama Sektörü 317.883 1.093.348  Makine ve Ekipman Alımı 

K2 1  Konaklama Sektörü 692.000 6.000.000 
Makine ve Ekipman Alımı  
İç Dizayn ve İç Döşeme 

K3 5 Konaklama Sektörü 724.000 1.448.000 
Yeni Yatırım Desteği 
Makine ve Ekipman Alımı 

K4 1 Yiyecek İçecek 
Sektör 84.000 500.000 

Makine Ekipman Alımı  
İnşaat Desteği  

Araştırma örneklemini oluşturan işletmelerin üçü konaklama sektöründe biri yiyecek 
içecek alanında faaliyet göstermektedir. K1 işletmesinin sahibi daha önceden de turizm ve 
inşaat sektöründe faal olup 20 yıldır işletmecilik tecrübesine sahiptir. Araştırmaya katılan 
işletmelerin diğerleri ise ilk olarak turizm sektörüne İPARD destekleri ile adım atmaktadırlar 
ancak K3 işletme sahibinin ailesi 5 yıldan beri Termal Otel işlemeciliği yapmaktadır. Kırsal 
alanlarda turizm faaliyetlerinin arttırılmasını amaçlayan projelerin bu sayede hayata geçtiği 
görülmektedir.  

Tablo: 5 İşletme ile ilgili Genel Bilgiler ve Destek Tutarları  

 K1 Aeneas K2 Esida K3 Hilal K4 Çakır 

Danışman desteği aldınız mı? Evet Evet Evet Evet-Kısmen 

TKDK desteklerinden nasıl 
haberdar oldunuz? 

Danışman şirket 
aracılığıyla 

Çevreden 
Tesadüfen 

duyduk 

TKDK 
İşletmemizi 
Ziyaret etti 

Çevremizden 

Tekrar TKDK desteklerine 
başvurmayı düşünür müsünüz? Hayır Evet Evet 

Daha büyük bir 
yatırım olursa 

düşünürüm 

İşletmenin faaliyet alanı ve kaç yıldır faaliyet gösterdiği, İPARD desteklerinden alınan 
destek türü ve tutarı ayrıca toplam maliyetin ne kadar olduğu, İPARD ve TKDK 
desteklerinden nasıl haberdar oldukları sorularına verilen yanıtlar Tablo 5te verilmiştir. 

Araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilerek cevap alınan konular aşağıdaki gibidir; 

“Destekler Neleri Kapsıyor? Sizce Yeterlimi?” Sorusuna verilen cevaplar doğrultusun-
da edinilen bulgurlar incelendiğinde, İPARD destekleri kapsamında yatırımın toplam tutarı 
500bin Euro ya kadar desteklendiği ortaya çıkmıştır. Bu sebeple katılımcılardan ikisi destek 
karşılama tutarını aşacakları için çoğu maliyet kalemini projede talep etmediklerini 
belirtmektedirler.  

Ayrıca araştırma kapsamında ki işletmelerde İPARD destekleri kapsamında “ne talep 
ederseniz alabiliyorsunuz” görüşü öne çıkmaktadır. Ancak bunun için uyulması gereken 
prosedürler bulunmakta ve TKDK’nın yayınladığı uygun olan ve uygun olmayan harcama 
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kalemlerinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Uygun olmayan harcama listesinde yer 
alanların mümkünse projede kullanılmamasının en baştan gerekli olduğunu katılımcılar 
tarafından vurgulanmaktadır.  

Farklı bir görüş olarak K1 işletmesi programda yer verilen uygun harcama kalemlerinin 
özel tasarımı içermediğini ve kurumun butik otelcilik anlayışı çerçevesinde özel tasarım 
gerektiren harcamalarında kabul etmesinin gerekli olduğunu vurgulamaktadır. 

Ayrıca kurum tarafından da belirtildiği gibi İPARD fonu faydalanıcıların yaptıkları 
projelerde kullanacakları makine ve ekipman alımlarında mutlaka AB üyesi ülkelerin ürettiği 
ürünleri yada yerli ürünleri kullanmaları gerekliliği bulunmaktadır.  Bu konuda bazı 
katılımcılar sorun yaşadıklarını bazı kalemlerde tamamen Türk Malı ürün bulamadıklarını 
belirtmişlerdir. Bu şarta uyan işletmelerin de kurumun talep ettiği yerli ürün belgelerini temin 
etmekte güçlükler yaşadığı hatta bazı uygun harcama kalemlerinin bu sebeple uygun olmayan 
harcama olarak değerlendirildiği sonucu ortaya çıkmaktadır.  

“Danışman yardımı aldıysanız hangi konularda, almadıysanız nedeni?” Sorusuna 
verilen yanıtlar incelendiğinde tüm katılımcıların danışman desteği aldığı görülmekte sadece 
K4 evrak takibi gibi konularda danışman desteği almadığını, çoğu konuda kendilerinin karar 
verdiğini belirtmiştir. Diğer üç katılımcı da tüm işlemlerde danışman desteği almıştır. 

Görüşülen işletmelerin ortak görüşü olarak danışman şirketle çalışmanın bir zorunluluk 
olduğu, yatırımcıların kendi başlarına böylesi bir projenin altından kalkmalarının oldukça güç 
olduğu görüşü hakimdir. Ancak ilave olarak katılımcıların eklediği husus TKDK yetkililerinin 
oldukça ilgili oldukları ve soruları yanıtsız bırakmadıkları yatırımın her aşamasında bilgi 
verdikleri şeklindedir.  

Ayrıca K2 danışmanlarında yetersiz kalabildiğini danışmanların bazen projeyi geçirme 
odaklı olduklarını ve sonrasında yapılan hatalar sebebiyle ödemedeki kesintilerin mağduriyet 
verici olduğunu belirtmektedir. 

“İPARD Programı kapsamında yer alan kırsal turizm destekleri sizce yeterince 
tanıtılıyor mu?” Sorusuna verilen yanıtlar doğrultusunda farklı görüşler ortaya çıkmıştır. 
Görüşülen işletme sahiplerinden üçünün İPARD programı kapsamında aldıkları desteklerden 
daha önce haberdar olmadıkları ve tesadüfi olarak çevrelerindeki kişilerden duydukları 
sonrasında TKDK kurumuna giderek detaylı bilgi aldıklarını belirtmişlerdir. K3 ise TKDK 
yetkililerinin sık aralıklarla kendilerini ziyaret ettiklerini, kendilerinin bu konuda çekingen 
davrandığını ancak kurum yetkililerinin destekler konusunda bilgilendirdiklerini ve proje 
yapmaları için güdülediklerini belirtmiştir. Kırsal turizm desteklerinden bu sayede haberdar 
olduklarını ve her aşamada kurum yetkililerinin sorularını yanıtladığını ve yardımcı 
olduklarını belirtmiştir. 

İPARD I- II sürecinde karşılaştığınız sorunlar varsa aksayan yönler nelerdir? 
Sorusuna yönelik cevaplar incelendiğinde farklı görüşler ortaya çıkmıştır. K1 bu konuda 
kurumun turizm faaliyetlerinden yeterince haberdar olmadığını ve acemilik yaşadığını 
belirtmektedir. Ayrıca uygun olmayan harcamaya aktarılan ve daha sonrasında yatırım 
sürecinde vazgeçilen birçok kaleminde KDV tutarlarını kendilerinin ödemek zorunda 
kaldığını belirtmiştir. 
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K1: “Satın alınmamış yapılmamış birçok konu uygun olmayan harcamaya atıldı 370 
000 tutarında ki proje finansmanının yarısı kesildi ama hepsinde KDV kullanmışız gibi 
vergi dairesine yazıldı. KDV muafiyeti bedelini ürünleri kullanmadığımız halde ödedik, 
kalem kalem yaptığımız belli,  alımı yapılmamış makine ekipmanların KDV muafiyet 
bedelleri tahsil edilmemeli.” 
Ayrıca K1 makine ekipman alımlarında yerli ürün şartı sebebiyle kaliteli ürün 

alamadığını şu an alınan bazı makinalarda sorunlar yaşadığını belirtmiştir. Bazı yerli malı 
ürünlerin bazı aksamlarının dahi Çin de üretildiğini belirten katılımcı yerli malı olarak projede 
yer verdikleri malzemelerin bu sebeple uygun olmayan harcama olarak değerlendirildiğini 
belirtmektedir. 

Diğer iki katılımcı belge toplamanın zorluğuna dikkat çekerken K3 herhangi bir sorunla 
karşılaşmadığını sadece yatırım süresi doğrultusunda Turizm İşletme Belgesi alımında zorluk 
yaşadığını belirtmiştir. 

K2: “İmzaladığınız sözleşmede ne varsa uygulamalısınız bunun dışına çıkarsanız sorun 
yaşayabilirsiniz ama çıkmazsanız herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Makine 
ekipman alımlarında alışveriş yaptığınız yerin bilinçli olması gerekli örneğin AB 
üretimi makine ekipmanlarda kurum sizden menşe şahadetnamesi istemekte satıcılar bu 
konuda bilinçli değil bu sebeple belge toplamada zorluklar yaşanıyor.” 
K3: “Daha çok yerli ürün kullanımı ve ürünlerin yerli olduğunun belgelendirilmesinde 
sorun yaşadık örneğin yerli üretim katı meyve sıkacağı bulamadık, diğer kullandığımız 
yerli ürünlerde de gerekli evrakları edinmekte çok zorluk yaşadık.” 
Ayrıca belirtilen bir diğer sorunda kurum yetkililerinin bazı konularda aşırı titiz 

oldukları ve sayfalar dolusu imza atılması gerektiğini ve imza atılan kalemin rengine kadar 
kontrol edildiği, renk uyuşmazlığı olduğu takdirde tüm evrakın yenilenmesinin istendiği gibi 
şikâyetlerde K1 ve K4 tarafından belirtilmiştir.   

“Tekrar proje hazırlayarak TKDK desteklerinden faydalanmayı düşünür müsünüz?” 
sorusuna verilen cevaplara göre katılımcıların tamamının da ilk projeleri hayata geçmiş. K1 
ilk projesi olduğunu ve bir daha düşünmediğini belirtirken K2, K3 imkânları olur ise tekrar 
proje hazırlamayı düşündüklerini belirtmişlerdir. K4 ise büyük bir yatırım olursa ancak o 
şekilde böyle yoğun bir sorumluluk altına girebileceğini belirtmiştir. 

Sonuç ve Öneriler 
Araştırma sonuçları göstermiştir ki faydalanıcı kesimleri tanımlayan kriterlerin çok 

sınırlayıcı olarak belirlenmemesine dikkat edilmelidir. IPARD Projelerinin hazırlanması ve de 
uygulanması boyunca gözetilmesi gereken önemli bir husus da, hangi öncelikli alanların 
hangi faydalanıcılara aktarılacağı ve hangi coğrafi bölgeleri kapsayacağıdır. Örneğin kırsal 
turizm desteklenmesi amaç iken çoğunlukla kırsal bölgelerin turizm imarı kapsamında yer 
almaması belge alımlarını zorlaştırmaktadır. 

Katılımcıların cevaplarından elde edilen önemli bir sonuçta makine ekipman 
alımlarında yaşanan zorluklardır. Bu konularda kurum tarafından yatırımcılara daha fazla 
bilgi verilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ayrıca sonuçlar göstermektedir ki TKDK 
bünyesinde faydalanıcılara daha fazla tanıtım yapılmalıdır. 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 57          Eylül - Ekim 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 

Hazırlanan projelerde iş planının hazırlanmış olması gibi bazı kriterler tanımlanması 
yararlı olacaktır. Kriterler belirlenirken kırsal kesimin mali durumu ve eğitim düzeyi dikkate 
alınmalıdır. Örneğin, çiftçi ailelerin eğitim durumuna göre kriter belirlerken kırsal kesimde 
eğitim düzeyinin düşüklüğü nedeniyle eğitim seviyesi ile ilişkilendirilecek bir kriterin 
özellikle küçük çiftçilerin proje başvurularına engel teşkil edebileceği gözden 
kaçırılmamalıdır. 

Sonuç olarak İPARD projeleri kırsal turizmin desteklenmesi yerel halkı da planlamaya 
dahil edilerek yerel ekonominin desteklenmesi sağlamakta, turizmin çevreyle uyumlu bir 
şekilde gelişmesini sağalama da bir araç olabilecek kırsal turizm türleri ile doğal kaynaklar ve 
yöresel değerlerin sürdürülebilir kullanımı sağlanmaktadır. 

İPARD ile kırsal turizmin gelişimi ekonomik ve ekolojik anlamda sürdürülebilirliğin 
sağlanmasına imkân vererek doğal kaynakların akılcı kullanımını sağlamakta. Aynı zamanda 
bitki ve hayvan çeşitliliğin muhafaza edilmesi; doğal, kültürel ve sosyal çeşitliliğin 
korunmasını da teşvik etmektedir. 

Yapılan bu çalışma ile elde edilen bulgular dikkate alınarak kamu kurumlarına, özel 
sektöre ve yeni araştırmacılara önerilerimiz şunlardır;  

AB ülkelerine kıyasla Türkiye de böleler arası ve kır kent ayrımı olarak önemli gelir 
farkı bu sayede azaltılabilecektir. 

Ülke içinde gelir ve göç açısından yaşanan farklılıklar, kayıt dışı ekonominin hacminin 
büyüklüğü ve kırsal nüfusun düşük eğitim seviyelerinin de göz önünde bulundurulması 
gerekmektedir.  

Türkiye’de kırsal alanlardaki modernleşmeden etkilenen mikro ölçekli çiftlik 
işletmelerinin yok olması yapısal zayıf yönleri giderilmelidir. 

Bu sebeplerden ötürü kırsal politikalar belirlenirken bu konular dikkate alınmalı, kırsal 
alanların ekonomik çerçevede sürdürebilir kalkınmasının sağlanması ve çevrenin terk edilip 
bozulmasının önüne geçilerek kırsal alanlarda yaşayanların ekonomik ve sosyal açıdan 
kalkındırılması gerekmektedir.  Yapılan araştırma çerçevesinde bu alanların kendine zor yeten 
çiftçilik, düşük üretkenlik, ücretlendirilmeyen işgücü, fakirlik ve devlet müdahalesine muhtaç 
olma özelliklerinden kurtarılarak kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi sağlanabilecektir. 

TKDK tarafından verilen desteklerden yararlanma prosedürleri çiftçi aileler için 
oldukça zorlu ve karmaşık süreçlerden oluşmaktadır. Bu konuda daha fazla bilgilendirme 
yapılmalıdır. Araştırma kısıtları elverdiği ölçüde çalışma Edremit Körfezinde İPARD desteği 
alan işletmeler ile sınırlı tutulmuştur, daha sonraki araştırmalar da çalışma tüm Ege Bölgesi ya 
da Türkiye çapında yapılabilir. 
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AZERBAYCAN’DA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARI ETKİLEYEN 
FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA* 

 
Adem ANBAR**   Javid SULEYMANLI*** 

 
Öz 
Bu çalışmanın amacı, Azerbaycan’a giriş yapan doğrudan yabancı yatırımlar ile bazı makroekonomik 
değişkenler arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu amaçla 2002 yılının dördüncü çeyreği ile 2014 yılının dördüncü 
çeyreği arasındaki dönemler için, gayri safi yurtiçi hasıla, ihracat, ithalat ve doğrudan yabancı sermaye çıkışı 
makro ekonomik değişkenlerinin doğrudan yabancı sermaye girişleri üzerindeki etkisi, çoklu doğrusal regresyon 
yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, gayri safi yurtiçi hasıla, ithalat ve doğrudan 
yabancı sermaye çıkışı doğrudan yabancı sermaye girişlerini olumlu yönde etkilerken, ihracat ise doğrudan 
yabancı sermaye girişlerini olumsuz yönde etkilemektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yatırım, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Doğrudan Yabancı Yatırımları Etkileyen Faktörler, 
Azerbaycan 

 
AN APPLICATION FOR DETERMINING THE FACTORS AFFECTING FOREIGN DIRECT 

INVESTMENT IN AZERBAIJAN 
 
Abstract 
The aim of this study is to examine the relationships between foreign direct investment inflows and some 
macroeconomic variables in Azerbaijan. For this purpose, for the periods between fourth quarter of 2002 year 
and fourth quarter of 2014 year, the impact of macroeconomics factors like gross domestic product, export, 
import and foreign direct investment outflow on foreign direct investment inflows was investigated by 
employing multiple regression model. According to the findings of the study, gross domestic product, import and 
foreign direct investment outflow affect foreign direct investment inflows positively while export affects foreign 
direct investment inflows negatively. 
 
Keywords: Investment, Foreign Direct Investments, Factors Affecting Foreign Direct Investments, Azerbaijan 
 
1. GİRİŞ 
 
Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hedefleri; sürdürebilir bir ekonomik büyümenin 
gerçekleştirilmesini, yeni yatırımların yapılmasını, uluslararası piyasalarda rekabet gücünün 
artırılmasını, daha fazla istihdam olanağı yaratılmasını ve teknolojik gelişmenin sürekli hale 
getirilmesini zorunlu kılmaktadır (Bayraktar, 2003:1). Ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi 
için de yeterli sermaye birikimine ihtiyaç vardır. Fakat gelişmekte olan ülkelerin en önemli 
sorunlarından biri yeterli sermaye birikiminin olmamasıdır (Ege ve Gürdoğan, 2006:42). 
Gelişmekte olan ülkeler, yabancı sermayeyi bu yetersizliğe bir çözüm olarak görmektedirler.  
 
Yabancı sermaye yatırımları, bir ülkenin karşılığını sonradan ödemek üzere dış kaynaklardan 
elde edeceği ve ekonomik gücüne ekleyebileceği mali veya teknik kaynaklar biçiminde 
tanımlanabilir (Aydemir vd., 2012:70). Yabancı sermaye yatırımları, dolaylı yabancı 
                                                           
* Bu çalışma, Javid Suleymanlı tarafından, Doç.Dr. Adem ANBAR danışmanlığında yürütülen ve 2015 yılında 
tamamlanan " Azerbaycan'da Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Doğrudan Yabancı Yatırımları Etkileyen 
Faktörlere İlişkin Bir Uygulama" başlıklı yüksek lisans tezinden türetilmiştir. 
** Doç.Dr., Uludağ Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, aadem@uludag.edu.tr,adem_anbar@yahoo.com 
*** Doktora Öğrencisi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, suleymanlijavid@gmail.com 
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yatırımlar (portföy yatırımları) ve doğrudan yabancı yatırımlar olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. Dolaylı yabancı yatırımlar, yabancı yatırımcıların faiz geliri, kar payı veya 
değer artış kazancı elde etmek amacıyla, bir ülkedeki hisse senedi, tahvil, vadeli mevduat gibi 
finansal varlıklara yatırım yapmalarıdır. Doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) ise, bir ülkedeki 
yerleşik kişi veya kurumların, başka ülkelerde kalıcı ya da uzun vadeli ekonomik çıkar elde 
etmek ve kurulacak işletmenin yönetiminde etkin söz sahibi olmak amacıyla yaptıkları 
yatırımlardır (Karabıyık ve Anbar, 2010:44). Bir yatırımcının veya işletmenin, yabancı bir 
ülkede yeni bir işletme kurması veya mevcut yerel bir işletmeyi satın alması ya da mevcut 
işletmeye ortak olması doğrudan yabancı yatırım kapsamındadır.  
 
Yabancı sermaye yatırımları arasında doğrudan yatırımlar daha önemli bir yer kaplamaktadır. 
Çünkü dolaylı yatırımlar ülkeyi hızla terk edebilmekte ve hatta bu yönüyle finansal krizlere 
bile yol açabilmekte iken, doğrudan yatırımlar uzun vadeli kalıcı iktisadi gelir elde etme 
amacını taşımakta ve daha önemlisi, gittiği ülkelere sermaye, yeni teknoloji, know-how, 
yönetim becerisi, istihdam ve ihracat artışı, pazar disiplini, dış pazarlara erişim ve risk 
paylaşımı gibi birçok faydalar sağlamaktadır (Çalışkan, 2003:44; Özcan ve Arı, 2010:66). Bu 
nedenle, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere, bütün ülkeler, doğrudan 
yabancı sermaye yatırımlarını kendilerine çekmeye çalışmaktadır. 
 
Doğrudan yabancı yatırımların ülkelerin kalkınmasındaki önemi ve rolü nedeniyle, doğrudan 
yabancı yatırımları etkileyen faktörlerin incelenmesi ve buna bağlı olarak doğrudan yabancı 
sermaye girişlerinin nasıl artırılabileceği, bu alandaki başlıca araştırma konularından birini 
oluşturmaktadır. Farklı ülkeler bağlamında çeşitli ekonomik ve siyasi faktörler ile DYY 
girişleri arasındaki ilişkiler araştırma konusu olmuştur. Fakat 1991 yılında Sovyetler 
Birliği'nin dağılmasının ardından siyasi bağımsızlığını kazanan Azerbaycan'a yönelik yeterli 
bir literatürün olmadığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Azerbaycan'a giren DYY 
girişleri ile bazı ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koyabilmektir. Dolayısıyla 
bu çalışma,  literatürdeki boşluğun doldurulmasına bir katkı sağlayabilecektir. 
 
Çalışmanın geri kalan bölümünde, doğrudan yabancı yatırımların Azerbaycan ekonomisi 
içerisindeki yeri ve önemine kısaca değinildikten sonra, literatür taramasına yer verilmiştir. 
Daha sonra, araştırma metodolojisine ve bulgulara değinilerek, sonuç ve değerlendirme 
bölümüyle çalışma sonlandırılmıştır. 
    
2. AZERBAYCAN'DA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 
 
Geçiş ekonomisine sahip diğer Post-Sovyet ülkeleri içinde en hızlı büyüme kaydeden 
ülkelerden biri Azerbaycan'dır. Ekonomik büyümenin temel motoru petrol ve doğalgaz 
sektörleri olup, yabancı sermayenin büyük bir kısmı bu sektörlere gelmekte, ihracatın %90’ını 
bu sektörler gerçekleştirmekte ve kamu gelirlerinin büyük bir kısmı da bu sektörlerden 
kaynaklanmaktadır (DEİK, 2013:13). 18 Ekim 1991 tarihinde kabul edilen Azerbaycan 
Cumhuriyeti'nin devlet bağımsızlığı hakkında anayasa maddesinden sonra, 15 Ocak 1992’de 
"Yabancı Yatırımların Korunması" ile ilgili kanun kabul edilmiştir. Böylece ülke arazisinde 
yapılacak yabancı yatırımların hukuki ve iktisadi esasları belirlenmiştir. Azerbaycan Devleti 
zaman içerisinde üzerinde çeşitli düzenlemeler yaparak güncelleştirdiği bu kanun ile yabancı 
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sermayeye; kanunların değişmesi, millileştirme, istimlak, tazminat, zararın ödenmesi, transfer 
ve gelirini kullanma gibi hususlarda devlet garantisi vermiştir (Bulut vd., 2009:86). 
 
Azerbaycan'a doğrudan yabancı yatırımı girişi, büyük ölçüde petrol ve doğalgaz alanındaki 
projelere bağlı olarak gelişmektedir. Ülkeye giren doğrudan yabancı yatırımların %90'ından 
fazlası petrol ve doğalgaz sektöründen kaynaklanmaktadır. Diğer sektörlerde, yatırım 
ortamının istenen seviyelere gelememiş olması, altyapının yetersizliği ve bürokratik sorunlar 
gibi nedenlerle doğrudan yabancı yatırım tutarı sınırlı kalmaktadır (Yurtdışında Tarım 
Sektörüne Yönelik Yatırım Olanakları: Azerbaycan, 2012:25). Şekil 1, 1995-2015 yılları 
arasında, Azerbaycan'a giren net doğrudan yabancı sermaye tutarlarını göstermektedir. Şekil 
1'e bakıldığında, 2002 yılından itibaren DYY girişinde önemli bir artış olduğu ve 1995-2001 
döneminde yıllık ortalama 650 milyon $ DYY girişi olurken, 2002-2015 döneminde, DYY 
girişinin yıllık ortalama 4 milyar $'a çıktığı görülmektedir. Bu artışta, Azerbaycan'ın global 
ekonomiyle entegrasyonunu artırma, yabancı sermayeyi ülkeye çekme, ekonomisini 
çeşitlendirme ve pozitif büyümesini sürdürme politikası etkili olmuştur (Azerbaijan 
Investment Climate Statement, 2015:4).     
 
Şekil 1. Azerbaycan'a Net Doğrudan Yabancı Sermaye Girişleri (1995-2015) 

 
Kaynak: Dünya Bankası 
 
Central Intelligence Agency'nin tahminine göre, 2015 yılı sonu itibariyle, yabancı ülke 
ve/veya şirketlerin Azerbaycan'daki doğrudan yatırımlarının toplamı (stoku) 66,14 milyar $'a, 
Azerbaycan'da yerleşik şirketlerin yabancı ülkelerdeki doğrudan yatırımlarının (DYY 
çıkışlarının) toplamı ise 14,17 milyar $'a ulaşmıştır (https://www.cia.gov/library/ 
publications/the-world-factbook/geos/aj.html, Erişim Tarihi: 11.07.2016). The Economist 
Intelligence Unit (EUI) ise, 2020 yılında, Azerbaycan'daki DYY stokunun 100 milyar $, DYY 
stokunun gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payının %180 ve kişi başına DYY 
stokunun 9.814 $ olacağını tahmin etmektedir 
(http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskilerulkeler/ulke-detay/Azerbaycan, 
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Erişim Tarihi: 11.07.2016). Tablo 1'de The Economist Intelligence Unit'in Azerbaycan'a 
yönelik olarak 2017-2020 yıllarına ilişkin doğrudan yabancı yatırımlarla ilgili tahminleri 
görülmektedir. 
 
Tablo 1. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Tahminleri (Milyon $) 
 2017 2018 2019 2020 
DYY Girişi 6.800 7.000 7.200 6.800 
DYY Çıkışı -1.200 -1.200 -1.300 -1.400 
Net DYY 5.600 5.800 5.900 5.400 
DYY Stoku 79.502 86,502 93,702 100,502 
Kişi Başına DYY Stoku ($) 7.971 8.590 9.224 9.814 
DYY Stoku (%GSYH) 187,6 177,2 184,1 179,8 
DYY Girişi Açısından 
Dünyadaki Payı (%) 

0,31 0,31 0,29 0,26 

DYY Stoku Açısından 
Dünyadaki Payı (%) 

0,26 0,27 0,27 0,28 

 
3. LİTERATÜR TARAMASI 
 
Literatürde doğrudan yabancı yatırımları etkileyen faktörleri veya doğrudan yabancı 
yatırımların belirleyicilerini belirlemeye yönelik çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu 
faktörler, genel olarak, ekonomik ve politik-yapısal faktörler olarak iki gruba ayrılmaktadır. 
Ampirik çalışmalarda kullanılan başlıca ekonomik faktörler; piyasa hacmi (GSYH veya kişi 
başına GSYH), ticari açıklık, ekonomik büyüme, cari işlemler dengesi, vergi oranları, 
enflasyon oranı, faiz oranı, beşeri sermaye, işçilik maliyetleri ve döviz kurudur (OECD, 2000; 
Janicki ve Wunnava, 2004; Bevan ve Estrin, 2004; Tsen, 2005; Na ve Lightfoot, 2006; 
Yapraklı, 2006; Demirhan ve Masca, 2008, Kariuki, 2015). Politik ve yapısal faktörlere örnek 
olarak da politik risk, hukuk sisteminin etkinliği, yargı bağımsızlığı, işgücü piyasasının 
esnekliği, altyapı seviyesi, kentsel nüfus, okullaşma oranı gibi değişkenler verilebilir 
(Addison ve Heshmati, 2003; Nonnemberg ve Mendonça, 2004; Asiedu, 2005; Mina, 2007; 
Daude ve Stein, 2007; Wilhelms, 2008; Walsh ve Yu, 2010; Jadha, 2012). Birçok ülke veya 
ülke grubu için bu değişkenlerin farklı kombinasyonları kullanılarak yapılan çalışmalarda 
farklı sonuçlar ortaya çıkabilmektedir (Asiedu, 2002). Bunun nedenleri arasında, kullanılan 
analiz yönteminin ve veri aralığının farklı olmasının yanı sıra, söz konusu faktörlerin 
öneminin ev sahibi ülkeye göre de farklılıklar gösterebilmesidir (Karagöz, 2007:938). 
Ampirik çalışmaların sayısının çokluğu nedeniyle, burada sadece bazı çalışmaların 
bulgularına yer verilmiştir. Bu konuda Azerbaycan üzerine yapılan sınırlı sayıda çalışma olup, 
ulaşılan bütün çalışmaların bulgularına değinilmiştir.  
 
Chakrabarti (2001), 135 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin 1994 yılı verilerini kullandığı ve 
bağlayıcı uç analizi (extreme bound analysis) yöntemini uyguladığı çalışmasında, ev sahibi 
ülkedeki politik istikrar ile yabancı yatırımlar arasında pozitif ve güçlü bir ilişki olduğu ve 
kişi başına GSYH ile ölçülen ev sahibi ülkenin piyasa büyüklüğünün açıklayıcı gücünün 
oldukça yüksek olduğu bulgusuna ulaşmıştır.  
 
Mencinger (2003), 1994-2001 dönemi için, sekiz Avrupa Birliği aday ülkesine (Çek 
Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya) ait 
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verileri kullanmıştır. Granger nedensellik testi sonucuna göre doğrudan yabancı yatırımlar 
büyümeye sebep olurken, büyümenin doğrudan yabancı yatırımları arttırmadığı bulgusuna 
ulaşılmıştır.  
 
Ho (2004), 1997-2002 verilerini kullanarak, Çin'de sektörel bazda doğrudan yabancı 
yatırımların belirleyicilerini incelemiştir. Panel veri analizinin kullanıldığı çalışmanın 
bulguları; Çin'deki 13 sektör ve Guangdong eyaletindeki 9 sektör için, doğrudan yabancı 
yatırımların önemli belirleyicilerinin piyasa hacmi, ücret oranı ve ekonomik reform derecesi 
değişkenlerinin olduğunu; inovasyon faaliyetleri değişkeninin ise sadece Çin'deki sektörel 
yabancı sermaye yatırımları için önemli olduğunu, Guangdong eyaleti için önemli olmadığını 
göstermektedir.  
 
Asiedu (2005), 1984-2000 dönemine ait 22 Afrika ülkesi verilerini kullanarak doğal 
kaynakların, piyasa hacminin, hükümet politikalarının, siyasi istikrarsızlıkların ve ev sahibi 
ülkenin kurumlarının kalitesinin doğrudan yabancı yatırımlar üzerindekini etkisini, panel veri 
yöntemiyle incelemiştir. Çalışmada; doğal kaynaklar, pazar büyüklüğü, düşük enflasyon, iyi 
altyapı, eğitimli nüfus, daha az yolsuzluk, ticari açıklık, politik istikrar ve hukuk sistemine 
güven değişkenlerinin doğrudan yabancı yatırımları teşvik ettiği bulgusuna ulaşılmıştır.  
 
Mina (2007), Körfez İşbirliği Konseyi (Gulf Cooperation Council, GCC) ülkeleri (Bahreyn, 
Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) için, 1980-2002 yılları 
arası verileri kullanarak, panel veri yöntemiyle, konumsal (locational) faktörlerin doğrudan 
yabancı yatırım girişleri üzerindeki etkilerini incelemiştir. Çalışmanın bulguları; kişi başına 
düşen GSYH ve ticari açıklık değişkenlerinin doğrudan yabancı yatırım girişlerini olumlu 
yönde etkilerken, beşeri sermayenin olumsuz etkilediğini göstermektedir.  
 
Azam (2010a); Ermenistan, Kırgızistan ve Türkmenistan ülkeleri için, 1991-2009 verilerini 
kullanarak yaptığı çalışmasında; piyasa hacminin ve resmi kalkınma yardımının doğrudan 
yabancı yatırımlar üzerinde pozitif, enflasyonun ise negatif yönde etkili olduğu bulgusuna 
ulaşmıştır.  
 
Özcan ve Arı (2010), 27 OECD ülkesi için, 1994-2006 döneminde doğrudan yabancı 
yatırımları belirleyen faktörleri, dinamik panel yöntemi ve genelleştirilmiş momentler metodu 
(GMM) tahmin tekniğini kullanarak incelemişlerdir. Araştırmanın bulguları; GSYH büyüme 
oranı, altyapı düzeyi ve enflasyonun doğrudan yabancı yatırımları pozitif olarak etkilediğini, 
açıklık ve cari denge değişkenlerinin ise doğrudan yabancı yatırımlar ile negatif ilişkili 
olduğunu göstermektedir. 
 
Jadha (2012), BRICS ülkelerinde (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) 
ekonomik, kurumsal ve politik faktörlerin doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisini 
araştırmıştır. 2002-2009 dönem aralığı verilerinin ve panel veri analizinin kullanıldığı 
çalışmada, ekonomik faktörlerin politik ve kurumsal faktörlerden daha önemli olduğu ve 
doğrudan yabancı yatırımların en önemli belirleyicisinin reel GSYH ile ölçülen piyasa hacmi 
değişkeninin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.   
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Malik ve Malik (2013), Pakistan'da bazı makro ekonomik değişkenlerin (GSYH, enflasyon ve 
döviz kuru) doğrudan yabancı sermaye girişleri üzerindeki etkisini, 1971-2009 dönem 
aralığındaki verileri kullanarak incelemişlerdir. Çalışmanın bulguları, her üç makro ekonomik 
değişkenin de doğrudan yabancı yatırım girişleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu 
göstermektedir. 
 
Alavinasab (2013), İran'da doğrudan yabancı yatırımların ekonomik belirleyicilerini 
belirlemek amacıyla 1991-2009 dönemi verilerini kullanarak yaptığı çalışmasında, reel GSYH 
büyümesinin, ithalat/GSYH oranının, yatırımların getirisinin ve altyapının doğrudan yabancı 
yatırımlar üzerinde pozitif etkisinin olduğu bulgusuna ulaşmıştır. 
 
Yapraklı (2006), 1970-2006 dönemi için, Türkiye'de doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile 
GSYH, işgücü maliyeti, reel döviz kuru, dışa açıklık oranı ve dış ticaret açığı arasındaki 
ilişkileri, çoklu eş-bütünleşme analizini ve hata düzeltme modelini kullanarak incelemiştir. 
Çalışmada; doğrudan yabancı yatırımların GSYH ve dışa açıklık değişkenlerinden pozitif; 
işgücü maliyeti, reel döviz kuru ve dış ticaret açığı değişkenlerinden negatif olarak 
etkilendiği, ayrıca doğrudan yabancı yatırımlar ile GSYH ve reel döviz kuru değişkenleri 
arasında karşılıklı bir nedensellik ilişkisi gözlendiği bulgusuna ulaşılmıştır.  
 
Karagöz (2007), Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım girişlerinde etkili olan faktörleri 
belirlemek amacıyla, 1970-2005 dönemine ait yıllık verileri kullanarak, doğrudan yabancı 
yatırımı girişleri ile GSYH, ticari dışa açıklık, beşeri sermaye, sermaye stoku, altyapı, politik 
istikrar ve yapısal değişim değişkenleri arasındaki uzun dönem ilişkisini incelemiştir. Eş-
bütünleşme ve nedensellik incelemesinden oluşan zaman serileri analizinin kullanıldığı 
çalışmanın bulguları, doğrudan yabancı yatırım girişlerinin önceki dönem doğrudan yabancı 
yatırım tutarı ve bir ölçüde de ticari dışa açıklıktan anlamlı derecede etkilendiğini 
göstermektedir.  
 
Çiftci ve Yıldız (2015), 1974-2012 dönemi için, Türkiye'de doğrudan yabancı yatırım 
akımlarını etkileyen ekonomik faktörleri belirlemek amacıyla, ARDL sınır testi yaklaşımı ve 
hata düzeltme modelini kullanarak yaptıkları çalışmada, GSYH, reel döviz kuru ve finansal 
gelişme değişkenlerinin doğrudan yabancı yatırımları pozitif yönde; dış ticaret açığı ve dış 
borç değişkenlerinin ise negatif yönde etkilediği bulgusuna ulaşmışlardır. Ayrıca nedensellik 
testi sonuçları da GSYH değişkeninden doğrudan yabancı yatırımlara doğru uzun dönemli bir 
nedensellik ilişkisinin olduğunu göstermektedir.  
 
Azam (2010b), Azerbaycan ve Kazakistan'daki doğrudan yabancı yatırım girişlerini etkileyen 
faktörleri belirlemek amacıyla, 1992-2010 dönem verilerini ve doğrusal regresyon modelini 
kullandığı çalışmasında; resmi kalkınma yardımının, bir yıl gecikmeli doğrudan yabancı 
yatırım tutarının ve enflasyonun Azerbaycan ve Kazakistan için doğrudan yabancı 
yatırımların önemli belirleyicileri olduğunu, piyasa hacminin ise sadece Kazakistan için 
önemli bir faktör olduğu bulgusuna ulaşmıştır. 
 
Hasanov (2010), 1995-2009 dönemi için, Azerbaycan'da doğrudan yabancı yatırımlar, GSYH 
ve ihracat arasındaki ilişkileri incelemiştir. Korelasyon analizi sonuçları, doğrudan yabancı 
yatırımlar ile GSYH ve ihracat arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu; regresyon analizi 
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sonuçları da doğrudan yabancı yatırımların, GSYH ve ihracattaki değişimleri açıklama 
gücünün yüksek olduğunu göstermektedir.  
 
Ahmedov (2010), SWOT analizini kullanarak, Azerbaycan’da doğrudan yabancı yatırımları 
analiz etmiştir. Ahmedov’a göre, siyasi istikrarın olması, işgücü piyasasının esnekliği ve ucuz 
işgücü kaynağı, enerji fiyatlarının görece düşüklüğü, sabit döviz kuru rejiminin uygulanması, 
ucuz doğal kaynaklara, genç nüfusa ve işgücüne sahip olması gibi unsurlar Azerbaycan'ın 
doğrudan yabancı yatırımlar açısından güçlü yönlerini oluştururken; etkin olmayan mahkeme 
sistemi, kayıt dışı ekonomi ve yolsuzluk, yetersiz teknolojik altyapı, yerel firmalarda 
profesyonel yönetimin eksikliği, rekabetçi bir ekonominin olmaması gibi unsurlar zayıf 
yönlerdir. Ahmedov, iç piyasanın gelişme potansiyelini, hızla öğrenen işgücü potansiyelini ve 
son yıllarda petrol dışı sektörlerdeki gelişmeyi başlıca fırsatlar olarak sıralarken; ekonominin 
tamamen petrol ürünlerine bağımlı olmasını ve Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payının 
çok düşük olmasını da başlıca tehdit unsurları olarak değerlendirmiştir.  
 
Hasanov (2013), 1994-2011 dönemi için, çok değişkenli doğrusal regresyon analizini 
kullanarak,  kurumlar vergisi oranının ve diğer bazı ekonomik değişkenlerin (bütçe 
açığı/GSYH oranı, reel döviz kuru, enflasyon oranı ve GSYH büyüme oranı)  Azerbaycan’da 
petrol dışı sektörlere gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerindeki etkisini 
incelemiştir. Çalışmada; kurumlar vergisi oranı, reel döviz kuru, bütçe açığı/GSYH oranı ve 
enflasyon oranındaki artışların petrol dışı sektörlere gelen doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarını negatif, GSYH büyüme oranının ise pozitif yönde etkilediği bulgusuna 
ulaşılmıştır.  
 
3. METODOLOJİ 
 
3.1. Veri ve Yöntem 
 
Bu çalışmanın amacı, bazı ekonomik faktörlerin Azerbaycan’da doğrudan yabancı yatırım 
girişleri üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Veriler; 2002:4 – 2014:4 dönemine ait çeyrek 
dönemlik veriler olup, Azerbaycan Cumhuriyeti İstatistik Kurumu ve CIA (Central 
Intelegence Agency) veri tabanından alınmıştır. Bağımlı ve bağımsız değişken olarak 
kullanılan veriler şu şekildedir: 
 
Bağımlı Değişken Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi (DYYG) 

Bağımsız Değişken 

Doğrudan Yabancı Yatırım Çıkışı (DYYC) 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 
İthalat (İTH) 
İhracat (İHR) 

 
DYYC (Doğrudan Yabancı Yatırım Çıkışı), GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla), İTH (İthalat), 
İHR (İhracat) değişkenlerinin DYYG (Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi) üzerindeki etkisini 
değerlendirebilmek için Çoklu Doğrusal Regresyon Yöntemi kullanılmıştır. Buna göre çoklu 
doğrusal regresyonda kullanılan genel model şu şekildedir: 
 

DYYGt = β0 + β1DYYCt + β2GSYHt + β3IHRt + β4ITHt + β5Di + Ui 
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DYYGt = Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi, 2002:Q4 – 2014Q4 
DYYCt = Doğrudan Yabancı Yatırım Çıkışı, 2002:Q4 – 2014Q4 
IHRt = İhracat, 2002:Q4 – 2014Q4 
ITHt = İthalat, 2002:Q4 – 2014Q4 
Dummy = Di = 1;  2008Q1 – 2008Q4 

     Di = 0; Diğer durumlarda 
 

Çalışmada ilk olarak verilerin durağan veya durağan dışı olup olmadığı Augmented Dickey 
Fuller (ADF) Birim Kök Testi ile kontrol edilmiştir. Durağan dışı olan veriler ise 1.dereceden 
farkı alınarak durağanlaştırılmış ve öyle analize dahil edilmiştir. Verilerde 2008 krizinin 
etkileri görülmüştür. Bu nedenle söz konusu dönem için kukla değişken (dummy) atanmıştır.  
 
Doğrusal regresyon modelinin en önemli şartı işlemlerin doğrusal olmasıdır. Bu sebeple, 
işlemleri doğrusallaştırma adına verilerin logaritması alınmıştır. Böylece modeldeki veri 
isimleri LOGDYYG, LOGDYYC, LOGGSYH, LOGIHR, LOGITH olarak değişmiştir. 
Verilerin logaritmasının alınmasına gerek duyulmasının diğer sebebi ise, yüzde (%) yorum 
yapılmasına olanak sağlamasıdır. Analizler Eviews 8 yazılım programı kullanılarak 
yapılmıştır.  
 
3.2. Kısıtlar 
 
Azerbaycan ekonomisine büyük miktarda etkisi olan DYYG ve onu etkileyen faktörlerle ilgili 
yapılan bu çalışmada, birtakım kısıtlarla karşılaşılmıştır. Karşılaşılan kısıtlar aşağıdaki gibidir: 

- Çalışmaya sadece DYYG, DYYC, GSYH, İHT ve İHR verileri dahil edilmiştir. 
Enflasyon, işsizlik oranı gibi bu uygulamaya eklenebilir faktörlerin çeyrek yıllık 
verilerine ulaşılamamıştır. 

- Bağımsızlığını 24 senedir kazanmış genç bir ülke olan Azerbaycan’ın 2002 yılı öncesi 
istatistik verilerine ulaşılamamıştır. Ulaşılan veriler ise yetersiz kalmış veya gerçeği 
aksettirmemiştir. 

- Uygulamada yer alan verilerin 2015 yılı istatistikleri daha netleşmemiş veya tahmin 
üzerine paylaşıldığı için çalışmaya eklenmemiştir. 

- Modeldeki D (Dummy) değişkeni diğer verilerin 2008 küresel krizinden etkilendiği 
için ve bu etkiyi doğru yorumlamak için kukla değişken olarak modele eklenmiştir. 
Şöyle ki; Dummy değişkeni 2008 1.çeyreği ile 2008 4.çeyreği arasında 1, diğer 
dönemlerde ise 0 olarak belirlenmiştir. 

 
4. BULGULAR 
 
Çoklu doğrusal regresyon tahmin sonucuna ulaşmak için verilerin durağan olması gereklidir. 
Bu nedenle, verilerin durağan veya durağan dışı olduklarını kontrol etmek için, logaritması 
alındıktan sonra Birim Kök Testi uygulanmıştır. Kesmeli ve trendli hipotezde %1, %5, %10 
anlamlılık düzeyleri ve T=48 (yaklaşık değer T=50 kullanılabilir) için t-istatistik değerleri 
sırasıyla 3.60, 2.81, 2.38’dir. Kesmeli ve trendsiz hipotezde ise %1, %5, %10 anlamlılık 
düzeyleri ve T=48 (yaklaşık değer T=50 kullanılabilir) için t-istatistik değerleri sırasıyla 3.28, 
2.56, 2.18’dir. Modelin anlamlı çıkması için çıkan sonuçların verilen t-istatistik değerlerinden 
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büyük olması gerekmektedir. (Sevüktekin ve Çınar, 2014: 353). Yapılan test sonucuna göre 
hem kesmeli trendsiz hem de kesmeli trendli Birim Kök Testi sonuçları anlamsız çıkmıştır, 
yani hiçbir veri durağan değildir. Bu sebeple, verileri durağan dışılıktan kurtarmak adına 
verilerin 1.dereceden farkı alınarak %10 anlamlılık düzeyinde durağanlaştırılmıştır.  
 
Verileri durağanlaştırdıktan sonra En Küçük Kareler Yöntemi kullanılarak Çoklu Doğrusal 
Regresyon tahmini yapılmıştır. Çoklu Doğrusal Regresyon tahmin sonucu Tablo 2’de yer 
almaktadır.  
 
Tablo 2: Çoklu Doğrusal Regresyon Tahmin Sonucu 

     
     Değişken  Katsayı  Std. Hata  t-istatistiği  Olasılık    
     

FARKLOGDYYC 0.409318 0.214698 3.282469 0.0021 
FARKLOGGSYH 0.101268 0.113000 0.896169 0.3753 

FARKLOGIHR -0.054584 0.059150 -0.922812 0.3614 
FARKLOGITH 0.020622 0.069118 0.298354 0.7669 

 
C 0.019760 0.007764 2.545187 0.1706 

DUMMY -0.027002 0.019366 -1.394285 0.0147 
     
     R-Kare  0.294739     Bağımlı varyans anlamı  0.034599 

Düzeltilmiş R-Kare  0.210780     S.D. Bağımlı varyansı  0.038667 
S.E. regresyonu  0.034351     Akaike bilgi kriteri  -3.787882 
Sum squared resid  0.049561     Schwarz kriteri  -3.553982 
Log ihtimali  96.90917     Hannan-Quinn kriteri  -3.699491 
F-istatistiği  3.510490     Durbin-Watson istatistiği  1.631919 
Olasılık(F-istatistiği)  0.009670 

  
     
      

Modelin anlamlı olup olmadığını kontrol etmek için F-istatistik değerlerine bakılır. Şöyle ki; 
  H0: β1= β2= β3= β4= β5=0 
  H1: β1≠ β2≠ β3≠ β4≠ β ≠ 0  
                       F= 3.510490 › Fprob= 0.009670 
olduğundan H0 ret edilir, H1 kabul edilir. Yani model genel olarak anlamlıdır. Düzeltilmiş R-
Kare; serbestlik derecesi dikkate alındığında bağımsız değişkenler olan DYYC, GSYH, IHR, 
ITH ve DUMMY değişkenlerinin, bağımlı değişken olan DYYG’deki toplam değişimin 
%21’ni açıkladığını göstermektedir. Her bir bağımsız değişkenin DYYG üzerindeki etkisi ise 
şöyledir:  

- Diğer değişkenler sabit tutulduğunda, DYYC %1 arttığında DYYG %0.4 artmaktadır. 
- Diğer değişkenler sabit tutulduğunda, GSYH %1 arttığında DYYG %0.1 artmaktadır. 
- Diğer değişkenler sabit tutulduğunda, IHR %1 arttığında DYYG %0.05 azalmaktadır. 
- Diğer değişkenler sabit tutulduğunda, ITH %1 arttığında DYYG %0.02 artmaktadır. 
- DUMMY; kriz döneminde, kriz dönemi öncesi ve sonrası döneme göre DYYG %0.03 

azalmaktadır. 
 
Sonuç olarak, DYYC, GSYH, ITH değişkenleri DYYG’yi olumlu yönde etkilemekte, IHR 
değişkeni ise olumsuz olarak etkilemektedir. Kriz dönemi de DYYG’yi olumsuz 
etkilemektedir. 
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5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 
 
Ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirebilmek adına ihtiyaç duyulan sermaye birikimi, 
yönetim bilgisi ve teknolojik alt yapı gibi birçok unsurdan yoksun olan gelişmekte olan 
ülkeler, bunları doğrudan yabancı yatırımlarla kapatma yoluna gitmekte ve doğrudan yabancı 
yatırımları kendilerine çekmek için cazip koşullar sunmaya çalışmaktadırlar. Doğrudan 
yabancı yatırımlar açısından ev sahibi ülkedeki doğal kaynakların varlığı, fiziksel altyapı, mal 
ve hizmet piyasalarının boyutu, kalifiye ve ucuz işgücü, hukuk sistemi, ekonomik ve siyasi 
istikrar, liberalleşme politikaları, uluslararası sermaye hareketlerine getirilen serbestlik, 
özelleştirme uygulamaları, sözleşmelerin güvence altına alınması, kamulaştırma risklerinin 
azaltılması gibi birçok faktör etkili olmaktadır. Hangi faktörlerin doğrudan yabancı doğrudan 
yatırımları ne şekilde etkilediğine veya belirli faktörler ile doğrudan yabancı yatırımlar 
arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik geniş bir literatür olmasına karşın, Azerbaycan 
için yapılmış sınırlı çalışma bulunmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma literatüre bir katkı 
sağlayacaktır. 
 
Seçilen ekonomik faktörlerin Azerbaycan'a giren doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki 
etkisini ortaya koymak amacıyla yapılan bu çalışmanın sonucuna göre, GSYH, ithalat ve 
doğrudan yabancı yatırım çıkışı değişkenlerinin doğrudan yabancı yatırım girişini olumlu 
yönde etkilerden, ihracatın ve kriz döneminin doğrudan yabancı yatırım girişini negatif yönde 
etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. Hasanov (2010) çalışmasında, doğrudan yabancı yatırımlar 
ile GSYH ve ihracat arasında pozitif yönlü ilişki olduğu bulguna ulaşırken, bizim 
çalışmamızda, doğrudan yabancı yatırımlar ile GSYH arasında pozitif yönlü ilişki 
bulunurken, ihracat ile doğrudan yabancı yatırım girişi arasında ters yönlü bir ilişki 
bulunmuştur. Beklenenin ve literatürün aksine, ihracatın doğrudan yabancı yatırımları 
olumsuz yönde etkilemesi beklenmedik bir sonuçtur. Benzer şekilde, Hasanov'un (2013), 
GSYH büyüme oranının doğrudan yabancı yatırımları pozitif yönde etkilediği bulgusu, bizim 
çalışmamız ile tutarlıdır. Azam (2010) ise Azerbaycan için piyasa hacminin doğrudan yabancı 
yatırımların önemli bir belirleyicisi olmadığı bulgusuna ulaşarak, bizim çalışmamızdan farklı 
bir sonuca ulaşmıştır. Azerbaycan'a yönelik çalışmalarda değişken olarak kullanmayan 
doğrudan yabancı yatırım çıkışları değişkeni ile doğrudan yabancı yatırım girişleri arasındaki 
ilişki, bizim çalışmamızda, pozitif yönlü olarak çıkmıştır. Doğrudan yabancı yatırım çıkışının 
doğrudan yabancı yatırım girişini etkilemesine örnek olarak, Azerbaycan’ın İzmir'de yaptığı 
Petkim yatırımına karşılık Türkiye’nin Azerbaycan’a yaptığı yatırımların artışını 
gösterebiliriz. Yine Azerbaycan'a yönelik çalışmalarda değişken olarak kullanmayan ithalat 
değişkeni ile doğrudan yabancı yatırım girişi arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. 
İthalatın doğrudan yabancı sermaye girişini arttırmasının nedeni şöyle yorumlanabilir. 
Önceleri Azerbaycan petrol ve türevlerinin üretilmesinde kullanılan makineleri ithal ediyordu, 
daha sonra, ihracatçı ülkeler makineleri üretecek fabrikaları Azerbaycan’a kurmakla 
maliyetlerini düşürmüş ve Orta Asya ülkelerine coğrafi olarak yaklaşmanın avantajını 
sağlamışlardır. 2008 küresel krizinin doğrudan yabancı yatırım girişini olumsuz etkileyeceği 
beklenen bir sonuçtur, çünkü genellikle belirsizlik sebebiyle kriz dönemlerinde doğrudan 
yabancı yatırımlar azalır.  
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Azerbaycan’daki mevcut sermaye birikimi yetersizliği sorunu için doğrudan yabancı yatırım 
girişlerinin arttırılması bir çözüm olarak görülebilir. Azerbaycan dış borçlanma yerine 
doğrudan yabancı yatırım çekerek sermaye girişi sağlayabilir, bununla beraber doğrudan 
yabancı yatırımların teknoloji transferi sağlaması, istihdam yaratması, ihracatı tetiklemesi, 
yönetim bilgisi gibi faydalarından da yararlanabilir. Ülkeye giren doğrudan yabancı 
yatırımların büyük çoğunlukla petrol ve doğalgaz sektörlerine yönelmesi, bu sektörler 
dışındaki sektörlerin gelişmemesine yol açmaktadır. Dolayısıyla petrol ve doğal gaz sektörleri 
dışında kalan sektörlere doğrudan yabancı yatırım girişi teşvik edilerek, ekonominin tek 
sektöre bağımlılığı azaltılmalıdır. Bunun için, yabancı yatırımcılar için uygun bir yatırım 
iklimi oluşturulmalıdır. Yatırım ikliminin oluşturulmasında; siyasi ve ekonomik istikrar, 
hukuki ve idari altyapı, şeffaflık derecesi, kaliteli iş gücü, işgücü maliyeti, rekabet şartları, 
yolsuzlukla mücadele, liberal dış ticaret, vergi oranları ve vergi teşvikleri gibi faktörler göz 
önünde bulundurulmalıdır. 
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GIDA SEKTÖRÜNDE İNOVASYON: GÜMÜŞHANE İLİ YÖRESEL ÜRÜNLERİ 

ÜZERİNE BİR UYGULAMA 
 

Osman DEMİRDÖĞEN*  Yasemin TATLI**  Selçuk KORUCUK*** 
 

Öz 
İnovasyon, son zamanlarda ülkelerin rekabet edebilirliğinde ve bölgelerin, illerin gelişmesinde en önemli 
araçlardan biri haline gelmiştir.  İmalat sanayisi içerisinde yer alan sektörlerin hepsi çok önemlidir ve ülke 
ekonomileri için vazgeçilmez değere sahiptir.  Bu sektörler içerisinde gıda sektörü her zaman önemini 
korumaktadır. Özellikle inovasyonun önemini,  gıda sektörünün yaşadığı gelişmelere paralel olarak inovasyonun 
oynadığı rolü ortaya koymak, işletmelere önemli katkılar sağlayacaktır. Bu doğrultuda, Doğu Karadeniz 
Bölgesinde yer alan Gümüşhane ilinde faaliyette bulunan yöresel ürünleri üreten işletmelere inovasyon 
uygulamalarına yönelik olarak anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS istatistiksel 
programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, ürün inovasyonu ve inovasyon faydası arasında anlamlı 
farklılıkların olduğu belirlenmiş, ancak beklenenin aksine, hizmet inovasyonu ve inovasyon faydası arasında 
anlamlı farklılıklar bulunamamıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Gıda Sektörü, Yöresel Ürünler, Hizmet İnovasyonu, Ürün İnovasyonu.   

 
 

INNOVATION IN THE FOOD INDUSTRY: AN APPLICATION İN GÜMÜŞHANE CITY’s LOCAL 
PRODUCTS   

 
 

Abstract 
 
Recently, innovation has become one of the most important tools in the competitiveness of the countries and in 
the development of the regions and of the provinces. All of the sectors in the manufacturing industry has been 
very important and has been indispensable value for national economies. The food industry is always preserved 
its importance in these sectors. In particular, parallel to the development of food industry, the importance of 
innovation will make significant contributions to the businesses. In this context, the survey was performed about 
the innovation practice for businesses that producing local products in the Gümüşhane province of the Eastern 
Black Sea Region. The obtained data were analyzed using the SPSS statistical software. According to the results 
obtained from the study, it has been found that there are significant differences between product innovation 
and innovation benefits, but contrary to expectations, innovation there is not any difference between service 
innovation and innovation benefits. 
 
Keywords: Inovation, Food Industry, Local Products, Service Inovation, Product Inovation. 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Teknolojik gelişme ve inovasyon kavramlarının öneminin arttığı son yıllarda firmaların ve 
ülkelerin inovasyon durumunu ortaya koymak ve inovasyon düzeylerini artırmaya yönelik 
çalışmalar yapmak oldukça önemli hale gelmiştir. Bu doğrultuda öncelikle yeni ekonominin 
küresel hayata en büyük getirisi olan inovasyon kavramına bakmak gerekir. 
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İnovasyon,  “yeni ve değişik bir şey yapmak” anlamındaki Latince “innovare” kökünden 
türetilmiştir (Can, 2007:7). Daha önce hiç düşünülmemiş olan yeni fikirleri ticari olarak 
ortaya koyup, bu sayede rekabet gücünü artırmayı ifade eder (Kırım, 2006:5). Başka bir 
tanımda ise,  hem bir süreci (yenilemeyi, yenilenmeyi), hem de bir sonucu (yeniliği) anlatır. 
AB ve OECD literatürüne göre inovasyon; süreç olarak “bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya da 
hizmete, yeni bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir imalat ya da dağıtım 
yöntemine, ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmeyi” ifade eder. Aynı 
sözcük, bu dönüştürme süreci sonucunda ortaya konan, “pazarlanabilir, yeni ya da 
geliştirilmiş ürün, yöntem ya da hizmeti” de anlatır (TÜSİAD; 2003:23). 
Gıda Sektörü: çeşitli tarımsal ürünleri girdi olarak kullanırken, çok yoğun olmayan işleme 
teknolojileri kullanmak, tüketicinin sağlık ve güvenliğini kontrol altında tutmak amacıyla 
belirli kurumlar tarafından belirlenen kimyasal ve fiziksel standartları dikkate alıp ürün 
tasarımı ve sunumuna yönelen bir sektördür (Topçu,2004:28). 
Tozanlı ve diğerlerine göre, gıda sektörü, tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerinden elde 
edilen hammaddelerin endüstriyel olarak üretimlerini içeren bir sanayi kolu olmasının yanı 
sıra, neolitik devre kadar uzanan eski bir zanaat dalından günümüzde kullanılan üretim 
tekniklerini de kapsamaktadır. Hatta günümüzde, dünya çapında toplam işleme sanayi 
tarafından yaratılan katma değerin %15’i gıda sektörü tarafından gerçekleştirilmektedir 
(Tozanlı ve diğerleri,2007:33). 
Yöresel Ürün, “Belli bir coğrafi bölgede yer alan, karakteristik özellikleriyle çevreden 
ayrılan bir yer, sınırlı bölüm” olarak tanımlanan 
(http://www.tdk.gov.tr/TR/sozBul.aspx?tF6E10F8892433CFFAAF6AA84981B2EF05A79F7
556518CA, 22.06.2015) yöre kavramına bağlı olarak yöresel ürünler, değişik bölgelerimizde 
üretilen ve üretildiği yöreye has tat, aroma ve bileşim gibi özelliklere sahip olan ürünler 
olarak tanımlanmaktadır (Tan, 2009:42). 
Bu bağlamda, inovasyonun gıda sektöründe birçok çalışmada sıklıkla kullanıldığı 
görülmüştür. Örneğin, Cengiz ve diğerleri (2005)  araştırmalarında,  yeni ürün geliştirmede 
etkili olan faktörleri ve bu faktörlerin önem derecelerini belirlemek için keyfi örnekleme 
yöntemiyle belirlenen 59 firma üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmada; mobilya ve gıda 
sektörü gibi teknolojinin daha az yoğun olduğu alanlarda üretim yapan ve pazar payı ile 
çalışan sayısı fazla olan firmaların yeni ürün geliştirmede daha başarılı oldukları sonucuna 
ulaşmışlardır. 
Yine Nicholas (1996) araştırmasında, gıda sektöründeki ürün ve süreç inovasyonlarının 
birbirine olan etkisini incelemiş ve sanayileşmiş ülkelerde gıda sektöründeki faaliyetlerin 
küçük işletmeler tarafından gerçekleştirilip, inovasyon yeteneklerini birleştirdikleri ve bu 
nedenle inovasyon fikrinin AR-GE kapasitesinden farklı bir yapı sergilediği sonucuna 
vardığını belirlemiştir.  
Başka bir çalışmada ise, Galizzi ve Venturini’nin (1996) gıda sektöründe faaliyet gösteren 
işletmelerde yaptığı araştırma sonucunda AR-GE yoğunluğu ve firma büyüklüğü arasında 
doğru orantılı bir ilişkinin varlığını saptamıştır. Dolayısıyla büyük ölçekli gıda firmalarının 
inovatif aktiviteye daha yatkın oldukları söylenebilir. 
Ayrıca Ilori ve diğerleri (2000) yapmış oldukları çalışmada, Nijerya’da seçilmiş gıda 
şirketlerinde yeni ürün gelişiminin nasıl yönetileceği üzerine incelemelerde bulunmuş bu 
bağlamda gıda sektöründe faaliyet gösteren 10 şirkete anket uygulamışlardır. Çalışma 
sonucunda gıda şirketlerinin yetersiz fon ve kadro nedeniyle AR-GE faaliyetleri eksik 
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bulunmuştur. Yine AR-GE departmanının varlığı gerekli olsa bile yeni ürün başarısı için 
yeterli bir faktör olmadığını belirtmişlerdir. 
Gürbüz ve Demirer ise (2006) çalışmalarında, Türk gıda sektöründe ürünlerin ekonomik, 
sosyal ve çevresel başarılarını etkileyebilecek değişkenlerle belirlenen ürün başarısının firma 
büyüklüğü, aracı kullanıp kullanmama ve ithalat-ihracat gerçekleştirip gerçekleştirmeme 
durumlarına göre aralarındaki ilişkilerini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, gıda 
firmalarının ekonomik, sosyal ve çevresel başarıları ile firma büyüklüğü aracı kullanma 
durumları ve ithalat-ihracat yapmaları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını saptamışlardır. 
Yine Kuşat ve Kösekahyaoğlu (2011) araştırmalarında,  ürün ve iyileştirilmiş ürün 
inovasyonlarının gıda sektöründeki etkisini Batı Akdeniz Bölgesine incelemişlerdir. İncelenen 
gıda sektörlerinde inovasyon faaliyetlerinin firmaların inovasyon kararları üzerinde genel 
olarak etkili olacağı düşünülürken, bu faktörlerin inovasyon faaliyetleri üzerinde çok da fazla 
etkili olmadığı sonucuna varmışlardır. 
 Bu kapsamda yapılan çalışmanın temel amacı; Gümüşhane ilinde gıda sektöründe yöresel 
ürünler üreten işletmelerin inovasyon uygulamalarının işletmelere olan etkisini ortaya koymak 
ve Gümüşhane ili içerisinde yer alan yöresel ürünler üreten gıda işletmelerinin ürün 
inovasyonuna yönelik olarak hangi faktörlerden etkilendiğini belirlemektir. Bu bağlamda 
öncelikle gıda işletmelerinden alınan verilerden hareketle elde edilen bulgular analiz edilmiş 
ve bulgulara dayalı olarak sonuç ve önerilerde bulunulmuştur. 
 
2. METERYAL VE YÖNTEM 
2.1. Materyal ve Yöntem 
Çalışmada ele alınan konular iki kısımda değerlendirilmiştir. İlk kısımda teorik bilgilere 
ulaşmak için araştırmalar, raporlar, resmi kayıt ve belgelerden yararlanılmıştır. 
İkinci kısımda ise ilk kısımda teorik olarak ele alınan bilgilerin uygulamadaki karşılığını 
ortaya koymak için analiz amaçlı anket çalışmasından yararlanılmıştır. 
Bu doğrultuda yöresel üretim faaliyeti gösteren gıda işletmelerinin görüşlerini belirlemek 
üzere bilgi toplama formu (anket) oluşturulmuştur. Bilgi toplama formu uygulanacak 
işletmelerin belirlenmesinde örnekleme yapılmadan ana kütlenin tamamına ulaşılması 
hedeflenmiştir. Bu çerçevede 2015 yılı Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası verileri esas 
alınmak ve diğer araştırma sonuçları incelenmek suretiyle yöresel üretim faaliyeti gösteren 
gıda işletmelerinin üzerine faaliyet gösteren toplam 20 işletme tespit edilmiştir. Bu işletmelere 
örnekleme yolu ile gidilmiş ve anket yapılmıştır. İşletmelerin 18 tanesi ile işletme ortamında 
yüz yüze görüşülmüş ve işletmelerden anketlere yanıt alınmıştır.  
Sorulan sorular aşağıda verilen ana başlıklar halinde sıralanmıştır. Bunlar; 
1. Genel Bilgiler, 
2. Ürün inovasyonu ve Hizmet inovasyonu ile ilgili sorulardan oluşmaktadır. 
Anket sonuçları SPSS ortamına aktarılarak istatistik yöntemlerle değerlendirilmiştir. Ayrıca 
frekans ve yüzde dağılımlar ile belirlenen değişkenler arasında ilişki analizleri yapılmıştır.  
İşletmelerde inovasyona ilişkin olarak yapılan güvenirlik analiz sonucu aşağıda verilmiştir. 

Tablo 1. Güvenilirlik Analiz Sonucu 
Ölçekler İfade Sayısı Cronbach’s Alpha (α) 
İnovasyon 10 0,787 
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Kullanılan ölçeklerin Cronbach Alfa (α) katsayıları değerlendirildiğinde yöresel ürünler 
üreten işletmelerin inovasyona yönelik ölçeğin güvenilirlik analizi sonucu 0,787 olarak tespit 
edilmiştir. Bu sonuca göre ölçeklerin iyi düzeyde (α > 0,70) güvenilir olduğu söylenebilir. Bu 
nedenle ölçekten herhangi bir değişken çıkarılmayarak, diğer analizlere devam edilmiştir. 
 
3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 
 
Araştırmaya ait hipotezler aşağıda belirtilmiştir. 
 
H1: Ürün inovasyonu ve inovasyon faydası arasında anlamlı farklılıklar vardır. 
H2:  Hizmet inovasyonu ve inovasyon faydası arasında anlamlı farklılıklar vardır. 
 
 
3.1. İşletmelerin Hukuki Statüsü  
Araştırmaya katılan işletmelerin demografik özellikleri Tablo.2. de verilmiştir. 
 

Tablo 2. İşletmelerin Hukuki Statüsü 
İşletmelerin Hukuki Statüsü f % 

Şahıs İşletmesi 9 %50 
Limited Şirket 9 %50 
Anonim Şirket 0 0 
Toplam 18 100 

Hukuki statüleri bakımından araştırma sonuçları değerlendirildiğinde işletmelerin % 50’sinin 
şahıs işletmesi ve %50’inin limited şirket olduğu saptanmıştır.  
 
3.2. İşletmelerin Faaliyet Yapısı 
Araştırmaya katılan işletmelerin faaliyet yapıları Tablo.3. de verilmiştir. 

    
Tablo 3. İşletmelerin Faaliyet Yapısı 

İşletmelerin Faaliyet Yaşı f % 
0 – 3 yıl 5 27,8 
4 – 7 yıl 4 22,2 
8 – 14 yıl 9 50 
15+ 0 0 
Toplam 18 100 

Faaliyet yaşına ilişkin araştırma sonuçları değerlendirildiğinde işletmelerin %27,8’inin 0-3 yıl 
arasında, %22,2’sinin 4-7 yıl arasında ve %50’sinin 8-14 yıl arasında faaliyet gösterdiği 
belirlenmiştir. 
 
3.3. İşletmelerdeki Çalışan Sayıları 
Araştırmaya katılan işletmelerdeki çalışan sayıları Tablo.4. de verilmiştir. 
   

Tablo 4. İşletmelerdeki Çalışan Sayıları 
İşletmelerdeki Çalışan Sayıları f % 

1 – 9 5 27,8 
10 - 49 10 55,5 
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50 - 249 3 16,7 
Toplam 18 100 

 
Çalışan sayısı bakımından araştırma sonuçları değerlendirildiğinde işletmelerin %27,8’inin 1-
9 arası çalışanı olduğu, %55,5’inin 10-49 arası çalışana sahip olduğu ve %16,7’sinin 50-249 
arası çalışanı olduğu tespit edilmiştir.  
 
3.4. İşletmelerin 2010-2014 Yılları Arasındaki  İnovasyon Faaliyetleri 
 Araştırmaya katılan işletmelerdeki 2010-2014 yılları arasındaki inovasyon faaliyetleri 
Tablo.5. de verilmiştir. 
  

Tablo 5. İşletmelerin 2010-2014 Yılları Arasındaki İnovasyon Faaliyetleri 
Değişkenler  f % 

Düzenli Olarak AR-GE Faaliyetinde Bulunan 
Ayrı Bir Birim Vardır. 

Evet 5 27,8 
Hayır 13 72,2 

Patent Başvurusunda Bulunulmuştur. Evet 7 38,9 
Hayır 11 61,1 

Hizmet veya Ürün Tescil Ettirilmiştir. Evet 5 27,8 
Hayır 13 72,2 

Ticari Marka Tescil Ettirilmiştir. Evet 4 22,2 
Hayır 14 77,8 

Telif Hakkı Talep Edilmiştir. Evet 2 11,1 
Hayır 16 88,9 

TÜBİTAK Desteklerine Başvuru Yapılmıştır. Evet 0 0 
Hayır 18 100 

KOSGEB Desteklerine Başvuru Yapılmıştır. Evet 1 5,5 
Hayır 17 94,5 

TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) 
Desteklerine Başvuru Yapılmıştır. 

Evet 0 0 
Hayır 18 100 

Avrupa Birliği Desteklerine Başvuru 
Yapılmıştır. 

Evet 1 5,5 
Hayır 17 94,5 

Ürün İnovasyonu Gerçekleştirilmiştir. Evet 6 33,3 
Hayır 12 66,7 

Hizmet İnovasyonu Gerçekleştirilmiştir. Evet 5 27,8 
Hayır 13 72,2 

 
 İşletmelerin 2010-2014 yılları arasında inovasyon faaliyetleri incelendiğinde 
işletmelerin büyük bir kısmının düzenli olarak Ar-ge faaliyetinde bulunan ayrı bir birimin 
olmadığı anlaşılmaktadır(%72). 
Ayrıca işletmelerin 2010-2014 yılları arasında inovasyon faaliyetleri incelendiğinde 
işletmelerin büyük bir kısmının incelenen dönemde patent başvurusu yapmadığı (%61.1) 
görülmektedir. Aynı dönemde araştırmaya katılan işletmelerin büyük bir kısmının hizmet 
yada ürün tescili yaptırmadıkları (%72.2) anlaşılmaktadır. Yine aynı dönem içerisinde 
işletmelerin ticari marka tescil oranlarının da çok düşük olduğu görülmektedir (%22.2). Aynı 
şekilde söz konusu işletmelerin büyük bir çoğunluğunun (%88.9) telif hakkı talep etmedikleri 
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saptanmıştır. Bu işletmelerin tamamının TÜBİTAK desteklerinden hiç faydalanmadıkları 
görülmüştür. İncelenen dönem içerisinde araştırmaya katılan işletmelerin çok büyük bir kısmı 
(%94.5) KOSGEB desteklerinden faydalandıklarını TTGV desteklerinden de hiç 
faydalanmadıklarını ifade etmişlerdir. İşletmelerin büyük bir kısmının ise (%94.5) Avrupa 
Birliği desteklerine başvurmadıkları görülmüştür.  
 İncelenen dönem içerisinde araştırmaya katılan işletmelerin büyük bir kısmının ürün 
inovasyonu (%66.7) ve hizmet inovasyonu (%72.8)  gerçekleştirmediği  anlaşılmaktadır. 
 
3.5. İşletmelerin 2010-2014 Yılları Arasında Ürün Geliştirme Faaliyetleri 
Araştırmaya katılan işletmelerdeki 2010-2014 yılları arasındaki ürün geliştirme faaliyetleri 
Tablo 6. de verilmiştir 
  

Tablo 6. İşletmelerin 2010-2014 Yılları Arasında Ürün Geliştirme Faaliyetleri 
Ürün Geliştirme Faaliyetleri f % 

Yeni ya da Önemli Ölçüde Geliştirilmiş Bir 
Ürün/Hizmet, Süreç veya Üretim Yönetimi 
Geliştirme Faaliyetleri 

9 50 

Yeni ya da Önemli Ölçüde Geliştirilmiş Bir 
Ürün/Hizmet Sunumu, Lojistik veya Dağıtım 
Yöntemi Geliştirme Faaliyetleri 

5 27,8 

Bakım, Satın Alma, Mali Yönetimi, Evrak Yönetimi, 
Dış Kaynak Kullanımı gibi Süreçler için Yeni ya da 
Geliştirilmiş Destek Hizmetleri Faaliyetleri 

4 22,2 

 
İşletmelerin 2010-2014 yılları arasında ürün geliştirme faaliyetleri incelendiğinde, “Yeni ya 
da Önemli Ölçüde Geliştirilmiş Bir Ürün/Hizmet, Süreç veya Üretim Yönetimi Geliştirme 
Faaliyetleri” sorusuna yönelik olarak işletmelerin % 50’s inin,” Yeni ya da Önemli Ölçüde 
Geliştirilmiş Bir Ürün/Hizmet Sunumu, Lojistik veya Dağıtım Yöntemi Geliştirme 
Faaliyetleri” sorusuna yönelik olarak  %27,8’ inin, “Bakım, Satın Alma, Mali Yönetimi, 
Evrak Yönetimi, Dış Kaynak Kullanımı gibi Süreçler için Yeni ya da Geliştirilmiş Destek 
Hizmetleri Faaliyetleri “ sorusuna yönelik olarak % 22,2’sinin ürün geliştirme faaliyetinde 
bulunduğu saptanmıştır. 
 
3.6. Faktör Analizi Sonuçları 
Araştırmaya katılan işletmelere ait faktör analiz ölçeği Tablo 7. de verilmiştir 

 
Tablo 7. Faktör Analiz Sonuçları 

KMO Değeri 0,539 
Barlett Testi Ki Kare/ Serbestlik 

Derecesi 109,548 

P 0,000 
 

 Araştırma kapsamında yer alan değişkenler inovasyon ölçeklerinin geçerliliklerini 
tespit etmek amacıyla keşifsel faktör analizi yapılmıştır. Verilerin faktör analizine uygun olup 
olmadığının belirlenmesi için Kaiser-Meyer Olkin (KMO) örneklem yeterliliği testi ve 
Bartlett küresellik testi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda, Barlett normal dağılım test 
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sonucunun anlamlı olduğu (p <0.05), KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) değerinin ise 0,539 olduğu 
belirlenmiştir. Bu kapsamda KMO değerlerinin 0,50’nin üzerinde olması ve Bartlett testi 
sonuçlarının da 0,05 önem derecesinde anlamlı çıkmasından dolayı veriler faktör analizi 
yapmak için uygun bulunmuştur. Bu kapsamda Faktör Yükleri Ölçeği aşağıda verilmiştir. 
  

Tablo 8. Faktör Yükleri Ölçeği 

Maddeler Faktör 
Yükleri 

Mal ve Hizmet Çeşitliliğini artırır. ,689 
Mal ve Hizmet Kalitesini artırır. ,828 
Mal ve Hizmet Maliyetlerini azaltır. ,636 
Ürün ve Hizmet Kapasitesini artırır. ,512 
Birim Mal ve Hizmet Başına Düşen Çalışan Maliyetlerini 
düşürür. ,618 

Müşteri İhtiyaçlarına Cevap Verme Süresini kısaltır. ,562 
Birim Mal ve Hizmet Başına Düşen Malzeme ve Enerji 
Maliyetlerini düşürür. ,697 

Çalışan ve Müşteri Memnuniyetini artırır. ,741 
Mevzuata Uygun Ürün, Hizmet ve Süreçleri iyileştirir. ,765 
Satış Potansiyelini arttırır. ,625 
Toplam Açıklanan Varyans 66,719 

 
İnovasyon Etki ölçeğine ait verilerin yapı geçerliliğini incelemek için keşfedici faktör 
analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonuçlarına göre İnovasyon Etki Ölçeğine yönelik ifadelerin 
açıklanma oranı %66,719. Ayrıca faktör analizi sonuçları değerlendirildiğinde ölçeğin 
özdeğerleri 1’den büyük olan maddelerinin tek bir faktör yükü altında toplandığı görülmüştür.  
 
3.7. İnovasyon Ölçeği Tanımlayıcı İstatistikler 
Araştırmaya katılan işletmelere ait inovasyon ölçeği tanımlayıcı istatistikleri Tablo 9. da 
verilmiştir 

Tablo 9. İnovasyon Tanımlayıcı İstatistikleri 
Değişkenler Ort. Std.Sapma 

Mal ve Hizmet Çeşitliliğini artırır. 4,33 1,02 
Mal ve Hizmet Kalitesini artırır. 4,38 0,97 
Mal ve Hizmet Maliyetlerini azaltır. 4,22 1,00 
Ürün ve Hizmet Kapasitesini artırır. 4,05 0,87 
Birim Mal ve Hizmet Başına Düşen Çalışan 
Maliyetlerini düşürür. 3,66 0,90 

Müşteri İhtiyaçlarına Cevap Verme Süresini kısaltır. 3,44 0,85 
Birim Mal ve Hizmet Başına Düşen Malzeme ve Enerji 
Maliyetlerini düşürür. 3,44 0,70 

Çalışan ve Müşteri Memnuniyetini artırır. 3,16 1,09 
Mevzuata Uygun Ürün, Hizmet ve Süreçleri iyileştirir. 3,16 1,33 
Satış Potansiyelini arttırır. 3,22 1,16 

Notlar: (i)  n=18, (ii) Ölçekte 1= Kesinlikle Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= Kararsızım, 4= Katılıyorum ve 5= 
Kesinlikle Katılıyorum anlamındadır. 
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İşletmelerin inovasyona yönelik ifadeler incelendiğinde ankete katılan işletmelerin “Mal ve 
Hizmet Kalitesini artırır” (4,38), “Mal ve Hizmet Çeşitliliğini artırır” (4,33), “Mal ve Hizmet 
Maliyetlerini azaltır” (4,22), “Ürün ve Hizmet Kapasitesini artırır” (4,05), “Birim Mal ve 
Hizmet Başına Düşen Çalışan Maliyetlerini düşürür” (3,66), “Müşterin İhtiyaçlarına Cevap 
Verme Süresini kısaltır” (3,44), “Birim Mal ve Hizmet Başına Düşen Malzeme ve Enerji 
Maliyetlerini düşürür” (3,44), “Satış Potansiyelini arttırır.” (3,22), “Çalışan ve Müşteri 
Memnuniyetini artırır.” (3,16) ve “Mevzuata Uygun Ürün, Hizmet ve Süreçleri iyileştirir” 
(3,16) ifadeleri inovasyon açısından önemlidir.  
 

Tablo 10. İşletmeye Ait Bilgiler İle İnovasyon İfadeleri Arasındaki İlişki 
  Kendall's tau-b Pearson Spearman's rho 

Değişkenler r p r p r p 
Hukuki yapı 0,377 0,069 0,426 0,078 0,441 0,067 
Faal süresi 0,231 0,243 0,222 0,377 0,278 0,263 
Çalışan Sayısı 0,289 0,146 0,283 0,255 0,353 0,151 
Ar-Ge -0,380 0,067 -0,377 0,123 -0,444 0,065 
Patent Başvurusu -0,377 0,069 -0,441 0,067 -0,441 0,067 
Hizmet Ürün Tescil -0,246 0,235 -0,269 0,281 -0,288 0,246 
Ticari Marka Tescil -0,210 0,311 -0,246 0,326 -0,246 0,326 
Telif Hakkı -0,176 0,397 -0,147 0,560 -0,205 0,414 
KOSGEB -0,221 0,287 -0,164 0,515 -0,258 0,301 
AB Desteği -0,261 0,208 -0,333 0,177 -0,305 0,218 
Diğer AB 
Destekleri -0,261 0,208 -0,333 0,177 -0,305 0,218 

Ürün İnovasyonu 0,488* 0,019 0,520* 0,027 0,570* 0,013 
Hizmet İnovasyonu -0,359 0,083 -0,355 0,148 -0,420 0,083 
İyileştirme  -0,239 0,226 v-0,282 0,256 -0,285 0,252 

Not:  *: 0,05 önem derecesinde korelasyon       
         **: 0,01 önem derecesinde korelasyon 
Tablo incelendiğinde ürün inovasyonu ve inovasyon faydası arasında 0,05 önem derecesinde 
pozitif bir ilişki bulunmuştur. Diğer değişkenlerle inovasyon arasında herhangi bir ilişki 
bulunamamıştır. 
 

Tablo 11. İşletmenin Ürün İnovasyonuna Yönelik Fark Analizi(Man Witney U Testi) 

 
Evet 
(n=6) 

Hayır 
(n=12) 

Mann- Whitney 
U Testi 

(Tek Yönlü) 

Ort. S.S. Ort. S.S. z p 
İnovasyon 4,13 0,59 3,5 0,48 -2,351 0,019 

 
Analiz sonuçları incelendiğinde ürün inovasyonu yapmalarına göre işletmeler inovasyon 
açısından istatistiksel bakımdan anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Ürün 
inovasyonu yapmayan işletmelerin (3,50) ürün inovasyonu yapanlara göre (4,13) daha düşük 
düzeyde inovasyon ifadelerine katıldıkları sonucuna ulaşılmıştır.   
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 İlişki tabloları incelendiğinde  
H1: Ürün inovasyonu ve inovasyon faydası arasında anlamlı farklılıklar vardır.  
H2:  Hizmet inovasyonu ve inovasyon faydası arasında anlamlı farklılıklar bulunamamıştır.  
 
4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Küreselleşen dünyada rekabet olgusunun artması ve rakiplere karşı üstünlük kurmak 
işletmelerin çeşitli uygulamaları gerçekleştirmelerine ve çeşitli faaliyetlere önemli yatırımlar 
yapmalarına sebep olmaktadır. Özellikle müşteri memnuniyetini esas alan günümüz 
işletmecilik anlayışında, rakiplerinden farklı yeni ürünler, yeni süreçler, yeni pazarlama 
tekniklerini uygulamak işletmelerin pazarda varlıklarının devamı için önemlidir. Ancak tüm 
bunların ötesinde işletmeler rekabet ve pazar üstünlüğü sağlamak için genellikle inovasyon 
faaliyetlerine ağırlık vermişlerdir. Dolayısıyla, inovasyona dayalı faaliyetler neticesinde 
oluşan pazarlama ve üretim performansları işletmelerin finansal performanslarına olumlu 
yönde etki etmiştir. 
Bu kapsam da, Doğu Karadeniz Bölgesinde Gümüşhane ilinde yöresel ürünleri üreten 
işletmelere yönelik yapılan çalışma sonucunda, ürün inovasyonunun en çok “Mal ve Hizmet 
Kalitesini Artırdığı”, en az ise “Çalışan ve Müşteri Memnuniyetini Artırdığı” ifadesi ile aynı 
değere sahip olan “Mevzuata Uygun Ürün, Hizmet ve Süreçleri İyileştirir” ifadeleri olduğu 
anlaşılmıştır. 
Buna paralel olarak genel anlamda  uygulama sonuçları değerlendirildiğinde: 
Ürün inovasyonu ve inovasyon faydası arasında anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. 
Ancak hizmet inovasyonu ve inovasyon faydası arasında anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. 
Ayrıca, incelenen işletmelerde ürün inovasyonunun genel olarak etkili olacağı düşünülürken, 
çok da fazla etkili olmadığı sonucuna varılmıştır. Firmaların inovasyon konusunda 
TÜBİTAK, KOSGEB, TTGV, AB Desteklerinin farkında ve bilincinde olmadıkları 
saptanmış, aynı zamanda AR-GE faaliyetleri konularında kendilerini daha fazla geliştirmeleri 
gerektiği araştırma sonuçlarından tespit edilmiştir. Ek olarak devletin yukarıda sayılan 
destekler konusunda işletmeleri daha fazla teşvik edici unsurları ele alıp, işletmeleri bu 
destekler konusunda bilinçlendirmesi gerekmektedir. Yine devlet otoritesi AR-GE 
faaliyetlerinin gerek kamu gerekse özel firmalar tarafından işletmelere olan yararlarından ve 
verimliliğinden bahsetmeli, özendirici unsurları işletmelere sunmalıdır. 
Devletin inovasyon konusunda işletmeleri bilinçlendirmesi ile birlikte doğru ürün ve hizmet 
inovasyunu uygulamaları aynı zamanda işletmelere zaman, maliyet, personel verimliği gibi 
konularda avantaj sağlamaktadır. Ayrıca hem fiyatla hem de fiyat dışı rekabeti ön plana 
çıkarılmasına sebep olarak; etkinlik, etkililik ve verimlilik olgularının gelişmesine katkıda 
bulunarak firma başarısına olumlu yönde etkileyerek, rekabeti artmasına sebep olur. 
Yapılan bu çalışma sonucunda ulaşılan sonuçlar, yöresel ürünleri üreten işletmelerin 
yöneticilerine, sanayi ve ticaret odalarına ve konu ile ilgili çalışma yapan akademisyenlere 
katkı sağlayacaktır. Ayrıca araştırmanın Gümüşhane ilinde planlandığı göz önüne alındığında 
ildeki faaliyet gösteren üretim işletmelerine yol gösterici olacaktır. 
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KARTEPE ÖRNEĞİNDE DOĞAL GIDA ÜRETİMİ YAPAN ÜRE-TÜKETİCİLERİN 
SOSYAL MEDYADA ÜRETİM VE TÜKETİM PRATİKLERİ 

 
Ömür ALYAKUT* 

 
 
ÖZ 

Toffler, üre-tüketiciyi  tükettiği bazı ürün ve hizmetleri kendisi üreten kişi olarak tanımlamış ve üretim ve 
tüketimin aynı kişide birleştiğini ifade etmiştir. Bu kavramdan hareketle yapılan çalışmada Kartepe yöresinde 
doğal gıda üretimi yapan üre-tüketici kadınların çalışma hayatları ve sosyal medya kullanımları incelenmiş ve 
sosyal medyada üretim ve tüketim pratiklerinin içeriği ortaya koyulmuştur.  

Çalışmada, iki ayrı yönteme ve bakış açısına sahip olan nitel araştırma ve içerik analizi yöntemleri bir arada 
kullanılmıştır. Üre-tüketici kadınların çalışma hayatları ve sosyal medya kullanımları yarı yapılandırılmış 
görüşme formu uygulanarak derinlemesine incelenmiş,  üretim ve tüketim pratikleri ise 01.05.2015-15.05.2015 
tarihleri arasında Facebook hesapları üzerinden ortaya koyulmuştur. 

Araştırma sonucunda ataerkil anlayışla çoğunlukla ev içi alanla tanımlanmış olan kadının, ayni alanda yiyecek 
üretimi rolü üzerinden kendini gerçekleştirdiği görülmüştür. Üre-tüketici kadınların yetiştirdikleri sebze ve 
meyvelerden kendileri ve/veya aileleri için yiyecek hazırladıkları ve yiyeceklere talep artınca işlerini 
geliştirdikleri belirlenmiştir. Bu pratiklerle üretim sürecine dâhil olan kadınlar, bu pratikleri kendileri tüketerek 
veya başkasının tüketmesi için sosyal medya ortamında paylaşarak tüketim sürecine dahil olmuştur. Böylece 
doğal gıda üretimi yapan kadınlar hem üre-tüketici kültürün gelişmesine katkıda bulunurken hem de tüketim 
kültürünü desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Üre-tüketici- Doğal Gıda, Sosyal Medya, Sosyal Medya Pazarlaması, Üretim-Tüketim 

 

IN KARTEPE SAMPLE PROSUMERS’ THAT MAKES NATURAL FOOD PRODUCTION 
CONSUMPTION AND PRODUCTION PRACTICES  IN SOCIAL MEDIA 

ABSTRACT 

Toffler defined prosumer as the person who consumes some products and services which is produced by 
herself/himself; moreover stated that production and consumption combined in the same person. In the study 
based on this concept prosumer women’s who product natural food working life and usage of social media in 
Kartepe region were examined and it was revealed that the content of the production and consumption practices 
in social media.1 

In this study qualitative research and content analysis methods which have two different method and perspective 
were used together. Prosumer women’s working life and social media usage was examined in depth with semi-
structured questionnaire and their production and consumption practices were revealed via Facebook account 
between 05/01/2015- 05/15/2015. 

Consequently, it was seen that women who mostly defined within the home because of gender patterns realize 
herself in the same area over the role of food production. Prosumer women prepare food with fruits and 
vegetables which grow in their garden for themselves and/or their families and they increase production with 
people demand in time were determined. These women involved in the production process with practical, get 
involved in consuming process through consuming this practice own or share via social media to consume 
someone else. Thus, prosumer women, both contribute to development of prosumer culture and support the 
consumer culture, product their natural foods. 

Key Words: Prosumer, Natural food, Social media, Social Media Marketing, Production-Consumption 

 
 
                                                           
*Öğretim Görevlisi, Kocaeli Üniversitesi Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu, Kartepe/Kocaeli 
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1.GİRİŞ 
 
Post modern çağın en önemli özelliği sosyal, ekonomik ve kültürel süreç olarak tüketime 
doğru bir hareketlenmeyi kapsaması ve küreselleşmenin etkisi ile gittikçe daha evrensel hale 
gelmesidir (Yeygel,2006:188-189). Bu durum küreselleşmenin sonucu olarak, ekonomik, 
sosyal, kültürel  vb. olaylarda tüm sınırları birbirine yaklaştırırken aslında kimliksiz ve içiçe 
geçmiş yapılar oluşturmaktadır. Post Modern çağın önemli kuramcılarından Alvin Toffler, 
1980 yılında yayınladığı Üçüncü Dalga isimli  kitabında, küreselleşme ile üretici ve tüketici 
arasındaki sınırların da silikleştiğini ve zaman içinde birbirine  yaklaşacağını  öngörmüş ve 
tüketicilerin zamanla tükettikleri ürünlerin oluşturulmasında daha fazla kontrol sahibi 
olacaklarını ileri sürmüştür. Toffler, İngilizce üretici anlamına gelen producter kelimesi ile 
tüketici demek olan consumer kelimesini birleştirerek prosumer denilen bir kavram ortaya 
atmıştır. Günümüzde dünya genelinde 1,5 milyar civarında insanın kullanmakta olduğu sosyal 
medya platformlarında üretici ve tüketici arasındaki ilişki Toffler’ın prosumer kavramına 
benzer şekilde gerçekleşmektedir (Uzgören ve Korkmaz, 2015:64).  

Bilgi ve haberlerin karşılıklı değişimi olarak tanımlanan iletişim, internetin gelişimi ile 
birlikte sosyal ağların ve sosyal medyanın da ortaya çıkışı ve popülaritesi ile değişmiş ve bu 
değişimle binlerce kişinin tek bir bireymiş gibi birbirleriyle iletişim sağlamalarını 
kolaylaştırmıştır. Ayrıca sıradan insanlara bilgiyi paylaşma ve organize etme olanağı sağladığı 
gibi şirket ya da üreticilere de ürün ve hizmetleri ile ilgilenecek  tüketicilere ulaşma kolaylığı 
sağlamıştır(Crowley ve Heyer,2014:18; Kara, 2012b:104). Bu sayede pazarlama kavramı da 
dönüşüme uğramış ve sosyal medya araçlarının sunduğu olanaklar çerçevesinde yeni bir 
noktaya taşınmıştır(Bulut,2014:191). Bu noktada tüketiciler pazarın merkezine konumlanmış 
ve pazarlamaya ait tüm etkinlikler, tüketiciler ve toplum için değer üretmeyi amaçlamıştır. 
Tüketici lehine dönüşen pazar ortamı bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve sosyal 
medyanın yaygınlaşması ile birlikte daha açık hale geldiğinden hem üreticilerin hem de 
tüketicilerin her anlamda bilinçlenmesini sağlamış ve geleneksel pazarlama döneminde  arz 
talebi karşılamadığı için (tüm mal ve hizmetlerin satıldığı) ihtiyaç duyulmayan  satış çabaları, 
tutundurma, reklam, dağıtım kanalları vb. çabalar ile yeni pazarlama anlayışında ön plana 
çıkmıştır. Bu anlayışla değerlendirildiğinde TV, radyo, gazete gibi geleneksel pazarlama 
araçlarının yerini internet üzerinden reklama bıraktığı, müşteri hizmetleri açısından bireysel 
görüşme, telefon mektup gibi iletişim araçlarının yerini  daha çok 7/24 anında (online) 
iletişimin ön plana çıktığı pazarlama anlayışına bıraktığı görülmektedir. Satış açısından, 
geleneksel pazarlamada ürünün fiziksel tanıtımı söz konusu iken, yeni pazarlama anlayışında 
müşterilerle anında iletişim ve e-posta iletişiminden elde edilen bilgilere göre hareket edildiği 
görülmektedir. Pazarlama araştırması açısından ise sosyal ağlarda pazarlamada yine anında 
iletişimin gücünden yararlanıldığı görülmektedir (Alabay,2012:217).  

Pazarlamaya yeni bir anlayış getiren, zaman ve mekan sınırlaması olmadan paylaşımların 
yapılmasına olanak sağlayan ve internet ağının hızla büyümesiyle ortaya çıkan sosyal medya, 
ilk bakışta  teknolojik gelişmeye dayalı bir sektör olarak değerlendirilse de var olan 
mesleklere yeni bakış açısı getirme, yapılan işlerde çeşitli kolaylıklar sağlama ve yeni meslek 
oluşumlarına neden olma gibi etkilerinin haricinde üretici ve tüketici gibi ilişkilerde de 
Toffler’ın bahsettiği kadar köklü bir değişime neden olduğu için yeni bir ekonomi olarak da 
adlandırılmaktadır(www.kodlamamerkezi.com; Uzgören ve Korkmaz,2015:64). Özellikle 
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kadınların, ev ekonomilerine katkıda bulunmak ve kendilerini gerçekleştirmek adına, 
evlerinde tüketmek için ürettikleri ürünlerini sosyal medyada pazarlama faaliyetleri son 
yıllarda dikkat çekmiş ve bu durum araştırmanın ana konusunu oluşturmuştur. 

Bu amaç ile Kartepe yöresinde doğal gıda üretimi yapan üre-tüketicilerin hem çalışma 
hayatlarını  ayrıntılı  olarak  incelenmek hem de sosyal medya kullanım pratiklerini takip 
emek hedeflenmiştir. Çalışma hayatlarını ayrıntılı incelemek adına üre-tüketicilerle 
derinlemesine görüşme yapılmış, görüşmede yarı yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel  analiz  yöntemi  ile yorumlanmıştır. Sosyal 
medya  üretim  ve tüketim  pratikleri ise, Facebook üzerinden takip edilmiş ve içerik analizi 
ile  değerlendirilmiştir. Çalışmada, iki  ayrı  yönteme ve bakış  açısına sahip olan içerik 
analizi ve nitel araştırma yöntemleri bir arada kullanılmıştır. Bu yaklaşım, üre-tüketici 
kadınların  çalışma hayatlarına yönelik derinlemesine bilgi sağlamış ve sosyal medyada 
üretim ve  tüketim  pratikleri  içeriğinin de ortaya çıkarılmasında  etkili  olmuştur. 
 
2. TEORİK ALTYAPI 
 
2.1.Post Modern Toplum Ve Üre-Tüketici (Prosumer) Perspektifi 
 
20. yy'ın sonunda ekonomik formasyon "Bilgi Toplumu", kültürel formasyon da "Post 
modernizm"dir. Kültürel yaşamın post modern karakteri ile ekonomik yaşamın post 
endüstriyel karakteri, çağdaş toplumların içinde bulunduğu çerçevenin temel aktörlerini 
oluşturmaktadırlar(Batur,2004:6). Post modern toplum kuramcıları,  bilgi toplumunun 
kuruluşunda bütün ağırlığı teknolojik faktörlere vererek evrimci bir yaklaşım 
benimsemişlerdir. 1960’ların sonlarıyla 1970’lerin başlarında,  bilginin toplanması, işlenmesi 
ve dağıtımını eskiye oranla görülmedik bir hız ve verimlilik içerisinde gerçekleştiren Bilgi 
İşlem Teknolojilerini toplumsal yaşamın tüm faaliyet alanlarında egemen kılma çabaları, bilgi 
toplumunun doğuşunun bilişim teknolojileriyle açıklanmasına yol açmıştır (Yeşilorman ve 
Koç,2014:117). Genel bir  tanımla post modern toplum, bilgisayar ve bilgisayara dayalı olarak 
çalışan araçların kullanıldığı; bireysel ve kitle iletişiminin sınırlar ötesine geçtiği; temel 
ekonomik faaliyetlerin bilgi üzerine kurulduğu; üretici ve tüketicileri bir araya getiren hizmet 
türünün bilgi hizmetleri olarak şekillendiği; insan sermayesinin ön plan çıktığı; eğitimin 
süresizleştiği, her türlü bilgi kaynağının ve bilgi merkezinin önem kazandığı; bilginin 
kontrolü ve sahipliği için uluslar üstü örgütlerin kurumlaştığı bir toplum biçimidir (Rukancı 
ve Anameriç, 2004:6). 
 
Alvin Toffler,  çağımızda yaşanan dönüşümü yeni medeniyetin yükselişine denk görmektedir. 
Toffler’e göre, bu dönüşüm  sanayi toplumunun bir uzantısı değil, tıpkı 300 yıl önce sanayi 
toplumuna geçiş gibi kendinden önceki toplumu tamamen yadsıyan radikal bir kırılmadır. 
Sanayi sonrası toplumunu, 3. Dalga Toplumu olarak isimlendiren Toffler’ın, ilk dalga 
toplumu; tarımın yükselişi, yerleşik toplumun kurulması ve toprağın ekilmesi ile özdeştir. 
Sanayi devrimi ile ortaya çıkan ve sanayi toplumuna işaret eden “İkinci Dalga Medeniyeti” 
(İDM); devasa bürokrasi, hiyerarşik, dikey ve mekanik bir örgütlenme yapısı getirmiş ve 
sosyal yaşamı radikal olarak değiştirmiştir. Doruk noktasına erişmiş olan İkinci Dalga, 
Üçüncü Dalga’nın yükselişine rağmen etkisini hâlâ önemli ölçüde devam ettirmektedir. 
Toffler ‘de diğer sanayi-ötesi toplum yazarları gibi, Üçüncü Dalga  Medeniyetlerinin  
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yükselişini mikro elektronikteki gelişmelere atfetmekte ve bu toplumun itici gücü olarak 
teknoloji ve bilgiyi görmektedir. Ekonomik, sosyal, politik yaşamın bütün yönlerini derinden 
sarsan bu yeni medeniyet çeşitlendirilmiş ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yeni bir 
yaşam tarzı, yeni bir üretim  anlayışı ve fabrika-montaj hattını çağdışı bırakacak üretim 
sistemleri, çekirdek aile dışında yeni aile tipleri, elektronik ev, radikal biçimde değişikliğe 
uğramış geleceğin okulları ve şirketlerini getirmektedir(Parlak, 2004:105). 

 
Toffler’e göre, özellikle “elektronik ev”in gelişmesi önemli bir yer işgal etmektedir. Bu yeni 
üretim sistemi, üretimin daha küçük ölçekte yapılmasına, adem-i merkezileşmesine ve 
kentlerden uzaklaşmasına olanak vermekte, işin niteliğini değiştirerek, milyonlarca kişiyi 
ikinci dalganın getirdiği bürolardan ve fabrikalardan alıp tekrar eve geri getirebilmektedir. 
Bunun geçekleşmesi durumunda aileden okula ve şirkete kadar bütün kurumlarda kapsamlı 
dönüşümlerin olması kaçınılmazdır. Bu tahminler, sadece elektronik endüstrisi ve bürolarla 
sınırlı olmayıp pek çok sektörü kapsamaktadır. Kısaca Toffler, temelleri iki yüz yıl önce 
sanayi devrimiyle atılan çalışma hayatı ve çalışma ilişkilerinin üçüncü dalga topluma 
geçirilmesiyle radikal bir şekilde değişeceğini tahmin etmektedir. Bu dönüşümlere kapitalist 
üretim mantığının veya kapitalizmin sonu getirecek piyasalaşma sürecinin sona erme ihtimali 
veya piyasasızlaştırma trendinin de eşlik ettiğine inanmaktadır. Piyasasızlaştırma; üretimin 
mübadele amacıyla piyasaya yönelik olarak değil, daha çok kişisel tüketime yönelik olarak 
bizzat tüketiciler tarafından yapılmasıdır (Parlak,2004:105-106).  

 
Bu tip üretimi Toffler, tüketim için üretim olarak isimlendirmektedir. Kişisel ihtiyacı için 
üretim yapan bu kişileri, Producer (üretici) ve consumer (tüketici)  kelimelerinin 
birleştirilmesinden türettiği ‘’prosumer-üretüketici’’ olarak isimlendirmiştir. Toffler’e göre 
üre-tüketici, tükettiği bazı ürün ve hizmetleri kendisi üreten kişidir. Toffler, bu kişileri kendi  
kıyafetlerini   diken, kendi yemeklerini  yapan, evlerini   kendisi boyayan, arabalarını  kendisi  
geliştiren kişiler  olarak   örneklendirmektedir. Aslında bu ürün ve hizmetlerin çoğu, piyasada 
tüketime sunulan ve satın alınan ürünlerdir. Tüketici olmanın özünü de bu satın alımlar 
oluşturmaktadır. Buna karşılık üre-tüketici olmanın özünde ise, satın alınabilecek bu ürün ve 
hizmetlerin (kendileri için) üretilmesi yatmaktadır. Burada  temel amaç,  tüketim için yani 
bireysel kullanım için üretimdir. Bu durum tüketiciyi pasif-tüketiciden aktif-tüketiciye doğru 
dönüştürmektedir (Küçüksaraç,2014:51).  
Toffler’ e göre bu dönüşümün nedenleri; 

 Enflasyona bağlı olarak ürünlerin maliyetindeki göreceli değişimdir. Üretimde 
otomasyon yaygınlaştıkça ve birim başına maliyet düştükçe, el işlerinin ve 
otomasyona girmeyen hizmetlerin maliyeti (vasıflı işgücünün maliyeti) göreceli olarak 
artmaktadır. Bu durumda insanların kendi işlerini kendi başlarına yapmaları, kendi 
tüketecekleri ürün ve hizmetleri üretmelerini daha kazançlı hale getirmektedir. 

 İnsanların çalışma saatlerindeki düşüşler, boş zamanlarını artırmaktadır.  
 İnsanlar çok daha iyi eğitimlidir ve ilerleyen teknolojiyle birlikte zamanlarını sıkıcı 

olmayan işlerde geçirmek istemektedir. 
 Teknolojik olarak ilerleyen toplumlarda giderek zihinsel işlerde çalışan insanlar 

fiziksel faaliyetler yapmak istemektedir. 
 İnsanlar üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesinde düşüş hissetmekte ve bu nedenle bu 

ürün ve hizmetleri kendileri üretmek istemektedir. 
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 İnsanlar kitlesel olarak üretilmiş ürün ve hizmetlere yüz çevirerek, kendilerinin ürettiği 
ürün ve hizmetlerde bireyselleşmeyi aramakta, bunun sonucunda da Maslow’un 
ihtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan ‘’kendini gerçekleştirme’’ arzusunu sağlamak 
istemektedir (Küçüksaraç,2014:51). 

Toffler, Birinci Dalga tarım toplumlarını, İkinci Dalga sanayi medeniyetine taşıyan sürecin 
aslında piyasa mekanizmasının gelişmesiyle birlikte üretimle tüketimin bütünlüğünün 
parçalanması olduğunu belirtmektedir. Üçüncü Dalga medeniyetin yükselişiyle birlikte üretim 
ve tüketim arasındaki belirginliğin azalması “tüketim için üretimin” gelişmesine yol açmakta 
ve bu süreci tekrar tersine çevirmektedir(Parlak,2004:105-106). 

 
Bu dönemin başlangıcında bir çok firma tarafından çeşitli uygulamalarla toplumda kendin yap 
yaklaşımları benimsenmeye başlamıştır. 1956 yılında ABD’de haberleşme taleplerinin 
artmasıyla abonenin doğrudan numarayı çevirmesi, 1973-1974 yıllarında Arap ambargosu 
sonucu ABD’de ‘’kendi benzinini kendin koy’’ yaklaşımı, aynı dönemde elektronik 
bankacılık hizmetleri, self servis prensibiyle çalışan fast food restoranlar günümüzde devam 
eden uygulamalardır (Küçüksaraç,2014:59).  

 
2.2. Sosyal Medyanın Gelişimi ve Özellikleri 
 
Postmodern çağda medya, teknolojik boyutta dijitalleşerek değişime uğramış ve yeni medya 
olarak kavramsallaşmıştır. Bu değişim sonucu, günlük yaşantının birer parçası haline gelen 
bilgisayar, internet, cep telefonları, oyun konsolları, avuçiçi veri bankası kayıtlayıcıları (İpod), 
bir başka deyişle tüm dijital teknolojileri de içine alarak yeni medya başlığı altında 
toplanmaktadır. Yeni medyanın geleneksel medyadan  ayrılan temel özellikleri, etkileşimli ve 
çoklu ortam biçimine sahip olması, çok sayıda bilgiyi aynı anda aktarabilmesi, farklı iletişim 
boyutlarının aynı anda gerçekleşmesini sağlamasıdır(Binark ve Bek, 2007:5). Literatürde bu 
özellikler, etkileşim, kitlesizleştirme ve eşzamansız olmak üzere tanımlanmıştır. Bu üç özellik 
yeni medya ve beraberinde ortaya çıkan iletişim sürecindeki etkileşimi yoğunlaştırırken, 
büyük kullanıcı grupları için de bireylere özel mesajlar vermeyi sağlayacak kadar 
kitlesizleştirici olmaktadır. Bu yeni iletişim teknolojileri eş zamanlı olma gerekliliğini ortadan 
kaldırarak  bireyin uygun olduğu bir anda mesajı gönderme ya da alma yeteneklerine sahiptir 
(Akyol ve ark,2013:121). 

 
Özellikle 2000’li yıllardan sonra literatüre giren sosyal medya, internet ve akıllı telefon 
teknolojilerinin de gelişmesi ile birey ve grupların internet üzerinden birbirleriyle gerçek 
zamanlı olarak diyalog kurmasına, çift yönlü veri ve enformasyon paylaşmasına olanak 
tanıması nedeniyle gün geçtikçe pek çok bağlamda etkin konuma gelmiş ve kullanımı hızla 
yaygınlaşmıştır. Sosyal medyanın bireye veya bir gruba fotoğraf, video, yazılı metin gibi 
herhangi bir içerik üretip kendi medyasını oluşturma ve bunu sanal dünyada paylaşma imkânı 
vermesi iletişim teknolojileri bakımından devrim sayılabilecek mahiyette bir gelişme 
sayılmaktadır (Sayımer, 2014:97-98). Bir uygulamanın sosyal medya olarak tanımlanabilmesi 
için şu özelliklere sahip olması gerekir: 
• Yayıncıdan bağımsız kullanıcıları olması, 
• Kullanıcı kaynaklı içerik olması, 
• Kullanıcılar arasında etkileşim olması, 
• Zaman ve mekan sınırlaması olmamasıdır(Uzgören ve Korkmaz, 2015:64). 
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Her geçen yıl aralarına birçok yeni platform eklenen başlıca sosyal medya mecra sayısı üç 
yüzü geçmiş durumdadır. (Kaya, 2012, 9). Bu mecralar kullanılan içerikleri itibari ile 
aşağıdaki kategoriler içerisinde incelenebilir: 
Sosyal ağ siteleri: Facebook, Twitter  
Fotoğraf Paylaşım Siteleri: Flicker, PhotoBucket  
Video Paylaşım: YouTube  
Profesyonel Ağ Siteleri: LinkedIn, Ning 
Bloglar: Blogger.com, Wordpress   
Wikiler: Wetpaint, PBWiki   
İçerik etiketleme: MERLOT, SLoog  
Sanal Kelime: SL, Active Worlds, There, Whyville, Club  Penguin, HiPiHi (Tektaş, 
2014,854) 
Forumlar: VBulletin, phpBB forum platformları   
Sanal oyun plaformları (Ying,2012:12). 

 
Farklı kullanım ve farklı içeriklere sahip olan ağlar insanların saatlerce sanal ortamda kalması 
için çeşitli içerikler sunarlar. Sosyal ağ  teorisi disiplinler arası teorik bir çerçevede, ağların 
kullanıcıları arasındaki ilişkilerini ifade etmektedir (Vural ve Bat, 2010:3356).  Sosyal ağ 
siteleri, “bireylerin, sınırlandırılmış bir sistem içinde kamuya tamamen açık ya da yarı açık 
profiller inşa etmesine, paylaşımda bulundukları kullanıcılardan oluşan bir liste yaparak bunu 
ilan etmelerine ve sistem içerisinde kendileri ya da başkaları tarafından oluşturulmuş bağlantı 
listelerini inceleyip karşılaştırmalarına olanak sağlayan web temelli hizmet siteleri” olarak 
tanımlanmaktadır. Bu siteler, diğer insanlarla bağlantı kurmayı kolaylaştıran, kullanıcıları, 
sisteme kayıt olur olmaz kişisel ağlarını genişletme, yeni insanlarla buluşma ve yeni 
bağlantılar oluşturma konusunda özendiren sistemlerdir. Sosyal ağ siteleri, bu içeriğin 
yaratımı için rehber kitap işlevi görür. Kullanıcılar kendi yarattıkları profiller yoluyla favori 
müzik, film ve benzeri listeler oluşturabilecekleri gibi sisteme kendi üretimlerini, fotoğraf, 
video ve müzik içeriklerini de yükleyebilirler. Bu özellikleri sayesinde, sosyal ağ sitelerinin, 
sosyal medya havuzundaki en gözde araçlardan biri haline geldiği söylenebilir. Sosyal ağların 
en güçlü yönlerinden birisi de sahip oldukları üye sayıları sayesinde küresel ölçekte bir şebeke 
haline gelmiş olmalarıdır (Köseoğlu, 2013:75).  
 
2.3. Sosyal Medya Pazarlaması 
 
Pazarlama, kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun şekilde değişimini sağlamak üzere; 
ürünlerin, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılması, fiyatlandırılması, dağıtımı ve tutundurma 
çabalarının planlanması ve uygulanması süreci olarak tanımlanmaktadır(Terkan, 2011:297). 
Özellikle pazarlama tutundurma faaliyetleri çerçevesinde en çok önem verilen konulardan 
birisi potansiyel/mevcut müşteriler ile yer ve zaman kısıtları olmadan iletişim kurabilmek ve 
bilinirliği arttırmaktır. Bu amaçlara ulaşmada en etkin araçlardan biri olan sosyal medya, 
müşteriyle ilişki ve diyalog kurmayı kolaylaştırdığından tercih edilmektedir(Barutçu ve 
Tomaş,2013:9). Sosyal medya pazarlaması olarak isimlendirilen kavram, bireyleri online 
sosyal kanallar yoluyla kendi web sitelerini, ürünlerini ya da hizmetlerini tanıtmak ve 
geleneksel reklam kanallarıyla mümkün olmayacak çok geniş topluluklarla iletişim ve 
bağlantı kurmak için yetkilendiren bir süreçtir(Özgen ve Doymuş, 2013:98). Günümüzde, 
önemli bir trend haline gelen sosyal medya, işletmeleri veya bireyleri doğrudan müşterileriyle 
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buluşturan önemli bir pazarlama fırsatı olmuştur. Sosyal medya, işletmelerin zamanlı ve 
doğrudan nihai tüketiciyle iletişim halinde olmasını geleneksel iletişim araçlarına göre daha 
düşük maliyet ve daha büyük etkinlikte gerçekleştirmelerini sağlamaktadır (Barutçu ve 
Tomaş, 2013:9). Kullanıcılar, sosyal ağ sitelerinde önerilerde bulunmakta ve fikirler 
paylaşmaktadır. Tüketicilerin mal ve hizmet satın almayı düşündüğünde başkalarının 
fikirlerini defalarca araştırdığı görülmektedir. Aslında, global tüketicilerin %78’i mal ve 
hizmetler için başka bir ortama göre diğer insanların önerilerine inanmakta ve güvenmektedir. 
Diğerlerinin fikirleri, şirketlerin kendi pazarlama mesajlarından daha fazla objektif olarak 
görülmektedir. Tüketiciler, diğerlerinin fikirlerini bulmak için sosyal ağları içeren online 
kaynakları kullanmaktadır. 

 
Sosyal ağlar, tıpkı online topluluklar ve forumlar gibi güçlü ağızdan ağza iletişim yerleridir. 
Bu yerlerde sürekli olarak, ürün ve hizmetler ile ilgili konuşmalar başlar, yayılır ve 
sürdürülür. Sosyal ağlar ve sosyal medya siteleri kadar potansiyel olarak ölçekli ve ulaşılan 
ağızdan ağıza iletişim aracı yoktur. Ürün ve hizmetlerle ilgili günlük konuşmaların çoğu bu 
yerlerde gerçekleşmekte ve yayılmaktadır. Bazaarvoice’un raporu (2010 Aktaran Kara, 
2012a: 1433), ortalama bir tüketicinin haftada 90 kez herhangi bir markanın iletisini kendi 
ağındaki arkadaş ve aile çevresiyle paylaştığını göstermektedir. Online sosyal ağ kurma, 
global, viral pazarlama aracı olarak da sınırları ortadan kaldıracaktır. Viral pazarlama, ağızdan 
ağıza pazarlamanın en etkin araçlarından biri olarak, günümüz sosyal medya ağlarında yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Yeni bir ürün, hizmet ya da olay hakkında konuşma yapmak için 
başvurulabilir. Bu kanal içerisinde çok etkili marka farkındalığı yaratılabilir ve pazarlama 
yapılabilir (Akar, 2010:117). Bu anlamda sosyal ağ siteleri bir pazarlama iletişimi kanalı 
fonksiyonu görmektedir. Buradan hareketle bu yeni pazarlama iletişimi kanalının temel 
bileşenleri şu şekilde oluşturulabilir. Bunlar: 

 Kullanıcı/tüketici alanları ve profilleri 
 Referans grupları, etkileyiciler- bu iki grup öneri/öneriler sunar, fikir paylaşır ve  

konuşmaları başlatır ve yönlendirir. 
 Bağlantılar 
 Konuşmalar, bilgi iletimi ve işbirlikçi içerik yaratımı – bu online sosyalizasyonu 

sağlar (Akar, 2010:115,117). 
 

2.4. Sosyal Medyada Üretim ve Tüketim  
 
Yeni medya ortamının özelliklerinden beslenerek, bu ortamdaki kullanıcılar ve ortamda 
dolaşıma giren içerikler bakımından önemli iki kavramı ele almak yerinde olacaktır. Bu 
kavramların önemi, temel olarak üretim ve tüketim ilişkisinin boyutunu değiştirmeleri ve 
ortaya çıkan üretimlerin kendilerine özel dinamikler barındırmalarını sağlamalarında 
yatmaktadır.  

 
Üre-tüketici, “Post-Fordist hizmet ekonomilerinde üreticiler ile tüketiciler arasındaki ayrımın 
gittikçe belirsizleştiği bir alanı işgal eder. Eski seri üretim modeli yerini, tüketicilerin talepleri 
doğrultusunda teknolojik olanaklarla gerçekleştirilen daha az üretime bırakmışlardır”. Medya 
ve iletişim endüstrileri, tüketici ile üreticiyi birleştiren, tüketici üretimlerini pazara sokan 
sektörler arasında en önde yer almaktadır. Prosumer ürünler, ne yalnızca profesyonel ne de 
yalnızca amatör tüketici pazarına yönelik olan, bunların her ikisine birden yönelik olan ve 
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kullanıcının hem tüketici hem de üretici olmasını olanaklı kılan ürünlerdir. Dijital video 
kamera alan bir kişi şüphesiz kameranın tüketicisidir; ancak bu kamera ile ürettiği videoların 
da üreticisidir ki yeni medya ortamı, kullanıcıyı yarattığı videoları zahmetsiz ve masrafsız bir 
biçimde dolaşıma sokabilmesi konusunda olanaklı kılmaktadır. Kişisel bilgisayarların 
kendileri de pek çok açıdan “prosumer” teknolojilerdir: aynı anda dağıtım, tüketim ve üretim 
teknolojilerini üzerlerinde barındırır (Çomu, 2012:28). 

 
Prosumer kavramı, İnternet kullanıcısının, Facebook gibi sosyal medya kanallarındaki 
pratiklerini de içerir. Bu noktada kullanıcı, herhangi bir malın değil ama hizmetin kullanıcısı 
olurken aynı zamanda o hizmetin sağlanabilmesi için gerekli içeriği de üretmektedir. Hiçbir 
sosyal medya aracı, kullanıcıların ürettiği içerikler olmadan işlevini yerine getiremez 
(Çomu,2012:29).  

 
İçerik ya da alışveriş temelli aktivitelerde üre-tüketiciler Amazon.com gibi bir siteye 
girdiklerinde öncelikle ürünü bulmak, bunu değerlendirmek (ürünle ilgili daha önce yapılmış 
yorumları okumak veya yorumda bulunmak), sipariş vermek ve kredi kartıyla ödemek gibi 
tüm işleri kendisi yapmaktadır. Böylece  bu sitelerin kullanıcıları, yaptıkları alışverişlerde 
hem içeriğin kendisini üretmekte, hem satılan ürünü (veya hizmeti) üretmektedir. Burada 
kişiler, içerik sağlayıp, yorumda bulunarak üretmekte hem de var olan içerikleri okuyup 
değerlendirerek tüketim sürecine dahil olmaktadır. Kitlesel bireyselleştirme kavramı içinde 
tüketicinin üretim sürecine katılması işlevi, fast-food restoranlarda müşterinin kendi 
yiyeceğini alıp, masasını temizlemesi veya IKEA sistemindeki gibi mobilyayı kendisinin 
monte etmesi şeklindeki geleneksel anlayışın ötesinde bir anlam ifade etmektedir. Kitlesel 
bireyselleştirmede, tüketici ürünün oluşturulması ya da tasarımı aşamasında sürece 
katılmaktadır. Kitlesel üretimdeki hakim olan “firma yapar, müşteri alır,” “firma konuşur, 
müşteri dinler” anlayışı, kitlesel bireyselleştirme ile tamamen değişmiş ve “müşteri konuşur, 
firma dinler,” “firma ve müşteri birlikte üretir” veya “müşteri ister, firma yapar” anlayışına 
dönüşmüştür. Kitlesel bireyselleştirme, bu bağlamda müşterilerin firmaya ne istediğini 
öğretmesi ve firmanın bunu müşteriye temininin bir ifadesidir (Küçüksaraç,2014 :53,61). Bu 
noktada tüketicilerin üretici niteliği kazanması, yeni iş alanları ve dolayısıyla yeni kazanç 
olanakları sağlamaktadır. Artık tüketim, üretime ait ekonomik zincirin mutlak son noktası 
olarak görülmeyip inovasyon ve büyümenin dinamik tarafı olarak görülmektedir. Bu, medya 
tüketicileri veya izleyicilerinin pratiklerine doğru genişleyerek izleyicinin, izlediği içerikle 
ilgili üretimde bulunmasını da kapsar. Benkler, insanların hiyerarşik olmayan gevşek yapılı 
ağlar halinde belli çıkarlar etrafında bir araya gelerek modern  toplumda inovasyonun temel 
kaynağı olan yapıları ortaya çıkardıklarına dikkat çeker” ve “bilgi ekonomisinin” çeşitli 
kültürel üretimlerle ticari, kâr amacı gütmeyen, devlet, eğitim, gibi farklı gruplar tarafından 
farklı fikirler için kullanıldığını belirtir.”. Bu bakımdan prosumer kavramı ile  kullanıcı türevli 
içerik bir arada ele alınmalıdır. Kullanıcılar takip ettikleri içerikleri, bireysel veya kolektif 
olarak değiştirebilmekte ya da kendileri doğrudan içerik yaratabilmektedirler (Çomu,2012: 
31).  

 
Kendin yap-hobi kategorisine giren aktivitelerde ise, üre-tüketiciler evlerinde kendi 
kullanımları için bilgi ve el becerileri ile geliştirdikleri çeşitli ürünleri üretmekte ve bu 
ürünleri internet ve sosyal medya aracılığıyla paylaşmakta ve tüketim dahilinde dolaşıma 
sokmaktadır. Bu kişiler evlerinde kendileri ve aileleri için yemek yaparak, örgü örerek, dikiş 
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dikerek, kurabiyeler, pastalar vb. yaparak üretim sürecine dahil olan, bunu kendisi veya ailesi 
tüketen ve internet üzerinden başkalarının tüketmesi için paylaşan kişilerdir. Bu kişilerin 
çoğunluğunu kadınların, özellikle de ev kadınlarının oluşturduğu görülmektedir. Bu durumda 
özellikle toplumsal cinsiyet örüntüleriyle kadının ev içi alanla tanımlanmış olmasının etkisi 
olduğu düşünülmektedir. Kadının toplumsal kabuller ve kültürel normlar neticesinde ev içi 
alana öncelik tanıması ve toplumsal yaşamın diğer alanlarından geri kalması kadınların 
kendini gerçekleştirme arzularının daha fazla ön plana çıkmasını gerektirmektedir. Kadınlar 
toplumsal yaşama daha aktif dahil olmak amacıyla Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal 
paylaşım ağlarını kullanmaktadır. Üre-tüketici olan kadınların, bu üretimlerini sanal 
mekanlarda hiç tanımadıkları insanlarla paylaşmalarını, yeni arkadaşlıklar kurmalarını, 
ekonomik alanda kazanç sağlamalarını ve kendileriyle gurur duymalarını sağlamaktadır. 
Böylece evlerinde bilgi ve el becerileri ile geliştirdikleri çeşitli ürünleri (özellikle de gıda 
ürünlerini) üreten kadınlar, bu ürünleri  sosyal ağlar aracılığıyla paylaşmakta, kendi veya 
başkasının tüketimi için dolaşıma sokmaktadır (Küçüksaraç,2014:53).  
 
Günümüzde Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal ağların, çeşitli şekillerde ve amaçlarla 
üretim ve tüketim pratikleri kapsamında kullanılmasındaki yaygınlık ve başarısı 
bilindiğinden, üre-tüketici olan bu kadınların da sosyal medyayı kullandıkları görülmüştür. 
Özellikle üre-tüketicilerin pazarlama iletişimi bağlamında en fazla kullandıkları Facebook 
sosyal ağı olduğundan,  araştırma kapsamına Facebook alınmış ve burada kısaca Facebook 
hakkında bilgi verilmiştir. 

 
Facebook: 2010 yılı itibariyle kullanıcı sayısı dünya genelinde 500 milyonu aşan ve 2007 yılı 
sonu itibariyle internette  en çok  talep gören, bilinirliği ve  popülaritesi  en  yüksek  ilk  5 
siteden  biridir (Göker ve ark, 2010:188). Facebook bir ülke olsaydı nüfus olarak dünyanın 3. 
büyük ülkesi ve ABD’nin nüfus olarak 2 kat büyüklüğünde olurdu (Eryılmaz ve Zengin, 
2014:42).  Her gün Facebook üzerinde 8 milyar dakika geçirilmekte ve 285 milyon adet içerik 
paylaşılmaktadır (Tektaş, 2014:855). Facebook, sosyal paylaşım ağı olarak kendisine küresel 
anlamda yeni bir sosyal alan açmıştır ve Zuckerberg’in de ifade ettiği,  McLuhan’ın  
deyimiyle  global  köye  önemli  ölçüde   katkı sağlamıştır. Facebook diğer sosyal paylaşım 
ağları içerisinde dünya geneline bu denli yayılabilmeyi başarmış tek sosyal paylaşım ağıdır. 
MySpace, Habbo, Friendster, Windows Live Spaces ve Orkut gibi sosyal paylaşım siteleri 
genellikle belirli ülkeler veya ülke topluluklarında popülerlik kazanırken Facebook neredeyse 
dünyanın tamamında çok sayıda üye sayısına ulaşarak yaygınlaşmıştır. Facebook’un temel 
kullanım amaçları şu şekildedir: Arkadaş bulmak, denetim ve gözetim, video-resim-müzik-
fikir paylaşımı, oyun oynamak, örgütlenmek, siyasal, e-ticaret, cinsel ve ihbar amaçlıdır 
(Göker ve ark.,2010:188).  
 
3. ARAŞTIRMA 
 
3.1.Araştırmanın Modeli 
 
Çalışmada, iki ayrı yönteme ve bakış açısına sahip olan nitel araştırma ve içerik analizi 
yöntemleri bir arada kullanılmıştır. Bu yaklaşım, üre-tüketici kadınların çalışma hayatları ve 
sosyal medya kullanımlarına yönelik derinlemesine bilgi sağlamış ve sosyal medyada üretim 
ve tüketim pratikleri içeriğinin de ortaya çıkarılmasında etkili olmuştur. 
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Araştırmada, öncelikle doğal gıda üre-tüketicilerin çalışma hayatlarını ve sosyal medya 
kullanımlarını daha ayrıntılı öğrenmek amacıyla, üre-tüketici kadınlara yarı yapılandırılmış 
görüşme formu uygulanmış ve elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile 
değerlendirilmiştir. Ayrıca doğal gıda üretimi yapan üre-tüketicilerin sosyal medya üretim ve 
tüketim pratiklerini belirlemek amacıyla Facebook sayfalarının içerik analizi yapılmıştır. Bu 
amaçla, üre-tüketici kadınlar Facebook hesapları üzerinden 01.05.2015 - 15.05.2015 tarihleri 
arasında on beş günlük süre içinde incelemeye alınmıştır. Bu süre içinde İşçi Bayramı, 
Anneler günü, Hıdrellez ve Miraç Kandili de bulunmaktadır. 

 
Üre-tüketicilerin Facebook hesapları; tekil ziyaretçi, hakkında konuşuyor kapsamında fotoğraf 
beğeni- yorum- paylaşım, video beğeni- yorum-paylaşım sayısı açısından araştırılmış, sayfada 
yer alan metin içerikleri incelenmiştir. Facebook sayfa içeriklerinin analizi tablo halinde 
verilmiştir. Üre-tüketici kadınların Facebook’ta üretim ve tüketim pratikleri ise, kategorilere 
ayrılmış ve kategorilerin içerikleri tablolar halinde verilmiştir. 

 
Bu iki yöntemden içerik analizi, iletişimin yazılı/açık içeriğinin nesnel, sistematik ve nicel 
tanımlarını yapan bir araştırma tekniği olarak tanımlanır. Bireyci bir analiz yöntemini işaret 
eden içerik analizi, metinde araştırdığı konuyu, örnek olarak reklamlarda korku temelli 
iletilerin kullanım özelliğini irdelerken, bunun metin içerisinde yer alma sıklığıyla ilgilenir 
(Batı,2010:108).  
Diğer yandan nitel araştırmalar, “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama 
yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir 
biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır” (Yıldırım ve 
Şimşek,2005).  

 
Görüşme, “beceri, duyarlık, yoğunlaşma, bireyler arası anlayış, öngörü, zihinsel uyanıklık ve 
disiplin gibi pek çok boyutu kapsayan” bir tekniktir. Bu bağlamda görüşme tekniği kendi 
içerisinde yapılandırılmış, yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış görüşmeler olmak üzere 
üçe ayrılır. Yarı yapılandırılmış görüşmede görüşme soruları önceden belirlenir ve bu 
sorularla veriler toplanmaya çalışılır. Bu tür görüşmeler “hem sabit seçenekli cevaplamayı 
hem de ilgili alanda derinlemesine gidebilmeyi birleştirir” (Yaşar, 2014:868).  

 
Betimsel analiz ise; veriler görüşülenden elde edildiği şekilde değiştirilmeden alıntılar 
şeklinde aktarılır (Altunışık ve ark. 2010:322). Veriler daha önceden belirlenen temalara göre 
özetlenmekte ve yorumlanmaktadır. Görüşülen ya da gözlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı 
bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilmektedir. Bu analizde, 
elde edilen bulguların düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunulması 
amaçlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek,2005). 
 
3.2. Çalışma Grubu 
 
Çalışma grubu için, Toffler’in prosumer kavramından hareketle Kartepe yöresinde aktif 
olarak faaliyet gösteren ve sosyal medya kullanan doğal gıda üre-tüketicileri seçilmiştir. Bu 
üre-tüketicilerin seçiminde yöre halkı ile görüşülmüş ve yörede üre-tüketici olarak faaliyet 
gösteren ve sosyal medya kullanan 3 kadına ulaşılmıştır. Ancak belirlenen bu üç üre-tüketici 
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kadından biri, iş yerini kapattığı için, araştırma iki üre-tüketiciyle sınırlandırılmıştır. 
Araştırmanın örneklemini, Lavanta ve Bizim Ev isimli üretim ve tüketim noktaları bulunan iki 
üre-tüketici kadın oluşturmuştur. 

 
Araştırma örneklemini oluşturan Lavanta Kartepe, Maşukiye Kartepe dağ yolu üzerinde yer 
almaktadır. İki kız kardeş tarafından işletilmekte olup,  doğal gıda ürünlerini kendileri 
üretmekte ve açtıkları küçük restaurantlarında satışını yapmaktadırlar. Sipariş alan ve 
kutlamalara yönelik küçük organizasyonlar da yapan işletmenin, İzmit başta olmak üzere 
İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Kayseri, Kastamonu, Denizli’ye kadar ulaşan müşteri 
portföyü bulunmaktadır.  

 
Diğer örneklemi oluşturan Bizim Ev,  Maşukiye Kartepe dağ yolu üzerinde yer almaktadır. 
İşletmecisi bayan olup, ailece hizmet verilmektedir. Evin hanımı doğal gıda ürünlerini kendisi 
yapmaktadır.  Evin bahçesi restaurant, orta katı pansiyon ve en üst katı kendi evleri olarak 
düzenlenmiştir. Bahçe kısmında hem mutfak hem de restaurant bulunmaktadır. İstanbul, Bolu, 
Adapazarı olmak üzere bir farklı yerden gelen ve sipariş veren müşterileri bulunmaktadır. 
 
3.3. Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi ve Analizi 
 
Nitel araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılmıştır. Soruların her biri farklı verileri elde etmek üzere hazırlanmıştır. Görüşme 
soruları literatür taramasından sonra uzman görüşü alınarak düzenlenmiştir. Görüşme 
formunun çalışma hayatının sorulduğu bölümde üç (3) soru ve sosyal medyanın sorgulandığı 
son bölümde üç (3) soru belirlenmiş ve görüşmenin akışına göre ilave sorular gelmiştir. Yarı 
yapılandırılmış görüşme formu, 12.04.2015- 14.04.2015 tarihleri arasında bir  üre-tüketiciye 
pilot çalışma olarak uygulanmış ve daha sonra uzman düzeltmeleri ile içerik geçerliliği 
sağlanmıştır. Görüşmeler araştırmaya katılan üre-tüketicilerle 01.05.2015 - 15.05.2015 
tarihlerinde yapılmıştır. Bu görüşmeler ortalama 45-60 dakika sürmüştür. Görüşme formunda 
yer alan ve üre-tüketicilere yöneltilen sorular şu şekildedir: 
A-Çalışma Hayatı 
-Bu işe başlamaya nasıl karar verdiniz? 
-Ürünlerinizi nerede ve kiminle hazırlıyorsunuz ve neler üretip satıyorsunuz? 
-Ürünlerinizi başlangıçta nasıl pazarlıyordunuz ve müşterileriniz sizi nasıl duydu? 
B-Sosyal Medya Kullanımı 
-Sosyal medyayı hangi nedenlerle, nasıl kullanmaya başladınız ve hangi sosyal ağları 
kullanıyorsunuz? 
-Kullandığınız sosyal ağlarda içeriklerinizi kim hazırlıyor ayrıca görsel içerik ve metinlerde 
ne mesaj veriyorsunuz ? 
-Sosyal medya kullanımınızın işine katkısı ne oldu? 
 
Araştırmacı tarafından veriler önce bilgisayar ortamında yazılı hale getirilmiş sonra da nitel 
araştırma tekniklerden betimsel analiz kullanılarak çözümlenmiştir. Üre-tüketicilerin 
demografik özellikleri tablo olarak verilmiş ve yorumlanmıştır. Üre-tüketicilerin her bir 
soruya verdiği cevaplar, benzerlikleri bakımından gruplandırılarak yorumlanmış, ayrıca her 
soruya verilen bir- iki farklı cevap da aynen sunulma yoluna gidilmiştir. Üre-tüketici 
kadınların her biri işletme ismiyle ifade edilerek değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmanın 
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güvenilirliğini arttırmak amacıyla bir uzmanın çözümlemeleri dikkate alınmış ve ortak 
noktalar belirlenmiştir. 

 
 
4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 
 
4.1. Nitel Araştırma Analizi 
 
Nitel araştırma olarak planlanan araştırmanın birinci bölümünde, üre-tüketici kadınların 
çalışma hayatlarına yönelik ayrıntılı görüşmelerin bulguları sunulmuştur. Üre-tüketicilerle 
demografik özellikleri, çalışma hayatları ve sosyal medya kullanımlarını belirlemek amacıyla 
yapılan birebir görüşmelerin bulgularında öncelikle genel düşünceler ortaya konmuş, daha 
sonra -daha çok- ilginç olan ifadeler aynen sunulma yoluna gidilmiştir. Üre-tüketici kadınların 
her biri işletme ismiyle ifade edilerek değerlendirmeye alınmıştır.  

 
Üre-Tüketici kadınlar demografik özellikleri olarak değerlendirildiğinde, Lavanta Kartepe; 42 
yaşında,  lise mezunu, bekar ve bankadan emeklidir. Bizim Ev ise, 46 yaşında, ilkokul 
mezunu, evli ve 2 çocuk sahibi  ev hanımıdır. Aylık gelir ortalamaları dönemsel olarak 
değişse de, ortalama 5250 TL olarak belirlenmiştir.  Aylık minimum gelir  4500 TL, 
maksimum gelir  6000 TL’dir.  

 
Üre-tüketici kadınların çalışma hayatlarını derinlemesine öğrenmek amacıyla planlanan nitel 
araştırmanın bu bölümündeki sorular ve cevapları aşağıda verilmiştir.  

 
‘’Bu işe başlamaya nasıl karar verdiniz?’’ şeklindeki soruya verilen cevaplarla şöyle bir 
çerçeve çizilebilir. 
Üre-tüketici kadınlar genel olarak, Maşukiye yöresinin turizm bölgesi olması ve müşterilerin 
Kartepe dağına ve bölgeye hiçbir tanıtım yapmadan yöresel ürünleri yemek ve gezmek amaçlı 
gelmelerinin kendilerini bu işi yapmak için cesaretlendirdiğini belirtmişlerdir. Ayrıca kendi 
yaptıkları doğal ürünlerin çevreleri tarafından talep görmesi ve imkanlarının da bu işi 
yapmaya uygun olması bu işe başlamalarında etkili olan diğer sebepler arasında ifade 
edilmiştir. 
Kartepe Lavanta’yı işleten üre-tüketici kadının ise konuyla ilgili görüşleri şunlardır: 

-Annemizin erken ölümü,  evdeki yemek ve diğer işlerin  bizim üzerimizde kalmasına 
neden oldu aslında biraz da mecbur kaldık. Bu yüzden pratiklik ve lezzet zamanla daha da 
arttı. Ablam ev hanımıydı, başlangıçta aile için yaptığı doğal gıda ürünleri kısa sürede 
çevreden talep görmeye başladı ve biz bu ürünleri parayla satmaya başladık… 

 
‘’Ürünlerinizi nerede ve kiminle hazırlıyorsunuz ve neler üretip satıyorsunuz’’ şeklindeki 
soruya verilen cevaplara verilen ortak görüşler şöyledir: 
Üre-tüketici kadınların her ikisi de, işe başladıklarında, ürünlerini kendilerinin hazırladıklarını 
ve aile üyelerinden özellikle de yeğenlerinden destek aldıklarını belirtmişlerdir. Her iki üre-
tüketicinin meyve bahçesi bulunduğu ve buradaki meyvelerle çeşitli reçel ve marmelatlar 
yaptıkları ve sattıkları görülmüştür. Ayrıca kendi bahçelerinden topladıkları sebzeler ile 
patlıcan ve domates sosları, menemen, çeşitli turşular yaptıkları da belirlenmiştir. Sipariş 
üzerine  erişte ve  tarhana hazırladıkları da tespit edilen üre-tüketici kadınların, siparişleri 
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telefonla ya da mekana gelen  müşterilerden sözlü olarak da aldıkları ve hazırlanan ürünlerin  
kargo ile gönderildiği  belirlenmiştir.  Sosyal medya üzerinden nadir sipariş aldıklarını da 
ifade edilmiştir. 
Bizim Ev’in konuyla ilgili görüşü şöyledir. 

-Ben doğal ev ürünleri yapıyor ve satıyordum…Sipariş üzerine içli köfte, börek, 
zeytinyağlı sarma, kek, makarna, baklava hatta  çorba bile yapıyor ve satıyordum… Hafta 
sonu gelen müşteriden kalacak yer yönünde talepler gelince evimin 3 odasını pansiyona 
çevirdim. Şimdi ev pansiyonculuğu da yapıyorum… 

 
‘’Ürünlerinizi başlangıçta nasıl pazarlıyordunuz ve müşterileriniz sizi nasıl duydu?’’ 
şeklindeki soruya verilen ortak cevaplar:  
Üre-tüketici kadınlar işe başladıklarında akrabaları, komşuları ve onların çevreleri vasıtasıyla 
duyulduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca yöreye hafta sonu gelen yerli ve yabancı müşterilerin 
geçerken görüp kendilerini ziyaret etmeleri ile ilk satışlarını yaptıkları ve müşterilerin ürünleri 
beğenmesi sonucu ağızdan ağıza pazarlama yöntemi ile duyuldukları tespit edilmiştir. Ayrıca 
yöreye gelen tanınmış kişilerin de  kendilerinin tanıtılmasında etkili olduğunu belirten üre-
tüketici kadınlardan Bizim Ev Beyazıt ÖZTÜRK’ün adını verirken, Lavanta Kartepe ise 
Prof.Dr.Erkan TOPUZ’un hem üretimleri hem de tanıtımlarında kendilerini yönlendirdiğini 
ifade etmişlerdir. 
Lavanta Kartepe’nin  konuyla ilgili görüşü ise aşağıdaki gibidir.  

-İlk satışlarımızı akrabalara yapmıştık. Sonra köy içindeki komşulardan talep gelmeye 
başladı. Özellikle dağ yolu turistik  bir bölge olduğu için  müşteriler geçerken görüyor ve 
duruyorlardı. Köy kahvaltısı veya yemek yiyorlar ayrıca ürünlerimizden de alarak evlerine 
götürüyorlardı…Kışlık erzak ve reçel siparişi alıyorduk… 
 
Üre-tüketici kadınların sosyal medya pratiklerini belirlemek amacıyla planlanan nitel 
araştırmanın bu bölümündeki sorular ve cevapları aşağıda verilmiştir.  

 
‘’Sosyal medyayı hangi nedenlerle, nasıl kullanmaya başladınız ve hangi sosyal ağları 
kullanıyorsunuz?’’ şeklindeki sorulara verilen ortak  cevaplarla şöyle bir çerçeve çizilebilir. 
Üre-tüketici kadınların, sosyal medyayı öncelikle tanıtım amaçlı kullandıkları belirlenmiştir. 
Ayrıca sosyal medyadan her türlü yemek tarifi ve doğal ürün hazırlıkları ile ilgili merak 
ettikleri konularda yararlandıkları tespit edilmiştir. Her iki üre-tüketici kadının, ilk sosyal 
medya (Facebook) sayfalarını yeğenlerinin açtığı saptanmıştır. Her iki üre-tüketici de 
Facebook kullandığı tespit edilmiştir.  
Kartepe Lavanta’yı işleten üre-tüketici kadının ise konuyla ilgili görüşleri şunlardır. 

-Erkan TOPUZ hoca Kartepe’ye geldiğinde ilgisini çekmiş bize uğradı. Sosyal medya 
kullanmamız gerektiğini ilk ondan duydum… bizi yönlendirdi. Biz de hocamızın dediğini 
hemen yapmaya çalıştık. 

 
‘’Kullandığınız sosyal ağlarda içeriklerinizi kim hazırlıyor ayrıca görsel içerik ve 
metinlerde ne mesaj veriyorsunuz ?’’ şeklindeki sorulara verilen ortak cevaplar şöyledir: 
Üre-tüketici kadınların Facebook sayfa içeriklerini kendilerinin hazırladıkları ve Facebook 
sayfalarında üretilen doğal gıda ürünleri, işlettikleri mekan ve müşterilerine ait görsel içerik 
ve metinler paylaştıkları tespit edilmiştir. 
Bizim Ev’in konula ilgili görüşleri şöyledir. 
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-Son yıllarda Facebook sayfasını ben kullanıyorum, içeriklerini de ben oluşturuyorum. 
Hiçbir özel günü atlamam çünkü manevi ve milli değerlere önem veririm. Facebook’ta 
burada yaptığım her şeyi,  müşterilerimi ve evimin görüntülerini yayınlıyorum… 

 
‘’Sosyal medya kullanımınızın işine katkısı ne oldu?’’ şeklindeki sorulara verilen ortak 
cevaplar şöyledir:  
Üre-tüketici kadınların, sosyal medyayı gerekli gördükleri saptanmıştır. Ayrıca üre-tüketici 
kadınların sosyal medya kullanımı sonrası işlerinde artış olduğu saptanmıştır.  
Lavanta Kartepe’nin konula ilgili görüşü ise aşağıdaki gibidir.  

-Facebook kullandıktan sonra daha çok duyulmaya ve telefonla sipariş almaya 
başladık. İzmit ve şehirlerarası talep var. Ayrıca seyahat acenteleri de telefon ederek, bizlere 
ulaştı, küçük gruplar için çalışmaya başladık bu açıdan sosyal medya çok önemli… 

  
4.2. Facebook Sayfalarının Analizi 
 
Araştırmanın ikinci bölümünde üre-tüketici kadınların sosyal medya pratiklerini ortaya 
çıkarmak amacıyla Facebook sayfalarının içerik analizi yapılmış ve elde edilen bulgular bu 
bölümde verilmiştir. 
 
Lavanta Kartepe 
 
01.05.2015 - 15.05.2015 tarihleri arasında Facebook hesabı 52 kişi tarafından beğeni almış, 
13 kişi sayfayı ziyaret etmiş ve 32 kişi hakkında konuşmuştur. 2 kişi yeni sayfayı beğenmiştir. 
Sayfa beğeni/konuşma oranı % 1,9 olarak görülmüştür.  
 
Araştırma tarihleri arasında toplam 32 fotoğraflı gönderi paylaşılmıştır. Fotoğraflı 
gönderilerin 31 tanesi, 1 Mayıs 2015 günü paylaşılmıştır. Bu fotoğrafların 27 tanesi tek 
seferde diğer 4 tanesi ayrı olarak gönderilmiştir. 9 Mayıs günü de 1 fotoğraf paylaşılmıştır. 
Ancak 2 Mayıs ve 8 Mayıs 2015 tarihleri ile 9 Mayıs ve 15 Mayıs 2015 tarihleri arasında 
fotoğraf ve metin içeriği paylaşılmamıştır.  
 
Bir fotoğraflı gönderi en fazla 11 beğeni, en az 2 beğeni almıştır. En fazla beğeni alan 
fotoğrafa hiç yorum yapılmazken,  8 beğeni alan fotoğrafa 2 yorum yapılmıştır. Bu yorumlar 
kutlama yapan ve fotoğrafı paylaşılan çift tarafından teşekkür amaçlı yorumlar olarak 
görülmüştür. Ayni günde paylaşılan diğer 3 fotoğraf ise, 2 beğeni almıştır. Ayrıca bu 
fotoğrafların 2 tanesi 1 kez paylaşılmıştır. En az beğeni alan fotoğraflardan birinin 3 yorum 
aldığı ve son paylaşılan fotoğrafın da 3 beğeni aldığı görülmüştür. 
İlgili tarihler arasında bulunan İşçi Bayramı, Anneler Günü, Hıdrellez ve Berat Kandiline 
yönelik özel bir paylaşım yapılmamıştır. Facebook sayfasında başka bir sosyal ağa 
yönlendirme yapılmadığı ve video paylaşımının da olmadığı da görülmüştür. 

 
Facebook sayfasında, ‘’rezervasyon kabul ediyor’’  ibaresi ile müşteriye online sipariş hattı 
oluşturulmuştur ancak içine tıklandığında işletme hakkında detaylı bilgi ve iletişim hatlarının 
verildiği görülmüştür.  
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1 Mayıs tarihinde, üretilen gıdalara, mekana ve mekanda yapılan kutlamalara (evlilik, doğum 
günü vb.) yönelik fotoğraflar ve metin içerikleri paylaşılmıştır. Bu içeriklerde doğal ürünlerin, 
mekanın ve doğal çevrenin bir bütün olarak ele alındığı ve doğallık unsurunun ön plana 
çıkarıldığı görülmüştür. Bu mesajın, günümüzde önemli olan ‘’doğal çevre- organik, sağlıklı 
gıda’’ gibi kavramlarla kendi ürünleri arasında paralellik kurduğu ve ürünlerinin tüketimini 
özendirmeye yönelik olduğu düşünülmüştür. Doğallık vurgusuna yönelik paylaşımlar şekil 
1’de verilmiştir.  

 
Şekil 1: Facebook Sayfasında Doğal Gıda, Doğal Mekan Ve Doğal Çevre Vurgunu 
Destekleyen Paylaşımlar 
 

 
 

1 Mayıs 2015 tarihinde gönderilen fotoğraf içeriklerinde, doğal ev ürünleri olan kurabiyeler, 
salatalar, sarmalar ve poğaçalara ait paylaşımlarda lezzet ve estetik ön plana çıkarılmıştır. Bu 
içeriklerle ürünlere teşvik ve mekana çağrı yapılmıştır. 1 Mayıs tarihli diğer bir paylaşımda 
ise, sipariş hazır mesajıyla, üretilen doğal gıdaların fotoğrafı paylaşılarak sipariş alan ve talep 
gören bir üretim yaptıklarına dikkat çekilmiştir. Bu siparişlerin resimleri ve akılda kalıcı 
olmasını sağlayacak logo da siparişlerin yanında paylaşılmıştır. 

 
Lavanta Kartepe’de doğal ürünlerin yanı sıra özel kutlamalar (doğum günü, nişan vb) 
yapıldığı ve bu yönde paylaşımlarla mekanın ve ürünlerin tanıtımına dikkat çekildiği 
görülmüştür. 9 Mayıs tarihli gönderide müşterinin  doğal yemeklere teşekkür ve tanıtım 
amacıyla gönderi paylaştığı, Kartepe Lavanta’nın da  bu gönderiyi paylaşarak kendi tanıtımı 
için kullandığı belirlenmiştir.  

 
Facebook sayfasındaki fotoğraflara eşlik eden aşağıdaki söylem örnekleri Lavanta 
Kartepe’nin takipçileri ile samimi bir konuşma dilinde iletişim kurduğu, keyif anlarıyla 
Kartepe Lavanta’yı bütünleştirmek için görsellere ağırlık verdiği görülmüştür. Belirtilen 
tarihler arasında yayınlanan fotoğraflara eşlik eden aşağıdaki cümlelere yorumlar gelmektedir. 
(Bazı fotoğrafların içerikleri verilmiştir). 

-‘’Bir günlükten bir şey olmaz Gökçenur’cuğum’’ 
-‘’rica ederim her zaman beklerim görüşemezsek hayırlı teskereler’’ 

Yorumlar günlük konuşma dilinde yazıldığından aşağıda yer alan müşteri yorumları da bu 
samimiyeti örneklendirmektedir. 

-  Gelicez ablam en kısa zamanda 
- Abla diyetteyim sen naptın ya 

Ayrıca yapılan yorumlara yönelik paylaşımlarda az da olsa, müşterilerin soruları cevaplanarak 
ve müşteriden geri bildirim alınarak etkileşimli iletişim sağlandığı da belirlenmiştir.  

-çok teşekkür ederim arkadaşlar, tamamı organik süper lezzetler... test edildi 
onaylandı. Filiz ve Sevil Hanım'ın ellerine sağlık 
- tşk ederiz herzaman bekleriz 
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Bizim Ev 
 
01.05.2015 - 15.05.2015 tarihleri arasında Facebook hesabı 250 kişi tarafından beğeni almış, 
73 kişi sayfayı ziyaret etmiş ve 36 kişi hakkında konuşmuştur.1 kişi yeni sayfayı beğenmiştir. 
Sayfa beğeni/konuşma oranı % 0,3 olarak görülmüştür. 

 
Araştırma tarihleri arasında 57 fotoğraflı gönderi paylaşılmıştır. 11 gönderi ile en fazla 
paylaşımın yapıldığı gün 15 Mayıs olurken, 1 gönderi ile en az paylaşımın yapıldığı günler 1, 
6 8, 9, 11 ve 13 Mayıs tarihleri olmuştur. 3 Mayıs ve 14 Mayıs 2015 tarihlerinde fotoğraflı ve 
metin içerikli paylaşım olmamıştır. Bir fotoğraflı gönderi en fazla 40 beğeni alırken, 3 
yorumla da en çok yorum yapılan fotoğraf olmuştur ancak bu gönderi paylaşılmamıştır. 29 
beğeni ile 2. sırada en çok beğeni alan fotoğrafa yorum ve paylaşım yapılmamışken, ayni 
şekilde fotoğrafların 6 tanesi beğeni aldığı halde yorum ve paylaşım yapılmamıştır. 14 beğeni 
ile 4.sırada en çok beğeni alan fotoğrafa 1 yorum yapılmış ancak paylaşımda 
bulunulmamıştır. 

 
Bizim Ev, ilgili tarihler arasında kalan İşçi Bayramı, Anneler Günü ve Berat kandiline yönelik 
paylaşımlarda bulunmuştur. En çok beğeni ve yorum alan fotoğraf ‘’anneler günü’’ kutlama 
yemeğine yapılmıştır. İşçi Bayramına yönelik fotoğraf 5 beğeni almış ancak yorum ve 
paylaşımda bulunulmamıştır. Hıdrellez ve kandil mesajına yönelik gönderi ise beğeni, yorum 
ve paylaşım almamıştır. 

 
Facebook sayfasında, ‘’her zaman açık’’ ibaresi ile müşteriye 7/24 hizmet verildiği 
vurgulanmıştır. Yazının içine tıklandığında işletme hakkında detaylı bilgi ve iletişim 
hatlarının verildiği belirlenmiştir. Sayfaya 3 adet ilgili tarihlerden önce eklenmiş video 
bulunmakta olup bu videoların 2 tanesi 16 beğeni alırken 1 tanesi de 11 beğeni almıştır. 
Ayrıca sayfaya 3 gönderi gelmiş ve bu gönderilerin 1 tanesi doğal bal sipariş etmiş ve bu 
gönderiye 1 beğeni gelmiştir. Diğer gönderi, Cuma gününe yönelik olup 1 beğeni almıştır. 
Son gönderi ise, reklam amaçlı bir gönderidir ve beğeni almamıştır. Facebook sayfasında 
başka bir sosyal ağa yönlendirme yapılmadığı görülmüştür. 

 
1 Mayıs tarihinde ‘’İşçi Bayramı’’ mesajı verilmiştir. Emekçiler adına kutlanan bu bayram 
Bizim Ev tarafından içselleştirilmiş ve kendi işyerlerinin tabelası ile ‘’bu işyerinde üretilen 
tüm yiyeceklerin doğal yöresel ürünlerden yapılan el emeği’’ olduğu ve kendilerinin de 
‘’emekçi’’ olduğu vurgusu ile İşçi Bayramı mesajı üzerinden yansımıştır. 
 
Şekil 2: 2-9 Mayıs 2015 Cumartesi gününe ait paylaşım 
 

 
 

2 Mayıs ve 9 Mayıs 2015 tarihli fotoğraflı gönderiler ‘’dostlar gelmiş’’ ve ‘’haydi 
kahvaltıya’’ metin içerikleri ile paylaşılmıştır. Bu mesajlarda mekan görüntülerine ve 
kahvaltıda sunulan doğal yöresel yiyeceklerin görsellerine yer verilmiştir. Ayrıca bu 
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mesajların hafta sonu yayınlanması önemli bulunmuştur. Çünkü bölge hafta sonu çevre 
illerden günübirlikçi müşteri çekmektedir. Bu müşterilere  ‘’bölgede bizde varız’’ mesajı 
bağlamında hatırlatılma yapılarak mekan ve ürünlere teşvik edilmiştir. İlgili tarihli gönderi 
şekil 2’de verilmiştir. 
 
10 Mayıs ve sonrasındaki fotoğraflı gönderilerde, mekanın yenilenmesine yönelik görseller 
paylaşılmıştır. Böylece ’’sezona hazırız, sizi bekliyoruz’’ mesajıyla müşteri yönlendirilmiş ve  
sezonun verimli bir şekilde geçirilmesi için müşterinin mekana çekilmesi planlanmıştır. 
Facebook sayfasındaki fotoğraflara eşlik eden aşağıdaki söylem örnekleri Bizim Ev’in 
müşterileri ile samimi bir konuşma dilinde iletişim kurduğu, keyif anlarıyla Bizim Ev 
mekanını bütünleştirmek için görsellere ağırlık verdiği görülmüştür. Belirtilen tarihler 
arasında yayınlanan fotoğraflara eşlik eden aşağıdaki cümlelere yorumlar gelmektedir (Bazı 
fotoğrafların içerikleri verilmiştir). 

-Son rutu§lar devamediyor :)) 
-Anneler günü yemegimiz :)) 

Yorumlar günlük konuşma dilinde yazılmış ve Kartepe Lavanta’ya benzer söylemlerle 
paralellik göstermiştir. Aşağıda yer alan takipçi yorumları da bu samimiyeti 
örneklendirmektedir. 

-Çok güzel olmuş 
-Yaaa annen artik.orali oldu demek hayirli olsun canimm. Senden uzaklasmis olmus 
biraz.. Teyzenin yeride cok guzelmis bu arada. 

 
Ayrıca yapılan yorumlara yönelik paylaşımlar da bulunmadığı ve etkileşimli iletişime önem 
vermediği de tespit edilmiştir.  
 
Tablo 1: Facebook Sayfa Analizleri 
 

 Kartepe Lavanta Bizim Ev 
Tekil Ziyaretçi/Beğeni Sayısı Toplam 13 73 
Hakkında Konuşma Toplam 32 36 
Fotoğraf Paylaşımı (İlgili Tarihlerde) 32 57 

Yorum Toplamı (İlgili Tarihlerde) 5 4 

Beğeni Toplamı (İlgili Tarihlerde) 52 250 

Yoruma Cevap Verme Toplamı 
(İlgili Tarihlerde) 

2 - 

 
1 Mayıs- 15 Ocak 2015 tarihleri arası yapılan incelemeye göre tablo 1’de Lavanta Kartepe ve 
Bizim Ev’in Facebook Sayfa Analizler verilmiştir. Tabloya 1’e göre, Bizim Ev’in ilgili 
tarihlerde daha fazla görsel içerik paylaşımında bulunduğu ve bu nedenle daha fazla hakkında 
konuşturduğu gözlenmiştir. Özellikle ağızdan ağıza pazarlama açısından bu durum önemli 
görülmüştür. Gönderilen fotoğrafların ise,  oldukça etkili olduğu alınan beğeni sayısından 
anlaşılmıştır. Ayrıca Bizim Ev’in Facebook sayfasını sürekli güncellemesi ve paylaşımlarını 
sık yapması nedeniyle Tekil ziyaretçi/beğeni açısından daha fazla ziyaret edildiği ve takipçi 
sayısının da daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Ancak Bizim Ev’in müşterileri ile diyaloğa 
girmediği ve etkileşimli iletişimi gerçekleştirmediği belirlenmiştir. 
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Kartepe Lavanta’nın ise, müşterileri ile konuştuğu ve yorumlara cevap verdiği görülmüştür. 
Bu açıdan etkili iletişime önem verdiği belirlenmiştir. Ancak fotoğraf paylaşımı düzenli 
olmadığı için sayfayı ve  pazarlama iletişimini aktif kullanmadığı tespit edilmiştir. 
 
Bu anlamda Bizim Ev’in Facebook sayfasını Lavanta Kartepe’ye göre daha etkili kullandığı 
ve pazarlama iletişimine önem verdiği belirlenmiştir. Ayrıca görsel içerikler ile de günün 
önemli olaylarına (işçi bayramı, hıdrellez, kandil ve anneler günü) vurgu yaparak duygusal 
iletişimi de etkili  kullanmıştır. Kartepe Lavanta ise, Facebook sayfasında Bizim Ev’e göre 
daha fazla yiyecek fotoğrafı paylaşmış ve ürünlerine teşvik ve mekana çekme açısından bu 
gönderilerin daha etkili olduğu düşünülmüştür. Ayrıca her iki üre-tüketici kadının da doğal 
ortam, doğal gıda ve el emeğine yönelik mesajları yeterince verdiği tespit edilmiştir. 

 
4.3. Doğal Gıda Üre-Tüketicilerin Facebook Sayfalarında Üretim Ve Tüketim 
Pratiklerinin Analizi 
 
Doğal gıda üre-tüketici kadınların analiz kapsamına alınan Facebook sayfalarında 
paylaştıkları üretim faaliyetlerini ortaya çıkarmak ve Facebook sayfalarında tüketimin nasıl 
dolaşıma sokulduğunu belirlemek amacıyla onbeş günlük süredeki gönderilerin yapısına göre 
çeşitli kategoriler oluşturulmuştur. Bu gönderilerden özel günlere ait olan 13 paylaşım doğal 
gıda ve mekana ait olmadığı için kategori dışında bırakılmıştır. Belirlenen kategoriler 
kapsamında üre-tüketici kadınların üretim ve tüketim pratiklerinin içerik analizi 
gerçekleştirilmiştir. Bu analizler tablo 2 ve 3’de verilmiştir. 
 
Tablo 2 : Üretim Pratikleri Analizi 
 

Ana ve Alt Kategoriler 
 

Kartepe Lavanta 
Gönderi Sayısı 

Bizim Ev 
Gönderi Sayısı 

Toplam 

Kahvaltı Ürünleri  
(poğaça-ekmek-yöresel ürünler) 

2 6 8 

Sos çeşitleri 
(domates, patlıcan vb) 

8 2 10 

Ana Yemek Çeşitleri 
(sarmalar, börekler, et/balık yemekleri vb) 

2 6 8 

Reçel ve Marmelat  
(erik, çilek, böğürtlen,incir vb.) 

8 2 10 

Bir objeyi/ürünü yeniden değerlendirmek (mekan) 12 28 40 
 

Toplam 
 

32 44 76 

 
Tablo 2‘de doğal gıda üre-tüketicilerin üretim pratikleri analizine baktığımızda, her iki üre-
tüketicinin de en çok bir objeyi yeniden değerlendirmek kategorisindeki faaliyetlere yer 
verdikleri görülmüştür. Bir objeyi/ürünü yeniden değerlendirme kategorisinde gıda ürünü 
olmayan ancak mekanın doğal ürünlerle dekore edilmesi ve yenilenmesine yönelik üre-
tüketicilerin kendilerinin yaptığı faaliyetler yer almıştır. Ayrıca Kartepe Lavanta, sos çeşitleri 
ile reçel ve marmelat kategorilerindeki paylaşımlara daha fazla yer verirken, Bizim Ev’in ise, 
kahvaltı çeşitleri ile ana yemek kategorilerine yönelik paylaşımlarının daha fazla olduğu 
görülmüştür. 
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Tablo 3’de doğal gıda üre-tüketicilerin tüketim pratiklerine baktığımızda, Kartepe 
Lavanta’nın daha çok kendi doğal üretimlerini tükettiği görülmüştür. Bunu sırasıyla, doğal 
ortama/mekana davet ve siparişlerinin hazırlığına yönelik paylaşımlar izlemiştir. Bizim Ev’in 
ise, en çok doğal ortama/mekana yönelik paylaşımlar yaptığı tespit edilmiştir. Bu paylaşımı, 
başkasından alınan doğal hammaddelerin kendileri tarafından tüketimi ve kendi üretimlerinin 
tüketimi takip etmiştir.  
 
Her iki üre-tüketicinin de Facebook sayfasından satış yapılmadığı ancak Bizim Ev’in 
Facebook sayfasına bal siparişi verildiği tespit edilmiştir.  
Tablo 3 : Tüketim Pratikleri 
 

Ana ve Alt Kategoriler 
 

 

Kartepe 
Lavanta 
Gönderi 

Sayısı 

Bizim Ev 
Gönderi 

Sayısı 

Toplam 

    Lavanta Bizim 
Ev 

Kendi Üretimleri Olan 
Doğal Gıdalar (Reçel, 
marmelat) 
 
 
 
 

Kendisi tüketiyor/kullanıyor 8 2  
 
 
 

15 

 
 
 
 
2 

Kedisi tüketiyor/ 
Kullanıyor/Sipariş alıyor 

7 - 

Satış 
yapıyor 

Kendi Facebook 
sayfası üzerinden 

- - 

Başkasından alınan doğal 
ham mad. kendileri 
tarafından üretimi (soslar, 
ana yemekler, yöresel 
ürünler, kahvaltılık  
bal, çerkez peyniri vb.) 

Kendisi tüketiyor/kullanıyor  
1 

11  
 
 
 
 

 
       3 

 
 
 
 
 
 

    12 

Kedisi tüketiyor/ 
Kullanıyor/Sipariş alıyor 

2 - 

Satış 
yapıyor 

Kendi Facebook 
sayfası üzerinden 

- 1 

Doğal Ortam (mekan) Kendisi tüketiyor/kullanıyor 2 5  
 
 
 

     14 

 
 
 
 

31 

Davet ediyor/Özendiriyor 12 26 

Satış 
yapıyor 

Kendi Facebook 
sayfası  

- - 

Toplam 32 44 

 
 

SONUÇ 
 

Bu araştırma, Toffler’in kendi  tükettiğini üreten kişi olarak yorumladığı ‘’prosumer (üre-
tüketici)’’ kavramından hareketle, doğal gıda alanında üre-tüketici olan kadınların sosyal 
medyada üretim ve tüketim pratiklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla çalışmada 
iki ayrı yönteme ve bakış açısına sahip olan nitel araştırma ve içerik analizi yöntemleri bir 
arada kullanılmıştır. Bu yaklaşım, üre-tüketici kadınların çalışma hayatları ve sosyal medya 
kullanımlarına yönelik derinlemesine bilgi sağlamış ve sosyal medyada üretim ve tüketim 
pratiklerinin ortaya çıkarılmasında etkili olmuştur. 
 
Bu araştırmada üre-tüketici kadınların evlerinde kendileri ve/veya aileleri için yemek 
yaptıkları, evlerinin bahçelerinde yetiştirdikleri sebze ve meyveler ile kışlık yiyecekler 
hazırladıkları ve zamanla bu ürünlerin çevreden talep görmesi ile üretimlerini artırdıkları 
belirlenmiştir. Bu pratiklerle üretim sürecine dahil olan kadın, bu pratikleri kendileri tüketerek 
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veya başkasının tüketmesi için sosyal medya ortamında paylaşarak tüketim sürecine dahil 
olmakta böylece üre-tüketici olarak konumlandırılmaktadır.   

 
Üre-tüketici kadınların  çalışma hayatlarını ve sosyal medya kullanımlarını derinlemesine 
öğrenmek amacıyla yapılan nitel araştırma bulguları değerlendirilmiş ve  şu sonuçlara 
ulaşılmıştır. 
 
Kartepe yöresinde kadınlar, hem el becerilerini hem de yaşadıkları bölgenin  avantajını 
kullanarak üre-tüketici faaliyetlerde bulunmaktadır. Yörenin doğal güzelliği ve farklı kültürel 
dokusu ile organik gıda üretimine uygun olması  gastronomi turizmini arttırmış ve yöreyi 
Doğu Marmara Bölgesinin en önemli gastronomi destinasyon merkezlerinden biri haline 
getirmiştir. Gastronomi turizminin temel unsuru, yiyecek ve içeceklere yönelik hareketliliktir 
ve gastronomi turistleri için, o kültüre özgü yiyecek ve içecekleri tatmak kadar o yörede 
sunulan doğal, farklı ve özgün tatları deneyimlemek de oldukça önemlidir. Bu amaçla yöreye 
gelen turistlere yöresel tatlar sunmak ve yörenin tanıtımını yapmak yöre halkının 
kalkınmasında ve gastronomi turizminin gelişmesinde önemlidir. Günü birlik turistlerin 
sürekli uğrak noktası olan yörede, doğal gıda ürünleri tüketilmekte, satın alınmakta ve sipariş 
verilerek gidilen yerlere götürülmektedir. Bu talep, yöre kadınlarının üre-tüketici olma 
faaliyetlerini cesaretlendirmiş ve arttırmıştır. Bu durum, kadınlara ekonomik faydanın yanı 
sıra sosyal fayda da sağlayarak kendilerini gerçekleştirme, toplumda yer edinme fırsatı 
sağlamıştır. Ayrıca üre-tüketici olan bu kadınların evlerinde başladıkları doğal gıda 
üretimlerini artırarak satış noktaları oluşturdukları ve küçük restaurantlar açarak işlerini 
büyüttükleri görülmüştür.  

 
Üre-tüketici kadınların kendi yaptıkları doğal ürünlerin çevreleri tarafından talep görmesi, 
kendilerinin istekli olması ve imkânlarının da bu işi yapmaya uygun olması bu işe 
başlamalarında etkili olan diğer sebepler arasında belirlenmiştir. Özellikle Bizim Ev’in, 
bahçesini restaurant, odalarını da pansiyon olarak düzenlediği ve tamamıyla turizm bölgesine 
uygun bakış açısıyla hem konaklama hem de yiyecek-içecek hizmeti verdiği tespit edilmiştir. 
Kartepe Lavanta’nın ise, küçük bir restaurant olarak sadece doğal gıda üretimine devam ettiği 
sipariş aldığı ve çevrede bulunan küçük grupların öğle yemeği ihtiyacını da evlerinde 
hazırladıkları ev yemekleri ile karşıladıkları belirlenmiştir. 

 
Her iki üre-tüketici kadının, doğal gıda üretimlerini evlerinde kendilerinin hazırladıkları ve 
zaman zaman aile üyelerinden özellikle de yeğenlerinden destek aldıkları tespit edilmiştir. İşe 
başladıklarında akrabalar, komşular ve onların çevreleri vasıtasıyla duyuldukları 
belirlenmiştir. Ayrıca yöreye hafta sonu gelen yerli ve yabancı müşterilerin yeni müşteriler 
getirmesi de ağızdan ağıza iletişimin gücünü ortaya koyması bakımından önemli görülmüştür. 

 
Her iki üre-tüketici kadının, meyve bahçesi olması doğal gıda üretimlerine maddi-manevi 
katkı sağlamıştır. Ayrıca kendi bahçelerinden topladıkları sebzeler ile çeşitli soslar, turşular, 
reçel ve marmelatlar yaptıkları ve sattıkları belirlenmiştir. Sipariş üzerine erişte ve tarhana 
hazırladıkları da tespit edilen üre-tüketici kadınların, siparişleri telefonla ya da mekana gelen 
müşterilerden sözlü olarak aldıkları ve hazırlanan ürünleri kargo ile gönderdikleri ifade 
edilmiştir. Sosyal medya üzerinden az da olsa sipariş aldıkları görülen üre-tüketici kadınların 
sosyal medyayı gerekli gördükleri saptanmıştır. Ayrıca kadınların sosyal medya 
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kullanımlarının Facebook ile sınırlı olduğu ve diğer sosyal ağları da öğrenmeye çalıştıkları 
ifade edilmiştir. Genel olarak üre-tüketici kadınların sosyal medya kullanmalarının işlerine 
katkı sağladığı tespit edilmiştir. 

 
Sosyal medyanın bireye sunduğu avantajlar, teknolojiyle birlikte değişen toplum içinde 
kadının konumunu da etkilemiştir. Toplumsal cinsiyet örüntüleriyle çoğunlukla ev içi alanla 
tanımlanmış olan kadın artık internet ve sosyal paylaşımı amaç edinen yeni medya ortamları 
vasıtasıyla iletişim kurma ve sosyalleşme arayışı içinde kendini gerçekleştirmek istemektedir. 
Bu amaçla üre-tüketici kadınlar ağızdan ağıza pazarlamayı sosyal medya üzerinden de 
sürdürmeye devam etmektedir. 
 
Araştırmanın içerik analizi kapsamında üre-tüketici kadınların kullandıkları Facebook 
sayfaları iki hafta süreyle incelenmiştir. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde; üre-tüketici 
kadınlar tarafından Facebook sayfalarında pazarlama iletişimine hizmet edecek,  yeterince 
görsel içerik paylaşıldığı tespit edilmiştir. Bu içerikler çoğunlukla doğal ürünlere ve mekana 
ilgi oluşturmak ya da tüketicilerin ilgisini korumak amaçlıdır.  Facebook’da görsel içerikler, 
daha çok pazarlama desteği oluşturacağı düşünülen tüketiciye ulaşmada yeni yollar 
oluşturmak için paylaşılmıştır. Doğal gıda üre-tüketicilerin Facebook sayfalarındaki 
faaliyetlerine yönelik farklılıklar şöyle belirlenmiştir. 

 
Bizim Ev’in Facebook sayfasında daha aktif olduğu ve ilgili tarihlerde daha fazla görsel içerik 
paylaşımında bulunduğu gözlenmiştir. Bu fotoğraf içeriklerinde uygun gündemi kullanarak 
takipçilerine ulaşmıştır. Özellikle İşçi Bayramını içselleştirerek kendi emekleri üzerinden 
kutlaması etkili bulunmuştur. Ayrıca Hıdrellez, Kandil ve Anneler Günü gibi dini ve evrensel 
konularda fotoğraflı metin içeriği göndermesi duygusal pazarlama iletişimini iyi kullandığını 
göstermiştir. Bu amaçla hakkında daha fazla konuşturan Bizim Ev’in, özellikle ağızdan ağıza 
pazarlama iletişimini daha etkili kullandığı belirlenmiştir. Ayrıca Bizim Ev’in Facebook 
sayfasını sürekli güncellemesi ve paylaşımlarını sık yapması nedeniyle Tekil ziyaretçi/beğeni 
açısından daha fazla ziyaret edildiği ve takipçi sayısının da daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 
Hakkında konuşturmasına rağmen müşteri ile diyaloğa girme ve yorumlara cevap verme 
noktasında etkili değildir. Facebook’u interaktif (etkileşimli) kullanması konusunda daha aktif 
olması önemli görülmüştür.  

 
Fotoğraflı gönderileriler de ise, doğal gıda ürünlerine yönelik içeriğin daha az, mekan ve 
çevreye yönelik içeriklerin daha fazla paylaşıldığı tespit edilmiştir. Yörede yaz sezonunun 
yeni başlaması nedeniyle çevre ve mekana yönelik çalışmalara ve görsellere ağırlık verildiği 
düşünülmüştür. Ayrıca özellikle hafta sonu paylaşılan fotoğraflı gönderilerin takipçileri 
etkilemesi ve mekana çağırması açısından önemli bulunmuştur.  

 
Bizim Ev’in müşterileri ile samimi bir konuşma dilinde iletişim kurduğu, keyif anlarıyla 
mekanı bütünleştirmek için görsellere ağırlık verdiği görülmüştür. Ayrıca sayfada video 
paylaşımları ile doğal çevre ve mekanının tanıtımına katkı sağladığı tespit edilmiştir. Genel 
olarak değerlendirildiğinde, Bizim Ev’in Facebook sosyal ağını pazarlama iletişiminde etkili 
ve aktif kullandığı belirlenmiştir. 
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Kartepe Lavanta ise, ilgili tarihlerde daha az fotoğraf paylaşmış ve özel günlere uygun 
fotoğraflı içerik paylaşımında bulunmamıştır. Fotoğraf paylaşımının düzenli olmaması 
nedeniyle hakkında fazla konuşturmamış ve tekil ziyaretçi/beğeni açısından daha fazla ziyaret 
edilmemiştir. Hakkında az konuşturmasına rağmen özellikle soru/cevap ve geri bildirimlerin 
değerlendirilmesi konusunda etkili diyalog geliştirdiği ve interaktif iletişime önem verdiği 
görülmüştür.  

 
Fotoğraflı gönderileriler de ise, doğal gıda ürünlerine ait olan gönderilere ağırlık verdiği tespit 
edilmiştir. Özellikle reçeller, kurabiyeler, salatalar, sarmalar ve poğaçalara ait paylaşımlarda 
lezzet ve estetik ön plana çıkarılmıştır. Bu içeriklerle ürünlere teşvik ve mekana çağrı 
yapılmıştır. Ayrıca içeriklerde doğal ürünlerin, mekanın ve doğal çevrenin bir bütün olarak 
ele alındığı ve doğallık unsurunun ön plana çıkarıldığı görülmüştür. Bu mesaj ile, günümüzde 
önemli olan ‘’doğal çevre- organik, sağlıklı gıda’’ gibi kavramlarla kendi ürünleri arasında 
paralellik kurulduğu ve ürünlerin tüketimini özendirmeye yönelik etkili pazarlama 
iletişiminden yararlandığı tespit edilmiştir. Yapılan küçük etkinliklere ait fotoğraflı 
gönderilerin paylaşılması ya da müşterilerin paylaştığı gönderilerin yayınlanması müşterileri 
ile duygusal pazarlama iletişimini etkili kullandığını göstermiştir. 

 
Müşterilere verilen cevaplarda kullandığı dil, samimi ve naziktir. Türkçe de doğru 
kullanılmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde, Kartepe Lavanta’nın  Facebook sosyal ağını 
pazarlama iletişiminde etkili kullandığı ancak çok aktif  olmadığı tespit edilmiştir.  
Bireyin kendini ifade etme-yazma ihtiyacı, beğenilme ve popüler olma isteği, kolay para 
kazanma  isteği gibi ihtiyaçlara yanıt veren sosyal ağlar, aslında tarihin her döneminde evinde 
üre-tüketici olan kadınların, bu üretimlerini sanal uzamda hiç tanımadıkları insanlarla 
paylaşmalarını, yeni arkadaşlık kurmalarını, ekonomik anlamda kazanç sağlamalarını ve 
dolayısıyla kendileriyle gurur duymalarını sağlamaktadır. 

 
Bireyler sosyal ağlarda, içeriklerini kendileri belirleyerek, kendilerini diledikleri gibi ifade 
edebilmekte ve kendilerini gerçekleştirebilmektedir. Bu bağlamda üre-tüketici olan bu 
kadınlar-geleneksel kalıplar- içinde evlerinde doğal gıda üretimi yaparak üretim sürecine 
dahil olmaktadır. Yaratma hazzını taşıyan bu üretimlerde ortaya somut ve eşi benzeri olmayan 
bir şeyler koyabilmek önemlidir. Burada biriciklik, farklılık, özgünlük söz konusudur. 
Kadınlar bu üretimlerini ve becerilerini takdir edilme /beğenilme arzusuyla başkalarıyla 
paylaşmak için hem açtıkları işyerlerinde sunmakta hem de sosyal medya ortamını 
kullanmaktadır. Böylece üre-tüketici kadınların müşteri ve takipçiler ile arasında etkileşime 
dayalı iletişim yaratılmakta, özgün üretimde bulunan sosyal medya  kullanıcısı kadınlar ‘’üre-
tüketici’’ pratiğinin gelişmesi ve yaygınlaşması noktasında diğer kadınlar veya takipçiler için 
özendirici olmaktadır.  

 
Üretim ve tüketim pratikleri bağlamında, doğal gıda üretimi yapan üre-tüketici kadınların 
üretim pratikleri çeşitli reçeller, soslar ve yöresel ürünler gibi yiyecek hazırlama içeriklerini 
kapsamaktadır. Tüketim pratiklerinin ise farklı şekilde dolaşıma sokulduğu görülmektedir. 
Bizim Ev ve Kartepe Lavanta’nın Facebook sayfalarında daha çok somut üretim ile (doğal 
gıda üretimi) ilgili paylaşımların yer aldığı düşünüldüğünde, bu somut üretimlerin tüketimi 
noktasında, üre-tüketiciler kendi üretimlerini kendileri tüketmekte, sipariş almakta, satış 
yapmakta ve başkalarının kullanması için özendirmektedir. 
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Sonuç olarak, kadınların üre-tüketici kimlikleri, kadınla tanımlanmış alandan beslenmekte ve 
doğal gıda üretimi yapan kadınlar hem üre-tüketici kültürün gelişmesine katkıda bulunurken 
hem de tüketim kültürünü desteklemektedir. 
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KÖROĞLU DESTANI`NIN AVRUPA DİLLERİNE ÇEVİRİSİ VE YAYINI: 
YABANCI ARAŞTIRMACILAR GÖZÜYLE İNCELENMESİ 

 
Elza İSMAYILOVA* 

 

Öz 

Kendi tarihini sanatsal biçimde ifade etmeyi başaran Türk'ün Oğuz Kagan, Kitabi-Dede Korkut, Manas, 
Alpamış, Köroğlu ve diğer destanları dünya kültürü tarihinin nadir incileri olarak kabul edilir.Köroğlu Des-
tanı’nın Avrupa dillerine tercümesi önemli bir meseledir. Makalede Türk Dünyasının kahramanlık destanı olan 
Köroğlu`nun Alexander Chodzko neşrinden sonra popülerlik kazanarak kısa sürede tüm Avrupa'ya yayıldığından 
bahsediliyor. Aynı zamanda birçok bilim adamı ve araştırmacıların ilgisini çektiği vurgulanır, destanın araş-
tırılmasında bu neşrin bilimsel önemi ve yeri açıklanır. 

Ayrıca, Köroğlu Destanı’nın tetkiki ile ilgili Avrupa dillerinde yapılan araştırmalar gözden geçirilir. Bu bilimsel 
çalışmaların başarılı yönlerinin yanı sıra kusurlu yönlerine de dikkat çekilir. Kaynaklar da kronolojik sırayla 
verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Köroğlu Destanı, Alexander Chodzko, Çeviri, Türk Folkloru 
 

THE TRANSLATION OF THE EPIC KOROGHLU INTO THE EUROPEAN LANGUAGE AND ITS 
PUBLICATION: THE STUDY IN THE EYES OF THE FOREIGN RESEARCHERS 

 
Abstract 

Turk’s Oghuz Kagan, Kitabi-Dede Korkut, Manas, Alpamish, Koroghlu and other epics which artisti-cally 
addressed their own history are recognized as unique pieces of the world cultural history.The translating the 
Epos of Koroghlu, to the European languages is the important issue. The article touches upon the popularity of 
the heroic epic “Korogly” in Europe within a short period of time right after the publication of Alexander 
Chodzko. Moreover, it deals with the issues how the epic caused the interest of many scholars and researchers 
and emphasizes the scientific importance and role of this publication in the study of the epic. 

Also, attention is paid to researches of Koroghlu, which it was carried out in European languages. As it is noted 
the successful aspects of these scientific works, at the same time, it is shown the imperfect directions of them. 
Sources, are given in chronological order.  

Key Words: The Epic of Koroghlu, Alexander Chodzko,  Translation, Turkic Folklore 

 
Giriş 
Türk dünyasının milli varlığı olan Köroğlu Destanı halk hafızasında silinmez izler 

bırakmıştır. Bu destan uluslararası edebi-kültürel mirasın en muhteşem abideleri arasındadır. 
XIX. yüzyılın ilk yarısından dünya halklarının destanları ile karşılaştırıldığında önemli yeri 
olan Köroğlu Destanı çok sayıda araştırmacı, diplomat, gezgin, oryantalist ve bilim adamları 
tarafindan araştırılmıştır. Köroğlu'nun kökeni, kimliği, kahramanlığı ile ilgili farklı görüşler 
mevcuttur. 

Bunun sonucunda, Köroğlu Destanı Avrupa'da tercüman ve araştırmacıların ilgisini 
çekmiş; hem asıllarından, hem de İngilizce`ye tercümesinden çeşitli dillere çevrilmiştir. Bir 
konuyu da belirtelim ki, destanın asıllarından başka dillere tercüme edilmiş örneklerinin sa-
yısı hayli azdır. 
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Köroğlu Destanı`nın ilk defa XIX. yüzyılın ilk yarısından itibaren toplanması, farklı 
dillere çevrilmesi, araştırılması ve yayımlanmasında Avrupalı gezgin, diplomat ve araştırmacılar 
A.Chodzko, G.Sand, A.Haksthausen, İ.Kunos ve başkalarının katkıları olmuştur. 

Köroğlu Destanı`nın ilk tam versiyonunu bilim alemine tanıtan Alexander Chodz-
ko’nun 1842 yılı Londra basımı Köroğlu Destanı’nın diğer tercümelerinin ortaya çıkmasına 
yol açtığı için destanın çeviri tarihine, mantıksal olarak, İngiliz diline tercümesinden başla-
mak daha uygun olurdu. 

Köroğlu  İngilizce 

Köroğlu Destanı’nın Avrupa dillerine çevirisi, yayını ve araştırılması Polonya asıllı or-
yantalist, bilim adamı, araştırmacı ve tercüman Alexander Chodzko (1804-1891) tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Chodzko 1830-1841 yıllarında Rusya'nın İran'daki Büyükelçiliği’nde çe-
şitli görevlerde çalışmıştır. Kendi bu zaman diliminde Rusya İmparatorluğu'na mensup Hazar 
ülkelerinde yaşayan halkların, özellikle Azerbaycanlıların dili, kültürü, edebiyatı, gelenek ve 
göreneklerı ile ilgilenmiş, bu alanları kapsamlıca öğrenmiş ve zengin malzeme toplamıştır. 
Chodzko Köroğlu Destanı`nın toplanmasına da önayak olmuştur. 

Chodzko topladığı materyalleri 1842 yılında Specimen of the Popular Poetry of Persia, 
as Found in the Adventures and Improvisations of Kurroglou, the Bandit-Minstrel of Northern 
Persia, and in the Songs of the People Inhabiting the Shores of the Caspian Sea (İran'ın Popüler 
Şiir Örnekleri, Kuzey İran'ın Korsan Aşığı Köroğlu'nun Macera ve Emprovizasyonları ve Hazar 
Denizi Kıyılarında Yaşayan Halkların Şarkıları) adıyla Londra'da İngilizce Büyük Britanya ve 
İrlanda Doğu Çeviri Fonu için neşrettirmiştir. Yazarın bu kitabında Köroğlu Destanı ile bir-
likte, Hazar Denizi kıyılarında yaşayan halkların folklor örnekleri de yer almıştır. Bu yayım 
içinde Köroğlu Köroğlu Destanı`na Giriş (Introduction to Kurroglou, p.3) ve Kuzey İran'ın 
Korsan Aşığı Köroğlu'nun Macera ve Emprovizasyonları (The Adventures and Improvisations 
of Kurroglou, the Bandit-Minstrel of Northern Persia, pp.17-344) başlıklarıyla ilgili 
sayfalarda yer almaktadır.  

Chodzko bu kitabın Nine Persian Airs, Arranged of the Piano-Forte (Piyano için Aran-
jman Edilmiş Dokuz Fars Havası) bölümüne M.Anthony Kontski’nin piyano için aranjman 
yaptığı dokuz şarkısının notalarını da Pers havaları (Persian Airs) adıyla dahil etmiştir. Birinci 
nota Köroğlu (Kurroglou), ikinci nota Azerbaycan havası (Aderbaijani Air) adlarını taşırlar 
(Chodzko, 1842: 583, 585).  

Chodzko’nun Köroğlu Destanı on üç bölümden oluşur, orijinal elyazması şikasta yazı 
türü ile yazılmıştır. Metnin nesir (yurt) kısımı Farsça, şiirleri ise Azerbaycan Türkçesindedir. 
Şiir mısralarının (dizelerinin) altında nispeten küçük harflerle Farsça çevirileri de verilmiştir 
(Abbasov, 2007: 6). 

Chodzko’nun bu kitabında şiirler doğaçlama şeklindedir. Anlaşılan, düzyazı ve nazım 
şeklinde dönüşümlü olarak kaleme alınan Köroğlu Destanı`nın bu ikili yapısı destanın başka 
dillere çevrilmesinde sıkıntı yaratmıştır. Köroğlu Destanı`nın elyazması Paris Milli Kütüpha-
nesi'nin Türk Elyazmaları Fonunda Chodzko’nun kişisel arşiv malzemeleri ile birlikte, S.P. 994 
şifresi altında tutulur. 

Elyazmanın sonunda toplanmasına katkıda bulunan girişimcisi, informatörü ve yazılma 
tarihi hakkında bilgi verilmiştir:  
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Bu kitabın tasnifine neden Sayın Hacı Mirza İskender olmuştur. Kitabın musannifi 
Aşık Sadık adı ile ün kazanmış Sadık Bey ve onu kaleme alan Mirza Abdulvahap ol-
muştur. Sayın Mirza İskender'in hizmetkârları – Mirza Mehdi Gilani, Hazratkulu Bey ve 
Yakup Bey de bu işe tanıklık etmişlerdir. Çarşamba günü, Rebiülevvel ayının on beşi, 
Hicri Kameri bin iki yüz ellinci yıl (Miladi 22 Temmuz 1834 – E.İ)... Bu nüshayı baştan 
sona Mahmud Han Dünbüli Dircuy toplamıştır. Metin doğrudur, fakat türki resmü`l 
hattında birkaç yanlış gitmiştir. Ulu Mirza İskender bunu not alsa da, onları düzeltmeye 
fırsatı olmamıştır (Köroğlu, 1997:198).  

İlginç bir olguya dikkat edelim: Pertev Naili Boratav Zeki Velidi Toğan`ın Paris Milli 
Kütüphanesi`den Köroğlu Destanı ile ilgili aldığı notlara dayanarak, Alexander Chodzko`nu 
Mirza Aleksandır (Chodzko) gibi vermiştir (Boratav, 1984: 252). Bazı araştırmacılara göre, Hacı 
Mirza İskender ve Alexander Chodzko aynı şahsı ifade edir. Şunu da belirtelim ki, Hacı kelimesi 
Hodzko isminin tahrif olunmuş şekli (Hacko), Mirza kelimesi Doğu Türk devletlerinde asalet 
unvanı, İskender ismi ise Alexander`in araplaştırılmış biçimidir (Al/El (ال) takısı+İskender – 
Alexander). Gerçekten de Doğu`da Alexander adı hep İskender olarak kullanılır (Örnek: 
Makedonyalı İskender – Alexander of Macedonia/Büyük İskender – Alexander the Great).  

Dikkat edilirse, bu elyazmanın sonunda verilmiş kayıttan Hacı Mirza İskender'in 
Chodzko`nun kendisi olduğu anlaşılıyor. Fikrimizce, bu önerme gerçeğe daha yakındır. Öyle 
ki, destanı Chodzko`nun kişisel girişimi ile Aşık Sadık söylemiş, Mirza Abdulvahap ise kaleme 
almıştır. 

Chodzko Köroğlu Destanı’na Giriş bölümünde Köroğlu karakterini başka ulusların 
destan kahramanları ile mukayese ederek onun Kuzey Horasan’dan çıkmış olduğunu iddia eder 
ve destanın yaranma tarihini ise XVII. yüzyılın ikinci yarısı olarak kabulediyor. Chodzko Köroğ-
lu'nun II. Şah Abbas`ın hâkimiyeti döneminde (H.1051-1077/M.1641-1666) Hoy (Khoi) – Erzu-
rum yolu üzerinde eşkıyalık yaptığını ve Teke tayfasından gelen bir Türkmen olduğunu öne 
sürmektedir (Chodzko, 1842: 3; 334). 

Ancak önemli bir noktaya dikkat çekmemiz gerekiyor. Chodzko’nun Köroğlu'nun II. Şah 
Abbas zamanında yaşadığını vurgulamasına rağmen bu bilgi tarihle çelişmektedir. Belli olduğu 
üzere, I. Şah Abbas'tan sonra torunu Şah Safi, ondan sonra ise II. Şah Abbas iktidarda olmuş-
lardır. Aslında, Chodzko’nun hatırlattığı II. Şah Abbas 1587-1629 tarihleri arasında Safe-vilerin 
en ihtişamlı hükümdarı olan I. Şah Abbas’tır. Celali isyanlarının şiddetli dönemi I. Şah Abbas 
(Büyük Abbas) iktidarına denk gelmiştir. Köroğlu'na isnat edilen şiirlerde bunun yankısını 
görüyoruz: 

Köroğlu, geldiler savaş kurmaya, 
Koçakların muradını vermeye. 
Kus, nağara çalunur kan almaya,   
O Şeyh oğlu Şah Abbas'ın günüdür. (Tehmasib, 2005: 442) 

Chodzko Köroğlu Destanı’nın Fars destanı olduğunu iddia etmektedir (İlginçtir ki, 
P.N.Boratav Köroğlu'nun Chodzko seçeneğini Azeri Rivayeti adıyla araştırmıştır, Boratav, 
1984:21-28). Fakat bazı araştırmacılar çevirmenin bu konuda yanıldığını ileri sürmektedirler. 
Şunu belirtelim ki, Chodzko`nun bu kitabı yayımlandığı zaman artık Azerbaycan Türkmençay 
Anlaşması’na (1828) göre Rus ve Fars İmparatorlukları tarafından ikiye parçalanmıştı. 
Destanda tarihin izlerini gözlemlemek mümkündür. Köroğlu Destanı’nın Paris Nüshası`nın 
bazı bölümlerinde İran ülke, Azerbaycan ise vilayet olarak gösterilmiştir (Örnek: Köroğlu 
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onların sözüne kulak asmayıp atına binip menzil menzil Azerbaycan vilayetine doğru yola 
çıktı” (Köroğlu, 1997: 16). 

Bilindiği gibi, Avrupa ülkelerinin tamamında İran uzun bir süre boyunca Persia olarak 
tanınmıştır. Rıza Şah, Persiya’nın isminin değiştirilmesi için 1935 yılında resmi şekilde tüm 
dünya devletlerine müracaat etmiş ve bundan sonra bu ülke resmen İran adlandırılmıştır. 
Görünüyor,  Chodzko bununla ilgili Köroğlu Destanı`nı devletin adı ile ilişkilendirerek 
Persia/Pers destanı gibi dikkate ulaştırmıştır. 

Chodzko bu destanı Fars destanı adlandırsa da, destanın Azerbaycanlı Âşık Sadık tara-
fından söylendiğini ve Köroğlu’nun kökeninin Teke-Türkman olduğunu yazmış, destandaki 
olayların cereyan ettiği yer olarak Azerbaycan'ı göstermiş ve Köroğlu'na ait olan Çamlıbel 
(Chamlybill) Kalesi’nin yıkıntılarının Azerbaycan'ın Salmas bölgesinde halen durmakta oldu-
ğunu belirtmiştir (Chodzko, 1842: 4). 

Destan kahramanı Köroğlu'nun kimliği uzun tartışmalara yol açmıştır. Öyle ki, Ermeni 
tarihçisi Arakel Tebrizli (1595-1669) Tarih Kitabı’nda Köroğlu’nu Celaliler arasında gösteriyor 
(Davrijeçi, 1973: 94-95). Diğer yandan, XVII. yüzyıl Türk gezgini Evliya Çelebi Seyahatna-
me`sinde Köroğlu'nun Bolu – Çerkes bölgelerinde "yaşamış" bir haydut olduğundan söz et-
mektedir (Öztelli, 1984:121). 

Türkiye'de Başbakanlık Arşivindeki Mühimme Defterleri`nde (Divan-ı Hümayun Si-
cilleri olarak da bilinir) Köroğlu'nun tarihi kimliği ile ilgili bilgi verilmiştir. Örnek olarak, 42 
Numaralı Mühimme Defteri`nin 75. sayfasından: “Anadolu beylerbeğisine hüküm ... Gerede 
kazasından Köroğlu ve Kıbrıs kazasından Çakal oğlu maruf eşkıya baş kaldırup celali olup 
memleket yakup yıkmaya başladıklarından ehali-i vilayetten nice kimseler terk-i diyar ediyor-
larmış” (Akdağ, 1995: 298). 

Mustafa Akdağ da Köroğlu'nun tarihi şahsiyet olmasını tasdik ediyor. O, Muhimme Def-
teri`ne istinaden şunları kaleme almıştır: Еlimizdеki vеsikalara görе, ilk tanınmış lеvеnd bölük-
başı, yahut, daha uyğun bir dеyimlе, Cеlali Rеisi, Bolu ilе Gеrеdе arasında, 1581`dеn itibarеn, iki 
yüz kişilik bir grupla soygunculuğa başlayan vе Köroğlu еfsanеsinin kahramanı olan Köroğlu 
Ruşеn`dir (Akdağ, 1995: 298). 

Faruk Sümer’in yazılarına göre, XVI.yüzyılda en işlek ticaret yollarından biri olan 
Tokat – Sivas yolundan İran (Acem) kervanları geçirdi. Köroğlu hükümet güçlerinin sıkıştır-
ması sonucu yurdundan çıkarak Tokat – Sivas ana yolu üzerindeki Çamlıbel Dağı'na gitmiş ve 
arkadaşları ile birlikte burada kervan soymaya başlamıştı. Köroğlu "Osmanlı düşmanı" ol-
duğu için belgelerde de belirtildiği gibi, tam bir Celali karakterini taşımıştır (Sümer, 
1992:193). 

P.N.Boratav da Köroğlu'nun XVI. yüzyılda Bolu’da yaşadığını ve bir Celali olduğunu iddia 
etmiştir. Bununla beraber, XVI. yüzyılın sonları ve XVII. yüzyılın ilk yılları Celalilerinin birçoğu-
nun Köroğlu Destanı’nda isimlerinin geçtiğini vurgulamıştır (Ekici, 2004: 72-73). 

Görüldüğü gibi, Köroğlu'nun 16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyılın başında yaşadığını ye-
terli derecede kaynaklar doğruluyor. Bazı kaynaklara göre, Celaliler arasında Köroğlu'nun da adı 
geçiyor. İlginçtir ki, Köroğlu'nun adı tarih kitaplarında bir halk kahramanı gibi değildir, an-cak 
daha çok halk hafızasında, halk tefekküründe (her ikisinin de düşmanı aynı olduğu için) 
yaşayarak, onların nazarında bir kahraman gibi meşhurlaşmış ve bugüne ulaşmıştır. 
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Yukarıda verdiğimiz bilgilere dayanarak diyebiliriz ki, Köroğlu asla devletle çatış-
mamıştır. Kaçak takımına başkanlık edip, dış müdahaleye (tarihsel kaynaklara göre 
Özdemiroğlu Osman Paşa'nın ordusuna katılmıştır) ve paşalara, hanlara karşı olmuştur. 
Köroğlu ve arkadaşları Çamlıbel’de yaşamış, göçebe hayatı geçirmişlerdir. Onlar 
hayvancılıkla uğraşmıyor, tarımla ilgilenmiyor, alışveriş yapmıyorlar, ağır zahmetle yaşamak 
istemiyorlardı. Yaşamak, yiyip içmek için en kolay yol gelip geçen yüklü kervanları soymak 
idi. 

Araştırmacıların bir kısmı Köroğlu ile Rus Stepan Razin ve İngiliz Robin Hood gibi 
haydut-kahramanların amaç ve hedefleri arasında benzerlikler olduğunu bildiriyorlar. Diğer 
bir kısmı ise, Chodzko’nun Köroğlu’nu haydut, eşkıya gibi tanıttığına da dikkat çekerek bunu 
yazarın eserinin ciddi bir eksikliği olarak gösteriyorlar. Azerbaycan folklorunda, nedense, haydut 
-kahraman ifadesini kabul edemiyorlar. Şunu da belirtelim ki, Sovyetler Birliği'nde Köroğlu 
Destanı rejimin ruhuna ve dönemine uygun yazılmıştır. Sovyet ideolojisine göre, milli kah-
raman haydut, yolkesen olmamalıydı. Çünkü bu, komünistlerin kahraman anlayışına aykırıydı 
ve gençlerin terbiyesine olumsuz etki yapabilirdi (Balakişiyev, 2005:17). Bu nedenle İ.Şopen, 
A.Chodzko, G.Sand, S.S.Penn, A.Haksthausen gibi araştırmacıların Köroğlu’nu haydut, 
yolkesen gibi sunması tartışmalara yol açmıştır. 

İlginç bir olgu: Chodzko İran'da 1830-1841 yılları arasında bulunmuştur. Aynı dönemde 
yaşamış Azerbaycan dramaturgiyasının (oyun yazarlığının) kurucusu Mirza Fetali Ahundov 
(1812-1878) Hekayet-i Hırs Guldurbasan (1851) adlı eserinde soygun, kaçakçılık mevzusuna 
değiniyor. Öyle ki, eserde Zalha Tarverdi’yi haydutluğa teşvik etmektedir. Yol kesip, soygun 
yapmayı kahramanlık sanan Tarverdi haydutluktan tutuklanmıştır. 

Yukarıda belirtilenlerden XIX. yüzyılda kervan soygunculuğu ve korsanlığın mevcut 
olduğunu anlıyoruz. Chodzko’nun kitabında da toplumdaki bu durum tam gücü ile yansıtıl-
mıştır.  

Chodzko eserin Giriş kısmında soygunculuk ve korsanlığı göçebe kavimlere ait ilginç bir 
özelliği olarak belirterek Köroğlu’nu kaçak, korsan olarak adlandırmış olsa da, onu İran ede-
biyatının önde gelen şairi Firdevsi ile karşılaştırmış ve üstünlüğü Köroğlu'na vermiştir. 
Chodzko, Köroğlu'nun şairliğinden bahsederken onu yürekten övüyor: Şairin tanınmışlığı, 
şöhreti onun hayranlarının sayısı ile ölçülürse, Firdevsi Köroğlu'dan az üstündür. "Cahil 
göçebe" olan şair Köroğlu doğaçlama şiir söylüyor, hiçbir gerginlik bilmeden kalbinin derin-
liklerinden süzülüp gelen şiirleri doğal kayalardan çıkan şeffaf su gibi doğal, durudur (Mus-
tafayev, 1999: 60). Ayrıca, Köroğlu ile Cervantes (Servantes) ve Ariosto’nun kahramanları 
arasında benzer izler arıyor (Chodzko, 1842: 5-7). 

Belirtmek gerekir ki, Chodzko’nun Londra yayını ile ilgili yanlış önermeler de yer 
almaktadır. Bu önermelerde Chodzko’nun Köroğlu’nun bu versiyonunu yeniden kendisi 
istediği gibi işlediği, metin üzerinde değişiklikler yaptığı, seçeneği kendi zevkine uygun bir hale 
getirdiği vurgulanır. Öyle ki, Memmedhüseyin Tehmasib Chodzko’nun bu eseri sadece bir 
aşıktan derlemediğini, bazı aşıklardan derlenmiş malzemeleri düzenlediğini, herhalde kendisinin 
de bu metin üzerinde biraz çalıştığını (Köroğlu,1956:18), Paşa Efendiyev metinde değişiklik 
yaptığını, destana yapay, sözde yerler artırdığını (Efendiyev, 1958: 55), İsrafil Abbaslı Chodz-
ko’nun Köroğlu Destanı`nın derleyicisi olması konusunda şimdiye kadar olan fikri reddederek 
onun sadece hazır nüshayı İngiltere'ye götürüp Londra'da yayınlattığını (Abbaslı, 1991: 5) ve 
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Vilayet Gacarov Chodzko’nun metne kendi isteğine uygun düzeltmeler yaptığını (Kadjarov, 
1977:120) kaydediyorlar. Bir kısım araştırmacılar da bu fikri tekrarlamışlardı.  

Kanaatimizce, Chodzko ile ilgili bu ihtimaller gerçeğe uygun değildir. Chodzko yayı-
nının elyazması (orijinali) bazı tartışmalı konulara açıklık getiriyor, tasdik ediyor ki, müter-
cim destana hiçbir müdahale etmemiş, elyazmanın metni olduğu gibi korunmuştur. 

Köroğlu Destanı’na Avrupa'da gösterilen büyük ilginin sonucunda, XIX. yüzyılın en bü-
yük Amerikan şairi Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882) destanın Chodzko çevirisindeki 
üçüncü bölümü kullanarak The Leap of Roushan Beg (Rövşen Bey'in Atlanışı) adlı bir şiir – kısa 
manzume yazmış ve bu manzume 1878 yılında yayımlanmıştır (Longfellow, 1878: 30-31). 

Longfellow`un bir kaynak olarak kullandığı Chodzko yayımının üçüncü bölümünde 
şöyle bir sahne vardır: 

Köroğlu Urfalı kasap Mir İbrahim'in oğlu Eyvaz’ı Kırat`ın sırtına koyup kaçırır. Ey-
vaz’ın dayısı Arap Reyhan onların peşine düşer. Arap Reyhan arkadaşları ile onun yo-
lunu, hendeğin üstündeki köprünün ağzını kesiyor. Köroğlu’nun ya oniki arşın ge-
nişliğindeki dereden atlaması, ya da teslim olması gerekirken Köroğlu atlamayı seçer. 
Köroğlu, atı Kırat’a onu tarif eden türküler söyler. Kırat, beni Çamlıbel’e götür, hey! 
diyerek onu kırbaçlar. Hemen ardından, Kırat kuş gibi uçuyor, Köroğlu ve Eyvazı sağ 
salim öbür tarafa geçirir (Köroğlu, 1997: 21-45). 

Longfellow bu metinden esinlenerek 14 bentten, 84 mısradan (her bentte 6 mısra) olu-
şan doğal ve canlı bir eser yazmıştır. Bu şiir Azerice`ye Rövşen Bey – Köroğlu'nun Atlayışı 
adıyla Cafer Cabbarlı tarafından çevrilmiştir. Çeviri ilk kez 1928 yılında Revolyusiya ve Kultura 
(Devrim ve Kültür) dergisinin birleşik 6-7. sayısında (54-55) Arap alfabesi ile neşredilmiştir. 
Onu da ekleyelim ki, Longfellow’un çevirisinden farklı olarak Cabbarlı’nın çevirisi 27 bent ve 109 
mısradan ibarettir (Cabbarlı, 1969: 27- 30).  

Charles Rieu`nun 1888 yılında tertip ettiği Catalogue of the Turkish Manuscripts in the 
British Museum`unun (Britanya Müzesi’ndeki Türk Elyazmaları Kataloğu) Poetry (Şiir) bölü-
münde Türk ve Azeri şiirleri incelenmiştir. Rieu`nun hazırladığı bu katalogun Poetical Miscel-
lanies altbaşlığında Köroğlu'nun adı da geçmektedir (... and of short pieces, chiefly Ghazels, by 
the following poets: Ruhi, Sabit, Selimi, Jami, and Kiyasi, foil.19-28; Beyanı, Fenni, Ghazi Ah-
med Pasha, Fuzuli, Ramiz, Es'ad, Kerimi, Khaki, Hamidi, and Raghib Pasha, foil. 31-53; Ka-
diri (Murteza Efendi Baghdadi) and Nizami, foil. 58-60; Mejnuni, Izzet, Sati, Rasikh, Agâh, Ol-
vi, Vahdeti, Miyani, Shem'i, Neshati, Bedri, Yahya, and Atıf, foil.63-82; Kūr Oghli, and Aşhik 
Omer, foil. 104-113...) (Rieu, 1888: 211-212).  

Charlotte F.Albright Azerbaycan aşık edebiyatı ile ilgili araştırma yapmıştır. Onun 
1976 yılında The Azerbaijani Ashiq and His Performance of a Dastan (Azerbaycan Aşığı ve 
Onun Destan Performansı) adlı dikkat çekici bir makalesi yayımlanmıştır. Yazar makalede 
aşık sanatının oluşmasını ve gelişimini analiz ederken Köroğlu Destanı hakkında da kısaca 
bilgi vererek bu destanın çeşitli ülkelerde (Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, 
Özbekistan, Tataristan vb.) yayıldığını kaydetmiştir (Albright, 1976: 220-247). 

 Karl Reichl Turkic Oral Epic Poetry: Traditions, Forms, Poetic Structure (1992) adlı 
eserinin altıncı (Story – Patterns) ve onuncu (Transformations in Space and Time) bölümlerinde 
Köroğlu ve Alpamış destanlarının oluşması, gelişmesi ve tarihi özellikleri ile ilgili bilgiler 
vermektedir. Yazar, bu eserinde Köroğlu Destanı’ndan yola çıkarak Türk destanlarının 
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yayılmasını ele almış, destanın Gürcüler ve Ermeniler gibi Türkçe konuşmayan halklar arasında 
yayıldığını göstermiş, oradan Kırım ve Tobol Tatarları gibi halklara da geçtiğinden bahsetmiştir 
(Reichl, 1992: 51-160, 318-339). Metin Ekici Reichl’in bu eserini Türk Boylarının Destanla-
rı: Gelenekler, Şekiller, Şiir Yapısı adıyla Türkçe`ye çevirmiştir (Ankara: Türk Dil Kurumu 
Yayınları, 2002). 

İhar Lalkou 2005 yılında Alexander Chodzko as the Forerunner of Unveiling the Azerbai-
jani Culture in the West (Alexander Chodzko - Azerbaycan Kültürünün Batı`ya açılışında Bir Öncü) 
adlı makale yazmıştır. Yazar makalede Chodzko’nun hayatı hakkında bilgi verir ve onun 
Azerbaycan'la bağını açıklar. Aynı zamanda, Chodzko’nun Azerbaycan tarihi hakkında Batı dünya-
sındaki araştırmalarını değerlendirir ve en önemli eseri olarak da 1842 yılında Londra'da İngilizce 
basılmış Köroğlu çevirisinden bahseder. Lalkou Chodzko Köroğlu`sunun O.Wolf tarafından Al-
manca’ya ve G.Sand tarafından Fransızca'ya çevrildiğini de belirtir (http://www.achiq.org/ Var-
liqYazilar1.pdf). 

2009 yılında Talat Sait Halman tarafından hazırlanan Popular Turkish Love Lyrics & 
Folk Legends (Popüler Türk Aşk Türküleri ve Halk Efsaneleri) adlı resimli kitapta dört halk 
şairi – Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Köroğlu ve Karacaoğlan hakkında bilgi verilmiş, kitaba 
onların şiirlerinden seçme örneklerin İngilizce tercümeleri dahil edilmiştir. 

  Köroğlu Fransızca 
Chodzko’nun Köroğlu ile ilgili araştırması Avrupa Türkoloji alanında yeni ufuklar 

açmıştır. Chodzko’dan sonra Köroğlu’nun metnine Avrupa ülkelerinde ilgi artmış, bu metin 
İngilizce`den çeşitli dillere tercüme edilmiştir. Destanın İngilizce neşrinden sonra Fransız 
akademisyen ve araştırmacılarının Köroğlu Destanı`nın Fransızca`ya çevirileri ve analizleri 
görülmeye başlar. 

Fransız gezgin Frederic Dubois de Montpereux (1798-1850) 1839 yılında Fransızca 
olarak yazdığı Voyage Autour du Gaucase, chez les Tcherkesses et les Abkhases, en Cole-
chide, en Georgie, en Armenie et en Crimme adlı eserinde (6 volumes, tome III, Paris, 1839) 
Kafkasya'da ve Kafkasya çevresinde var olan "körün oğlu" efsanesinin Köroğlu ile bağlantılı 
olabileceğinden bahsetmiş ve Köroğlu`nun Kafkasya'da bir başka adının Karaoğlu olduğunu 
vurgulamıştır. Montpereux, bu eserinde Köroğlu’nu İran Şahı’nın gözleri çıkartılmış seyisinin 
oğlu gibi sunuyor ve onun barutun icadından 40-50 yıl önce doğduğunu belirtiyor (Boratav, 
1984: 232, 247). 

Yeri gelmişken, 1846 yılında A.Vışeslavtseva`nın Kavkaz gazetesinin 39. sayısında 
Skazka o Karaoglı (Karaoğlu Hakkında Masal) adlı bir makalesi yayımlanmıştır. Bu makalede 
Köroğlu'nun adı Kara oğlu (Karaoğlu) olarak geçmektedir. Köroğlu Destanı`nın farklı coğraf-
yalarda görülen versiyonlarında bu isme denk gelinmektedir. 1977 yılında neşrolunmuş Azer-
baycan Destanları (Derleyip yayına hazırlayan: Azat Nabiyev) kitabında Karaoğlu adlı destan 
bulunmaktadır. Bu destan 1976 yılında Azerbaycan Devlet Üniversitesi tarafından Azerbaycan 
Cumhuriyeti Deveci ilçesinde Aşık Oruç tarafından söylenirken kaydedilmiştir. Karaoğlu Des-
tanı`ndaki Gor at/Qor at (Köroğlu Destanı`nda Kırat), Ağbulak (Köroğlu Destanı`nda Koşabu-
lak), kahramanın babasının gözlerinin açılmasını sağlayacak olan köpüğün bir pınardan geliyor 
olması, kahramanın bu köpükten içip babasına götürememesi ve babasının ölmesi gibi hikayede 
var olan benzer olaylara ek olarak, isim benzerliği de dikkat çekicidir. Ancak bu benzerliklere 
rağmen, Karaoğlu`nun süje ve dili Kitab-ı Dede Korkut`a daha yakındır, Köroğlu`nun süjesinden 
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eskidir. Bu destanın Destankabağı adlı girişinde Dede Çalmağan karakteri Dede Korkud`u hatır-
latır. Aynı zamanda, her iki destanın şiir örnekleri arasında benzerlik kendini göstermektedir. 

Büyük Fransız yazarı George Sand (1804-1876) Köroğlu Destanı`nın Avrupa'da tanıtıl-
masında büyük rol oynamıştır. Chodzko`nun isteği üzerine Sand, bu destanı Fransızca'ya çe-
virmiştir. Chodzko`nun Köroğlu’nun farklı dillere çevrilmesindeki hedefi, kuşkusuz, destanın 
birçok ülkede tanınmasını sağlamaktır. 

Sand destanı okuduktan sonra ilginç ve nadir bir eser olarak ondan zevk aldığını bildir-
miştir. O, İngilizce'yi iyi bilmediği için bu işte arkadaşı Eliza Tourangin`den yardım almış, 1843 
yılında Köroğlu Destanı`nın bir parçasını Fransızca`ya tercüme etmiş ve Les Adventures et les 
Improvisations de Kourroglou, Recueillies en Perse, par M.Alexandre Chodzko (Ale-xander 
Chodzko`nun İran'da Topladığı Köroğlu Maceraları ve Emprovizasyonları) adı altında 
kendisinin işbirliği yaptığı La Revue Indépendante yıllık dergisinin birkaç sayısında (Sand, 
1843 a: 71-84, 404-458; 1843 b: 338-377) yayımlatmıştır. 

Sand sonradan Köroğlu Destanı`nın yedi meclisini kısaltarak Fransızca`ya çevirmiş, 
destana müdahale ederek olaylarla ilgili kendi yorumlarını da katmıştır. Destan nazımla nesrin 
sıralamasından ibaret olsa da, Sand, aralara kendi doğaçlamalarını serpiştirmiştir.  

Yazar 1845 yılında yayımlatdığı eserlerinin arasına destanı da katmış, Kourroglou: 
Epopée Persane (Köroğlu: Fars Destanı) adlı eserinde destanın kısa tercümesini vermiş ve 
açıklamasını yapmıştır. 

1853 yılında Sand’ın yayına hazırladığı Resimli Eserleri’nde Kourroglou: Epopée Per-
sane eseri de yer almıştır. Kitabın sanatsal düzenlemesini G.Sand’ın ressam oğlu Maurice Sand 
ve Tony Johannot sekiz adet resim hazırlayarak yapmışlardır.  

Sand Kourroglou: Epopée Persane eserine yazdığı "Not”da Köroğlu`nu Chodzko gibi, 
bir Fars destanı olarak adlandırır, onun nadir bir eser olduğundan bahseder. Buna rağmen, bu 
eserin La Revue Indépendante dergisinin çalışanları arasında değerinin bilinmediğini, bu met-
nin derginin profiline uymadığını iddia ettiklerini ve dergiye maddi açıdan zarar verdiğini ba-
hane ederek destanın basımını durdurduklarını belirtmiştir. Bu nedenle de kendisinin zorluk 
yaşadığını ve çeviriyi kısaltarak yayımladığını vurgulamıştır (Sand, 2004: 9). Sand, Tourangin`e 
yazdığı mektuplarından birinde ise onun destanı zamanında tercüme etmediği için bu konuda 
sıkıntı yaşadığını söyler (Caferov, 2012: 81). 

Görüldüğü gibi, Sand Köroğlu Destanı`nın Chodzko versiyonunu tam olarak Fran-
sızca'ya çevirmek istemiştir, ancak Tourangin`le aralarındaki işbirliği bozulduğu için bu 
isteğine ulaşmamıştır. Öyle ki, Chodzko`nun Köroğlu Destanı on üç bölümden ibaret 
olmasına rağmen, Sand destanın toplam yedi bölümünü Fransızca`ya çevirip neşrettirmiştir. 

Sand eserine yazdığı Mukaddimede Köroğlu'nun kimliği, memleketi ve sanatı 
hakkında bilgi verir, onu bir aşık-şair gibi Homeros`la karşılaştırır. Destanı Avrupa'da meşhur 
eden Chodzko’nun emeğini şöyle değerlendirir:  

Köroğlu Destanı ve destanın vuku bulduğu ortam gerçektir, yaşanmış olaydır. Eserin 
 kahramanı, hakkında hiç duymadığınız Köroğlu gerçek ve tarihi şahsiyettir. İran'ın 
 kuzeyindeki Hazar kıyıları, Köroğlu'nun atılganlığı, onun gösterdiği kahramanlık 
 örnekleri ile zengin yerlerdir. Onun yiğitliği hakkındaki hikâyeler Homer (Homeros) 
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 zamanında Troya (Truva) savaşı`nın hikâyeleri kadar ünlüdür. Bu bir gerçektir ki, 
 bizim kahraman Homer`den habersizdi, ama bu benzer özelliklere ne demeli? 
 

Şimdi Avrupa araştırmacısı sabırla, merakla, büyük bir yetenekle ve beceriyle Homer 
 ve Köroğlu yaratıcılığındaki hesaplanamaz öyküleri toplayıp genel bir araştırma 
 yaparak onlar arasında bağlantı kursun, Doğu dörtlüklerinin Batı dinleyicisi için kulağa 
 yatımlı ve büyüleyici olmasının sırlarını açıp göstersin. Böyle bir hayırsever iş, onurlu 
 görev ise Alexander Chodzko‘nun payına düştü. Köroğlu'nun Homer`i de o oldu... 
 (Sand, 2004: 11).  

Sand’ın yazdığına göre, 1847 yılında Claude Gabriel Simon Chodzko Köroğlu`sunun ta-
mamını Fransızca'ya çevirip, Kourroglou, Epopée Populaire adıyla Les Annales de la Societe 
Academique de la Loire-İnférieure`de dergisinde (1847, chap. IX - X) yayımlamaya başlar. 
Ancak C.G.Simon da G.Sand’ın karşılaştığı zorluklarla karşılaşmış ve çeşitli sebeplerden do-
layı bu çeviri tam olarak yayımlanmamıştır (Sand, 2004: 4-5). 

G.Sand ve C.G.Simon`dan sonra Adolphe Breulier Chodzko`nun yakından katılımıyla 
Londra basımında Köroğlu Destanı`nı Aventures et Improvisations de Koûroglou, Héros 
Populaire de la Perse Septentrionale (Kuzey İran`ın Halk Kahramanı Köroğlu`nun Macera ve 
Emprovizasyonları) adıyla Fransızca'ya çevirmiştir. Bu çeviri her ikisinin ismi gitmekle 1853 
ve 1855-1857 yılları arasında Revue Orientale et Algérienne (4/1, 1853, pp. 73-94; 4/2, 1853, 
pp.205-35) ve Revue de l’Orient et de l’Algérie et de Colonies (1, 1855, pp. 349-366; 2, 1855, 
pp. 57-65; 3, 18-56, pp.107-126, 4, 1856, pp. 269-284; 5, 1857, pp. 194-214; 6, 1857, pp. 41-62, 
pp. 215-223) dergilerinde basılmıştır.  

Yine Fransız bilim adamı Georges Dumezil (1898-1986) Legendes sur les Nartes 
(Nartlar Hakkında Efsaneler, 1930) ve Les legendes de "fils d`aveugles" au Caucase et Autour 
du Caucase (Kafkasya'da ve Kafkasya Çevresinde Körün Oğlu Efsaneleri, 1938) isimli 
eserlerinde Köroğlu Destanı`ndan, Herodot'un "körün oğlu" temasının birçok toplumlarda var-
lığından ve bu İskit efsanesi ile türk destanı Köroğlu arasında olan süje benzerliklerinden 
bahseder. Aynı zamanda, Dumezil iki efsanenin çeşitli motiflerini karşılaştırır, Köroğlu Des-
tanı`nın oluşumunda "körün oğlu" Kafkasya efsanelerinin büyük rol oynadığını göstererek 
Köroğlu'nun Kafkasya'dan olduğunu iddia ediyor.  

1979 yılında Fransız araştırmacı Laure Melikoff-Sayar ise, De la Légende Epique à 
l'Opéra: Evolution du thème de Köroglu en Azerbaïdjan Soviétique (Efsaneden Operaya. 
Sovyet Azerbaycanı`nda Köroğlu Konusunun Gelişimi) adlı kitabında Köroğlu`nu zenginden 
alıp fakirlere veren ünlü İngiliz halk kahramanı Robin Hood’la karşılaştırır, onlar arasındaki 
benzerlikleri ortaya koyur, Köroğlu'nun soyu, memleketi hakkında bilgi verir. 

Remy Dor’un 1982 yılında yazdığı Chants du Toit du Monde: Textes d`orature Kir-
ghize Suivis d`un Lexique Kirghiz-français (Dünyanın En Güzel Şarkıları: Kırgız-Fransız 
Leksikonu Temelinde Kırgız Sözlü Edebiyatı Metinleri) adlı kitabının 23-30. sayfalarında 
Afganistan Kırgızlarından derlenmiş bir Köroğlu hikayesine yer verilmiştir. 

Remy Dor’un 1991 yılında Paris`de yayımlanmış Nourali, ou, Les Adventures 
Lyriques d'un Heros Epique: Orature d' Asie Intérieure: Episodes du Cycle de Goroghli Dans 
la Tradition Özbek d'URSS et d'Afghanistan adlı kitabının yüz sayfası (Örnek: 7, 49, 107 vb.) 
Göroğlu üzerine yazılmıştır.  
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Françoise Genevray ise, Köroğlu ile ilgili Alexandre Chodzko et George Sand (Ale-
xandre Chodzko ve George Sand, 2004), Quoi, Vous N'avez pas lu Kourroglou! Une Traduc-
tion de George Sand (Ne, Köroğlu`nu okumadınız, George Sand`ın çevirisi, 1998) adlı yazı-
larında G.Sand’ın yaşam ve yaratıcılığını araştırma konusu seçmiş, Köroğlu Destanı`nın Paris 
Nüshası`nın Fransızca`ya tercümesi ve yayımlanması meselelerini de incelemiştir. F.Ge-
nevray Quoi, Vous N'avez pas lu Kourroglou! Une Traduction de George Sand adlı maka-
lesinde Köroğlu`nun Ortadoğu'dan Orta Asya'ya, Anadolu, Kafkasya ve Türkistan coğrafya-
larına kadar tanınmış bir kahraman olduğundan bahsediyor. Aynı zamanda, yazar, Sand`ın 
Kourroglou: Epopée Persane adlı kitabından söz ediyor ve bu eserin neşir tarihleri hakkında 
bilgi veriyor. 

Köroğlu Almanca 
Oskar Ludwig Bernhard Wolff (1799-1851) 1843 yılında Chodzko`nun Avrupa`da ya-

yımlattığı Köroğlu Destanı`nı Almanca`ya çevirerek Abentheuer und Gesänge Korroglus (Kö-
roğlu`nun Macera ve Emprovizasyonları) adıyla Jena`da bastırtmıştır. 

Onu da dikkatinize ulaştıralım ki, ünlü iktisatçı bilim adamı, Alman gezgini August 
von Haksthausen (1792-1866) XIX. yüzyılın 40'lı yıllarında Çar I. Nikolay'ın teklifi ile 
Rusya'nın çeşitli bölgeleri dahil Kafkasya'da da olmuş ve Köroğlu Destanı`nın bir versiyonunu 
kaleme almıştır. Bu versiyonu (Tatarskoe Predanie o Slepom Obeide i Ego Sıne Kior-oglı/Kör 
Obeid ve Onun Oğlu Köroğlu Hakkında Tatar Rivayeti) 1857 yılında Rusça yayımladığı 
Zakavkazskiy Kray. Zametki o Semeynoy i Obşestvennoy Jizni i Otnoşeniyah Narodov, 
Obitayuşih Mejdu Çernım i Kaspiyskim Moryami (Kafkasya Beldesi. Hazar ve Karadeniz Ara-
sında Yaşayan Halkların Ailevi ve Sosyal Hayatı Hakkında Notlar) adlı seyahatnamesine (I. cilt, 
149-153) dahil etmiştir.  

Haksthausen kitaba yazdığı Önsöz`de (1855, Haziran) kitabın 1849 yılında yayıma 
hazır olduğunu, fakat belirli sebepler yüzünden neşrin geciktiğini ve 1855 yılında Almanca, 
1857 yılında ise Rusça olarak yayımlandığını kaydeder (Haksthausen: VII). 

Kitabın VI. bölümünde Haksthausen kaydeder ki, o ve Petr Ney 22 Ağustos’ta güven-
lik amaçlı iki kazakın (atlı askerin) eşliğinde Tiflis'ten Erivan'a yola çıkıyorlar. Onlar hava 
karardığında Kür Nehri’nin kıyısında ormanda sabahlamaya karar verirler. Bu süreçte Hakst-
hausen Petr Ney`den bir masal konuşmasını ister. Aslen Alman olan, Türkçe de bilen, Kaf-
kasya'yı çok iyi tanıyan yerel sakin ve yerel halkların kültürüne yakından vakıf olan Petr Ney 
Baron Ağustos'a Kör Obeid ve Onun Oğlu Köroğlu Hakkında Tatar Rivayeti adlı masalı 
nakleder. 

Haksthausen`in kitabında Köroğlu ile ilgili iki rivayet vardır. Birinci rivayete göre, 
Köroğlu'nun babası Obeid (Ubeyd) İran Şah’ının seyisidir (At efsanesi, atın kırk gün karan-
lıkta saklanması, atın sınanması, at yüzünden babanın kör edilmesi, Köroğlu'nun dağa çıkması 
motifleri Azerbaycan varyantı ile aynıdır – Ali Kişi kolu). Osmanlı Sultanı atı çalmak için 
Ermeni Hamza'yı (Azeri rivayetinde Keçel Hamza) gönderir. O da bu işi hile ile yerine getiriyor 
(Azerbaycan versiyonundaki Hamza'nın Kırat`ı Kaçırması kolu). Sonra Köroğlu derviş kıyafeti 
giyerek Deli Hasan`la atını geri alır. Köroğlu sonda Rüstem pehlevanın torununa rastlıyor, 
onunla üç gün, üç gece güreşirler. Güreşin sonucunda kimse kazanamıyor ve aldıkları 
yaralardan dolayı ölüyorlar. 
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Haksthausen’in ikinci rivayetine göre, barut çıktıktan sonra Köroğlu Erivan (İrevan/Re-
van) ile Bayazet (Beyazıt) arasında bulunan ve kendisinin barınağı olan Köroğlu Dağı'nda bir 
tüccarla karşılaşır, onun belinde garip bir alet görüyor ve ne olduğunu sorar. Tüccar aletin 
tabanca  olduğunu söylüyor ve onun kullanım şeklini anlatır. Hatta bir köpeği de orada öldürür. 
Bu olayın tanığı olan Köroğlu: Köroğlu, sana gerek kalmadı, dönemin bitti, diyerek sır olur, 
kayıplara karışır (Haksthausen, 1857: 149-153).  

Dubois de Montpereux ve Baron von Haksthausen rivayetlerinde Köroğlu tüfeğin ica-
dından sonra ortadan yok olur. Bu konuya destanın Azerbaycan varyantlarında (Tüfek çıktı, 
mertlik gitti hay, haray!/Ben mi kocalmışam, ya zamane mi? (Köroğlu, 1949: 393); Tüfek icat 
oldu, merdliy bozuldu,/ Eğri kılıç kında paslanmalıdı (Köroğlu, 1941:199); Delikli demir çıktı 
mertlik bozuldu /Gitti dünya merd elinden kaldı namerd ortada (Elaziz/Elazığ rivayeti, Boratav, 
1984: 61); Tüfenk icat oldu mertlik bozuldu... /Eğri kılınç kinda paslanmalıdır (Maraş rivayeti, 
k.24, Boratav, 1984: 153) rastlıyoruz. 

Görüldüğü gibi, Haksthausen metni ile Frederic Dubois de Montpereux metni arasında 
benzerlikler vardır. Öyle ki, her iki metinde Köroğlu'nun ortadan kaybolması bölümü aynıdır. 
Ancak Montpereux’nun metninde Köroğlu'nun Rüstem'in torununa rastlaması bölümü yoktur. 
Bunun yerine Köroğlu'nun bir adının da Karaoğlu olduğu gösterilmiştir. 

Yeri gelmişken belirtelim, Haksthausen’in bu versiyonunun Rusça`dan Azerbaycan 
diline çevirisinin elyazması Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Muhammed Fuzuli adına 
Elyazmalar Enstitüsü'nde D-674 şifresi altında tutulur. On altı varaktan oluşan bu elyazma 
1907-1911 yıllarına ait Bakü Bankası’nın kredi blanklarının (blank – üzerinde ilgili kişi tara-
fından doldurulmak üzere boşluklar bulunan kâğıt ) temiz yüzlerine nesta'lik yazı türü ile siyah 
mürekkeple yazılmıştır. Elyazmada sekreter kolofonu (colophon – eskiden kitabın sonuna 
konan ve başlığı, basımcının adını ve tarihini gösteren yazı; yayınevinin amblemi; kitap baskı 
özelliklerini açıklayan yazı) olmadığına göre yapılan araştırmalar sonucunda araştırmacılar ih-
timal ediyorlar ki, bu elyazmanın hattı tanınmış folklorcu Veli Huluflu`ya aittir. Fuzuli adına 
Elyazmalar Enstitüsü' 2010 yılında Köroğlu Destanı`nın üç elyazmasını (yukarıda belirtilen 
versiyon da buna dahildir) bir kitapta toplayarak neşrettirmiştir.  

Andreas David Mordtmann (1811-1879) 1925 yılında Almanca yazdığı Anatolien: 
Skizzen und Reise - Briefe aus Kleinasien (1850-1859) (Küçük Asya'dan Seyahat Mektupları 
ve Anadolu Hikayeleri (1850-1859) adlı seyahatnamesinde Sivas’la Tokat arasında Çamlıbel 
Dağı ve Köroğlu Çeşmesi`nden de bahseder. Bu çeşmeyi Köroğlu`nun yapmış olduğunu söy-
ler ve çeşmenin şeklinden onun zevk sahibi, eski bir derebeyi olduğunu ilave eder. Fakat re-
simden bahsetmez, yalnız üzerinde bir kitabe bulunduğunu söyler (Boratav, 1984:129-130, 
247-248). 

Köroğlu Macarca 
Balkanlardan Çin'e kadar dünyanın her yerinde meşhur olan Köroğlu Destanı`nın neşri 

ve incelenmesinde Macar bilim adamı ve çevirmenlerinin de önemli rolü olmuş ve değerli 
araştırmalar ortaya çıkarmışlardır. Belirtelim ki, şimdiye kadar Macar alimlerinden Ármin 
Vambery, İgnacz Kunos, Gyula Meszaros ve başkaları Köroğlu Destanı`nı araştırmışlardır. 

Macaristan ve Avrupa'da Türkoloji’nin yaratıcısı, gezgin Hermann (Arminius) Vam-
bery (1832-1913) Orta Doğu ve Orta Asya'daki ülkelere seyahatlerinin hatırası olan Travels in 
Central Asia (Merkezi Asya'ya Seyahatler) adlı eserini ilk kez 1864 yılında Londra`da İngilizce 
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neşrettirmiştir. Vambery`nin bestsellere dönüşmüş bu kitabı kısa sürede dünya dillerine 
çevrilerek Macarca (Kozep-Azsiai Utazas, Pest, 1865), Fransızca (Voyages d'un Faux 
Derviche dans l'Asia Centrale, Paris, 1865), Almanca (Reise in Mittelasien, Leipzig, 1865), 
İtalyanca (Viaggi di un Falso Dervish Nell'Asia Centrale, Milano, 1865), Rusça (Puteşestvie 
po Sredney Azii, Sankt-Peterburg, 1865) ve nihayet Türkçe (Bir Sahte Dervişin Asya`yı 
Vusta`da Seyahati, İstanbul, 1878/Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi, İstanbul, 1993) 
yayımlanmıştır. 

Vambery bu eserinde Köroğlu Destanı`nın Türkmenler arasında popüler olduğunu 
gösteriyor. Aynı zamanda, akşamlar, özellikle kış aylarında Türkmenlerin peri masalları ve 
sihirli öyküleri dinlemekten hoşlandıklarını, bazen bahşilerin dutarı eşliğinde onlara Köroğ-
lu`nun, Aman Molla`nın veya halk şairi Mahtumkulu`nun şarkılarını söylediklerini ve böylece 
onların zevklerine zevk kattıklarını vurgular (Vambery, 1864: 321).  

Türk halk edebiyatı ve dilinin öğrenilmesinde büyük emek sarf etmiş İgnacz Kunos 
(1860-1945) Armin Vambery, Jozsef Budenz ve Bernat Munkacsi gibi Türkologlar`dan Türk-
çe öğrendikden sonra, 1885 yılında Anadolu'ya gelerek, beş yıl burada araştırmalar yapmıştır. 
Türkiye'de bulunduğu sürede topladığı malzemeleri Macar İlimler Akademisi'ne göndererek, bir 
kısmını orada yayımlatmış ve Türk halkbilimi alanındaki en ünlü adlardan birine çevrilmiştir. 

Kaydedelim ki, Kunos Türk halk edebiyatının Batı ülkelerine tanıtılmasında bir öncü 
olarak, W.Radloff’un Proben der Volksliteratur der Türkischen Stämme (Türk Boylarının Halk 
Edebiyatından Örnekler) adlı 10 ciltlik antolojisinin 8.cildini hazırlamış ve bu cilt 1899’da 
Sankt Petersburg’da Osmanlı  Ağızları (Mundarten der Osmanen) adı altında neşrolunmuştur. Ana-
dolu'da derlenen ve seride sekizinci cilt olarak yer alan bu eser, Kunos'un 1885 yılından sonra 
çıktığı geziler sırasında, çoğunluğu Konya – İzmir hattında derlenen anlatmaya dayalı Türk 
halk edebiyatı ürünlerini içine almaktadır. Avrupalı Türkologlar tarafından büyük ilgiyle 
karşılanan bu kitapta, Meşhur Köroğlu'nun Hikayesi, Şah İsmail, Aşık Garip Türküleri, Aşık 
Kerem Türküleri, Osmanlı-Türk Halk Masalları, Karagöz, Hoca Nusrattin Efendi, Beyitler ve 
Ba'rma bölümleri bulunmaktadır (http://www. insankitap.com/kitap/proben-ignacz-ku-
nos/230819). 

Kunos İstanbul’da iken hocası Jozsef Budenz’e yazdığı mektuplarında (24 Ekim 1885, 
Macar İlimler Akademisi (MIA), Belge Nr., 5448/273; 1 Kasım 1885, MİA. Belge Nr., 
5448/275; 5 Aralık 1885, MİA, Belge Nr., 5448/277; 22 Aralık 1885, MİA, Belge Nr., 
5448/280; 2 Şubat 1886, MİA, Belge Nr., 5448/284; 5 Mart 1887, MİA, Belge Nr., 5448/312; 
17 Nisan 1888, MİA, Belge Nr., 5448/332 - Szilagyi, 2007: 63, 64, 66, 67, 68, 92, 101) Aşık 
Garip, Şah İsmail, Kerem ile Aslı ve Köroğlu destanları ile ilgilendiğini, onlarla ilgili mater-
yaller topladığını ve bu malzemeleri yayımlamak istediğini de belirtmiştir.  

Kúnos, 17 Nisan 1888 tarihli hocası Budenz`e yazdığı  mektupta Radloff’un ona 
gönderdiği üçüncü mektubunda, Anadolu’da derlediği Köroğlu ile Şah İsmail halk hikayelerini 
Mélanges Asiatiques dergisinde (Sankt Petersburg) yayımlamayı önerdiğini yazmaktadır 
(Szilagyi, 2007: 101).  

Araştırmacı, Macar İlimler Akademisi’nin Arşivinde olan 24 Aralık 1889 tarihli 
mektubunda Kisfaludy Cemiyeti’nin başkanı ve Macar İlimler Akademisi’nin üyelerinden 
olan Pal Gyulai’ye (1926-1909) yazdığı mektubunda kendisinin hazırladığı Köroğlu, Şah 
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İsmail ve Kerem ile Aslı Türk halk hikayelerini Akademi’nin yayını olarak yayımlanmasını 
rica ettiğini, yazar (Szilagyi, 2007:110). 

Kunos Köroğlu Destanı`nın çevirisi ve incelenmesi ile ilgili bir takım çalışmalar yap-
mıştır. Yazar Anatóliai Képek (Anadolu Manzaraları, 1886 ), Köroğlu Eposzából (Köroğlu 
Destanı`ndan, 1891), Köroglu: Ázsia Rablóhösének Regénye (Köroğlu: Asya`nın Eşkıya Kah-
ramanının Romanı, Budapest, 1893), Kisázsia Török Dialektusairól (Küçük Asya Türk Ağız-
ları Hakkında, 1896) adlı eserlerinde Köroğlu da yer almıştır. Yazar, Anatóliai képek kitabında 
(90-102) Aydın civarında, Keleş’te bir düğünde yaşlı bir adamın meşhur Köroğlu Destanı`nı 
anlattığını, genç bir erkeğin ise sazıyla hikayenin yirmi dizeden oluşan türkü kısmını söyledi-
ğini gösterir, hikayenin metnini Köroğlu’nun oğlu, Hasan`ın düğününe kadar verir. (Szilagyi, 
2007: 230).  

Macar asıllı araştırmacı G.Meszaros da Köroğlu Destanı ile ilgilenmiştir. Meszaros, 
Kunos’un Almanca kaleme aldığı Köroğlu`nun İstanbul versiyonunu (tam değil, kısaltarak) bir 
buçuk sayfalık girişiyle Macarca`ya çevirmiş ve bu tercüme 1913 yılında Köroğlu adı ile 
Budapeşte'de yayımlanmıştır. 

Her iki araştırmacı, İgnacz Kunos ve Gyula Meszaros, Boratav`ın tesbitiyle, Chodz-
ko’nun görüşlerini kabul ederek Köroğlu`nun Anadolu halk edebiyatına İran'dan geçtiği 
görüşünü ileri sürmektedir: 

Kunoş ve Mesaroş da Chodzko`nun fikirlerini kabul etmişlerdir: Kunoş ‘R.Probеn, 
 VIII’deki mukaddimesinde Köroğlu`nun ilk dеfa şiirlеrin (şiilerin – E.İ.) müdafii 
 olarak mеydana çıktığını, bilahara, Anadolu Türklеrinin kahramanı olduktan sonra, 
 sünni bir şövalyе tеlakki еdildiğini söylüyor. Fakat bu malumatının neye istinat ettiğini 
 kaydetmiyor; Köroğlu`nun menşei hakkında da fazlaca bir şey ilave etmiyor. Mesaroş 
 ise, Chodzko`nun Destan`ı İran`da ve kısmen Acemce tespit etmesinden Köroğlu`nu da 
 Acemistan`dan Osmanlı topraklarına hicret etmiş bir hikaye telakki ediyor. Ve İstanbul 
 rivayeti için, ‘Bu Acem hikayesi eger biraz daha kalsaydı tamamen bir Türk destanı 
 olacaktı.Türkler onu o kadar çok benimsemişlerdir’, diyor... (Boratav, 1984: 136-137). 

2008 yılında Macaristan’da Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü 
ile Budapeşte'de bulunan Avrupa Folklor Enstitüsü’nün bilimsel işbirliği sonucunda Türk 
Dünyasının ölmez anıtı Köroğlu Destanı Azerbaycan kahramanlık eposu serisinden Köroglu. 
Azerbajdzsáni Hoši Eposz (Köroğlu. Azerbaycan`ın Kahramanlık Eposu) adıyla Macarca ya-
yımlanmıştır. Bu destanı Macar araştırmacılar İmre Adorian ve Laszlo Puskas tercüme etmiş-
lerdir. Her bölümle ilişkin kayıtlar, izah ve açıklamalar verilmiş, bu çeviri Köroğlu`nun 
M.Tehmasib versiyonundan yola çıkılarak neşredilmiştir. Çevirinin Önsöz`ünü Avrupa 
Folklor Enstitüsü'nün başkanı Mihaly Hoppal yazmıştır. 

Destanın Macarca neşri Azerbaycan – Macaristan bilimsel-kültürel ilişkilerinin güç-
lendirilmesi açısından değerli bir kaynaktır. Türk-Macar ilişkileri ve dostluğu günümüzde çok 
ilerlemiştir. 

Köroğlu Lehçe 
Bilindiği gibi, Köroğlu Destanı`nın dünyada üne kavuşmasında Polonya kökenli 

A.Chodzko büyük rol oynamıştır. Chodzko’nun Paris Milli Kütüphanesi'nde korunan Kö-
roğlu (Paris Nüshası) elyazmalarından anlaşıldığı üzere, eseri Lehçe’ye çevirmek istemiş, an-
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cak bu işi tamamlamak nasip olmamış ve destanın sonuna bu metinden 44 sayfalık Lehçe çe-
viri eklemiştir (Abbasov, 2007: 6, 8). 

Bir başka isim olarak, XIX. yüzyılın birinci yarısında Azerbaycan'ın ünlü bilim adamı ve 
yazarı, tarihçisi Abbasgulu ağa Bakıhanov (1794-1846) 1819`da Kafkasya'nın başkomutanı 
General A.P.Yermolov'un daveti üzerine Tiflis'e gelir. Rus başkomutanlığında Doğu Dilleri 
tercümanlığı görevine tayin edilir. Bakıhanov Tiflis'te iken Rus yazar ve diplomatı Aleksan-
der Griboyedov, Polonyalı şair Tadeusz Lada-Zablocki ve başka şahıslarla dostluklar kurar. 

Tadeusz Lada-Zablocki (1813-1847) Kafkasya'da sürgünde olduğu yıllarda Azerbay-
can`la ilgili yazılar yazmış, Bakıhanov’un yardımı ile Köroğlu Destanı`nın bir bölümünü Azer-
baycan dilinden Lehçe’ye çevirmiş ve özünün Şark mecmuasına dahil etmiştir. Sonradan bu 
çevirini 1849 yılında Rubon dergisinde yayımlatmıştır. Onu da ilave edelim ki, 2013 yılında 
Polonya`da Azerbaycan eposları serisinden Köroğlu Destanı  Lehçe olarak neşrolunmuştur.  

Köroğlu Slovakça 
Türk edebiyatından Slovakça`ya ilk çevirileri 1949 yılında Josef Blaskovic yapmıştır. 

Sonradan onun tercüme işini Vojtech Kopcan ve Xenia (Henia) Celnarova gibi Türkologlar 
devam ettirmişlerdir. 

Josef Blaskovic’in öğrencisi Vojtech Kopcan (1940-2000) dünya halklarının destan ve 
efsaneleri ile ilgilenerek onlardan bazılarını, Köroğlu Destanı, Nasrettin Hoca Fıkraları da 
dahil olmak üzere, Slovakça`ya çevirmiş ve bu çevirileri Eski Zaman Hadiseleri (Pradavni 
pribehy) olarak adlandırdığı seride bir kaç yıl içinde yayımlatmıştır.  

1981 yılında Xenia Celnarova`nın Bratislava’da  Slachetny Zbojník Köroğlu: Turecký 
Epos (Türk Eposu: Mert Eşkıya Köroğlu) adlı kitabı basılmıştır. Bu kitapta Türk halklarının 
efsanevi kahramanı Köroğlu'nun sadece Orta Asya'da değil, Kafkaslar, Sibirya, Balkanlar ve 
Türkiye'de de yaygın olduğundan, onun zulme, adaletsizliğe ve kanunsuzluğa karşı 
mücadelesinden söz edilir. Köroğlu'nun Bolu Beyi tarafından at yüzünden gözleri çıkarılan 
babasının intikamını alması ve körün oğlu ismini alarak ünlü olması da vurgulanır. Aynı 
zamanda, kitapta Ayvaz’ın Çamlıbel`e getirilmesi, Köse Kenan, Dağıstanlı Gül Nigar, Bolu 
Beyi, Hasan ve Benli Hanım, Demircioğlu, Tamara vb. olaylar da anlatılır. 

Sonuç 
Görüldüğü gibi, Avrupa’daki Köroğlu araştırmacıları zengin bilimsel bir literatür 

oluşturmuşlardır. Köroğlu Destanı Chodzko’nun sayesinde uluslararası araştırmacıların 
dikkatini çeken bir konuya dönüşmüştür. 

Köroğlu Destanı`nın yabancı dillere tercümesi önemli bir meseledir. Bu destan folklor 
örneği olduğu için mensup olduğu halkın ulusal kimliğini, özellikle tarihini, bakış açısını, örf 
ve adetlerini içerisinde barındırır. Bu nedenle de, Türk milli kimliğinin dünyaya 
ulaştırılmasında, ülkeler ve uluslararası kültürel ilişkilerin kurulmasında Türk Dünyası için 
değerli bir hazine olan Köroğlu Destanı`nın büyük rolü vardır. 

Makalede Köroğlu Destanı`nın yurtdışında araştırılmasına geniş yer verilmiş, bu alanda 
yazılmış bilimsel eserler sistematize ve bilimsel açıdan değerlendirilmiştir. Avrupalı Köroğlu 
araştırmacıları gözden geçirilmiş ve Köroğlu Destanı`nın yayını ve tetkikine adanmış literatürü 
özet şeklinde sunulmuştur. Bu çalışma Türk halklarının manevi-ahlaki görüşlerini yansıtan 
Köroğlu Destanı`nın Avrupa'daki yansımalarını görmek isteyen okurlar için de önemlidir. 
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KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE ERP YAZILIMI KULLANAN BİR 
İŞLETMENİN İNCELENMESİ 

 
Furkan ÇELEBİ*  Yetkin BULUT** 

 
Özet 
Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP***) yazılımları satın alma, üretim, stok yönetimi, muhasebe, finans, kalite 
yönetimi, insan kaynakları, satış, lojistik gibi işletme fonksiyonlarını bütünleşik bir biçimde tek bir veri 
tabanında toplayan ve işletmenin tamamına ve ilgili kullanıcılara, her fonksiyon ile ilgili bilgi akışı sağlayabilen, 
istenen verinin elde edilebildiği uygulamalardır. Bu makalede ERP sistemleri ile ilgili çeşitli tanımlara yer 
verilmiş, ERP sistemlerinin özellikleri ve gelişimi gösterilmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında ise ERP 
kullanmaya başlayan bir metal üretim firmasının kullanımdan önceki durumu ve kullanmaya başladıktan sonraki 
durumu, belirlenen performans kriterleri bağlamında mukayese edilmiştir. Bulguların karşılaştırılıp 
yorumlanmasıyla firmada verimliliğin arttığı, kullanıcılar açısından iş yükünün hafiflediği gözlemlenmiştir. 
Faaliyetlerin kıyaslanmasıyla firmada daha önceden kullanılmayan bir takım faaliyetlerin de kullanılabilir hale 
geldiği tespit edilmiştir. İncelenen faaliyetler açısından bakıldığında firma performansındaki artışın yüksek 
oranda olduğu görülmüştür.  
 
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Kaynak Planlaması, KKP, ERP, Uygulamanın Performansı 
 
 
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) AND THE INVESTIGATION OF A COMPANY USES 

ERP 
 

Abstract 
Enterprise Resource Planning (ERP) systems are tightly integrated business functions as well as purchasing , 
production, inventory management, accounting, finance, quality management, human resources, sales , logistics 
and provides the flow of information to the whole  business and to the relevant users, and  requested data can be 
produced . In this article various definitions of ERP are given, the characteristics of ERP, and development of 
ERP are shown. In the second part of the study, a metal company that is using ERP, is compared with before of 
the usage of ERP by performance criteria. It has detected with the comparing and the interpretation of the 
findings that the efficiency in the company is increased and users workload has decreased. It is realized that, by 
the comparison of the activities in a number of previously activity of companies operating has become available . 
In terms of activities investigated company has a high rate of increase in performance was observed. 
 
Keywords: Enterprise Resource Planning, ERP, Performance of the implemantation 
 
I. GİRİŞ 
Teknolojinin her geçen gün daha da geliştiği günümüz iş dünyasında bilgi teknolojilerinin 
firmalar için de kullanımı da her sektörden ve her ölçekten işletmeler için kaçınılmaz hale 
gelmiştir. Bilgi teknolojilerinin firmaların çeşitli özellikleri için kullanılması bilgisayarlar ve 
bilgisayarlı sistemlerin ilk kullanımından bu yana hızlı bir şekilde devam etmektedir. Hızlı bir 
şekilde değişen ve gelişen rekabet koşulları işletmelerdeki ihtiyaçların da artmasına sebep 
olmuştur. Bu artış ile firmalarda çeşitli işletme fonksiyonlarının bir arada ve koordineli olarak 
yürütülmesine de gereksinim duyulmaya başlanmıştır.  

Kurumsal kaynak planlaması farklı sektörlerdeki ve çeşitli ölçekteki işletmelerin kullandığı 
stok kontrolü, üretim ve tedarik yönetimi, muhasebe süreçlerinin bütünleşik hale getirildiği 
sistemlerdir. Bu sistemlerle firmalar yaptıkları üretimi, üretimin maliyetini, stok ve 
ürünlerinin takibini, işlemlerin muhasebeleştirilmesini tek bir sistem üzerinden 
sağlayabilmekte ve yönetimsel açıdan birçok raporlamaya ve özet bilgiye rahatlıkla 
ulaşabilmektedirler. ERP yazılımları firmalar için oldukça yararlı ve kullanışlı sistemlerdir.   
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Bu makale kapsamında Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ile ilgili literatür araştırması 
yapılmış, ERP ile ilgili çeşitli tanımlara, özelliklerine ve ERP sistemlerinin gelişimine yer 
verilmiştir. Çalışmanın devamında ise metal sektöründe faaliyet gösteren ve 2013 yılından bu 
yana ERP yazılımı kullanan bir firma üzerinde çeşitli kriterler üzerinden yazılımın 
kullanılmadan önceki ve kullanılmaya başlandıktan sonraki performansı üzerinde incelemeler 
yapılmış ve mukayese edilmiştir.   

 
II. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) 
II.I. Kurumsal Kaynak Planlamasının Tanımı ve Özellikleri 
Kurumsal Kaynak Planlaması, orijinal adıyla Enterprise Resource Planning ifadesinin 
İngilizce baş harflerinden oluşan ERP kısaltmasıyla yaygın olarak bilinmektedir. İşletme 
fonksiyonlarının bütünleştirilip tek bir yerden izlenebilmesini sağlar. Daha geniş bir ifadeyle; 
satın alma, üretim, stok yönetimi, muhasebe, finans, kalite yönetimi, insan kaynakları, satış, 
lojistik gibi fonksiyonların entegre biçimde tek bir veri tabanında toplayan ve işletmenin 
tamamına, her fonksiyon ile ilgili bilgi akışı sağlayabilen, istenen verinin elde edilebildiği 
uygulamalardır.  
Kurumsal kaynak planlamasıyla ilgili tanımlar yapılırken, bu sistemlerin ve yazılımların 
çeşitli özelliklerine değinen birçok tanım mevcuttur. Levine’e (1999) göre ERP sistemi, 
muhasebe, finans, lojistik, üretim planlama, stok yönetimi, satın alma, üretim, pazarlama, 
kalite yönetimi, bakım/onarım, insan kaynakları, müşteri ilişkileri yönetimi gibi çok geniş 
planlama, işleyiş ve muhasebe fonksiyonlarını bütünleşik bir tarzda ele almaktadır. ERP’nin 
en temel özelliğini vurgulayan bir tanıma göre de; İşletme birimlerinin birbirleri ile iletişim ve 
bilgi paylaşımı temeline dayanan ERP sistemleri işletmelerin finans, üretim, satın alma, satış, 
lojistik, insan kaynakları vb. is süreçlerinin entegre edilerek tek çatı altında toplanmasını 
sağlar (Keçek ve Yıldırım, 2002: 3). ERP, kurumların yönetim birimlerini ve iş süreçlerini 
bütünleştirerek, rekabet üstünlüğü elde edebilmek için en iyi iş uygulamalarını, yöntemlerini 
ve araçlarını belirlemeyi ve bunları uygulamayı hedefler (Mabert, Soni ve Venkataramanan, 
2001). Minahan’a (1998) göre de Kaynağı ne olursa olsun iş ile ilgili yapılan her işlemi 
sayısal olarak kaydeden bir sistemdir. ERP sistemleri, işletmenin bütün yönlerini birleştiren, 
firma genelinde bir bilgi sistemleridir. Sistem tek bir veri tabanı, tek uygulama ve bütünleşik 
bir ara yüz sağlayarak insan kaynaklarından muhasebe, satış, üretim ve dağıtıma kadar her 
şeyin bütünleştirildiği bir uygulamadır( Bingi, Sharma, ve Golda 1999: 8). ERP sistemleri, 
işletmelerin bütün fonksiyonlarının ve birimlerinin süreçlerini ortak veritabanında toplayıp, 
bu veritabanı üzerinde çalışan ortak bir yazılım uygulamasıdır (Macvitte, 2001: 97). ERP 
sistemi, işletme fonksiyonlarının bütünleştirilmesi yolu ile işletmenin farklı birimleri arası 
bilgi akışının kolaylaşmasını sağlayan organizasyonel bilgi sistemleridir ( Laudon ve Laudon, 
2002: 55). ERP, işletmenin stratejik amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla müşteri taleplerinin 
en etkin şekilde karşılanması ve bu sürecin maliyetlerinin azaltılması amacıyla coğrafi olarak 
farklı yerlerde bulunan tedarik, üretim, dağıtım ve mali kaynaklarının en etkin ve verimli bir 
şekilde planlanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesi fonksiyonlarına sahip bir yazılımdır 
(Erdil ve Başlıgil, 2011: 626). 
ERP yazılımları Kurumsal kaynak planlamasının yapılabilmesi ve işletme genelinde 
kullanılabilmesi için geliştirilmiş elektronik sistemlerdir. Davenport’a (1998) göre Bir 
işletmede süregelen tüm bilgi akışının bütünleşmesini sağlayan ticari yazılım paketleridir. 
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Bu yazılımların bütünleşik olduğunu vurgulayan bir tanımda da; ERP, entegre edilmiş bir 
işletme yazılımıdır (Cruz ve Cunha, 2010: 156). En genel şekliyle ERP, bir kurumda 
süregelen tüm bilgi akışının bütünleşmesini sağlayan ticari yazılım paketleridir (Rajagopal, 
2002). Kaynakların planlanması, yönetilmesi ve takip edilmesi için geliştirilmiş, 
pazarlamadan muhasebeye, satın almadan depolamaya kadar kurum içindeki bütün 
fonksiyonları birleştiren bir yazılım paketidir (Laughlin,1999: 32).  
ERP sistemlerinin genel özellikleri; sektör, firma büyüklüğü veya firmaya göre farklılık 
gösterebilmesine karşın şu şekilde özetlenebilir (Klaus vd., 2000; Verschoyle-King, 1999): 
 
• Birçok kurum fonksiyonunu desteklemeyi hedeflediğinden dolayı fonksiyonel bir yapıya 
sahiptir. 
• Tüm sektörleri hedef alan ve kurulumu esnasında firmaya göre özelleştirilebilen standart 
yazılım paketleridir. İlave seçenekler (add-on) ile sektörle ilgili çözümler de geliştirilebilir. 
• ERP, bir veri tabanı yönetimi yazılımı, ara katman yazılımı ya da bir işletim sisteminden 
daha çok, bir uygulama yazılımıdır. Uygulama, veri tabanı ve sunucu olmak üzere üç 
katmandan oluşan bir işletim mimarisinde çalışır. 
• Temel iş süreçlerine, sahip olduğu en iyi iş uygulamaları (Best Business Practices) ile 
çözüm önerileri sunar. 
• ERP paketleri dünya genelinde, ülke ve bölge kavramlarından bağımsız çözümler sunmak 
üzere tasarlanmıştır. Ancak ülkeden ülkeye farklılık gösteren yerel mevzuata tabi muhasebe 
işlemlerinin, özel belgelerin oluşturulması (teklifler, faturalar vs.) ve insan kaynakları 
yönetimi gibi işlevlerin, yerel gereksinimlere uygun olarak yapılmasına olanak sağlar.  
• ERP yazılımları, dünya ölçeğinde kullanım olanağı sağlayan işlevsellikleri sayesinde, tüm 
sektörlerde uygulama olanağı bulabilir. 
• Hem ana verileri hem de iş süreçlerine ait verileri tutan bütünleşik veri tabanına sahip 
uygulamalardır. 
• Tüm uygulama alanlarında birbiriyle tutarlı grafik ara yüzlere sahiptir. 
• ERP paketleri; tedarik yönetimi, sipariş yönetimi ve ödeme işlemleri gibi tekrar eden ve 
sürekli olan iş süreçlerini destekler. 
• Yönetiminin karmaşık olması ERP yazılımlarına özgü olmamakla birlikte, bu sistemler 
kadar kritik öneme sahip sistem sayısı da azdır. 
• İşletim sistemi ve donanımdan bağımsız olmakla birlikte, ERP tedarikçisinin önerdiği ve 
onayladığı donanım ve yazılımlar ile birlikte kullanılması, olası riskleri en aza indirir. 
 
II.II. Kurumsal Kaynak Planlamasının Gelişimi 
Günümüzde de hızlı gelişimini sürdüren bilgisayar teknolojileri 1960’lı yıllarda veri 
depolama kapasitesinin artmaya başlamasıyla Amerika’da bir sistem gelişmesine sebep 
olmuştur. Bu geliştirme Malzeme İhtiyaç Planlaması – Material Resources (MİP-MRP) 
Planning olarak bilinen bir sistemdir. İlk çalışmalarda sadece üretilecek olan mamulün ürün 
ağacında yer alan malzemelerin zaman ekseni üzerinde planlaması ve bu plana göre malzeme 
tedarikinin terminlenmesi şeklinde yapılmıştır (Miller ve Sparague, 1975: 83). 
1970’lere gelindiğinde ise işletmelerin sistemlerden beklentileri artmış ve MRP sistemleri 
ihtiyaçları karşılamakta yetersiz hale gelmeye başlamıştır. 1970’lerin sonuna doğru ise MRP 
sistemlerine eklemeler ve geliştirmeler yapılarak MRP II sistemleri geliştirilmiştir. Bu 
sistemler Üretim Kaynakları Planlaması olarak bilinmektedir. MRP II sistemlerinde MRP 
sistemlerine satış planlaması, kapasite yönetimi ve çizelgeleme işlevleri eklenmiştir.  
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Her geçen gün hızlı bir şekilde değişen iş dünyasında ihtiyaçlar sürekli artmakta ve 
sistemlerin verimliliğine olan gereksinim daha da yükselmektedir. 1990’lara yaklaşıldığında 
eski sistemlere yapılan ekleme ve geliştirmeler de artan işletme ihtiyaçlarına cevap veremez 
hale gelmiş; finans, insan kaynakları, dağıtım gibi bir çok işletme fonksiyonunun da dahil 
olduğu sistemlere ihtiyaç duyulmaya başlamıştır. Değişen pazar şartları ve teknolojiler finans, 
satış, dağıtım ve insan kaynakları işlevlerinin de dâhil olduğu entegre sistemlere olan 
gerekliliği artırmıştır (Bayraktar ve Efe, 2006:692).  Ürün geliştirme safhasının teknik 
işlevleri ile üretim sürecini bütünleştiren Bilgisayarla Bütünleşik Üretim (Computer 
Integrated Manufacturing, CIM) sistemleri ile işletmelerin ürün dağıtımlarını planlamalarını 
ve yönetmelerini sağlayan Dağıtım Kaynakları Planlama (Distribution Resource Planning, 
DRP) sistemlerinin geliştirilmesi Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımlarını gündeme 
getirmiştir (Chen, 2001: 376). ERP sisteminin tarihsel gelişimi yukarıda açıklandığı gibi Şekil 
1’de gösterilmiştir. 
 

 

 

 

1950  1960  1970  1980  1990  2000  (Yıllar)  

Şekil I. Kurumsal kaynak planlamasının tarihsel gelişimi 

Kaynak: Aydın, A.O. (2003). Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımlarının Kalite 
Özgüllüklerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Ankara. s.29 

 
II.III. Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılımları 

Büyüyen ve gelişen işletmeler, stok kontrolü, kapasite yönetimi, finans, muhasebe, satış 
yönetimi, insan kaynakları, tedarikçiler, müşteriler gibi bir çok faktörü kontrol altında tutmak, 
istenen bilgilere daha kolay ulaşmak ve maliyetleri düşürmek gibi bir çok amaç için 
bütünleşik sistemlere ihtiyaç duymaktadır. ERP yazılımları da bu ihtiyacı firmaya göre 
fonksiyonel olabilecek şekilde karşılayan sistemlerdir. Günümüzde ERP yazılım paketleri 
üreten ve pazarlayan, ulusal veya uluslararası olarak çalışan yazılım şirketleri ihtiyacı 
karşılamaya yönelik olarak hizmet vermektedir. Dünya çapında 100’ün üzerinde ERP yazılım 
paketi üreticisi olmasına rağmen bunların büyük çoğunluğu küçük ölçekli firmaları hedef 
almaktadır ve içlerinde “Büyük Beş” olarak anılan SAP-AG, Oracle, J.D. Edwards, 
Peoplesoft ve Baan firmaları dünya çapındaki ERP pazarının yaklaşık %60’ını ellerinde 
tutmaktadırlar (Paksoy, 2004: 57). 

ERP yazılımları kullanılabilirliği açısından sınırlı kalmayan sistemlerdir. O’Leary’ye (2000) 
göre; ERP yazılımları, uluslararası kuruluşlar için kritik önem taşıyan çoklu para birimi ve dil 
desteği ile birlikte petrol, kimya, bankacılık, sağlık, havacılık gibi kendine özel sektörleri de 
destekleyebilmektedir.  

MRP MRP II 

DRP 

CIM 
ERP 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 57          Eylül - Ekim 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 
 
 

 170 

Yaygın bir şekilde kullanılan ERP yazılımı paketlerinden bazıları ile ilgili bilgiler aşağıda 
gösterilmiştir. 

SAP: Almanya’da kurulan ve en bilinen ERP yazılım paketidir. Günümüzde ise SAP; ERP 
yazılımında piyasa lideri olmaktan öte, bazı sanayilerde fiilen standart olarak kabul 
edilmektedir (Paksoy, 2004: 57). SAP, dünya çapında 53.000’den fazla çalışanı, 50’den fazla 
ülkede satış ve geliştirme noktası, önde gelen ürün ve servisleri ile her ölçekte ve endüstride 
faaliyet gösteren müşterilerinin inovasyon ve verimliliklerini artırmaya yardımcı oluyor. 
SAP’nin uygulama ve servisleri bugün 120’den fazla ülkede bulunan 251,000’den fazla SAP 
müşterisinin operasyonlarını kârlılıkla yürütmesine, iş ve üretim süreçlerini kontrol etmesine, 
müşterileriyle ilişkilerini geliştirmesine, risklerini ve karar alma süreçlerini yönetmesine, 
gelecek hedeflerini planlamasına, tedarik zincirlerini ve iş operasyonlarını yöneterek 
verimliliğini artırmasına yardımcı oluyor ( http://sap.com, 2014). 

LOGO: Türkiye'nin en büyük bağımsız yazılım kuruluşudur. 1984 yılında kişisel bilgisayarlar 
için mühendislik yazılımları geliştirmek üzere iş dünyasına atılan LOGO, bugün, bilişim 
teknolojilerine odaklı bir yüksek teknoloji grubu haline gelmiştir. LOGO, kurulduğu günden 
bu yana sektöründe çözümlere, hizmetlere, iş süreçlerine getirdiği inovasyonlarla Türk 
Yazılım Sektörünün sürükleyici, yenilikçi lideri olmuştur. 2000 yılında halka açılan LOGO, 
Türkiye’nin halka açılan ilk bilişim şirketidir. 170.000 firmada 1.300.000' in üzerindeki 
kullanıcısı ile iş uygulamaları alanında başta Türkiye olmak üzere dünya çapında söz sahibidir 
(http://www.logo.com.tr, 2014). 

CANIAS ERP: CANIAS ERP ile firmaların iş süreçlerini hızlandırmalarına ve 
geliştirmelerine yardımcı olur. 1989 yılında Almanya’da kurulmuş olan IAS, kurumsal 
kaynak planlama yazılımları üretmekte ve kurulduğu günden bu yana çözümleri hakkında 
danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır. bugün Almanya, Türkiye, Birleşik Arap 
Emirlikleri ve Çin başta olmak üzere 23 ülkede 12 farklı dilde kullanılan bir kurumsal yazılım 
çözümüdür. IAS; başta otomotiv, metal, ambalaj, makine ve endüstriyel otomasyon, gıda, 
halı, tekstil, madencilik, yapı malzemeleri, elektrik elektronik ve savunma sanayi olmak 
üzere, farklı sektörlerden 600’ün üzerinde müşterisine hizmet vermektedir 
(http://www.ias.com.tr, 2014). 

NETSİS: 1991 yılında İzmir’de başladığı yolculuğuna bugün 10 ülkede 400 iş ortağı ile 
birlikte 200 kişiye yaklaşan ekibi ve 40 bini aşkın şirkette 150 binden fazla kullanıcısıyla 
devam eden Netsis, gerek teknolojisi, gerek servisleriyle sektörde başarı çıtasını her yıl daha 
yukarı taşıyor. “Yerelden Evrensele” vizyonu çerçevesinde istikrarlı bir büyüme grafiği çizen 
ve bugünün en kıymetli sermayesi bilgiyi ihraç eden Netsis, uluslararası platformlarda 
Türkiye’nin teknoloji geliştiren bir ülke olarak anılmasına da katkıda bulunuyor 
(http://www.netsis.com.tr, 2014) 

 
III. ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI 
Bu bölümde 2013 yılından bu yana ERP yazılımı kullanan bir metal üretim firmasının, 
yazılımı kullanmadan önceki ve kullanmaya başladıktan sonraki performans durumu 
incelenecektir. Kıyaslanan performans kriterleri ile paket programın firma üzerindeki etkileri 
incelenecek ve firma açısından ne gibi kazanımlar sağladığı gösterilecektir. 
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III.I. Firma Hakkında Bilgiler 

İsmi bu çalışmada “A firmasi” olarak geçecek olan firma 2002 yılından bu yana çit 
sektöründe ülke çapında bilinirliği olan çeşitli markaları ile adını sıkça duyurmuş olan ve 
örme çit, helezon çit, dikenli tel ve daha birçok tel ürünü çeşidi ile geniş bir yelpazeye sahip 
olan firma 2011 yılından bu yana kıyı koruması, erozyonla mücadele, kaya düşme koruması, 
istinat yapıları ve bunlar gibi daha birçok kullanım alanı olan Gabion üretimi faaliyetinde 
bulunmaktadır.  

Amasya il sınırları içerisinde faaliyet gösteren “A firması” birçok ISO ve TSE belgesi ile 
yüksek standartlarda üretim ve yönetim faaliyetinde bulunduğunu belgelendirmiştir.  

 

III.II. Firmanın Yazılımı Kullanmadan Önceki Yapısı 

Gelişen piyasa koşullarında rakipleri ile daha iyi bir şekilde rekabet etmeye çalışan “A 
firması”,  hızlı bir şekilde büyümekteyken, kullandığı mevcut programlar artık yetersiz hale 
gelmişti. Bu yüzden bütünleşik olan muhasebe, stok ve ürün kontörlü ve tedarik yönetiminin 
daha kolay yapılabileceği bir sistem ihtiyacı ortaya çıktı.   

“A firması” ihtiyaçlarını 2013 yılına kadar çeşitli geleneksel yöntemlerle ve çeşitli bütünleşik 
olmayan ofis ve muhasebe programlarıyla karşılamaya çalışmıştır. Bu yöntemler basit 
düzeydeki ofis programlarını kapsamakta; maliyet hesaplanmasında zorlanılmakta, stok 
kontrolünde ise tutarsızlıklar yaşanmaktaydı. Hammadde ve ürün çeşitliliği olan firmada her 
bir ürün, her bir hammadde, her bir satıcı ve alıcı için farklı farklı takip dosyaları açılmakta 
bunların muhasebeleştirilmesinde, orta ve üst düzey yönetimsel raporlama yapılmasında 
oldukça güçlük yaşanmaktaydı. Benzer şekilde stok takibi daha amatör yöntemlerle 
yapılmakta ve zorluklar yaşanmaktaydı. 

Çalışanların iş yükünün oldukça yüksek olduğu önceki yapı, kurumsal olan bu firmada 
yetersiz hale gelmişti. Daha önceden alınan profesyonel bir sisteme geçme kararı, kısa bir 
geçiş sürecinin ardından 2013 yılı içerisinde tamamlandı. 

 

III.III. Firmanın Yazılımı Kullanmaya Başladıktan Sonraki Yapısı 

“A firması” kurulduğundan bu yana olan hızlı gelişimi ve büyümesinden dolayı ürün, tedarik, 
stok ve muhasebe alanlarında karşılaştıkları zorlukları gidermek ve bütünleşik bir sistem 
sahibi olmak amacıyla ERP sistemi kurma kararı almış ve 2013 yılı içerisinde bu kararını 
faaliyete geçirmiştir.  

Yazılım olarak NETSİS programını kullanmaya karar veren firma, yazılım firması ile fikir 
birliğine vardıktan sonra, program “A firması” için hazırlanmış ve firma kullanımına 
açılmıştır.  

Bu çalışmanın yapıldığı tarih itibariyle “A firması” NETSİS programının V.5.0.12.79 
versiyonunu kullanmaktadır. Mevcut sistemde firma genel muhasebe, maliyet muhasebesi, 
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kasa, çek, senet ve döviz işlemleri gibi finansal faaliyetlerini; stok kontrolü, depo durumu, 
talep ve teklif işlemleri gibi stok yönetimi ve tedarik faaliyetlerini; üretim kontrol ve kalite 
kontrol gibi özellikleri ile de üretim yönetimi alanındaki faaliyetlerini tek ve bütünleşik bir 
sistemden kontrol ve idare edebilmektedir.(Bkz. Şekil II.) 

 

 

Şekil II. NETSİS programında kullanılan araçlar. 

 

III.IV. Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Uygulamada analiz edilen firmanın çeşitli faaliyetler; stok yönetimi, üretim planlama, dağıtım 
planlama ve yönetsel planlama olmak üzere dört başlık altında incelenmiştir. Belirlenen 
faaliyetler sürelerine göre gün, dakika veya saat olarak; firmanın ERP paket programını 
kullanmadan önceki ve ERP paket programını kullanmaya başladıktan sonraki harcanan 
vakitlerine göre kıyaslanmış ve Tablo I’deki sonuçlar elde edilmiştir. Firma açısından 
kazanımlar ve iyileşme düzeyi yüzde olarak gösterilmiştir. 

Performans kriterlerinin kıyaslandığı on beş faaliyetten on üç tanesinde açık bir şekilde 
performans artışı sağlandığı görülmüş, iki faaliyet için gözle görülür bir değişikliğin olmadığı 
tespit edilmiştir. Paket programın kullanılmaya başlanmasından sonra elde edilen 
kazanımlarda en az oran %50 ile maaş ve bordro hesaplama faaliyeti için elde edilmiş olup 
firmanın iş yükü açısından aylık 1 iş günü kazanım sağlamıştır. En yüksek oranda kazanımın 
elde edildiği yönetimsel raporlama faaliyeti için ise %98,33’lük bir kazanım elde edilmiş ve 
yönetimsel raporlama yapılacağı her sefer için 118 dakikalık bir iş gücü kazancı elde 
edilmiştir. Ayrıca %66,67 oranı ile ay kapama ve yeni dönem açma faaliyeti yönetsel 
planlama alanında her ay için net 2 günlük bir iş gücü kazancı sağlamıştır. Stok yönetimi 
açısından oldukça vakit kazanılmış, anlık stok görebilme sürelerinde %96,67 iyileşme elde 
edilmiştir. Ayrıca haftalık ve aylık üretim planlamaları ve maliyet hesaplamalarında oldukça 
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yüksek oranlarda kazanımlar sağlanmış, toplam aylık çalışma süreleri açısından 50-100 saat 
arası iş gücü kazanımı elde edilmiştir.  

Tablo I. Performans kriterlerinin karşılaştırılması. 

 
Faaliyetler 

Uygulama 
Öncesi 

 

Uygulama 
Sonrası 

 
Kazanım 

İyileşme 
Düzeyi 

(%) 
Stok Yönetimi 

Malzeme Sipariş Verme ve Onay 
Süresi (Gün)  

 1 1 0 0 

Sipariş teklif oluşturma ve onay 
süreci (Dakika)  

5DK 5 DK 0 0 

Depo İçinde Malzeme Arama ve 
Bulma zamanı (Dakika)  

20DK 2DK 18 90,00 

Üretim Planlama 
Anlık stok görme ve gün içinde 
yüklenecek miktarını 
değerlendirip gelen siparişlere 
cevap verme süresi (Dakika)  

60 DK  2 DK 58 96,67 

Haftalık Üretim Planlama 
(Dakika)  

60DK  5 DK 55 91,67 

Aylık Üretim Planlama (Dakika)  60DK 5 DK 55 91,67 
Ürün maliyet çıkarma (Dakika)  15 DK 5 DK 10 66,67 
İşçi fazla mesai süresi hesaplama 
(Dakika)  

20 DK  5 DK 15 75,00 

Dağıtım Planlama 
Dönem Sonu Müşterilere 
Mutabakat Mektubu Gönderme 
(Gün)  

5 1 4 80,00 

Müşterilere fatura kesme süresi 
(Dakika)  

20 DK 2 DK 18 90,00 

Yönetsel Planlama 
Maaş hesaplama ve Bordro Basma 
süreci (Gün)  

2 1 1 50,00 

Ay Kapama, Yeni Dönemi açma 
(Gün)  

3 1 2 66,67 

Yönetimsel Raporlama (Dakika)  120 DK 2 DK 118 98,33 
Konsolide Bütçe Raporlama 
(Dakika)  

60 DK 5 DK 55 91,67 

Şirketler arası otomatik 
faturalandırma süresi (Dakika)  

30 DK 5 DK 25 83,33 

Kaynak: Çağlıyan, V. (2012), “Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Kullanımının İşletme 
Performansı Üzerine Etkisi: Örnek Olay Çalışması”. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı:1, 
s.159-178. 
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Tablo II’de ise önceki tabloda sınıflandırılmamış olan diğer faaliyetlerin, paket programın 
kullanımından önce mevcut olup olmadığı gösterilmiştir. Burada görülmüştür ki; firma 
verimliliğini olumlu şekilde etkileyecek faaliyetlere sahip olunmuş ve çalışanlar ve yönetim 
açısından hem her bir ürün için hem de yönetimsel olarak maliyet, takip edilebilirlik ve anlık 
stok görüntüleme gibi teknolojik özelliklere sahip olunmuştur. Bu özellikler şüphesiz ki 
sürekli gelişen günümüz iş dünyasında firmayı rakiplerine göre bir adım öne geçirmiştir.  

TabloII. Diğer faaliyetlerin karşılaştırılması 

 
 

Faaliyetler  

Uygulama Öncesi  
  

Uygulama 
Sonrası  

  
Depo içinde lotlu malzeme takibi  Yok Var 
Makine Duruş Süresi, ve Duruş Neden 
Raporlama  

Yok Var 

Ürün ağacı olması ve Kullanılan 
malzemelerin online stoklardan düşmesi, 
Stokların hep güncel olması  

Yok Var 

Müşteri Kredilendirme ve Risk görme 
Online İzlenebilme  

Yok Var 

Ürün izlenebilirliği (Müşteriye giden )  Yok Var 
Hurda miktar ve neden takibi  Yok Var 
Makine Çalışma süreleri ve makine 
verimliliği hesaplama  

Yok Yok 

Kalıp çalışma süreleri ve kalıp verimliğinin 
hesaplanması  

Yok Yok 

Sistemde sınırsız sayıda fiyat listesi 
tutabilme  

Var Var 

Bağlantılı sisteme sipariş girme  Var Var 
Muhasebe Fiyat Kontrolü Her faturacı için  Var Var 
Ürün maliyet görme, ürün maliyet detay 
görme  

Yok Var 

Kaynak: Çağlıyan, V. (2012), “Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Kullanımının 
İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Örnek Olay Çalışması”. Niğde Üniversitesi İİBF 
Dergisi, Sayı:1, s.159-178. 

 

Grafik 1’de performans kriterlerinin program öncesi ve sonrasının kıyaslanması sonucu elde 
edilen kazanımların iyileşme düzeyleri gösterilmiştir. Tablo 1’deki performans kriterlerinin 
grafiksel şekilde gösterimidir. 
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Grafik I. Performans Kriterlerinin Karşılaştırılması Sonucu Elde Edilen Kazanımlar. 

Grafik 1 için; A. Malzeme Sipariş Verme ve Onay Süresini, B. Sipariş teklif oluşturma ve 
onay sürecini, C. Depo İçinde Malzeme Arama ve Bulma zamanını, D. Anlık stok görme ve 
gün içinde yüklenecek miktarını değerlendirip gelen siparişlere cevap verme süresini, E. 
Haftalık Üretim Planlamasını, F. Aylık Üretim Planlamasını, G. Ürün maliyet çıkarmayı, H. 
İşçi fazla mesai süresi hesaplamayı, I. Dönem Sonu Müşterilere Mutabakat Mektubu 
Göndermeyi, J. Müşterilere fatura kesme süresini, K. Maaş hesaplama ve Bordro Basma 
sürecini, L. Ay Kapama, Yeni Dönemi açmayı, M. Yönetimsel Raporlamayı, N. Konsolide 
Bütçe Raporlamayı ve O. Şirketler arası otomatik faturalandırma süresini temsil etmektedir. 

 

IV. SONUÇ 

Edinim maliyetleri daha basit düzeydeki muhasebe ve temel ofis programlarından oldukça 
yüksek görünmesine karşın ERP yazılım programları, yazılım kullanan işletmelere birçok 
kolaylık sağlamaktadır. Hatta geleneksel programlar kullanılırken meydana gelebilecek olan 
çeşitli zayiatlar ve üretimde veya tedarikte oluşabilecek gecikme ve aksamalar, ERP 
sistemleri kullanımında oluşmayacağı için firmaya katkıları şüphesiz oldukça çoktur.  

ERP yazılımlarının sağladığı yararlar sektöre, firmaya, kullanım şekli ve kullanıcıya göre 
çeşitlilikler göstermektedir. Firmalar için ERP yazılımının kullanımından önceki ve sonraki 
durumlar, kriterler belirlenerek kıyaslandığı zaman, firma performansı üzerindeki etkiler 
gözlemlenebilmektedir.  

Bu çalışmanın örnek olay çalışması kısmında yapılan uygulamada da incelenen firmanın ERP 
yazılımı kullanmadan önceki yapısı ve performans kriterlerinin gerçekleşme süreleri ile 
yazılımın kullanılmaya başlanmasından sonraki gerçekleşme süreleri kıyaslanmıştır. Bu 
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kıyaslamalar sonucu bir çok performans kriteri açısından yüksek oranlarda kazanım elde 
edildiği gözlemlenmiştir. Bu gözlemlerde incelenen kalemler, gerçekleşme sürelerine göre 
dakika, saat ya da gün olarak belirlenmiş ve mukayese sonucunda çoğu kalemde firmaya 
oldukça yüksek oranda kazanım sağladığı belirlenmiştir. Uygulamanın değerlendirmesi 
kısmında ayrıntılı bir şekilde gösterildiği üzere, üretim yönetimi, stok yönetimi, dağıtım 
planlaması ve yönetsel planlama alanlarında bir çok faaliyetin uygulanma süresinden fayda 
sağlanmıştır. Ayrıca firmada daha önceden var olmayan bir takım faaliyetlerin de ERP 
yazılımı sayesinde kullanılabilir hale geldiği görülmüştür. Sağlanan bu faydalar ve yeni 
faaliyetlerin kullanımıyla firmada üretim süreci ve yönetim için etkinliğin sağlandığı ve 
verimliliğin gözle görülür bir şekilde arttığı tespit edilmiştir.  

Firmada yapılan görüşmeler sırasında ERP kullanıcısı çalışanlar açısından iş yükünün 
azalması ile çalışanların performansının arttığı ve motivasyonlarında gözle görülür artışlar 
olduğu öğrenilmiştir. Ayrıca görüşmeler sırasında firmanın, yazılım eğitimlerinin devam 
ettirilmesi düşüncesi içinde olduğu ve bu sayede etkinliğin artırılmasının hedeflendiği 
izlenimine varılmıştır.  

İncelenen firmada edinilen bulgular ve bunların yorumlanmasıyla elde edilen sonuçlar, daha 
önceden de yapılan çalışmalarda olduğu gibi ERP sistemlerinin firma açısından etkinlik ve 
verimliliği arttırdığı, kullanım kolaylıkları sağladığı gözlemlenmiştir. Firmaya, sektöre vb. 
birçok faktöre göre değişebilecek olan etkinlik ve verimliliğin artışında ERP sistemleri 
oldukça büyük öneme sahiptir. Bütün ERP sistemlerinin başarılı olduğu gibi bir sonuç 
çıkarılamayacağı gibi bu sistemlerin başarıya ulaşması, kişisel hatalar veya firma dışı 
faktörler dışında, muhtemeldir. ERP kullanım kararı firma açısından edinim maliyetleri, ürün 
ve müşteri çeşitliliği, hammadde ve tedarikçi sayısı gibi birçok faktör de göz önünde 
bulundurularak alınmalıdır.  
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK 
EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ÇARŞAMBA 
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ÖZ 

Toplumlarda, devletin uyguladığı sosyal politikaların başlıca hedefi olan barış, adalet ve refah unsurlarının 
artırılması için yaşanılan ülkenin ekonomik anlamda gelişmiş olmasının yanı sıra yeniliklerle sürdürülebilir hale 
getirilmiş olması gerekmektedir. Bunun için çalışmaya elverişli genç nüfusun istihdamının sağlanması 
gerekmektedir. İstihdamın sağlanması için risk alabilen, fırsatlara odaklanmış, değişim odaklı, yüksek başarma 
ihtiyacı gibi özelliklere sahip bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Gençlerin istihdam sahibi olabilmeleri için gerekli 
eğitimi en iyi şekilde almış olmalarının yanı sıra teknik ve teorik anlamda kendilerini yetiştirmeleri 
gerekmektedir. Bu durumda kaliteli eleman yetiştirilerek topluma kazandırılmasında üniversitelerin görevi 
oldukça büyüktür.  

Geleceğin potansiyel girişimcileri olan üniversite öğrencilerinin, girişimciliğe bakış açılarını ölçmek ve 
öğrencilerin kişisel özelliklerinin girişimcilik eğilimleri üzerindeki etkisini belirlemek gerekmektedir. Bu amaç 
doğrultusunda gerekli bulguların elde edilebilmesi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba Ticaret Borsası 
Meslek Yüksek Okulunda okuyan 2. Sınıf öğrencilerine girişimcilik düzeylerini belirlemek ve geleceğe yönelik 
beklentilerini ortaya koymak için anket çalışması uygulanmış ve gerekli istatistiksel analizler SPSS programı ile 
değerlendirilerek yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Girişimcilik,  Girişimci,  MYO Öğrencilerinin Girişimcilik Özellikleri, Girişimciliği 
Etkileyen Faktörler 

 
A SURVEY OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS' TENDENCY ONTO 

ENTREPRENEURSHIP: EXAMPLE OF TRADE EXCHANGE OF CARSAMBA VOCATIONAL 
HIGH SCHOOL 

 
ABSTRACT 

In the societies, the major objective of social policy that the state apply, the peace, justice and improved 
economic sense of living the country to increase the prosperity element must be made sustainable by being 
developed, as well as innovation. For this, it is necessary to ensure adequate employment for young people to 
work. In order to ensure this employment, there is a need for individuals with features who can take risks to 
provide employment opportunities for focused change-oriented and individuals with features such as the need 
for high achievement. For young people’s employment it is necessary to have best education for them as well as 
being able to have received the best technical and theoretical sense must improve them. In this case the role of 
the universities is very important for bringing up qualified people and introduces them to society. 

It is necessary to reveal the tendency of the university student’s evaluate their point of view about the 
entrepreneurship and to identify their characteristic feature‘s impact on their tendency to entrepreneurship. For 
this purpose, a survey is applied to 2nd grade students, studying at Ondokuz Mayıs University Çarşamba 
Mercantile Exchange Occupation School, to determine their level of entrepreneurship and reveal their 
expectations for the future. The necessary statistical analyzes were interpreted by using SPSS. 

Keywords:  Entrepreneurialism, E n t r e p r e n e u r , E n t r e p r e n e u r i a l  T r a i t s  o f  M Y O  Students, Factors 
Affecting Entrepreneurialism 
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GİRİŞ 
Ülkelerin gelişmişliğini gösteren ekonomik büyüklüğün oluşmasında, artırılmasında 

ve sürdürülebilir hale gelmesindeki başlıca faktörlerden biri girişimciliktir. Bir ülkede 
özellikle genç yaştaki girişimcilerin sayısı ne kadar fazla olursa o ülkenin gelecekteki 
ekonomik konumu, rekabet ettiği diğer ülkelere göre çok daha iyi yerlerde olacaktır.  

Girişimci kelimesi Arapçada ‘şebs’ kelimesinden türetilmiş teşebbüs anlamına 
gelmektedir. Bu kelime yapışkan demektir ve Türkçemizde girişimci ‘müteşebbis’ olarak da 
kullanılmaktadır yani teşebbüs eden girişen anlamlarına gelmektedir. Girişimcilik kavramının 
tarihsel gelişimi, kelimenin çok boyutlu olması ve giderek öneminin daha belirginleşmesi 
sebebi birden fazla tanıma sahip olmasıdır. Girişimcilik literatürde geniş anlamda kabul 
görmüş, ilk girişimcilik tanımı Richard Cantillon tarafından yapılmıştır (Timothy, 2013:280). 
Cantillon’a göre girişimci; kar elde etmek amacıyla işi organize eden ve işin risklerini 
üstlenen kişi olarak tanımlanmıştır. Girişimciyi, sermaye sağlayan ve faiz alan kişiyle, 
yönetsel yeteneklerini kullanarak kâr sağlayan kişi arasında ayrım yapılmasıdır şeklinde 
tanımlamıştır (Walker, 1876:245). Girişimcilik kavramını, inisiyatif alınarak bazı sosyo-
ekonomik mekanizmaların organize edilerek başarısızlık riskinin kabullenilmesi olarak 
tanımlamıştır (Shapero, 1975:84). Son olarak girişimcilik en dar anlamıyla, fikirleri ortaya 
koyma, onları ürün ve hizmete dönüştürme, daha sonra da pazara sunma faaliyetlerinden 
oluşmaktadır (Zhao, 2005:26).   

Girişimcilik küresel dünyada önemini her geçen gün artıran bir kavramdır. Bunun 
nedenlerinden en önemlisi bir ülkenin elinde bulunan kıt kaynakları optimum şekilde 
değerlendirecek ve toplumun gereksinmelerini karşılayacak olan ürün ya da hizmetleri 
üretmek için karşısına çıkan fırsatları değerlendirerek, yeni fikirler geliştirerek ve bunları 
gerçekleştirmek için amacına uygun bir örgüt kurarak aynı zamanda bunları yaparken bütün 
riskleri üzerinde taşıyacak olan bireyler, girişimcilik özelliklerini sahiptir. Hangi şekilde 
olursa olsun girişimcilik bir süreci ifade etmekte ve temelde altı aşamadan oluşmaktadır 
(Morris,1998:27). Bunlar, fırsatı görmek ve tanımlamak, fikir geliştirmek, gerekli kaynakları 
tespit etmek, gerekli kaynakları temin etmek, fikri uygulamaya sokmak ve yönetmek, risk 
almak şeklindedir. 

Girişimciliği tetikleyen sosyal, ekonomik, teknolojik, politik, demografik, kişisel ve 
çevresel etkenlerin yanı sıra birçok etken vardır. Bu etkenlerin, girişimcilik özelliklerine 
katkısı toplum ya da bireyler için farklılıklar gösterebilmektedir. Devlet, toplumun refah 
düzeyini artırabilmek için, ekonominin canlanması, büyümesi ve gelişmesini sağlayacak aktif 
istihdam politikalarına ağırlık vermek zorundadır. Girişimcileri desteklemek adına, hukuki alt 
yapı, çeşitli meslek edindirme ve girişimcilik eğitimleri, üniversitelerle işbirliği içerisinde 
değişik seminer, toplantı ve sempozyumlar düzenlemelidir. Bunların yanı sıra yeni 
girişimcileri desteklemek adına çeşitli ödüller, hibeler veya yatırım sübvansiyonları 
vermektedir.  Akademik anlamda ise üniversitelerin her bölüm ya da program öğrencilerine 
girişimcilik bir ders olarak anlatılması çabası içerisindedir. Çünkü ne kadar çok üniversite ya 
da yüksekokul mezunu öğrenci bu yönde gelişir ve karşısına çıkan fırsatları somut olarak 
değerlendirebilme imkânına sahip olursa, istihdam alanları olan özel işletme sayısı hızla 
artacak ve ülkede büyük oranda işsizlik önlenmiş olacaktır.  

Girişimci nüfusun artması ile önlenen işsizlik devletin sosyal politika sorunlarından 
biri ve en önemlisi olan istihdam sorununu azaltacak ve bu azalmanın sonucu olarak genç 
nüfus sürekli, düzenli ve sağlıklı bir gelir elde edecektir. Bu da, temelde birey olmak üzere 
aile ve bütün bir toplum üzerinde refah ve barış etkisi sağlayacaktır. Girişimcilik ruhunun 
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oluşmasında ve başarılı bir şekilde sürdürülmesinde ilgili toplumun kültürünün de etkisi söz 
konusudur. Kültür bireyler aracılığı ile nesilden nesile geçeceğinden bireylere eğitim yoluyla 
girişimcilik ruhunun verilmesi önemli hâle gelmiştir. Genel olarak eğitimin gençlerin tutum 
ve gelecekle ilgili arzu ve hayalleri üzerindeki etkisinden dolayı potansiyel girişimcilerin 
yetiştirilmesi ve geliştirilmesi bakımından da bir gereksinim olarak önemi anlaşılmaya 
başlanmıştır (Dündar ve Ağca, 2007:123). 

Bu çalışmada henüz yaşları çok genç diyebileceğimiz Samsun Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksek Okulu’nda çeşitli programlarda eğitim 
gören ikinci sınıf öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma 
yapılmıştır. 
 
 
KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Girişimcilik, bir iş fikrine sahip olarak pazardaki fırsatları değerlendirerek mal ve 
hizmet üretmek amacıyla üretim faktörlerini bir araya getirilerek işletilmesiyle ilgili 
faaliyetlerdir (Başar ve diğerleri, 2013:10). Girişimci ise tanımdaki faaliyetleri 
gerçekleştirmek için gayret gösteren kişi olarak tanımlanır. Her ne kadar girişimciliğin 
tanımında üretim faktörlerini bir araya getiren kişi girişimci olarak tanımlansa da zaman 
içerinde girişimcilik, dördüncü üretim faktörü olarak emek, sermaye ve doğal kaynaklarla 
beraber yerini almıştır.  

Girişimcilikle ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında üç tür yaklaşımdan söz 
etmek mümkündür. Bunlardan ilki girişimciliği daha çok psikolojik, demografik ve kişilik 
özellikleri üzerinde durarak girişimciyi açıklayan bireysel yaklaşımdır. Bu yaklaşımda 
temel soru ‘niçin belirli kişilerin bir işletme kurdukları ve girişimci olarak başarı 
gösterdikleriyle’ ilgilidir (Litttunen, 2000:296). Buna göre bu kişilerde yüksek başarma 
ihtiyacı, bireysel risk üstlenme davranışı ve içsel kontrol odaklı eğilim hâkimdir. İnsanın 
daha çok kendi kişisel özelliklerinden kaynaklanan durumlarla ilgilenir. İkinci yaklaşım 
olarak, girişimcilik çalışmalarında bireysel unsurların yanı sıra içinde bulunulan çevrenin 
de girişimciliği etkilediğini savunan çevresel yaklaşımdır. Girişimci sürekli çevresiyle 
karşılıklı olarak etkileşim içerisindedir ve bulunduğu sosyal, siyasi, ekonomik ve 
teknolojik çevreler, kişilerin girişimcilik kimliğine olumlu etkiler sağlayabileceği gibi 
negatif yönde de etkileyebilir. Mesela faiz oranlarının, hükümet politikalarının, aile 
bireylerinin ve iletişim olanaklarının girişimcilik üzerinde önemli etkileri vardır. Son 
yaklaşım olarak, var olan bir işletmenin yönetsel faaliyetleri sonucundaki girişimcilik 
özellikleri üzerinde duran firma yaklaşımıdır. Örgüte yenilik katan, canlılık veren, 
harekete geçiren ve dış dünya ile açık bir sistem oluşturarak kaynak kullanmadan önce 
fırsatları kovalayan bir girişimci, bulunduğu konumdan memnun olan klasik bir yönetici 
tipinden daha etkilidir.   

 
Girişimciliğin Önemi 

Girişimciliğin ekonomik, sosyal ve bireysel olmak üzere üç önemli işlevi 
bulunmaktadır. Ekonomik işlevine baktığımızda, girişimcilik ilk olarak ülke içerisinde 
yeni istihdam kaynakları yaratarak işsizliği azaltmayı hedeflemektedir, bu hedef 
doğrultusunda işsizliğin azalmasına bağlı olarak üretim faktörlerinin tümünün üretime 
katılmasıyla ekonomik büyümenin hızını giderek arttırmaktadır. Böylece büyüyen 
ekonomi beraberinde yeni fırsatları, farklı sanayi ya da hizmet sektörlerinin gelişmesini ve 
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bölgesel anlamda girişimci sayısının artmasıyla beraber o bölgenin kalkınmışlık düzeyinin 
yükselmesini sağlamaktadır. Ekonomideki bu olumlu gelişmeler sonucunda daha fazla 
parasal kaynak toplumun refahını artırıcı faaliyetlerde kullanılarak değerlendirilebilir.  
Sosyal yönden yeni ürün ve hizmetlerin toplum yararına sunulması, girişimcide bulunan 
yenilikçi, risk üstlenme, başarma gibi temel psikolojik özelliklerin toplumda giderek bir 
kültür haline gelmesini, toplumdaki gelir eşitsizliğinin azalmasını ve beraberinde toplum 
huzurunun artmasını sağlamaktadır. Bireysel anlamda ise kendi isteğiyle bir başarı 
hikâyesi oluşturacak kişiler hem ekonomik hem de psikolojik yönden tatmin olması gibi 
fonksiyonlara sahiptir. 
 

Girişimcilik Özellikleri 
Girişimcilik ile çalışmalara bakıldığında bir kişinin ya da kişilerden oluşan bir 

örgütün girişimci olup olmadığını belirleyen aşağıdaki faktörler üzerinde durulduğu 
görülmüştür. 
Risk alma: Diğer insanlara oranla girişimciler daha fazla risk alma eğilimi içerisindedirler. 
Risk girişimci için gerekli olan bir ön koşul olarak kabul edilmektedir. Girişimci katlandığı 
bu riski avantaja dönüştürmeli ve bundan da fayda sağlamayı bilmelidir (Macko ve 
Tadeusz,2009:470). Araştırmacılar yapılan çalışmalarla risk alma davranışını çeşitli 
kategorilerde ele almıştır. Örneğin Mc Clelland risk almayı başarma amacını 
gerçekleştirmek ve kişinin bu yöndeki motivasyonu sonucunda ortaya çıktığını 
savunmuştur. Başka bir çalışmada ise girişimci orta düzey bir risk alma eğiliminde olan 
kişi olarak tanımlanmıştır (Mc Clelland,2000:2). 
İçsel kontrol: İçsel kontrol odağına sahip olan kişilerin yetenekleriyle, hünerleriyle ve 
gayretleriyle yaptıkları işlerin sonuçlarını kendi istedikleri şekilde etkileyeceklerini ayrıca 
içsel kontrol bireyin, olayların dış etkenler tarafından şekillenmesinden ziyade kendi 
davranışları sonucu şekillendiğine inanmasıdır (Mueller ve Thomas, 2001:52).  
Başarma ihtiyacı: Kişinin, olayları kendi sorumluluk ve kararları ile olumlu neticelere 
ulaştığını görmesi ve tatmin olmak istemesidir. Bu konuda başarma ihtiyacını girişimcilik 
davranışlarını etkileyen önemli bir faktör olarak savunmuştur (Mc Clelland, 1961:16).     
Yaratıcılık: Girişimciliğin değişik süreç ve periyotlarında yeni fikir ve tekniklerin 
oluşumunda bilgi, yaratıcılık ve girişimcilik faktörlerini ilişkilendirmiş ve bilginin soyuttan 
somut hale geçmesinde yaratıcılığın anahtar faktör olduğunu ileri sürmüştür. 
Yenilikçilik: Yenilikçilik kavram olarak hem bir süreci hem de bir sonucu anlatır. 
Yenilikçilik, süreç olarak bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da 
geliştirilmiş bir imalat ve dağıtım yöntemine veya yeni bir toplumsal hizmet yöntemine 
dönüştürmeyi ifade eder (Emine  Başar ve diğerleri, 2013, s14). 
Belirsizliğe tolerans: Belirsiz bir durum, kişinin yeterli bilgiye sahip olmadığından veya 
kategorize edilmemiş olay şeklinde tanımlanmaktadır. Belirsizliğe tolerans ise kişinin bu 
durumu kendi lehine çevirebilecek şekilde olumlu cevap verebilme yeteneği olarak 
tanımlanır.  
Bağımsızlık: Bağımsızlık, kişinin kendi kendine iş yapabilme yeteneği olarak adlandırılır. 
Bu yeteneği ön planda olan kişiler bağımlı statüler altında çalışma yerine kendi işinin 
patronu olma yönünde eğilim gösterirler.  
Beşeri ilişki: Girişimcilikte kişilerarası iletişim son derece önemlidir. Bazen bir kamu 
görevlisi, bazen beraber çalışacağınız iş arkadaşlarınız, bazen müşterileriniz, bazen 
tedarikçilerinizle sürekli bir iletişim içerisinde olmanız gerekmektedir. Bu nedenle 
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kişilerarasında kurulan olumlu iletişim beraberinde uyum içerisinde çalışabilme ortamını 
sağlayarak girişimciyi veya girişimciliği olumlu yönde etkilemektedir. Sonuç olarak 
girişimci insan ilişkileri yüksek kişiler olmalıdır. 
 
GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA 
Araştırmanın Amacı ve Yöntemi                            

Araştırmanın amacı önlisans düzeyinde eğitim alan öğrencilerin girişimcilik 
eğilimlerini belirlemek ve bu eğilimi bulmamıza yardımcı olan önemli girişimcilik 
özelliklerini demografik ya da eğitim aldıkları programların nasıl bir etkisi olduğunu 
ölçmek ve karşılaştırma yapmaktır. Bunun için önlisans düzeyinde eğitim vermekte olan 
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksek Okulunda 
çeşitli programlarda okuyan öğrencilere yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. Bu 
çalışmada oluşturulan anketteki sorular daha önceki çalışmalarda da kullanılmış ve 
sorulardan yararlanılarak yeni bir anket formu oluşturulmuştur. Sorular kendi aralarında 
girişimciliği belirleyen sekiz temel özelliğe yönelik olarak her özelliği ortaya çıkarmak için 
beşer sorudan olmak üzere toplam 40 sorudan oluşmaktadır. Öğrencilere bu soru 
ifadelerine 5’li likert tipi cevaplama yöntemleri ile ölçülmüştür. Soruların ilk bölümün de 
demografik sorular sorulmuştur. Elde edilen verilerin güvenilirlik analizi ile beraber SPSS 
programı kullanılarak gerekli analizler yapılmıştır. 

 
ARAŞTIRMANIN BULGULARI  
Güvenirlik Analizi 

Bu çalışmada güvenilirlik analizi, iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada 
tüm girişimcilik özellikleri topluca güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur. Tüm özellikler 
için, araştırmanın güvenilirliği Alpha 0,877 ile %80 üzeri sonuç vermektedir. Araştırmanın 
güvenilirlik sonuçlarının % 60‘ın üzerinde olması, ölçeğin yeterli güvenirlik düzeyine 
sahip olduğunu ve toplum taramalarında kullanılabileceğini; % 80’in üzerinde olması, 
yüksek güvenirlik düzeyine sahip olduğunu ve toplum taramalarının yanında bilimsel 
yargıların oluşturulmasında güvenle uygulanabileceğini göstermektedir. Bu durumda ölçek 
yüksek güvenirlik düzeyine sahiptir ve bilimsel çalışmalar ve toplumsal taramalarda 
güvenle kullanılabilmektedir.  

Girişimcilik özelliklerini ölçmeye yönelik 8 temel karakterin ayrı ayrı güvenilirlik 
analizi sonuçları ayrıca tabloda belirtilmiştir (Tablo1). Girişimcilik özelliklerinden, 
belirsizliğe tolerans, bağımsızlık ihtiyacı ve risk alma yönünden, Alpha'nın % 60 'altında 
olduğu, diğer özellikler yönünden % 60'ın üzerinde olduğu tablodan görülmektedir. 

 
Tablo1:Girişimci Özellikleri Açısından Güvenilirlik Analizi. 

Girişimci Kişisel Özellikler Cronbach’s 
Alpha N = soru sayısı 

Tüm Girişimcilik Özellikleri 0,877 8 
Belirsizliğe Tolerans 0,387 5 
Bağımsızlık İhtiyacı 0,548 5 

Risk Alma 0,505 5 
Yenilikçilik 0,719 5 

Başarma İhtiyacı 0,673 5 
İnsanlar ile İlişki 0,745 5 

İçsel Kontrol 0,652 5 
Yaratıcılık 0,740 5 
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Tüm girişimcilik özellikleri bakımından incelendiğinde; 

H0: Ölçeği oluşturan sorular toplanabilir özellikte değildir. 
H1: Ölçeği oluşturan sorular toplanabilir özelliktedir. 

Toplanabilirlik için Tukey testiyle ANOVA sonuçlarına göre F test istatistiği değeri 
87,737 ve p değeri de 0,000 çıkmıştır. Buna göre p < 0,001 olduğu için H1 hipotezi kabul 
edilemez. Dolayısıyla ölçeği oluşturan sorular toplanabilir özelliktedir. Ölçeği oluşturan 
sorular homojen ve birbirleri ile ilişkili sorulardır. Bu açıdan içerdikleri seçenekler ve 
puanlama bakımından likert tipi toplanabilir bir ölçektir. 

 
H0: Ölçek etkin değildir 
H1: Ölçek etkindir. 

Ölçek, “Samsun Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 
girişimcilik potansiyelleri” için yapılan ölçmede, Hotelling’s T2 testinde (F=23,518) 
p=0,000 < 0,001 olduğundan H0 ret edilir ve bu durumda etkin bir ölçektir, yorumu 
yapılabilir. Ölçek, homojen yapıda sorulardan oluşan güçlü ve özgün bir ölçek olarak 
kabul edilebilir. Güvenirlik analizi uygulamaları bakımından ölçek tasarımı (modeli) 
uygun yapıdadır.  

Ölçek, Inter Class Corelation (ICC) kriterine göre değerlendirildiğinde, hem ölçek 
yarımlarının varyansları hem de toplam varyans birbirleri ile benzerlik göstermektedir. Bu 
açıdan ölçek sorularının sıralanışı ve yapı özellikleri bakımından geçerli ve güvenilir bir 
ölçektir. Hem tek tek sorular bakımından (p=0,000 < 0,001) tutarlı hem de otalama ölçüler 
bakımından (p=0,000 < 0,001) güvenilir yapı geçerliliğine sahiptir. 

  
Örneklemin Demografik Yapısı 

Araştırma için belirlenen örneklem araştırmanın ihtiyacına uygun olarak Samsun 
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu’nun 4 ayrı bölümünden seçilen 
öğrencilerden oluşmuştur. Bu bölümler, Muhasebe, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar 
programcılığı ve Çağrı Merkezi bölümleridir. Örneklem seçiminde grupların birbirinden 
farklı eğitim almış öğrenciler olmasına dikkat edilmiştir. Bu düzeyde, öğrencilerin kendi 
işlerini kurmaya ilişkin olarak ileriye dönük öngörülerde bulunmaya başlayacağı 
varsayılmıştır. Seçilen örneklemin yapısı grupların girişimcilik eğilimleri arasındaki 
farklılığı gösterebilecek değişiklikler içermektedir. Ayrıca, katılımcıların demografik 
özellikleri, demografik yapının daha iyi görülebilmesi açısından tablolaştırılmıştır (Tablo 
2). Tablo2.'de görüldüğü gibi örneklemi oluşturan öğrencilerin % 48,4’ü erkek, % 51,6‘sı 
bayandır. Öğrencilerin % 36,4’ü Muhasebe, % 24,4’ü Bankacılık ve Sigortacılık, % 26,7’si 
Bilgisayar Programcılığı ve % 12,4’ü de Çağrı Merkezi bölümünde öğrenim görmektedir. 
Ailelerin gelir düzeyine bakıldığında, katılımcıların ailelerinin % 19,8'inin 1000 TL ve altı, 
% 31,8'inin 1000-1500 TL, % 28,3'ünün 1500-2000 TL arasında, % 8,5'inin 2000-2500 TL 
arasında ve % 11,6’sının da 2500 TL'den fazla gelire sahip olduğu görülmektedir. Bu 
sonuçlardan kesin yargılara ulaşmak mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, demografik 
değişkenler üzerinde ileriki bölümlerde istatistiksel analizler yapılmıştır. 

 
Tablo 2: Örneklemin Demografik Yapısı. 
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Kişi Sayısı: 261  
 
Cinsiyet: %48,4 Erkek, %51,6 Bayan 
 
Kardeş Sayısı 
 
% 2,3 Tek Çocuk 
% 28,3 İki Çocuk 
% 38,4 Üç Çocuk 
% 19,8 Dört Çocuk 
% 11,2 Beş Çocuk ve Fazla 
 
Bölüm 
 
% 36,4 Muhasebe 
% 24,4 Bankacılık ve Sigortacılık 
% 26,7 Bilgisayar programcılığı 
% 12,4 Çağrı Merkezi 
 

Gelir Seviyesi 
 
% 19,8 1000 TL ve altı 
% 31,8 1000-1500 TL  
% 28,3 1500-2000 TL 
% 8,5   2000-2500 TL 
% 11,6 2500 TL ve üzeri 
 
Baba Mesleği 
 
% 23,6 İşçi 
% 6,6   Memur 
% 18,2 İş adamı-Esnaf 
% 14,3 Çiftçi 
% 37,2 Diğer 
 
 

 
 Girişimci Özellikleri Yönünden Tüm Örneklemin Değerlendirilmesi 

Tüm örnekleme ilişkin girişimcilik özellikleri düzeyinin sonuçları aşağıdaki tabloda 
(Tablo3.) verilmiştir. Bu tabloda, başarma ihtiyacı, risk alma, yenilikçilik, yaratıcılık 
yönünden tüm örneklemin ortalamasının yüksek olduğu; beklenmedik olaylara tolerans 
özelliği yönünden ise, ortalamanın düşük olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar, üniversitenin 
genelini yansıtması açısından önemlidir. Sonraki bölümlerde, bu sonuçlar fakülte 
bazındaki sonuçlarla karşılaştırılacaktır. 

Tablo 3: Meslek Yüksek Okulu Örnekleminin Girişimci Kişilik Özellikleri Bakımından 
Değerlendirilmesi (n= 258) (En az 1, en çok 5 olacak şekilde değerlendirilmiştir). 

Girişimci Kişilik Özellikleri Ortalama(M) Standart Sapma(SD) 
Belirsizliğe Tolerans 3,1372 0,978088 
Bağımsızlık İhtiyacı 3,59842 1,271104 
Risk Alma 3,54498 1,190712 
Yenilikçilik 3,95348 0,934526 
Başarma İhtiyacı 3,98062 1,023244 
İnsan ile İlişki 3,96666 0,95973 
İçsel Kontrol 4,0341 1,046488 
Yaratıcılık 4,07442 0,906174 
Ortalamalar 3,786235 1,038758 
 
Bölümlerin Girişimcilik Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması 

Bu çalışmanın amaçlarından birisi de, farklı bölümlerdeki öğrencilerin girişimcilik 
eğilimleri yönünden aralarında bir fark olup olmadığını, araştırmaktır. Bu karşılaştırmayı 
yapmak için bölüm örneklemlerinin girişimci kişilik özelliklerine yönelik sorulara verilen 
cevapların ortalama ve standart sapmaları, Tablo 4’de verilmiştir. Bu tablo ile bir kısım 
sonuçlara ulaşmak mümkün olmuştur. Örneğin, tabloda görüldüğü üzere Çağrı Merkezi 
grubu girişimcilik özellikleri açısından ortalaması meslek yüksekokulu ortalaması olan 
3,79‘dan yüksek ortalama göstermektedir. Diğerlerinin ortalamaları ise meslek 
yüksekokulu ortalamasına çok yakındır. Çağrı Merkezi grubu, diğer gruplara göre daha 
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yüksek ortalama (3,9149) gösterir. Standart sapmalar açısından değerlendirildiğinde 
Bankacılık ve Sigortacılık grubunun en küçük standart sapmaya sahip olduğu 
gözlemlenmektedir. Bölüm düzeyindeki katılımcıların beklenmedik olaylara karşı tolerans 
düzeylerinin ölçüm sonuçları, diğer durumlara göre düşük ortalamalı bir benzerlik 
içermektedir. Bu duruma karşın, içsel kontrol, insan ile ilişki, yenilikçilik ve başarma 
ihtiyacı daha yüksek ortalamalı bir tablo sergilemektedir. 

Tablo 4: Fakülte Örneklemlerinin Girişimcilik Özellikleri Yönünden ortalama (ort.) ve Standart 
Sapmaları (S.S.) Karşılaştırılması (En az 1, en çok 5 olacak şekilde değerlendirilmiştir). 

BÖLÜMLER Muhasebe Bankacılık ve 
Sigortacılık 

Bilgisayar 
programcılığı 

Çağrı 
Merkezi 

GİRİŞİMCİLİK 
ÖZELLİKLERİ 

Or
t S.S. Ort S.S. Ort S.S. Or

t 
S.S

. 
Belirsizliğe 
Tolerans 

3,06 1,25 3,11 1,23 3,14 1,21 3,38 1,23 

Bağımsızlık 
İhtiyacı 

3,57 1,26 3,54 1,27 3,62 1,25 3,70 1,33 

Risk Alma 3,58 1,16 3,37 
 

1,20 
 

3,64 
 

1,17 
 

3,56 
 

1,20 
 

Yenilikçilik 3,96 
 

0,88 
 

4,01 
 

0,86 
 

3,85 
 

0,99 
 

4,01 
 

1,04 
 

Başarma İhtiyacı 3,93 
 

0,97 
 

4,12 
 

0,95 
 

3,89 
 

1,11 
 

4,01 
 

1,00 
 

İnsan ile İlişki 4,01 
 

0,89 
 

3,94 
 

0,89 
 

3,86 
 

1,04 
 

4,11 
 

1,02 
 

İçsel Kontrol 4,04 
 

1,03 
 

4,04 
 

1,01 
 

3,93 
 

1,09 
 

4,20 
 

1,02 
 

Yaratıcılık 4,14 
 

0,87 
 

3,95 
 

0,90 
 

3,97 
 

0,93 
 

4,31 
 

0,83 
 

Ortalamalar 3,78 
 

1,04 
 

3,76 
 

1,04 
 

3,74 
 

1,10 
 

3,91 
 

1,08 
 

 
Bölümler arasında girişimcilik özellikleri bakımından bir karşılaştırma yapıldığında 

başarma ihtiyacı düzeyi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü örnekleminde yüksek; risk alma 
düzeyi Bilgisayar programcılığı bölümü örnekleminde yüksek; belirsizliğe tolerans, 
bağımsızlık ihtiyacı, yenilikçilik, insan ile ilişki, içsel kontrol ve yaratıcılık Çağrı Hizmetleri 
grubu yüksek bir ortalama sergilemektedir. Muhasebe bölümü örnekleminin ise herhangi bir 
özellik yönünden üstünlüğü görülmemektedir.  

Farklı bölümlerin girişimcilik özellikleri bakımından aralarında farklılık olup 
olmadığını test etmek için ilk olarak araştırma hipotezi kurulmuştur. Sonraki aşamada test 
istatistiği olarak her bir özelliğe göre ayrı ayrı Varyans Analizi (ANOVA) testi kullanılmıştır. 
Yapılan analiz sonucunda ANOVA tablosundan p olasılık değeri ile  değeri 
karşılaştırılarak karar verilmiştir. Eğer p değeri  değerinden küçük ise H0 hipotezi kabul 
edilemez ya da H1 hipotezi kabul edilir. Eğer p değeri  değerinden büyük ise H0 hipotezi 
kabul edilir.  

Her bir girişimcilik özelliğine göre ayrı ayrı hipotezler oluşturulmuştur. 

H0: İlgili bölümün (Muhasebe, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı ve Çağrı 
Hizmetleri bölümleri) öğrencilerinin Girişimciliğin ilgili özelliğinin eğilimleri arasında, 
farklılık yoktur. 
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H1: İlgili bölümün (Muhasebe, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı ve Çağrı 
Hizmetleri bölümleri) öğrencilerin Girişimciliğin ilgili özelliğinin eğilimleri arasında, farklılık 
vardır. 

Tablo 5: Farklı Bölümlerin Girişimcilik Özelliklerine göre Karşılaştırılması 

GİRİŞİMCİLİK 
ÖZELLİKLERİ 

SPSS 
SONUCUNA 

GÖRE 
P DEĞERİ 

KARŞILAŞTIRMA 
(  KARAR 

Risk Alma 0,038 0,038<0,05 H0 Hipotezi kabul edilemez. 
İçsel Kontrol 0,093 0,093>0,05 H0 Hipotezi kabul edilir. 
Başarma İhtiyacı 0,033 0,033<0,05 H0 Hipotezi kabul edilemez. 
Yaratıcılık 0,000 0,000<0,05 H0 Hipotezi kabul edilemez. 
Yenilikçilik 0,143 0,143>0,05 H0 Hipotezi kabul edilir. 
Belirsizliğe Tolerans 0,087 0,087>0,05 H0 Hipotezi kabul edilir. 
Bağımsızlık 0,599 0,599>0,05 H0 Hipotezi kabul edilir. 
İnsan İlişkileri 0,051 0,051>0,05 H0 Hipotezi kabul edilir. 

 
İlgili girişimcilik özelliği için eğer H0 hipotezi kabul edilemez ise Bölümler arasında 

girişimcilik özellikleri bakımından farklılıklar olduğunu belirtmektedir. Bu farklılığın hangi 
bölümler arasında olduğu anlayabilmek için homojenliğine bakılarak çoklu Karşılaştırma 
testleri uygulanarak hangi bölümlerin farklılık gösterdiği belirlenir.  

 
Her bir girişimcilik özelliği için ayrı ayrı homojen olup olmadığını belirten hipotezler 

kurulmuş ve Levene test istatistiği ile sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan test sonuçları Tablo 
6’da belirtilmiştir.  

 
Tablo 6: Homojenlik Testi karşılaştırması 

GİRİŞİMCİLİK 
ÖZELLİKLERİ 

Levene test 
istatistiği p değeri 

KARŞILAŞTIRMA 
(  KARAR 

Risk Alma 0,104 0,104>0,05 H0 Hipotezi kabul edilir. 
İçsel Kontrol 0,736 0,736>0,05 H0 Hipotezi kabul edilir. 

Başarma İhtiyacı 0,078 0,078>0,05 H0 Hipotezi kabul edilir. 
Yaratıcılık 0,653 0,653>0,05 H0 Hipotezi kabul edilir. 

Yenilikçilik 0,003 0,003<0,05 H0 Hipotezi kabul edilemez. 
Belirsizliğe Torelans 0,033 0,033>0,05 H0 Hipotezi kabul edilemez. 

Bağımsızlık 0,590 0,590>0,05 H0 Hipotezi kabul edilir. 
İnsan İlişkileri 0,003 0,003<0,05 H0 Hipotezi kabul edilemez. 

Test sonuçlarına göre ilgili özelliğe ait verilerin homojen olması ve Anova testi 
sonucunda H0 hipotezinin kabul edildiği durumda ikili karşılaştırma testi olan Tukey testi 
sonucuna bakılarak hangi iki bölüm arasında farklılıklar olduğu tespit edilir. Anova testine 
göre H0 hipotezinin kabul edildiği girişimcilik özellikleri ve hangi bölümde farklılıklar 
gösterildiği Tablo 7’de verilmiştir. 
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Tablo7: Girişimcilik Özelliklerine göre hangi bölümler arasında farklılıklar var? 
Anova Test İstatistiğine 

Göre H0 Hipotezinin Kabul 
Edilen Girişimcilik Özelliği 

Farklılık Gösteren Bölümler 

Risk Alma Bankacılık ve Bilgisayar Programcılığı bölümleri 
Başarma İhtiyacı Bankacılık ve Bilgisayar Programcılığı bölümleri 

Yaratıcılık 
Muhasebe ile Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 

Çağrı Merkezi ile Bankacılık ve Sigortacılık Bölümleri 
Çağrı Merkezi ile Bilgisayar Programcılığı Bölümleri 

Girişimcilik özelliklerine göre her bir bölüm ANOVA testi ile karşılaştırılarak 
aralarında farklılıklar olup olmadığına karar verilmiştir. Özelliklere göre farklılık gösteren 
bölümleri tespit etmek için Homojen olup olmadıklarına bakılarak Tukey Testi ile karar 
verildi. Sonuç olarak Risk alma özelliğinde Bankacılık ve Bilgisayar Programcılığı 
Bölümleri arasında, Başarma İhtiyacı özelliğinde Bankacılık ve bilgisayar Programcılığı 
bölümleri arasında ve Yaratıcılık özelliği bakımından Muhasebe ile Bankacılık ve 
Sigortacılık Programı arasında ve yine yaratıcılık özelliği bakımından Çağrı Hizmeti 
Merkezi ile Bankacılık ve Sigortacılık Programları arasında farklılıklar olduğu ortaya 
çıkmıştır. 

 
SONUÇ 

Her geçen gün önemini hızlı bir şekilde artıran girişimcilik ülkelerin ekonomik, 
sosyal, teknolojik ve hukuki yapılarını da olumlu bir şekilde etkilemektedir. Karşılarına 
çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendiren ve her türlü riski alabilen bireyler bunu kendini 
ispatlama, başarma ihtiyacı, topluma ya da yaşadığı bölgeye daha fazla getiri sağlama gibi 
düşünceler ile yapabilirler.  

Ağırlıklı olarak serbest piyasa ekonomisinin hâkim olduğu ülkemizde, küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin ekonomik kalkınmada önemi büyüktür. Bu sebeple iki yıllık ön 
lisans eğitimini başarıyla tamamlayacak bireylerin girişimciliği hem teorik olarak hem de 
uygulama yönünden bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bu bili ve beceriye sahip 
öğrencilerin mezun oldukların da iş kurma eğilimleri yükselerek kurulan yeni işlerde 
çalışma potansiyeline sahip gençlere istihdam olanakları sağlayacaklardır. Böylece 
yaşanılan bölge ya da ülkedeki gelir eşitsizliğinin giderilmesi anlamında sağlıklı, düzenli 
ve sürekli bir gelire sahip bireylerin sayısı hızla artarak devletin de bu anlamda üzerindeki 
yükün hafiflemesi sağlanacaktır. İş sahibi insanların nüfus içerisindeki payı genişledikçe 
ülkenin gelişmişlik indeksi olan gini katsayısı da düşecek ve önce bireyin kendisinde 
başlayan huzur ve mutluluk sonra sırasıyla bakmakla yükümlü olduğu insanlara, çevresine, 
ait olduğu gruba ve geniş anlamda tüm topluma yansıyacaktır.  

Çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba Ticaret Borsası Meslek 
Yüksekokulu Bilgisayar programcılığı, Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları, Bankacılık Ve 
Sigortacılık Ve Çağrı Merkezi ve Hizmetleri olmak üzere dört ayrı ön lisans programında 
eğitim alan ikinci sınıf öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini ölçmeye yöneliktir. 
Çalışmada, sekiz ayrı girişimcilik özelliklerini belirlemek için her girişimcilik özelliği ile 
ilgili 5 sorudan oluşan toplam kırk soru sorulmuştur. Öğrencilerin bu sorulara verdikleri 
cevaplar demografik özelliklerine ve okudukları programlara göre karşılaştırılmıştır. Anket 
örneklem sayısı olan 258 öğrenciye uygulanmış ve elde edilen verilerin gerekli SPSS 
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programı ile analizi yapılmıştır. Sonuçlara bakıldığında ilk belirgin bulgu öğrencilerin tüm 
girişimcilik özellikleri düzeylerinin ortalamasının 3,78 olduğu yani örneklem ortalamasına 
göre öğrencilerin girişimci özelliklerine göre yüksek sayılabilecek bir girişimcilik 
eğiliminin olduğu görülmektedir. Programlar arası karşılaştırma yapıldığında ise 
bankacılık ve sigortacılık, bilgisayar programcılığı ve muhasebe ve vergi uygulamaları 
programları öğrencilerinin ortalamaya yakın bir eğilim sergilediği ancak çağrı merkezi ve 
hizmetleri programı öğrencilerinin 3,92 gibi bir ortalama ile diğer programlardan daha 
yüksek bir girişimci özelliklerine sahip oldukları belirlenmiştir. Meslek Yüksekokulunda 
okuyan öğrencilerin geleceğe yönelik beklentilerinin olumlu olduğunu bu çerçevede 
girişimcilik özelliklerine sahip olduğu kanısına varılabilir. 

Girişimcilik özelliklerine göre tek tek bakıldığında risk alma, başarma ihtiyacı ve 
yaratıcılık yönünden hipotezlerin reddedildiği yani programlar arasında öğrencilerin bu üç 
özellik düzeyleri arasında, farklılığın olduğu görülmüştür. Bu farklılıklar tek tek 
incelendiğinde risk alma özelliğinin bilgisayar programcılığı öğrencilerinde diğer 
programlara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Başarma ihtiyacı özelliğinin yüksek 
olduğu öğrenci grubu olarak çağrı merkezi ve hizmetleri programı ile banka ve sigortacılık 
programı öğrencileri, yaratıcılık özelliklerine göre ise çağrı merkezi ve hizmetleri ile 
bankacılık ve sigortacılık öğrencilerinde diğer öğrencilere göre yüksek olduğu 
görülmüştür. Yenilikçilik, bağımsızlık, belirsizliğe karşı tolerans, insan ilişkileri ve içsel 
kontrol özellik düzeylerinde ise hipotezlerin kabul edildiği yani herhangi bir farklılığın 
olmadığı gözlemlenmiştir. Öğrencilerin farklılık göstermediği girişimcilik özellikleri 
bakımından fikir ayrılığı yaşamadığı bu özelliklere sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Sonuç olarak bu çalışmada ön lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin 
belirlenerek, girişimcilik potansiyeli olan öğrencilere hem akademik anlamda hem de bu 
potansiyellerini kullanmaları bakımından katkı sağlamak hedeflenmiştir. Meslek Yüksek 
Okulu’nda okuyan her bireyin, girişimcilik özelliklerine ve girişimcilik eğilimine yüksek 
denilebilecek bir oranda sahip oldukları görülmüştür. Öğrencilerin bu potansiyellerini 
açığa çıkarabilmek için ise başta devletin gerekli destek, hibe, teşvik, bilgilendirme gibi 
sübvansiyonlarla ve üniversiteler ile işbirliği içerisinde olmaları ve daha çok öğrenciye bu 
konuda gerekli eğitimlerin verilmesi konusunda yardımcı olması gerekmektedir. Biz 
akademisyenlerin ise teorik ders ve bilgilerin yanı sıra gerçek hayata uygulamaya nasıl 
geçirebilecekleri konusunda gerekli desteği sağlamamız gerekmektedir. Böylece yeni iş 
fikirleri, başarılı öyküler, iş olanakları, daha fazla bilgi transferi, daha yenilikçi, daha 
kendine güvenen bireyler yetişecektir. Böylece başarmak için gayret gösteren bir toplumun 
meydana gelmesi yani girişimci bir toplumun oluşturulması sağlanarak küresel dünyada 
karşısına çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek rekabet ortamında önde olmamızı 
sağlayacak bireylerin oluşmasına katkı sağlayacaktır.  
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MUHİBBİ DİVANI'NDA MİTOLOJİK VE EFSANEVİ KAHRAMANLAR 
                                             

Gülistan EKMEKÇİ* 
 
Öz 
Mitolojik öğeler altı yüzyıl devam eden Divan edebiyatını besleyen ana kaynaklardan birisidir. Özellikle İran 
mitolojisinden yararlanan şairlerimiz zengin ifade gücüne ulaşmışlardır. İran mitolojisinde geçen ünlü 
padişahlara, savaşçılara ve pehlivanlara telmihte bulunarak anlatımlarını güçlendirmişlerdir. Divan şairlerinin 
mitolojik ve efsanevi kahramanları kullanımlarını örneklemek için bu çalışmayı yapma gereği duyduk. Bu 
çalışmamızı yaparken Osmanlı Tarihi‟nde uzun süren, parlak saltanatıyla iz bırakan Muhibbi‟nin, divanındaki 
mitolojik ve tarihi şahsiyetleri hangi amaçlarla kullandığını tespit ettik. Muhibbi divanı‟ndaki bütün beyitleri 
inceleyerek, konuyu en güzel örnekleyen beyitleri seçtik. Muhibbi, aşkının büyüklüğünü ifade etmek için Leyla 
ile Mecnun, Süheyl ile Nevbahar, Ferhat ile Şirin, Vamık ile Azra aşkıyla kıyasta bulunduğunu tespit ettik. 
Böylelikle şairin, şiirinin anlam gücünü mitolojik kahramanlarla güçlendirdiğini tespit ettik. Dünyanın 
geçiciliğini ifade etmek için Dârâ, Keykubad ve Keyhüsrev, Feridun‟dan eser kalmadığını belirttiğini tespit ettik. 
İnsanoğlunun zamana yenik düşeceğini daha iyi ifade etmek için Rüstem, Neriman ve Zâl‟dan örnekler verdiğini 
tespit ettik. Çalışmamızda bu kullanımların örneklerine yer verdik. Muhibbi divanı, mitolojik ve efsanevi, tarihi 
unsurlar bakımından zengin bir kullanıma sahiptir. 
  
Anahtar kelimeler: Muhibbi Divanı,  Mitoloji, Efsanevi kahramanlar,  Divan edebiyatı,  İran mitolojisi. 
  

 
MYTHOLOGICAL AND LEGENDARY HEREOS MUHİBBİ'S DİVAN 

 
Abstract 
Mythological elements have been one of the main sources nourishing six hundred years of Divan literature. 
Especially, the poets making use of Iranian mythology have reached a rich power of expression. They have 
strengthened their manner of telling by referring to famous sultans and warriors of Iranian mythology. We regard 
conducting this study to illustrate Divan poets‟ use of mythological and legendary elements. While conducting 
this study, we have determined Muhibbi‟s, who left his mark on Ottoman history with his long-lasting and bright 
sultanate purposes for using mythological and historical figures . By examining all couplets  in Muhibbi‟s Divan, 
we chose the best exemplars of the topic. We have determined that he compares his love with those of Layla and 
Majnun, Suheyl and Nevbahar, Ferhat and Shirin and Vamık and Azra to express the greatness of his love. 
Hereby, we have found out  that the poet strengthens the meaning of his poesy with mythological elements. We 
have determined that he states nothing remains from Dara, Kayqubad, Kay Khusrew and Fereydoon to show the 
ephemerality of life. We have found out he gives examples from Rostam, Narima and Zal to indicate that 
humankind will be defeated by time. We have given place to the examples of these usages in our study. 
Muhibbi‟s poetry has a rich usage in terms of mythological, legendary and historical elements.  
 
Keywords: Muhibbi‟s Divan, Mythology, Legendary heroes, Divan literature, Iranian mythology1 
 
 

GİRİŞ 

Türk edebiyatında büyük bir gelenek teşkil eden Divân şiiri, çok köklü ve güçlü edebi 
hususiyetlerle varlık sahasını yıllarca diri tutmuş ve çok zengin bir kültür öğesi olarak 
zikredilmiştir. “Divan edebiyatında gelenek, şiirin şekli yönünü değişmez ve dışına çıkılmaz 
surette tespit ettiği gibi muhtevayı da belirli bir daire içinde sınırlandırmıştır. Her şairin 
gelenekçe belirlenmiş ve mutlaka seçip kabul etmek mecburiyetinde olduğu önceden hazır 

                                                            
* Arş. Gör., Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk İslam Edebiyatı. 
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konu ve duygular, yerlerine başkalarının konulamayacağı motiflerle sabitleşmiş bir imaj 
sistemi vardır” (Akün, 2013: 123). 

Mit kavramının kesin bir tanımı yapılamamakla birlikte daha çok bu kavramın neleri içine 
aldığı üzerinde durulmuştur. Nimet Yıldırım, “mit” kavramının kapsamı ve tanımıyla ilgili 
şunları belirtir: Eski çağlarda yaşamış insanların doğa olaylarına, sosyal ilişkilere ve dinsel 
inanışlara bakış açılarının yorumlanışı olarak nitelenen mitolojinin konusu ilkel insanlar ve 
insanüstü varlıkların başından geçen masalsı olaylardır. Her ulusun mitolojisi o ulusun 
tarihini, efsanelerini, destanlarını ve kahramanlık öykülerini, tanrılarını ve inanç sistemlerini, 
masallarını ve söylencelerini barındırır. Mitoloji, hayali bir anlatım içine hayallerde yer etmiş 
yarı tanrılar ve kahramanların hikâyelerini de katan ve ilk çağlara, daha doğrusu arkaik bir 
zaman türüne, tarihsel zaman ötesindeki başlangıç zamanına dayanan bir öykü anlatım 
biçimidir (Yıldırım, 2008: 11). 

Divan edebiyatının kaynakları arasında İslam kültürünün bilim dalları, İslam tarihi, İran 
mitolojisi, Türk tarihi ve milli kültür unsurları önemli yer tutar (Mengi, 2012: 23). Divanlar, 
mesneviler, şiir mecmuaları ve mensur eserler Divan edebiyatının birinci dereceden 
kaynaklarıdır. Edebiyat bilgi ve teorisiyle ilgili eserler, biyografik eserler, ansiklopediler, 
kavram ve terim ansiklopedileri, sözlükleri, sözlükler, edebiyat tarihleri, antolojiler ve 
kataloglar da bu edebiyatın önemli kaynaklarındandır (Horata, 2009: 17-50). İslâm‟ın 
yayılması pek çok toplumun, kültürel yapısını önemli ölçüde etkiler. Hiç şüphesiz bu 
etkilenmenin en fazla olduğu toplumların başında Türkler ve İranlılar gelir. İranlılar 
İslamiyet‟i tanıdıktan sonra İslâm etkisindeki Farsçayla yeni bir edebiyat oluştururlar. Fars 
edebiyatının oluşturduğu ürünlerden Türkler büyük ölçüde etkilenirler. Ve başlangıçta Fars 
edebiyatından da etkilenerek gelişen Divan edebiyatı, zamanla Türklerin mükemmel ve 
orijinal eserler verdiği bir edebiyat halini alır. Bu bağlamda Fars edebiyatını besleyen temel 
kaynaklar Türk edebiyatını da besleyen temel kaynaklar olur. Böylelikle Fars edebiyatını 
besleyen mitolojik kişiler, olaylar, efsaneler, söylentiler Eski Türk Edebiyatı‟nın önemli 
kaynakları haline gelir. Doğu kültürüne ait kimi mitolojik ögeler, imgesel değerleriyle, her 
devir Türk şiirine kaynak teşkil eder (Şişman ve Kuzubaş, 2012: 15). 

 Çalışmamızda Muhibbî Dîvânı‟nda bulunan 2799 gazel, 1 elif-nâme, 1 tercî-i bend, 18 
muhammes, 30 murabba, 5 nazım, 51 dörtlük ve 217 beyit taranmış, oluşturularak muhtevaya 
uygun beyitler işlenmiştir. Divân şiirinde mitolojik ve efsanevi kahramanlar ile ilgili beyitler 
incelenmiştir. Söz konusu kahramanların, Muhibbî divânında nasıl ele alındığı tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Mitolojik ve efsanevi kahramanlar ile ilgili birçok kavram ve benzetme söz 
konusu olduğu için birbirine anlam yakınlığı olduğunu düşündüğümüz kavram ve 
benzetmeler gruplandırılmıştır. Çalışmamızda kullandığımız beyitler Prof. Dr. Coşkun Ak 
(1987) tarafından hazırlanan Muhibbî Dîvânı adlı yayından alınmıştır. 
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MUHİBBİ DİVANI’NDA MİTOLOJİK ve EFSANEVİ ŞAHISLAR 

Acem Kaynaklı Şahıslar 

Behram  

Cesaret, kahramanlık ve adaleti yönüyle ön plana çıkan Behram, İran‟ın Sasânîyân 
sülalesinden Yezdgird‟in oğlu olan hükümdardır. Yaban eşeği avına merakı olmasından ötürü 
yaban eşeği anlamına gelen gûr sıfatıyla anılmıştır. Rivayetler, yine yaban eşeği avındayken 
bir çukura düşüp öldüğü yönündedir. Behram sözcüğünün birçok anlamı olmakla beraber 
divan Şairleri tarafında cesareti, kahramanlığı ve adaletiyle ünlü padişah olarak ele alınır ve 
bu doğrultuda çeşitli hayallere konu olur. Ayrıca gûr kelimesinin mezar anlamına 
gelmesinden de istifâde edilerek bu mazmuna dünyanın geçiciliği, zevk u safânın sona ermesi 
gibi anlamlar da yüklenmiştir (Yıldırım, 2008, 142-144). 

Tâc ü taht ü zûr-ı bâzûya Muhibbî bakma gel 

Hîç bilür misin ki şimdi kandedür Bâhrâm-ı Gûr   (s. 147, 374/6) 

Muhibbi, ne taca ne tahta ne de bilek gücüne, iktidara bakma. Hiç bilir misin, meşhur 
pehlivan, Behram-ı Gur şimdi nerededir? 

Muhibbi, Behram-ı Gur sembolünde dünyanın geçiciliğini vurgulamıştır. 

Muhibbî „âkil isen sana örnek 

Bu yitmez mi ne oldı gûr-ı Behram            (s. 574, 1930/7) 

Muhibbi, akıllı isen sana Behram-ı Gur örnek olarak yetmez mi? Muhibbi, Behram-ı gurun 
dünyada olmadığını hatırlatarak, dünyanın hiçbir padişaha kalmadığı gibi kendisine de 
kalmayacağını hatırlatıyor.  

Cemşid (Cem) 

İran‟da hüküm süren Pişdadîyan sülalesinin dördüncü ve en büyük hükümdarı olan Cemşid, 
ilk defa demiri eritip işleyen kişi kabul edilmiştir. Zırh, kılıç ve silahlar yapmış, renkli ipek ve 
pamuklu kumaş kullanmıştır. Dokuma, terzilik ve gemicilik işlerini halka öğretmiştir. Birçok 
madeni keşfedip kullanan Cemşid, kendisi için tıpkı Hz. Süleyman‟ın tahtı gibi havada 
hareket eden değerli taşlarla süslü bir taht yaptırmıştır. Hükümdarlığının üç yüz yılı büyük bir 
refah içinde geçen Cem, Şeytanın da etkisiyle kibre kapılmış ve heykellerini yaptırıp halkı 
kendisine tapınmaya zorlamıştır. Bunun sonucunda cezalandırılmış, tahtı Dahhak‟ın eline 
geçmiştir. Cemşid‟in güçlü bir hükümdar olmasının yanında üzerinde en çok durulan özelliği 
Şarabı bulan kişi olmasıdır. Ayrıca dünyanın dört bir yanını gösterebilen bir kadehe sahip 
olduğu düşünülen Cem, Câm-ı Cem ve Câm-ı cihan-nümâ adı verilen bu kadeh dolayısıyla da 
söz konusu edilmiştir (Yıldırım, 2008, 204-208). Muhibbi, Cem‟in kadehine telmihte bulunur. 
Bazı beyitlerinde de dünyanın geçiciliğini vurgulamak için Cemşid‟i kullanır.  

Minnet itmezse ne gam Cemşîd câmına dilâ 

Şol gedâ meyhâne küncinde tuta meyle hazef    (s. 425, 1373/2) 
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Ey gönül, Cemşid kadehine minnet etmezse dert değil. Şu yoksul meyhane köşesinde çömlek 
tutsun. Muhibbi, Cemşid‟in kadehine minnet etmemek gayretindedir. Bu nedenle meyhane 
köşesinde çömlek tutup, dilenmeye razıdır.  

„Ömr dünyâ gibi çün bî-vefâdur 

Dirîğ itdi buna Cemşîd ü Dârâ                             (s. 48, 24/9) 

Ömür dünya gibi vefasızdır; Cemşid ve Dara buna aman dedi. 

Muhibbi, ömrün de dünya gibi geçici olduğunu ifade etmiştir. Cemşid ve Daraya da bu dünya 
kalmamıştır. 

Cür‟a-i „ışkı Muhibbî çün ezel eyledi nûş 

Çekemez minnetini olursa câm-ı Cemün      (s. 460, 1504/5) 

Muhibbi aşkın içkisinin yudumunu ezelden içti. Cem‟in kadehinin minnetini ölse de çekmez. 
Muhibbi, aşk şarabını bezm-i elestte içtiğini Cem‟in şarap kadehine minnet etmeyeceğini dile 
getirir.  

Dârâ 

Dârâ, divan şiirinde adı en çok geçen Acem hükümdarlarından birisidir. Büyük bir saltanat ve 
şaşaaya malik olması, İskender‟le olan efsânevî savaşları, tac ve tahtıyla dillere destan olmuş 
bir hükümdar olması, hem Acem hem de Türk şiirinde adından çokça bahsedilmesine sebep 
olmuştur. Dârâ, divan şiirinde bir ululuk, azamet ve şaşaa sembolüdür. Genellikle memduh 
övülürken onun üstünlüğünü ifade için kullanılmışsa da bazen de dünya hayatının geçiciliğini 
ve şairlerin istiğna hallerini ifadede zikredildiği olmuştur (Tökel, 2000, s. 155). Muhibbi de 
Dârâ‟nın tacından beyitlerinde söz eder. Bazı beyitlerinde de dünyanın geçiciliğini 
vurgulamak için kullanır.  

Gerekmez efser-i Dârâ yiter çün hâk-i dergâhun 

Yaradan hakkı ol bana hemân tâc-ı sa‟âdetdür      (s. 300, 921/4) 

Dârâ‟nın tacı gerekmez, çünkü dergâhının toprağı yeter. Tanrı hakkı için, o, bana aynen 
mutluluk tacıdır.  

Muhibbi, sevgilinin dergâhının toprağını başına tac eder. Öyle ki bu tac, Dârâ‟nın tacından 
daha kıymetli bir mutluluk tacıdır. 

Getirüpdür nice şehler cihâna 

Kimin Dârâ kimin dârâb idüpdür                             (s. 332, 1033/6) 

Dünyaya nice padişahlar getirerek kimini Dara gibi, kimini perişan etmiştir.  

Muhibbi, dünyanın çok padişahlar gördüğünü bazılarının Dârâ gibi güç ve kuvvet sembolü 
olduğunu; bazılarının ise perişan olduğunu ifade eder.  
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Göreyim hâk-i mezelletde anı hâk ola tîz 

Ayagun tozını kim mülket-i Dârâ‟ya virür             (s. 225, 656/4)  

O ki ayağının tozunu Dârâ ülkesine verir. Onu alçaklık toprağında tez zamanda toprak olmuş 
göreyim.  

Muhibbi, sevgilinin dünya malına olan düşkünlüğünü ayağının tozunu Dârâ mülkine 
vermesiyle sembolize eder. Sevgilinin bu nedenle alçaklık toprağında görmek ister. Çünkü 
dünya malına gönül vermenin sonu zelil olmaktır. 

Efresiyab 

Şahnâme‟de İran ile yaptığı savaşlar nedeniyle geniş yer bulan Turan‟ın en büyük 
hükümdarlarındandır. Kahramanlık ve saltanat sembolü bir kişiliktir. Divan şairleri tarafından 
memdûhun yüceltilmesi gayesiyle bir kıyas unsuru olarak ele alınır. Bazen de dünyanın 
geçiciliği ve boşluğunu anlatmak veya Şairlerin istiğna hallerini ifade için söz konusu edilir 
(Tökel, 2000, s. 159). 

Gönlüm evini yıkdı yağmacı gönlüm ey dost 

Garetde mâhir ancak Efresyâba benzer                  (s. 300, 922/3) 

Ey sevgili, yağmada ustalığı ancak Efresyab‟a benzeyen yağmacı gönlüm, gönlümün evini 
yıktı. 

Muhibbi, gönlü yağmacı Efresiyab‟a benzetir. Gönül bir ülkeye benzetilir, aşk‟tan önce her 
şey yerli yerindedir. Ancak gönül aşka düşünce her şey yerle bir olur, talan olur. Bu nedenle 
şairimiz, yağmacı Efresiyab‟a benzetir, gönlü. 

Feridun 

Pişdadi hanedanının altıncı hükümdarı olan Feridun, beş yüz yıl saltanat sürmüştür. Cemşid‟ 
den sonra İran tahtına geçen Feridun, İran‟ın en büyük mitolojik kahramanıdır. Fars 
edebiyatında güç, zafer ve başarı simgesi olarak bilinen Feridun, torunu hükümdar olunca 
ölür. Büyücülük konusundaki ustalığı ve Dahhak‟ı öldürmek için kullandığı gürzü nedeniyle 
de divan şiirimizde yer edinmiştir  (Yıldırım, 2008:307-309). 

Ser-â-ser „âlemi gezdün tutalım oldun Efridûn 

Bu dehrün pençesin Rüstem olup „âlemde burdun tut  (s. 93, 183/2) 

Tutalım Feridun olup, dünyayı baştanbaşa gezdin. Rüstem olup, âlemde bu dünyanın 
pençesini burduğunu kabul et. 

Muhibbi, Feridun gibi baştanbaşa dünyayı gezip, zafer elde etmesine; Rüstem‟in dünyayı 
yenecek güçte pehlivan olmasına telmihte bulunur. Nihayetinde insan güçten düşüp, âlemi 
terk edecektir. Şair, insanın özünde güçsüz, dünyanın da geçici olduğunu anlatmak ister. 

Sifâl-i köhne tutsa bir kişi meyhâne küncinde 
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Ferîdûn bilse özini „aceb mi câmını Cem hem                (s. 593, 2002/3) 

Bir kişi meyhane köşesinde kırık testi parçasından şarap içtiği zaman kendini Feridun 
kadehini de Cem‟in kadehi bilse acayip olmaz. Muhibbi, meyhane köşesinde kırık testi 
parçasından içki içen bir kişinin hayal dünyasına sığınarak kendini Feridun, kadehini de 
Cem‟in kadehi olarak hayal etse, şaşılmaz.  

Rüstem oldun tutalum yâhûd Ferîdûn-ı cihân 

Kurtulur mısın ecelden kuvvet ile mâl ile                     (s. 720, 2471/3) 

Rüstem veya dünyanın Feridun‟u olduğunu kabul edelim; ecelden güç ya da mal ile 
kurtulabilir misin? 

Muhibbi, Rüstem veya Feridun bile olunsa, güç ve kuvvet ile ölümden kurtulmanın mümkün 
olmadığını ifade ediyor. Dünyanın geçici olduğunu hatırlatır bize, şairimiz. 

Fağfur 

Eskiden Çin hükümdarlarına verilen addır. Yine Çin‟de porselenden yapılan kapkacağa da bu 
ad verilir. Bir rivayete göre Fağfur, Nuh peygamberin torunu olan Eşkan‟ın soyundan gelme 
bir padişahtır (Pala, 1995: 177). Divan edebiyatında kıyas unsuru olarak kullanılır.  

Cihâna şâh olmakdan sana kul olmadur fahrum 

Gerekmez Kayser ü Dârâ olan hakân u fağfûrı             (s. 800, 2766/5) 

Benim gururum, övüncüm, cihana şah olmaktan ziyade sana kul olmaktandır. 

Muhibbi, cihana şah olmaktan ziyade Allah‟a kul olmayı tercih etmektedir. Şairimiz, padişah 
olmayı kul olmaya değişmez. 

Siyavuş  

Rivayetlere göre Siyavuş, babası Kavus‟tan sonra ve Keyhüsrev‟den önce Doğu İran‟da 
egemenlik sürüp eski İran rivayetlerinde İran-Turan savaşları diye bilinen savaşlarda 
öldürülmüş güçlü bir hükümdardır (Yıldırım, 2008:632).  

Sakın aldanma gönül virme bu dünyâya sakın 

Bir eser kaldı mı gör Sâm ile Siyâvuşdan                (s. 638, 2166/3) 

Sakın aldanıp bu dünyaya gönül verme. Gör, Sam ile Siyavuş‟dan bir eser kaldı mı? 

Muhibbi, bu dünyanın kimseye kalmadığını anlamak için Sam ve Siyavuş‟tan eser 
kalmadığını anlatmıştır. Dünyanın geçiciliği vurgulanmıştır.  

Hüsrev (Perviz) 

“İran‟ın meşhur bir padişahı olan Hüsrev, sevgilisi Şirin ile münasebetleri ve Ferhad‟la olan 
rekabeti, ona mukabil arzusuna erişmesi, üzerine bindiği atı, taşıdığı kılıcı, sahip olduğu ikbâl 
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ve iktidar bakımlarından ele alınır.” Hüsrev‟in dikkat çekilen diğer bir özelliği ise şirin‟e 
yaptırmış olduğu Kasr-ı şirin‟dir. Ayrıca divan şairleri “hüsrev” sözcüğünün hükümdar 
anlamından da istifade ederek çeşitli söz oyunları yapmışlardır. 

Virüpdür kûh-ken kûh içre başın 

Leb-i şîrîni emdi şâh Pervîz         (s. 356, 1119/2) 

Dağ delici (Ferhat) dağ içre başını verdi. Şah Perviz, Şirin‟in dudağını emdi. 

Muhibbi, Ferhat ü Şirin aşkına telmihte bulunur. Ferhat, baltayla kafası ikiye bölünür, 
muradına eremez. Ancak Perviz lakaplı Hüsrev‟in muradına nail olmasına telmihte bulunur.  

Taht-ı Keykâvus tâc-ı Husrev‟e meyl itmezüz 

Bendelik çün âsitânunda müyesserdür bana   (s. 54, 46/3) 

Husrev‟in tacına, Keykavus‟un tahtına özenmeyiz. Çünkü ülkende kölelik, benim için daha 
kolaydır, bana nasip olmuştur.  

Muhibbi, padişahların tacında ve tahtında gözü olmadığını sevgiliye kölelik yapmanın onun 
için daha kolay olduğunu ifade eder. Çünkü, saltanat şaşaasının kendisini kulluktan 
uzaklaştıracağını düşünür.  

İskender 

Makedonya Kralı II. Philip‟in oğlu olan İskender‟le ilgili doğu ve batı medeniyetlerinde 
çeşitli anlatılar vardır. İskender, doğu kültüründe üç şekilde geçmektedir: İskender, 
Zülkarneyn ve İskender-i Zülkarneyn. Kur‟ân‟da Kehf süresinde ismi anılan Zülkarneyn ve 
tarihi bir şahsiyet olan Makedonyalı İskender ile ilgili anlatılar hep iç içe geçmiştir. M.Ö. 356 
yılında dünyaya gelen İskender, daha yirmi yaşında iken Makedonya Kralı olmuştur. Genç 
yaşında Aristoteles‟ten dil, edebiyat, siyaset ve felsefe konularında dersler almıştır. İskender 
tahta çıktıktan sonra Pers İmparatorluğu ile hesaplaşma planları yapmış ve kısa süre sonra çok 
kalabalık bir orduyla Pers hükümdarı Dârâ‟ya (Daryuş) saldırıp Persleri mağlup etmiştir. 
Daha sonra Bâbil, Fenike ve başka pek çok şehri zaptetmiştir. Pers‟lerin elindeki Mısır‟ı almış 
ve daha sonra Persepolis gibi şehirlere saldırmıştır. Gittiği yerlerdeki halkın dini ve kültürel 
değerlerine saygılı davranan İskender, yeni yeni şehirler kurup bunlara İskenderiye ismini 
vermiştir. İran, Mısır ve Hindistan‟a seferler düzenleyip ülkesini genişlettikten sonra, 32 
yaşında iken içkili bir eğlencenin ardından ateşli bir hastalığa tutulmuş ve hayatını 
kaybetmiştir. İskender, çok büyük bir kumandan olmasına rağmen ahlaki zaafı, içkiye 
düşkünlüğü ve değişken karakteri yüzünden zalim biri olarak anılır (Firdevsi, 2015: 19-23). 

Vâdi-i gamda Sikender gibi bu dil hastedür 

Çıkmadan cânum meded ey çeşm-i hayvânumuz (s. 374, 1183/4) 

Bu gönül gam vadisinde İskender gibi hastadır. Ey hayat çeşmemiz canımız çıkmadan imdada 
koş.  



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 57          Eylül - Ekim 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 
 
 

 197 

Muhibbi, İskender‟in ab-ı hayatı aramasına telmihte bulunur. Kendisini gam vadisinde hasta 
olduğunu ölmeden ab-ı hayatı yetiştirmesini ister.  

Zâhidâ sanma esâsı yokdur bu „ışkumun 

Şöyle muhkemdür ki bir sedd-i Sikenderdür bana   (s. 67, 89/4) 

Ey sofu, aşkımın aslı temeli yok sanma. Öyle sağlam ki, benim için İskender‟in seddi gibidir. 

Muhibbi, yecuc ve mecuc akınlarına karşı halkın isteği üzerine İskender‟in yaptığı sedde 
telmihte bulunur. Şairimiz, aşkını temelsiz bir yapıya değil, sağlam İskender Seddi‟ ne 
benzetir. 

Aradum hemçün Sikender bulamadum âb-ı hayât 

Beni ser-gerdân iden „ayn-i zülâlündür senün            (s. 452, 1474/3)  

İskender gibi hayat suyunu aradım, bulamadım. Beni başı dönmüş, perişan yapan tatlı 
gözündür.  

Muhibbi, İskender‟in ab-ı hayatı arayıp bulamamasına telmihte bulunur. Sevgilinin 
güzelliğinden başı dönmüş, perişan halde olduğunu ifade eder, şairimiz.  

Keyhüsrev 

Ünlü İran hükümdarlarından Siyavuş‟un oğlu olup şehnâme‟de doğumu, savaşları, tahta 
geçmesi ve Efrasiyab‟la olan mücadelesi geniş bir şekilde yer almaktadır. Övülenin kuvvet ve 
kudretinin yüceltildiği beyitlerde genellikle yer verilir. Şâirler, memdûhu bu yönleriyle 
Keyhüsrev-i sâni olarak adlandırırlar. Bazen de dünyanın geçiciliğinden dem vurulurken 
dünyanın Keyhüsrev‟e bile kalmadığı söylenerek öğütler verilir. 

Efser-i Dârâ‟ya virmez hil‟at-ı Keyhusrev‟e 

Tâc-ı „ışk ile mahabbet hil‟atin Mecnûn giyer          (s. 257, 773/4) 

Dara tacı, Keyhüsrev kaftanı vermez. Aşk tacı ile aşk kaftanını Mecnun giyer.  

Muhibbi, Dara‟nın tacını, Keyhüsrev‟in kaftanı ile padişahlık sembollerine telmihte bulunur. 
Ancak âşık olarak, kaftan ve tac giyinebilir. Aşkın verdiği delillikle hükümdarlık sembollerine 
kavuşur. 

Keykubad 

İran‟ın Keyaniyân sülalesinden olup Key lakabını ilk kullanan hükümdardır. Adaletiyle ön 
plana çıkmıştır. Şehname‟de Zâl tarafından tahta geçirildiği ve Efrasiyab‟ı savaşta yendiği 
belirtilmektedir (Pala, 1995:292). Divan şiirinde genellikle diğer büyük hükümdarlarla birlikte 
övüleni yüceltme amacıyla tasavvurlara konu edilmiştir. 

Ey Muhibbî itme dünyâ fikrini an âhirün 

Kande gitti Husrev ü Cemşîd ü Dârâ Keykubâd  (s. 131, 321/5) 
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Ey Muhibbi, dünyaya bel bağlama ahireti düşün. Husrev, Cemşid, Dara, Keykubad nereye 
gittiler, ne oldular.  

Muhibbi, dünyanın geçiciliğini vurgulamak için tarihte iz bırakmış padişahlardan örnek verir. 
Husrev, Cemşid, Dara ve Keykubad‟dan eser kalmadığını ifade eden şairimiz, ölümün 
olduğunu hatırlatır. 

Mani 

Çinli bir nakkaş ve ressam olan Mani, Zerdüştlük ve Hıristiyanlık dinlerini birleştirerek 
Maniheizm dininin kurucusudur. Yaptığı muhteşem resimleri, insanlara birer mucize şeklinde 
göstererek Dininin birçok coğrafyaya yayılmasını sağlamıştır. Hürmüz‟ün oğlu Behrâm 
tarafından katledilmiştir. Çoğunlukla Erteng, Erjeng ve Nigâristan adlı resim mecmualarıyla 
birlikte zikredilmiştir (Pala, 1995: 322-323). 

Levh-i dilde yazmışam cânâ hayâlün nakşını 

İtdügüm nakşı benüm Mâni de tasvîr eylemez   (s. 363, 1141/3) 

Ey sevgili gönül levhasında hayalinin resmini yapmışım. Benim yaptığım bu resmi Mani bile 
yapamaz.  

Muhibbi,  sevgilisinin resmini gönlüne işlemiştir. Mani‟nin resimdeki yeteneğine telmihte 
bulunarak, sevgilinin resmini yapmada Mani‟nin bile kendisine rakip olamayacağını ifade 
eder.  

Nakş-ı çîn itdi yine bâgı ser-â-ser Mâni-var 

Yazdı yaprakları Hıtâ Rûmı olup rûzgâr gül          (s. 501, 1665/2) 

Bağı yine Mani gibi baştanbaşa çin resmi yaptı. Gül, yaprakları Hıta rüzgârı da Rum yazdı. 
Muhibbi, tabiattaki güzelikleri Mani‟nin resimlerine benzetir. 

Levh-i dilde hûblar tasvîrini nakş eyledi 

Kim ki gördiyse beni didi ki Mânî sâniyem           (s. 549, 1842/6) 

Gönül levhasında güzeller tasvirini istedi. Kim beni gördüyse, ikinci Mani olduğumu söyledi. 
Muhibbi, gönül levhasında güzellerin tasvirini işlemedeki ustalığını Mani‟nin ustalığıyla 
eşdeğer görüyor.  

 Sührab  

Rüstem‟in oğludur. Turan‟da doğmuştur. Anası Türk‟tü. Rüstem av için Semengan şehrine 
varıp, valinin kızını alır. Bir oğlu olur. Çocuk büyüdükten sonra Efresiyab‟ın askerleriyle 
Keykavus cengine geldi. Orada babasıyla harbe tutuştu. Rüstem mağlup oluyorken bir hile ile 
Sührab‟ı devirdi. Rüstem oğlu olduğunu anlar (Onay, 2013:33). Muhibbi de Rüstem ile 
Sührab‟ ın yaptığı cenge telmihte bulunur.  

Kanlu hançer çeküp gamzen emân virmez emân 
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Sanki Rüstemdür gelür ceng itmeğe Sihrâb ile         (s. 747, 2571/4) 

Yan bakışın kanlı hançer çekip, aman vermez. Sanki Rüstem‟dir, Sührab ile cenk etmeye 
gelir.  

Muhibbi, sevgilinin bakışlarını can alıcı, aman vermeyen savaşçıya benzetir. Rüstem ile oğlu 
Sührab‟ın birbirleriyle olan cengine telmihte bulunur. Sevgilinin yan bakışlarını Sührab ile 
cenk etmeye gelen Rüstem‟in bakışlarına benzetir.  

Neriman  

Neriman, pehlivan demektir. Rüstem‟in dedesi, Sam‟ın babasıdır. Neriman, pehlivan idi 
(Onay, 2013:32). Divan şiirinde kahramanlık ve yiğitliği yönünden söz konusu edilir. 
Övülenin yüceltilmesi amacıyla Neriman da diğer mitolojik kahramanlarla beraber anılır 
(Tökel, 2000:240-241).  Övülenin yüce sarayının merdivenlerinin büyüklüğüne nisbetle 
Nerîmân‟ın tahtı en düşük mertebe olarak kalmaktadır.  

Menzili gûr oldugını „âkibet her kim bilür 

Efser-i Husrevle ol taht-ı Nerîmân istemez        (s. 376, 1191/4) 

Sonunda gideceği yerin çukur, mezar olduğunu bilen kişi Hüsrev‟in tacını, Neriman‟ın tahtını 
istemez. 

Muhibbi, fani dünyanın geçici makamlarına heves etmez. Hüsrev‟in tacı, Neriman‟ın tahtında 
gözü yoktur.  

Tanıyup kuvvetün tutma zamân ile güreş 

Basar âhır seni ger Rüstem ü Nerîmân ol         (s. 525, 1755/4) 

Kuvvetini tanıyıp zaman ile güreş tutma. Rüstem ve Neriman olsan bile sonunda seni yener. 

Muhibbi, dünyanın en güçlü pehlivanları Rüstem ve Neriman‟ı bile yendiğini ifade eder. 
İnsanoğlunun acziyetini vurgular. 

Nuşirevan (Kisra) 

İran Sasaniyan hükümdarlarından Nuşirevan‟ın lakabı Kisra‟dır. Hüsrev, kelimesinin 
Arapçasıdır. Hz. Muhammed bunun zamanında dünyaya teşrif buyurmuşlardır. Nuşirevan-ı 
adil de denir (Onay, 2013:32). Divan edebiyatında adaletin simgesi olarak kullanılır. 

Leblerüne dineli Nuşirevan  

Oldı zülfün ana zencîr-i „adîl  (s. 509, 1695/3) 

Dudaklarına Nuşirevan deneli, saçın ona adalet zinciri olmuştur.  

Kâfir idi „adl kıldugı içün Nûşirevân  

Görmedi nâr-ı cehimi didiler a‟râfa el   (s. 514, 1711/4) 
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Nuşirevan kafirdi, adaletli olduğu için cehennem ateşini görmedi. Arafa gel dediler. 

Muhibbi, Nuşirevan‟ın adaletine telmihte bulunur. Ancak kendisi Müslüman olmadığı için 
cehenneme atılmaktan kurtulur. Cennet ile cehennem arasında olan arafa atılır.  

Rüstem 

İran‟ın ünlü kahramanı. Adı şehname‟de övgüyle anılır. “Rüstem-i Dastan, Rüstem-i Zal, Pur-
ı Zal, Zal-i Zer, Pur-ı Destan-ı Tehemten, Heft-han-ı Acem” gibi sıfatlar hep onundur. Eski 
şiirimizde kahramanlık, acı kuvvet ve yenilmezlik sembolü olarak özellikle kasidelerde anılan 
Rüstem, Cemşid soyundan gelen Neriman‟ın torunu ve Sam‟ın oğlu olan Sicistan ve Seyistan 
hükümdarı Zal‟ın oğludur. Daha delikanlılığında birçok devleri öldürmüş ve olağanüstü 
başarılar göstermiştir. M. Ö. 4. Asırda Keykavus zamanında yaşadığı sanılmaktadır. Turan 
hükümdarlarıyla ve Efresiyab ile olan savaşları yanında Siyavuş‟u öldürmesi ve Güştab‟ı 
esaretten kurtarmasıyla ünlüdür. Zerdüşt dinine girmemiş ve İsfendiyar ile savaşmamıştır. Zal, 
koca karı demektir. Zal-ı zer de yine beyazlıktan dolayı ona verilen lakaptır. Bu hali 
uğursuzluk sayan babası Sam, onu Elburz dağına atmış. Zal, orada simurg denen kuş 
tarafından beslenip büyütülmüş ve kendisine “Dastan” denilmiştir. Dastan, “hile” demektir. 
Bu nedenle Rüstem‟in adı zülf, kaş, göz, gamze gibi öldürücü ve hilekâr özelliklerle birlikte 
kullanılır. (Pala, 1995:455) 

Kaşı yayı sahtdur çekmez anı Rüstem dahi 

El urup neylersin ey dil yok yire bir zordur    (s. 272, 826/4) 

Kaşı yayı çok serttir, onu Rüstem dahi çekemez. Ey gönül, el vurup, neylersin, yok yere 
zorluğa girersin. 

Şair, sevgilinin kaşlarını yaya benzeterek, pehlivan Rüstem‟in bile bu yayı çekmeye gücünün 
yetmeyeceğini dile getirir.  

Sanma âsân dilâ ma‟reke-i derd ü gamı 

„Işk ile ceng idemezsin olasın Rüstem-i Zâl     (s. 498, 1654/3) 

Ey gönül dert ve gam savaş alanını kolay sanma. Zaloğlu Rüstem bile olsan aşk ile savaş 
edemezsin. Muhibbi, aşkın yıkıcı gücünü Zaloğlu Rüstem gibi bir yiğidi bile devireceğini 
anlatır. Aşk üzüntü ve kederiyle herkesi devirecek güçtedir.  

Kaşun kemânı berkdür kimdür anı çeken âh 

Kim kavs-i Rüstem oldı nisbet ana kebâde        (s. 692, 2365/5) 

Kaşının yayı serttir, onu kim çekebilir. Rüstem‟ in yayı ona nispet oldu. 

Muhibbi, sevgilinin kaşlarını yaya benzetir. Ancak yayı çekmenin üstün güç gerektireceğini, 
bunu Rüstem‟in yayıyla karşılaştırır.  
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Zal 

Sam‟ın oğlu, Rüstem‟in babasıdır. Anasından saç, kirpik ve kaşları beyaz doğduğundan ve 
babası oğlu olduğunu inkâr ettiğinden hile ile bir dağa atılmıştı. Orada Simurg tarafından 
beslenmişti. Bu hile dolayısıyla adına Destan ve saçının beyazlığından dolayı ihtiyar demek 
olan Zal denilmiştir (Onay, 2013:33). 

Kaşlarun yâyını cânâ Zâl u Rüstem çekmeye 

„Âşık-ı dil-hastelere var mı bu mikdâr güc             (s. 124, 295/2) 

Ey sevgili, kaşların öyle bir yay ki Zal ve Rüstem bile böyle yay çekemez. Gönlü hasta 
âşıklara böyle bir güç var mı? 

Muhibbi, sevgilinin kaşlarını yaya benzetiyor. En ünlü pehlivanlar Rüstem ve Zal bile bu yayı 
çekmeye muktedir değildir.  

Ey Muhibbî bağlama dünyâ denîdür 

Çün bilürsin kimseye itmez mahabbet işbu Zâl (s. 511, 1700/5) 

Ey Muhibbi, dünya alçaktır, ona gönül bağlama. Çünkü bu ihtiyarın kimseye sevgi 
göstermediğini bilirsin. Zal, saçlarının beyazlığı dolayısıyla ihtiyara benzetilir. Şairimizde bu 
yönüyle dünya ve Zal arasında benzerlik kurmuştur.  

„Işk yâyı katı yâdur değme kes el urmasun 

Sor bana çekmez anı ger Zâl ü Rüstem bil ten (s. 607, 2051/6) 

Aşk yayı serttir, herkes el sürmesin. Onu gerçi Zal ve Rüstem çekemez, ama sen bana sor.  

Muhibbi, aşk yayını en yiğit pehlivanların bile çekemeyeceği kadar sert olduğunu bu durumu 
en iyi kendi bildiğini ifade ederek aşkının ne kadar büyük olduğunu da ifade etmek istemiştir.  
Zal ve Rüstem‟in yiğitliğine de telmihte bulunmuştur.  

 

Kutsal Kitaplarda Doğrudan veya Dolaylı Olarak Adı Geçen Şahsiyetler 

Hızır  

Hızır, âb-ı hayâtı içerek ölümsüzlüğe kavuştuğuna inanılan, peygamber veya velî olduğu 
konusunda ihtilaflar bulunan bir şahsiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Hızır‟ın Hz. Musâ‟ya 
önderlik ve rehberlik yaptığı inancı da mevcuttur. Ölmezlik sırrına vakıf olduğu ve darda 
kalanlara yardım ettiği düşünülür (Tökel, 2000: 361). Ayrıca Hızır, Hızır-İlyas-İskender 
anlatılarının kahramanlarındandır. Kur‟an-ı Kerim‟de, Hz. Musa‟yla birlikte yaptığı deniz 
yolculuğuna değinilmektedir. 

Hızr ger arayarak buldı ise âb-ı hayât 

Pir-i meyhâne keremden anı her an getürür  (s. 283, 862/4) 
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Hızır eğer hayat suyunu arayarak buldu ise, meyhane piri de onu kereminden her an getirir. 

Muhibbi, meyhanede sunulan şarabı, Hızır‟ın ab-ı hayatına eşdeğerde görür. Aradaki tek fark 
Hızır, ab-ı hayatı arayarak bulmuş, meyhaneci ise onu lütuf olarak sunar.  

Hızr tâlib olmaz idi bilse ger âb-ı hayât 

Hat-ı sebzün arasında o leb-i meygûndur        (s. 333, 1036/3) 

Hızır, yeşil hattının (yüzündeki tüylerin) arasında o kırmızı dudağının olduğunu bilseydi hayat 
suyuna talib olmazdı.  

Muhibbi, sevgilinin dudağını ölümsüzlüğe ulaştıran ab-ı hayatla eşdeğerde görür. Hızır‟ın 
sevgilinin dudaklarını görseydi ab-ı hayatı aramayacağını ifade eder. 

Âb-ı hayât vardur „aceb ol dehen midür 

Yâhûd bu hızr-ı zinde ki dirler emen midür      (s. 277, 842/1) 

Hayat suyunun olduğu yer acaba o ağız mıdır? Ya da bu ölümsüz Hızır‟ın emdiği yer midir, 
derler. 

Muhibbi, sevgilinin dudağını ab-ı hayat olarak görür. Sevgilinin dudağını görenlerin Hızır‟ın 
emdiği yer mi diye soracaklarını söyleyerek istifham sanatına başvurur. 

Firavun 

Eski mısır‟da Amalika-Kıbt padişahlarının hususi ünvanlarıdır. Hazret-i Musa‟ya iman 
etmeyip zulmeden Velid bin Mus‟ab adında imiş. Dilimizde inat ve gururda ileri gidenlere 
denir (Onay, 2013:180).  

Dehr Fir‟avnın meğer îmâna da‟vet itmeğe 

Gösterür mu‟ciz yed-i beyzâyı Mûsî-vâr gül       (s. 512, 1704/8) 

Gül dünya Firavununu imana davet için sanki Musa gibi beyaz el mucizesini gösterir. 

Muhibbi, Firavun‟u imana davet eden Hz. Musa‟nın elini koynundan çıkardığında eli 
beyazlar. Hz. Musa‟nın mucizesine telmihte bulunarak, gülün dünya firavununu imana davet 
ettiğini ifade eder. 

Sakın dünyâya mağrûr olma magrûr 

Ne aldı gitdi Fir‟avn ile Hâmân                        (s. 638, 2167/6) 

Sakın dünya malıyla gururlanma. Haman ile Firavun ne alıp, götürdüler? 

Muhibbi, dünya malıyla gururlanan nice zorbaların bu dünyadan bir şey götüremeden 
gittiklerini anlatır. Firavun ve Haman‟ın durumlarına telmihte bulunarak, düşüncesini 
güçlendirir. 
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Karun  

Hz. Musa‟nın akrabasından olup delaletiyle toprağı altın yapma sanatı olan kimyayı öğrenmiş 
ve bu sayede çok zengin olmuştu. Karun, sonra Hazret-i Musa‟nın istediği binde bir zekâtı 
vermediğinden yere batmıştır (Onay, 2013:249). 

Meyl-i dünya ile cem itdügiçün sim ü zeri 

Düşüben ka‟r-ı zemin içre Karun anılur               (s. 342, 1070/4) 

Karun dünyaya mala önem verip altın ve gümüşü topladığı için yerin dibine düşmesiyle anılır.  

Muhibbi, Karun‟un yerin dibine batmasına telmihte bulunarak dünya malına itibar etmemenin 
gerekliliğini vurgular.  

Yar çünkim nazar itmez bu gözüm karasına 

Mal-ı Karun ise de ko yire giçsün demümüz         (s. 368, 1163/2) 

Madem ki sevgili gözümün karasına bakmaz, bırak zamanımız Karun‟un malı ile dolsa da 
yere geçsin. 

Muhibbi, sevgilinin kendisine bakmamasından ötürü müteessirdir. Sevgiliyle göz göze 
gelemedikten sonra Karun kadar zenginlik onun için bir anlam ifade etmez.  

Her kim tecerrüd itdi çıkdı göge çü „İsi 

Her kim tama‟ da kaldı giçdi yire çü Karun             (s. 670, 2281/3) 

Kendini dünya malından uzak tutan, İsa gibi göğe çıktı. Aç gözlülük edenler ise Karun gibi 
yere gömüldü. 

Muhibbi, dünya malına tamah etmeyenlere Hz. İsa‟nın göğe çekilmesi olayına telmihte 
bulunarak Allah katında ödülünün büyük olduğunu ifade eder. Dünya malına tamah edenlerin 
durumuna da Karun olayına telmihte bulunarak sonlarının hüsran olacağını hatırlatır. 

Şeddad 

Hûd peygamber zamanında yaşamış olup Yemen‟deki Âd kavminin hükümdarı idi. 
Zamanında birçok yapılar ve bentler inşa ettirmiş ve kendisine kibir gelip tanrılık iddiasında 
bulunmuştur. Bunu ispat için de Bağ-ı İrem denilen bir bahçe ve içine saray yaptırmıştır. Bu 
bahçe ve saray o derece güzel ve kıymetli taşlarla yapılmış ki Şeddat halkına, buranın 
Cennet‟ten daha güzel bir yer olduğunu söylemiştir. Meğer Şeddad Cennet‟in vasıflarını Hûd 
peygamberden dinlemiş. İrem bağı, Sûriye‟de yapılmıştır. Bahçenin yapımı bitince Şeddad 
ordusuyla birlikte oraya giderken yolda helâk olmuştur. Rivayete göre önce Şeddad ölmüş, 
sonra ordusu ve yaptırdığı Bağ-ı İrem yok olmuştur. Bugün burda yapılan binalara Şeddadi 
bina denilir (Pala, 1995:504). 

Ey Muhibbi dehr elinden padişehlerdür zebun 

Eyledi Keyhüsrev ü Cemşid ü Şeddad elgıyas        (s. 115, 263/5) 
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Ey Muhibbi, dünyanın elinde Keyhüsrev, Cemşid ve Şeddad gibi padişahlar bile zayıf kaldı, 
güçsüz düştü. İmdat istediler. 

Muhibbi, dünyanın geçiciliğini vurgulamak için güçlü padişahlardan örnek vererek, Şeddad, 
Keyhüsrev, Cemşid‟e telmihte bulunur.  

Yecuc ve Mecuc 

Nuh Peygamber‟ in oğlu Yafes‟in soyundan gelen ve Kur‟ân-ı Kerim‟de iki yerde bahsi geçen 
kabiledir. Bu kabilenin ortaya çıkışının kıyâmet alameti olacağına inanılmaktadır. Bu kavmin 
öne çıkan özellikleri belalı olmaları, yeme içmede aşırılığa kaçmaları ve insanlığı sıkıntıya 
sokacak olmalarıdır. Divan edebiyatında kötülük ve şer timsali olarak yer verilen Ye‟cûc 
Me‟cûc, yıkıcılığı nedeniyle gam ve kederle ilişkilendirilmiştir. Şâirler, özellikle memduhu 
överken Zülkarneyn tarafından yapılan sedde telmihte bulunurlar (Erzen, 2013:851). Muhibbi, 
İskender-i Zülkarneyn‟in yec‟uc Mec‟uçlara karşı yapılan sedde telmihte bulunur.  

Bulmasun ye‟cuc-ı nefsün yol dilersen kalbüne 

Bağla tevhid ile anı sedd-i İskender gibi                    (s. 857, 46/2) 

Nefsin kötülükleri kalbine gidecek yol bulmasın istersen, onu İskender „in seddi gibi Tanrı 
birliği ile bağla. 

Muhibbi, nefsin kötülüklerinden korunmak için İskender‟in yecuc mecucların akınını 
önlemek için yaptığı sed gibi tevhidle kalbini kötülüklerden koru, diyor. Allah sevgisi, kalbi 
kötülüklerden korur.  

Mutasavıflar-Hükema-Filozoflar 

İbrahim Edhem 

Künyesi Ebu İshak‟tır. Babası Belh‟te hükümdardı. Bir gün avda dolaşırken kulağına “Bunun 
için mi dünyaya geldin?” sesi gelmekle, yahut bir rüya görmekle abâ giyerek bir müddet 
dağlarda, mağaralarda riyazet ve ibadetle meşgul olduktan sonra Mekke‟ye giderek mücavir 
olmuş, imam ve velilerle sohbetten sonra Şam‟a giderek bağ bekçiliği ve sonra Lazkiye‟de 
vefat etmiştir (Onay, 2013:150). Divan şiirinde hükümdarlığı bırakıp dervişliği seçmesi 
yönüyle kullanılır. 

„Işka düşdüm şah iken itdüm bugün fakri kabul 

Gördiler ahvalümü İbrahim Edhem sandılar           (s.344, 1076/5) 

Aşka düştüm, padişah iken bugün fakirliği kabul ettim. Bu durumu görünce beni İbrahim 
Edhem sandılar. Muhibbi, tacı bırakıp dervişliği kabul eden İbrahim Edhem‟e kendisini 
benzetir.  

Aristo 

İslâm literatüründe Muallim-i Evvel ve Sâhibü‟l-Mantık unvanlarıyla anılan ünlü Yunan 
filozofudur. “Doğu edebiyatlarında menkıbevî hayatı, felsefesi, akıl ve hikmet sembolü 
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olması, Eflatun‟un talebeliğini ve İskender‟in danışmanlığını yapması gibi birçok özelliğiyle 
yansımaları olan Aristo, divan edebiyatında da karşımıza çıkmaktadır. Edebiyatımızda daha 
çok, Aristo, Risto, Ristotales, Aristû, Arestû, Aristalis Ristalis, Aristotalis, Aristoteles gibi 
isimlerle anılan filozof, akıl ve tedbîr timsali olarak sembolize edilmiştir. Şairler çoğunlukla 
memdûha yaptıkları övgüde Aristo‟yu bir karşılaştırma veya benzetme unsuru olarak 
kullanmışlardır. Bazen de aklın aşk karşısında acizliğini vurgulamak açısından, aklın sembolü 
kabul edilen Aristo zikredilmiştir. Eflatun; Aristo‟nun hocası, Sokrat‟ın öğrencisi ünlü Yunan 
filozofudur (Erzen, 2013:851). 

Kim içerse cür‟a-i la‟lin bulur taze hayat 

Dimiş anunçün Aristo ana ruh-ı sanidür                 (s. 243, 724/2) 

Kırmızı şarabın yudumunu kim içerse, taze hayat bulur. Onun için Aristo ona ikinci ruhtur 
demiş.  

Nola taze düşürse bade canı 

Aristo çünki dimiş ruh-ı sani                                    (s. 784, 2704/1) 

Şarap canı tazelese şaşılmaz. Çünkü Aristo ikinci ruh demiş.  

Lokman 

Kur‟an-ı Kerim‟de, adına bir sure vardır. (sure, nr. 31) Hakkında “Doğrusu Lokman‟a, Allah‟ 
a şükret diye ilim ve anlayış verdik. Kim şükrederse, ancak kendi nefsi için şükreder. Kim de 
nimeti inkâr ederse, şüphe yok ki Allah (onun şükrüne) muhtaç değildir, Hamid‟dir 
(Lokman/12)”. buyurulmaktadır. Hekimliğin piri ve sembolü olarak bilinir (Pala, 1995:349). 

Leblerünün hastasiyem niçün itmezsin deva 

Eyle gel hikmet kitabı üzre Lokman ile bahs        (s. 117, 271/3) 

Dudaklarının hastasıyım, niçin bir çare bulmazsın. Gel, Lokman ile hikmet kitabı üzerine 
bahse tutuş. 

Muhibbi, sevgilinin dudaklarını deva bahşeden ilaca benzetir.  Sevgilinin dudakları öyle ki 
hikmet kitabı yazan Lokman ile bahse tutuşacak düzeydedir. 

Derdümi „arz eyledüm Lokmana derdüm bilmedi 

Bilürem derdüme ancak la‟l-i dilberdür emüm        (s.  551, 1849/4) 

Derdimi Lokman‟ a sundum, derdimi bilmedi. Derdime ilacım ancak sevgilinin dudağıdır, 
bilirim. Muhibbi, aşk derdine dermanı Lokman hekimin bile bulamadığı, sevgilinin dudakları 
aşk derdine çaredir.  

Leblerinden gel „ilac eyle bu ben dil-hasteye 

Bilürem ki okumışdır hikmet-i Lokman ile                    (s. 747, 2570/2) 
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Gel, bu gönlü hastaya dudaklarından ilaç eyle. Zira Lokman‟ın bilgisi ile okuduğunu bilirim. 

Muhibbi, sevgilinin dudaklarını Lokman‟ın deva bahşeden hikmetlerini okuduğu için 
kendisine derman olacağını düşünür. 

Calinus  

Eski Greklerin en büyük hekimlerinden biri. Bokrat ile birlikte hekimlikteki mahareti 
nedeniyle anılır. Calinus Bergama‟da doğmuş, Roma‟da ömür sürmüştür. Hekimlik üzerine 
yazdığı eserler Arapça‟ya çevrilmiş ve İslam dünyasını etkilemiştir (Pala, 1995:103). 

Çaresi can virmek ise derd-i „ışkun akıbet 

Ana da ey dil ne Calinus u ne Lokman gerek        (s. 478, 1574/2) 

Aşk derdinin son çaresi can vermek ise ey gönül ona da ne Lokman ne Calinus gerekir? 

Muhibbi, aşk derdinin son çaresinin ölüm olduğunu, bu durumda lokman ve Calinus gibi 
hekimlerinde çare olmayacağını ifade ediyor.  

Nabz-i „aşıkdan elün çek bilmezsin ey tabib 

Bi-deva derddür gerekse anı Calinusa sor          (s. 151, 392/3) 

Ey doktor, âşık nabzından elini çek, o dertten anlamazsın. O, devasız bir derttir, öğrenmek 
istersen Calinus‟ a sor.  

Muhibbi, ünlü hekim Calinus‟a telmihte bulunarak, aşkın devasız dert olduğunu vurguluyor. 
Çünkü âşık, bu dertten kurtulmak istemez. Bu durum Calinus‟a sorulsa bile cevabın 
değişmeyeceğini ifade ediyor, şairimiz. 

 

Aşk Hikâyelerinin Kahramanları 

Leyla vü Mecnûn 

İslam edebiyatında, mesnevi konusu olan aşk hikâyesidir. Hikâye kahramanlarının gerçek 
kişilikler olduğu sanılmaktadır. Bir rivâyete göre Mecnun, şair Kays b. Mülevvaha‟l-
Âmiri‟nin lakabıdır ve bu hikâye onun şiirlerinin yorumundan doğmuştur. Ancak onun Emevi 
ailesinden olup amcasının kızını seven bir genç olduğunu ileri sürenler de vardır. Leyla‟nın 
gerçek adı ise Leyla b. Mehdi b. Sa‟dil-Âmiri‟dir. Divan şiirinde Leyla, âşığa karşı acımasız 
olan sevgilinin sembolü iken Mecnûn, aşk ve kedere bulanmış âşığın karşılığıdır. Divan 
şairleri Leyli (karanlık, gece) ve Mecnun (deli, aşk çılgını) kelimeleri üzerinde sanatlar 
yapmışlar ve sevgilinin saçını ve âşıklığını birer mazmun haline getirmişlerdir (Pala, 
1995:347-349). 

Bağlanıp dil zülfünün bendine şeydalık sever 

Ey saçı leyli olan Mecnun rüsvâlık sever            (s. 295, 907/1) 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 57          Eylül - Ekim 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 
 
 

 207 

Gönül saçının teline bağlanıp delilik, çılgınlık yapmayı sever. Ey saçı Leyla olan sevgili 
Mecnun olan rüsvalık yapmayı sever. 

Muhibbi, sevgilinin saçlarına gönlünü kaptırmış, Mecnun‟a dönmüştür. Leyla ile Mecnun 
aşkına telmihte bulunarak aşkının büyüklüğünü anlatmak istemiştir.  

„Işk ile oldunsa Mecnuna mu‟adil ey gönül 

Her neye baksan yazılmış suret-i Leylayı gör     (s. 339, 1060/3) 

Ey gönül aşk ile Mecnun‟a akran oldunsa, her baktığında yerde yazılmış Leyla‟nın yüzünü 
gör. 

Muhibbi, sevgilinin aşkıyla Mecnun gibi her baktığı yerde Leyla‟nın yüzünü görmektedir. 
Leyla ile Mecnun aşkına telmihte bulunmuştur. 

Ferhad ü Şirin 

Hüsrev ü Şirin olarak da bilinen hikâye divan edebiyatında da mesnevi konusu olarak 
işlenmiştir. Hikâye Ferhad, Şirin ve Hüsrev etrafında döner. Şirin‟e kavuşma yolunda Bîsütûn 
denen dağı delen âşıktır Ferhad. Şiirde sevgilisi uğruna birçok güçlüğü göze alan âşığı 
sembolize eder. Şirin kelimesinin tatlılıkla ilgili anlamlarından faydalanılarak daha çok dehen 
(ağız) kelimesiyle birlikte kullanımı hayli yaygındır (Pala, 1995:185). Muhibbi bu 
kullanımları divanında örneklendirmiştir.  

Turra-i Leyla saçuna bu gönül Mecnun olup 

La‟l-i Şirin-karuna canum dahi Ferhaddur            (s. 333, 1038/2) 

Leyla kıvrımlı saçına bu gönül Mecnun olup, Şirin işli dudağına canımda Ferhat‟ tır.  

Muhibbi, sevgilinin saçlarına Leyla‟ya kendisini de Mecnun‟a benzetir. Sevgilinin dudağı 
Şirin kendisi de uğruna dağ delen Ferhat‟ tır. Şairimiz Leyla ile Mecnun, Ferhad ile Şirin 
aşkına telmihte bulunarak aşkının büyüklüğünü ifade eder. 

Her kişi can terk ider sanma leb-i Şirin çün 

Anı kim Ferhad ider „ışk içre perviz eylemez        (s. 382, 1211/3) 

Şirin dudağı için sanma herkes canını verir. Onu ancak Ferhad yapar. Aşk içinde perviz 
yapmaz. 

Yiridür dir isem şirin lebüne 

Ki Ferhade dil-i avare benzer                                 (s. 273, 830/3) 

Dudağına şirin der isem, yeridir. Zira avare gönül Ferhad‟a benzer. Muhibbi, sevgilinin 
dudağını Şirin‟e benzetir. Kendisini de ona ulaşmaya çalışan Ferhad‟a benzetir. 
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Vamuk ü Azra  

Var mı mislün ey sanem didüm didi „Azra meğer 

Ya bana manend ne var Vamık-ı şeyda meğer       (s. 265, 802/1) 

Ey sevgilim, eşin, benzerin var mı dedim, belki Azra dedi. Ya benim gibisi var mı dedim, 
belki divane Vamık dedi. 

Ezelden olmışam „âşık yüzüne gün disem layık 

Ki sen „Azra vü ben Vamık niçün dün gice gelmedün  (s. 463, 1515/4) 

Ezelden âşık olmuşum, yüzüne güneş desem uygundur. Sen Azra, ben Vamık, dün gece 
gelmedin? Muhibbi, ezelden âşık olduğu sevgilisinin yüz güzelliğini dünyayı aydınlatan 
güneşe benzetir. Aşklarının büyüklüğünü de Vamık u Azra aşkına telmihte bulunarak anlatır.  

Gerçi hicran eyledi „âlemde ser-gerdan beni 

Dostlar „Azra gamın çekmekde güya Vamıkam (s. 547, 1834/2) 

Gerçi dünyada ayrılık beni başı dönmüş, mecnun yaptı. Dostlar, Azra gamını çekmede sanki 
Vamık olmuşum. Muhibbi, aşkın ayrılığından deliye dönmüş, Vamık‟ın Azra‟ya olan 
özlemine muadil bir acı çekmektedir.  

Süheyl ü Nevbahar 

Yolına can meta‟ın harc kıldı 

Anar mı Nev-baharı gör Süheyli         (s. 787, 2716/4) 

Yoluna can malını saçtı, gör. Süheyl„i Nevbahar‟ı anar mı? 

Muhibbi, sevgilinin yoluna canını feda edebileceğini bu durumda Süheyl ü Nevbahar aşkını 
anmanın yersiz olacağını anlatır. Aşkının büyüklüğünü ifade etmek için Süheyl ü Nevbahar 
aşkına telmihte bulunmanın gereksiz olduğunu ifade ediyor, şairimiz. 

 

SONUÇ 

Muhibbi, divanını oluştururken mitolojik kahramanların vasıflarından yararlanarak güçlü 
ifade gücüne ulaşmıştır. Aşkının büyüklüğünü anlatmak için Leyla ile Mecnun, Vamık u 
Azra, Ferhat ile Şirin, Süheyl ü Nevbahar aşklarıyla aşkını kıyaslar. Aşkının herkesin 
aşkından daha üstün ve samimi olduğunu vurgular. 

Muhibbi, dünyanın geçiciliğini vurgulamak için tarihi şahsiyetlerin özellikle acem 
kahramanlarını örnek gösterir. Bu vefasız dünya padişahlara, pehlivanlara bile kalmamıştır. 
Dârâ, Keykubad, Keyhüsrev, Zâl, Neriman, Behram-ı Gur, İskender, Feridun gibi tarihi 
şahsiyetlerin bile zamana yenik düştüğünü ifade eder.  
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Muhibbi, Kuran-ı Kerim‟de zikredilen tarihi şahsiyetlere de atıfta bulunmuştur. Karun, 
Şeddad, Firavun gibi şahsiyetlere de bu dünyanın kalmadığını ifade eder.  

Muhibbi, halk arasında yaygın bir şöhrete sahip olan Lokman‟ın bile aşk derdine deva 
olmayacağını ifade eder. Calinus, Aristo gibi yunani şahsiyetleri de kullanır. İbrahim Edhem‟ 
in taht ve tacını bırakmasına da telmihte bulunur. Muhibbi, mitolojik ve efsanevi 
kahramanları kullanarak hayal dünyamıza farklı pencereler açar. 
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NEGATİF DIŞSALLIKLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİNİN 
ÖNLENMESİNDE KULLANILAN ÇÖZÜM YOLLARI* 

 
Oğuz Parlakay**  Alpagut Yavuz**  

 

Öz 

Sanayileşme ülke ekonomisinin büyümesine olumlu katkıda bulunurken önlem alınmadığı takdirde üretim 
esnasında kullanılan kimyasallar ve üretim sonucu ortaya çıkan atıklar çevre sorunlarına yol açmaktadır. 
Üretimin çevreyi olumsuz etkilememesi, etkilemişse zararın tazmin edilebilmesi veya en aza indirilebilmesi için 
üretim öncesi ve üretim sürecinde gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Çevre ekonomisinin çalışma alanına giren 
bu konu literatürde negatif dışsallıklar olarak yer almaktadır. Bu durumdan başka işletmeler ve canlılar 
etkilendiği için, bu etkinin önlenmesi, ortadan kaldırılması veya tazmin edilmesi gerekmektedir. Bu duruma 
çözüm getirebilmek için piyasa mekanizması ve kamu ekonomisi uygulamaları kullanılmaktadır. Bu çalışma ile 
üretimin çevre üzerine olumsuz etkilerinin önlenmesi, ortadan kaldırılması veya ortaya çıkan zararın tazmin 
edilebilmesine yönelik uygulanan yöntemlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Materyal olarak konu ile ilgili yapılan 
tezler, makaleler, hazırlanan raporlar ve istatistiksel veriler kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucu her iki 
yaklaşım da çevre sorunlarına karşı alınan tedbirler olup uygulamada daha çok kamu ekonomisi çözümlerinin 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Dışsallıkların içselleşmesinin kamu otoritesi kontrolü altında gerçekleşmesi daha 
etkili sonuçlar ortaya çıkarabilir. Elde edilen sonuçların, karar vericilere, politika yapıcılara, alacakları kararlar 
ve uygulayacakları politikalar konusunda yardımcı olabilecek nitelikte olması beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Dışsallık, sanayi, çevre, piyasa mekanizması, kamu ekonomisi 

 

 
SOLUTION ADVISORIES FOR PREVENTION OF NEGATIVE EFFECTS OF NEGATIVE 

EXTERNALITIES 

 

Abstract 

While industrilization contributes to economic growth of a country, chemicals which are used in production 
phase and production wastes can cause serious environment problems.  Therefore, taking precaution is important 
at preproduction and production phase to protect the environment from negative impacts of it. This issue is 
called as negative externality in environmental economics. It’s because of other business’ and living creatures 
are effected negatively from it,  this issue should be managed well. Domestic market mechanisms and public 
economy applications are used to bring up solutions for this matter. In this study, procedures for preventing or 
eleminating negative effects of production over environment, and legal practices to retrieve a loss are examined. 
Previous dissertations, articles, reports and statistical data were used as material. It is expected that outcome of 
this study would help policymakers about making decisions in future policies. 

Keywords: Externality, industry, environment,  market mechanism, public economy. 

 
 

                                                           
* Bu çalışma, 28-30 Mayıs 2015 tarihinde Hatay’ın Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumunda 
sunulan ve Sempozyum özet kitapçığında yer alan “Ekonomik Büyüme ve Çevreye Olumsuz Etkileri” başlıklı 
bildiriden faydalanılarak hazırlanmıştır. 
** Yrd.Doç.Dr., Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, 
(oparlakay@mku.edu.tr) 
** Yrd.Doç.Dr., Mustafa Kemal Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü (vyavuz@mku.edu.tr) 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 57          Eylül - Ekim 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 
 
 

 211 

GİRİŞ 
Ülkelerin refah seviyelerindeki artış, zaman içerisinde ekonomide meydana gelen 

değişimin izlenmesiyle takip edilmektedir. Kısaca ekonomik büyüme olarak ifade edilen bu 
kavram, bir ülkenin tüm üretiminde meydana gelen artış miktarını ve dolayısıyla milli gelirin 
artmasını ifade eder. Büyüme, yaşam standardındaki yükselmeyi gösterir. Ülkeler 
vatandaşlarının yaşam standardını yükseltmek için, yüksek büyüme hızı hedeflemek 
zorundadır. Bir ülkede büyüme hızına bağlı olarak kişi başına düşen milli gelirin yükselmesi, 
kültür, eğlence, sağlık, ulaşım, vb. mallara olan talebi artırarak harcamaların artmasını sağlar. 
Yaşam tarzı değişen halkın çevre sorunlarına karşı daha duyarlı davranması beklenir (Dinler, 
1997:515-516). 

Ekonomik büyüme ile çevre kirliliği arasında bir ilişki söz konusudur. Çevre kirliliği; 
refah seviyesini en yüksek seviyeye çıkarma amacında olan toplumların, bu amacı 
gerçekleştirirken, giriştikleri üretim ve tüketim faaliyetleri sırasında çevre değerlerini dikkate 
almayan davranış ve düşünceleri sonucunda ortaya çıkmaktadır (Ertürk, 1998: 106; Sencar, 
2007: 29). Ekonomik büyüme çevresel kaliteyi şekillendiren bir unsurdur. Ekonomik 
büyümeye bağlı olarak farklı gelişmişlik düzeylerine göre ülkeden ülkeye farklı çevre 
tahribatı sonuçları ortaya çıkmaktadır (Akar, 2012: 213). Doğal kaynak sıkıntısı nedeniyle 
sanayinin büyüme oranının düşmesi beklenmektedir. Büyümeyi çevreye zarar vermeden 
sağlamanın yolları bulunmalıdır. Çevre ile ilgili tedbir alınmadan büyüme devam ettirilmeye 
çalışılırsa bunun dünyanın sonunu getireceği düşünülmektedir (Dinler, 1997: 517). 
Büyümenin toplumsal bedeli çevre sorunlarıdır. Büyümeye bağlı olarak serbest mal olarak 
nitelenen doğal kaynaklar tükenme noktasına gelmiştir. Akarsular, göller ve hatta denizler 
kirlenip, ormanlar tahrip olurken, bitki ve hayvan türleri azalmaya başlamış, hava kirlenmesi 
toplu ölümlere neden olacak boyutlara erişmiştir (Dinler, 1997: 516) .         

Bir ekonomi içerisinde faaliyette bulunan aktörlerin gerçekleştirmiş oldukları üretim 
ve tüketim faaliyetleri sonucunda çevrelerinde yarattıkları olumlu ya da olumsuz etkilere 
dışsallık denilmektedir (Keleş-Hamamcı, 2005: 159; Sencar, 2007: 29). Ekonomik büyüme 
faaliyetleri sonucunda çevreye verilen zararlar ise ekonomide negatif dışsallık olarak 
adlandırılmaktadır. 

Bir fabrika, ürettiği ürünün maliyetini hesaplarken, üretim faktörlerine yaptığı 
ödemeleri hesaba katar. Çıkan sonuç üretimin özel maliyetidir. Oysa üretim esnasında havaya 
ve çevredeki suya bırakılan, zehirli atıklar çevredeki insanların sağlığını olumsuz yönde 
etkileyerek ilave sağlık harcamalarına neden olurken, kirlettiği akarsu ve göller nedeniyle 
başkalarının gelirleri azalacaktır. Hatta çevrede bulunan turizm işletmesinin bu kirlilikten 
etkilenerek müşteri kaybetmesi sonucunda gelirlerinde bir azalma olabilir. İşte fabrikanın 
üretim maliyetine çevreye verdiği bu zararlarda ilave edildiğinde, ürünün gerçek maliyeti olan 
“sosyal maliyeti” ortaya çıkar (Dinler, 1997: 273).  

Üretim veya tüketim faaliyetleri sonucu ortaya çıkan çevre sorunlarının oluşumunun 
engellenmesi ve çıkan zararın ödenmesi konusunda alınması gereken tedbirler çevre 
üzerindeki baskıyı azaltarak insan, hayvan ve diğer canlıların sağlığını daha az tehdit eder 
hale gelecektir. Bu konuda yapılan araştırmalar sorunun çözümü için ekonomik açıdan piyasa 
ve kamu ekonomisi yaklaşımlarını ortaya koymuştur. Bu çalışmada, üretim sürecinde ortaya 
çıkan veya çıkabilecek her türlü zararın çevreye etkilerinin (negatif dışsallıklar) önlenmesi 
veya zararın tazmin edilmesi konusunun çevre – ekonomi ilişkileri çerçevesinde incelenerek 
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genel bir değerlendirmesinin yapılması ve açıklayıcı bilgiler verilmesi amaçlanmıştır. 
Çalışmada ortaya çıkan negatif dışsallıkların etkisini yok etmek veya en aza indirmek için öne 
sürülen yaklaşımlar olan piyasa ve kamu ekonomisi yaklaşımları incelenmiştir. Çalışmada 
öncelikle; negatif dışsallıklar ve kamu ve piyasa ekonomisi yaklaşımları kullanılarak negatif 
dışsallıkların çözümünde kullanılan politikaların kapsamı incelenmiştir. Daha sonra ise 
çalışmanın genel bir değerlendirilmesi yapılarak önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışmanın 
materyalini konu ile ilgili yapılan tezler, makaleler, hazırlanan raporlar ve istatistiklerden 
oluşan ikincil veriler oluşturmaktadır. Konu ile ilgili yerli ve yabancı literatür incelenmiştir. 
Ekonomik büyüme - çevre etkileşimi ile ilgili ortaya çıkan dışsallıklara çözüm önerileri 
sunulması konusunda derlenen verilerle çalışmanın bulgular kısmı oluşturulup elde edilen 
sonuçlar yorumlanmıştır. 

 

NEGATİF DIŞSALLIKLARIN ÖNLENMESİNDE KULLANILAN ÇÖZÜM 
YOLLARI  

Her türlü mal ve hizmet üretimi sonucunda, insan sağlığını ve yaşamını tehdit eden 
çevre kirliliğini engellemek için bir takım önlemlerin alınması ve bu kapsamda ortaya çıkan 
maliyetin ödenmesi gerekmektedir. Çevre kirliliğin önüne geçilebilmesi için bu maliyetin ya 
toplum tarafından karşılanması ya da kirliliğe neden olan işletmeler tarafından ödenmesi 
gerekmektedir. Bu konuda kamu ekonomisi çözümleri ve piyasa ekonomisi çözümleri olmak 
üzere çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır.  

 
1.Piyasa Ekonomisi Çözümleri 

Piyasa ekonomisi, ekonominin müdahale edilmeksizin arz ve talebin yarattığı piyasa 
koşullarına göre işlediği bir yapıyı ifade eder. Bu ekonomilerde, çevre unsurunun fiyat 
mekanizması içine nasıl ekleneceğinin belirlenmesi, çevre sorunlarının çözümünde temel 
amaçtır (Keleş, 1983: 11; Sencar, 2007: 32). Bu açıdan piyasa ekonomisine dayalı ülkelerde, 
Sencar’ın da (2007: 32) ifade ettiği gibi “çevre kirlenmesini denetlemenin en iyi yöntemi 
onun fiyatlar sistemine eklenmesi olacaktır”.  

Piyasa ekonomisi çözümleri konusunda üç teorem yer almaktadır. Bu teoremler; 
ortaya çıkan maliyetin devlet müdahalesine gerek olmadan tarafların anlaşmasıyla 
karşılanmasına dayanan Coase teoremi; kayıpları karşılama ilkesine dayanan Kaldor-Hicks 
teoremi ve zarar gören ve zarara yol açan arasında bir pazarlığın söz konusu olduğu Scitovsky 
yaklaşımlarıdır. 

 
1.1. Coase Yaklaşımı 

Ronald Coase tarafından geliştirilen bu teorem dışsallıklar meydana geldiğinde, 
tarafların mevcut dışsallığı içselleştirmek ve etkinliği sağlamak üzere bir araya gelip ortaya 
çıkan zararın karşılanması için bazı düzenlemeler yapılması konusunda önerme sunmaktadır 
(Stiglitz, 1994: 267). Coase, faydanın taraflar arasında dağılımında dengesizlik bulunması 
durumunda, taraflar arasında bir pazarlık süreci oluşturarak etkinlik koşullarının yeniden 
sağlanabileceğini ifade etmiştir. Bunun için mülkiyet haklarının tesis edilmesi gerekmektedir. 
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Böyle olduğu takdirde dışsallıklar için bir piyasa oluşturularak bu dışsallıkların piyasa 
başarısızlığı ortadan kaldırılabilir (Yüksel, 2006: 59; Kesbiç vd., 2010: 127).  

Coase yaklaşımına göre, dışsallıkla ilgili sorunların devletin müdahalesine gerek 
olmadan çözümlenebilmesi için dışsallıkların, tarafların mülkiyetinde olan alanla sınırlı 
olması, taraf sayısının az ve ayrıca dışsallığın çözümü için taraflar arasında yapılacak olan 
pazarlık maliyetinin önemsenmeyecek kadar az olması durumunda mümkün olacaktır 
(Yıldırım, 2004: 195; Sencar, 2007: 33).  

Negatif bir dışsallık olarak ifade edilen çevre kirliliğinin yol açtığı olumsuzluklar için 
Coase teoremi, bir işletmenin yarattığı kimyasal atıklar ya da ses kirliliği gibi dışsal 
maliyetlerden etkilenen kişilerin, bu işletmeye atıkları azaltması ya da kontrol altına alması 
için para teklif edebileceğini söylemektedir. Böylece kirlilik yaratan atıklar, artık işletme için 
değer yaratan varlıklar haline dönüşecektir. İşletme sahibi, kendisine sunulan para teklifinden 
yararlanmak için atıklarını azaltma yollarını aramaya başlayacaktır. Örneğin, kimyasal bir 
yöntem kullanarak çevreyi kirletmeden temiz üretim yapabilir veya kirleticilerden kurtulmak 
için arıtma tesisi kurabilir (Wolf, 1998: 21; Kesbiç ve diğerleri, 2010: 128).  

Bu yönteme göre, oluşan dışsallıkların içselleştirilmesi için gerekli anlaşmada taraf 
sayısının fazla olması ve anlaşma için gerekli pazarlık maliyetinin yüksek olması bu 
yaklaşımın gerçekleşmesini zorlaştıracaktır. Anlaşmada az sayıda taraf olduğu ve pazarlık 
maliyetinin düşük olduğu durumlarda oluşacak dışsallığın içselleştirilmesi açısından olumlu 
sonuçlar ortaya çıkarabilir. Ve bu durumda yöntem uygulanabilir bir yöntem olarak dikkate 
alınabilir. 

 

1.2. Kaldor-Hicks Yaklaşımı 
Kaldor-Hicks yaklaşımına göre, negatif dışsallıklara sebep olan bir üretim faaliyetinde, 

dışsal maliyete neden olan işletmenin, bundan zarar görene zararı karşılayıcı miktar kadar 
tazminat ödemesi gerekmektedir (Yıldırım, 2004: 197; Sencar, 2007: 35). 

Bu yaklaşıma göre, bir tarafta bazı bireyler (veya birimler) kazanç elde etmekte, diğer 
tarafta zarar görenler ise aldıkları tazminat sonucunda uğradıkları zararı telafi etmektedirler.  
Bu yaklaşımın devlet harcama politikaları geliştirilirken dikkate alınan fayda-maliyet analizi 
sonuçları üzerinde önemli etkileri söz konusudur. Örneğin, bir projenin kazancı maliyetin 
üzerindeyse ve kazançlı olanlar zarara uğrayanları tazmin ettikten sonra, gene de kazanç elde 
ediyorlarsa, projenin uygulamaya konulması söz konusu olacaktır (Sönmez, 1987: 86; Kesbiç 
ve diğerleri, 2010: 129-130). 

Kısaca, Kaldor-Hicks yaklaşımı, çevresel negatif dışsallık ortaya çıkaranların bu 
dışsallıklardan elde ettikleri kazancı, bundan zarar görenlerle paylaşması üzerine kurulmuştur. 
Ekonomik büyümenin sağladığı refah artışı devam ettiği sürece bu zararın tazmin edilmesi, 
zarar verenin elde edeceği kardan bütünüyle yoksun kalmamasını sağlamakta; zararı tazmin 
etmesi halinde bile kar elde etmeye devam edecektir. Bu yaklaşım, zarar görenlerin sayısının 
fazla olması durumunda sağlıklı sonuçlar vermeyebilir (Yıldırım, 2004: 9). 

Bu yaklaşım, yapılacak üretim sonucu ortaya çıkacak zararın o üretimden 
etkilenenlerin zararını tazmin etmeye yönelik bir yöntemdir. Bu nedenle üretim sonucu elde 
edilecek gelirin, mutlaka zarar görenin kaybı giderildikten sonra da üreticiye kazanç 
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sağlaması gerekir. Eğer zarar görerek tazminat ödenen kişi veya kuruluş sayısı fazla olursa bu 
durum üreticinin kazancını azaltacağı için bu yöntemin tercih edilmesi uygun olmayacaktır.  

 

1.3. Scitovsky Yaklaşımı 
Scitovsky tarafından, Kaldor-Hicks yaklaşımını farklı bir açıdan ele alan bu yaklaşıma 

göre bir ekonomideki aktörün üretim ya da tüketim faaliyeti sonucunda başka bir ekonomik 
aktör dışsal maliyete katlanıyorsa, bu maliyete katlanan, buna neden olan ekonomik aktörün 
söz konusu faaliyetini sınırlaması için pazarlığa girişmelidir. Bu pazarlık iki taraf arasında 
uzlaşmayla sonuçlanabilir (Yıldırım, 1992: 22-23). 

Scitovsky yaklaşımına göre, firma faaliyeti sonucu bir başka firmaya maliyet 
yüklüyorsa, dışsal maliyete maruz kalan firma buna neden olan firma ile faaliyetini 
sınırlaması için pazarlığa girişmelidir. Bu yaklaşımın geçerli olabilmesi için, pazarlık işlem 
maliyetinin, pazarlıktan beklenen net faydayı aşmaması gerekmektedir. Scitovsky, toplumda 
refah artışı olabilmesi için, politika sonucu avantajlı duruma geçen tarafların kazançları, 
kaybeden tarafların zararlarından daha büyük olmalıdır (Duran, 2010: 28; Çataloluk, 2014: 
24). 

Scitovski yaklaşımında da politika yine zarar görenin zararının zarar veren tarafından 
ödenmesine yönelik olarak geliştirilmiştir. Zarar verenin elinde zararı ödedikten sonra o 
üretimi devam ettirmesi için yeterli miktarda kazancın kalması gerekir.  

Piyasa ekonomisi çözümleri genellikle oluşan zararın giderilmesi konusunda tarafların 
anlaşarak sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik uygulanan politikalardır. Kamu otoritesi 
olaya müdahil olmadan, kişi veya kurumları kendi aralarında anlaşarak oluşan dışsallığın 
içselleştirilmesi amaçlanır. Taraf sayısının fazla ve pazarlık maliyetinin yüksek olduğu 
durumlarda uygulamada aksaklıklar ortaya çıkabilir. Sağlıklı sonuçlar vermeyebilir.     

 

2. Kamu Ekonomisi Çözümleri 

 
 Kamu ekonomisi çözümleri, oluşacak zararın önlenmesine yönelik veya oluşan zararın 
tazmin edilmesine yönelik olarak kamu otoritesi tarafından uygulanan politikaları 
içermektedir. Bu politikalar kapsamında vergiler, harçlar, sübvansiyonlar, kirlilik izinleri ve 
doğrudan kontroller yer almaktadır.  

    

2.1.Vergiler 
 Çevre vergileri “kirleten öder” ilkesine dayanmaktadır. Bu ilkeye göre negatif 
dışsallıklar içselleştirilerek fiyatlara dahil edilir. Çevre vergilerinin temel amacı çevreye 
zararlı faaliyetlerin maliyetini artırarak çevreye verilen zararı azaltmaktır. Böylece tüketici ve 
üreticilerin ekonomik faaliyetleri nedeniyle çevreye verdikleri zararı göz önünde 
bulundurmaları ve çevreye verdikleri zararları azaltmaları hedeflenmektedir (Markandya, 
2002; Gündüz ve Agun, 2013: 57). 
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2.1.1. Pigou Tipi Vergiler 
Dışsallığa neden olan mallara vergi uygulaması fikri ilk olarak Pigou tarafından ortaya 

atılmıştır. Piyasa ekonomisinin sağlıklı işlediği ekonomilerde negatif dışsallıkları düzeltmek 
için etkin bir yöntem olarak kabul edilir. Örneğin içki ve sigaraya özel olarak uygulanan 
vergiler bu ürünlerin kullanımını caydırıcı olmakta ve dolayısıyla olumsuz etkileri azaltma 
idealini taşımaktadır. 

Pigou'nun yaklaşımı bireysel ve toplumsal maliyet arasındaki ayrıma dayanmaktadır. 
Kurumları veya bireyleri olumsuz etkileyen bir atık üreten bir işletme için özel marjinal 
maliyet atığın etkisi hesaba katılmadığında, toplumsal marjinal maliyetten daha az olacaktır. 
İşletmenin üretimini toplumsal olarak kabul edilebilir düzeye indirmenin yöntemi, toplumsal 
ve özel marjinal maliyetler arasındaki farkı ortadan kaldırılacak bir vergi ya da harç 
koymaktadır. Vergi işletmeyi toplumsal açıdan doğru miktarı üretmeye itecek ve fiyat 
marjinal toplumsal maliyete eşitlenecektir. Böylece kaynakların alternatif kullanımlar 
arasında en uygun biçimde dağıtımı sağlanmış olacaktır. (Türel ve diğerleri, 1984: 28; Özsoy 
ve Yıldırım, 1994: 41) 

 

2.1.2. Plott Yaklaşımı (Düzenleyici Vergiler)  
Plott (1966), düzenleyici vergileri bir örnek yardımıyla açıklamıştır. Bu örneğe göre, 

özellikleri belirtilmemiş bir ürün üreten X fabrikasından ve bu fabrikanın çevresindeki 
işyerlerini olumsuz etkilediğinden bahsedilmiştir. Bu olumsuz etkinin fabrikanın bacasından 
çıkan dumandan kaynaklandığına ve X fabrikasından çıkan dumana Pigou’da olduğu gibi 
düzenleyici bir vergi konularak sorunun çözümlenebileceğine vurgu yapmıştır (Öz ve 
Buyrukoğlu, 2012: 89). Plott’a göre düzenleyici vergi iki kriterden biri dikkate alınarak 
alınmalıdır; salınan duman miktarı üzerinden veya belirli koşullar altında dumana sebep olan 
girdi miktarı üzerinden (Kargı ve Yüksel, 2010: 194) .   

Düzenleyici vergiler, negatif dışsallıklara neden olan faaliyetler için kullanılarak 
kaynak dağılımında etkinliğin sağlanmasına yardımcı olurlar. Düzenleyici vergilerin bu 
olumlu etkiyi sağlaması düzenleyici vergi olarak ne tür vergilerin kullanılacağına bağlıdır. 
Maliyeciler düzenleyici vergi olarak, dolaylı vergilerin dolaysız vergilere oranla daha etkin 
olduğunu savunmaktadırlar (Yıldırım, 2004: 13). 

Vergiler, dışsallıkların ortaya çıkaracağı sorunların önlenmesi veya azaltılabilmesine 
yönelik kamu otoritesinin uygulamalarını içermektedir. Vergilerin caydırıcılık özellikleri 
kullanılarak verilecek zararın azaltılması sağlanabilir. 

 
2.2.Sübvansiyonlar 

Devletin kişi ve kurumlara karşılıksız olarak yaptığı her türlü para, mal veya hizmet 
şeklinde yardımlar kısaca sübvansiyon olarak tanımlanmaktadır (Ak,1996; Armağan, 2003: 
13). Sübvansiyonlar, ekonomilerde sosyal refahı yükseltmek için kullanılan politikaların 
başında gelmektedir. Sübvansiyonlar genelde negatif dışsallıklardan zarar görenlere yapılan 
ödemeler şeklinde uygulanmaktadır. Bu ödemeler aracılığıyla dışsal zararı azaltacak mallar 
dışsallıktan olumsuz etkilenenler tarafından daha fazla tüketilmesi sağlanmaktadır. Örneğin, 
bir havaalanı yakınında yaşayanlar açısından ortaya çıkan gürültü kirliliği için sübvansiyon 
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olarak bu yerleşim birimlerine ses yalıtımı döşenmesi dışsallığın yarattığı zararı azaltmaya 
yöneliktir (Kargı ve Yüksel, 2010: 195-196). 

Negatif dışsallıkların sübvansiyonlar yoluyla içselleştirilmesinde sadece bu 
dışsallıktan etkilenenler değil, negatif dışsallığa neden olan işletmeler de bu sübvansiyonlar 
için hedef kitle olabilir. Bu durumda sübvansiyonun hangi tarafa verildiğine bağlı olarak elde 
edilecek sonuçlar da değişecektir. Örneğin çevre kirliliğine yol açan işletmelere yönelik bu 
kirliliğin kontrolünü amaçlayan bir sübvansiyon uygulaması, kirlilik yaratan firmaların arıtım 
tesislerini kurması için kredi sağlanmasına yönelik olabileceği gibi, arıtma giderlerinin 
vergiden indirilebilmesini sağlayan politikaları da kapsayabilir. Bu politikaların etkin 
işleyişinin sağlanması, arıtma tesislerinin kurulduktan sonra denetiminin etkin olarak 
yapılması koşuluna bağlıdır (Armağan, 2003: 13-14). 

Sübvansiyonlardan, negatif dışsallıklar sonucu genellikle zarar görenler 
faydalanabildiği gibi zarar verenler de faydalanabilir. Zarar görenler sübvansiyonlardan, 
ihtiyaçlarını giderirken zarara daha az maruz kalacakları alternatiflere yönelmeleri veya zararı 
azaltabilecek önlemlerin alınması için yapılan masrafların tamamının veya bir kısmının 
karşılanması şeklinde faydalanabilir. Zarar verenler ise kirliliği önleyecek tedbirlerin 
alınmasında yapacakları masraflar konusunda vergi indirimi, uygun kredi sağlanması gibi 
uygulamalarla faydalanabilir. Ülkeler açısından sosyal refahın artırılması konusunda sosyal 
devlet olma adına önemli bir uygulamadır.        

 
2.3. Harçlar 

Çevresel dışsallıkların çözümünde kullanılan bir diğer kamu ekonomisi yaklaşımı 
harçlardır. Harçlar, yapılan ödemenin bir karşılığı olması yönüyle vergilerden 
farklılaşmaktadır. Çevre ekonomisi açısından söz konusu karşılık, kurumların faaliyetleri 
sonucu çevreye verilen zararın belirli ölçütler düzeyinde ödemesi şeklinde gerçekleşir. 
Çevreye verilen zarar oranında alınan harçlar “kirleten öder” ilkesine dayanmaktadır (Kargı 
ve Yüksel, 2010: 196). 

Bu uygulamalarda temel amaç çevresel zararın giderilmesi ve tazminidir. Çevresel 
kirliliğe yol açanlar bunun bedelini parasal karşılık olan “harç” adı altında ödemek zorunda 
bırakılmaktadır. Birçok ülkede yaygın olarak kullanılan harçlar, genellikle, yerel yönetim 
birimlerinin yetkisine bırakılmıştır. (Tietenberg, 1993; Armağan, 2003: 16). Ödenecek harç 
miktarları için doğrudan zarara eşit miktar yerine ortalama hasar düzeyi dikkate alınarak 
katsayı şeklinde belirlenmektedir. Bu durumda bölgesel ve mevsimler dalgalanmalar harç 
katsayısının belirlenmesinde göz önüne alınmaktadır (Armağan, 2003: 16). 

Çevre kirliliğine yol açan işletmeler verdiği zararın karşılığında verdiği zarar 
nispetinde bedel öder. Harçların tahsilatı yetkisi genellikle yerel yönetimlere verilmiştir.  
 
2.4.Kirlilik İzni 

Dışsallıkların çözümünde kullanılan bir diğer yöntem kirlilik iznidir. Oluşturulan 
toplam kirlilik düzeyi üzerinden bu kirliliğin kaynağı olan işletmeler arasında dağıtımı 
yapılarak pazarlanabilir bir izin sistemi oluşturulur. Kirletici emisyonları sahip olunan izin 
düzeyinin altında olan işletmeler, artan haklarını başka işletmelere satabilir veya bunları 
tesislerinin diğer kısımlarındaki aşırı emisyonlarıyla dengelemede kullanabilirler (Stavins, 
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1998; Kargı ve Yüksel, 2010: 196). Kirletme hakkının bir kısmını satmak isteyen bir işletme 
bu uygulama gereği, emisyonlarını satacağı miktar kadar azaltmak zorunda kalacaktır. 
Böylece, üretimini artırmak veya endüstriye girmek isteyen işletmeler, belirlenen toplam 
emisyon miktarında bir değişmeye sebep olmadan, başka işletmelerin sahip olduğu kirlilik 
iznini satın almak koşuluyla bu isteklerini yerine getirmiş olurlar (Kargı ve Yüksel, 2010: 
196). 

Şehirlerde hava kalitesi konusunda yerel yönetimler yetkilendirilerek kirletici 
kaynakların yapabilecekleri en fazla emisyonu gösteren bir izin belgesi verme ve bu limitin 
aşılmasının takibini yapmak mümkün olmaktadır. Böylece yerelde hava kalitesi güvence 
altına alınmaktadır. Bu sistemde, bir bölgede yeni tesis kurmak isteyen işletme, daha önceden 
bölgede faaliyet gösteren tesislerden “Kirlilik Hakkı” veya “Ruhsatı” almak zorundadır. Bu 
hakkı satan işletme, yeni tesisin yaratacağı kirlilik miktarı kadar kendi yarattığı kirlilik 
miktarını düşürmek zorunda kalacaktır. Herhangi bir bölgede kirlilik için belirlenmiş olan üst 
sınıra ulaşıldığında, yeni kurulacak tesislerin yaratacağı kirlilik belirlenen sınırların aşılması 
anlamına geleceğinden bu bölgeye yeni tesislerin kurulması mümkün olamayacaktır 
(Ak,1996; Armağan, 2003: 15). 

Kirlilik izninin en bilinen uygulaması 1997 yılı Kyoto Protokolü ile birlikte oluşan 
mekanizmadır. Kyoto Protokolüne göre ülkelerin doğaya bıraktıkları sera gazlarının belli bir 
seviye altında tutulması sağlanmaktadır. Temelde emisyon ticareti, karbon ticareti isimleriyle 
de anılan bu uygulama negatif dışsallıkların işletmeler için maliyet, pozitif dışsallıkların ise 
fayda haline gelmesine imkan sağlamaktadır (Peker ve Altınışık, 2011: 69). 

Kirlilik izni bir bölgenin coğrafik yapısı bölgedeki hava sirkülasyonu ile yakın 
ilişkilidir. Hava sirkülasyonunun iyi olduğu ve etrafı dağlarla çevrili olmayan bölgelerde daha 
fazla işletmeye kirlilik izni verilebilir. 

 

2.5. Doğrudan Kontroller 
Kamunun yaptırım gücü kullanılarak negatif dışsallıkların dengelenmesi konusunda 

standartlar olarak da ifade edilebilen doğrudan kontroller,  çevre kirliliğine neden olan 
faaliyetler için uygulanan çevresel kısıtları, ödevleri ve hatta yasakları içermektedir. 
Uygulanacak standartlar çevresel kirliliğe ve emisyonlara etkin bir şekilde sınırlama 
getirebilir, ancak bu standartlar işletmeler açısından maliyetlerin yükselmesine yol açabilir 
(Kargı ve Yüksel, 2010: 197). 
 
 
3. İki Yaklaşımın Kıyaslanması  

Piyasa ekonomisi ve kamu ekonomisi çözümleri karşılaştırıldığında, dışsallıklar 
sorununda piyasa ekonomisi çözümlerinin uygulamada ekonomilerin mükemmel işleyen 
serbest piyasa koşullarına tam anlamıyla sahip olamadığı gerçeğinden hareketle bazı 
durumlarda yetersiz kalmaktadır. Bu çözümler içerisinde Coase teorisi bazı noktalarda 
eleştirilmektedir. Bu eleştirilerin temel sebebi aktörlerin sayısındaki artışın işlem maliyetlerini 
yükseltmesi ve küçük ölçekli dışsallıklarda mülkiyet hakkına sahip kişilerin bu haklarını 
arama sürecinin uzun ve dışsal zarardan daha maliyetli olmasıdır (Peker ve Altınışık, 2011: 
69).  
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Bir diğer piyasa ekonomisi çözümü olan Hicks-Kaldor ölçütü ise kirlilikten olumsuz 
etkilenenler ile kirliliğe neden olanların tespitinin zaman alması ve söz konusu zararın tazmin 
edilmesi için anlaşmaların maddi olarak maliyetli olması ve gelir dağılımı dengesizliklerini 
göz ardı etmesi konusunda eleştiri almaktadır. Tarafların aralarında anlaşarak kamu 
müdahalelerine gerek kalmaksızın dışsallıkları çözebileceği düşüncesi, uygulanabilirlik 
konusunda yarattığı şüpheler nedeniyle teorik alanda kalmaktadır (Kargı ve Yüksel, 2010: 
198). 

Yukarıda bahsedilen piyasa çözümlerinin uygulanabilirliği konusundaki problemler 
kamu ekonomisi çözümlerinin daha fazla kabul görmesine yol açmaktadır. Kamu ekonomisi 
çözümleri için temel dayanak sosyal maliyet ve sosyal faydanın parasal olarak ölçülmesi ve 
bu maliyete katlanan veya faydayı elde eden bireylerin doğru tespit edilebilmesidir. Ancak bu 
anlamda dışsallıkların parasal değerini ölçmek ve dışsal etkilerini belirlemek çoğu zaman 
oldukça zor bir konudur. Örneğin doğrudan kontroller yaklaşımında her kirlilik kaynağı için 
farklı standartların düzenlenmesi ve her firmanın karşılaştığı zorunlu maliyetler hakkında 
bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Böyle bir bilginin devlet tarafından güncel olarak 
sağlıklı takibinin mümkün olamayacağı temelinde bu yöntemde eleştirilmektedir. Bu 
durumlar için önerilen piyasa ekonomisi çözümlerinin bu bilgiye sahip olmadan, kirletici 
kaynakları arasında kirlilik kontrol yükünün dağılımının uygun bir maliyetle yapılabileceği 
yönündedir (Peker ve Altınışık, 2011: 70). 

Piyasa ekonomisi çözümleri genellikle serbest rekabet koşullarının tam olarak 
sağlandığı piyasaların bulunduğu durumlarda uygulanabilmektedir. Kamu ekonomisi 
çözümleri ise sosyalizm be kama ekonomik sistemin uygulandığı durumlarda uygulanan 
yöntemlerdir. Dışsallıkların içselleşmesinin kamu otoritesi kontrolü altında gerçekleşmesi 
daha etkili sonuçlar ortaya çıkarabilir.     

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Dışsallıklar, üretici açısından üretim maliyetlerine eklenmeyen masraflar olarak 

düşünülmektedir. Ancak, ortaya çıkan çevre sorunları işletmelere ek maliyet oluşturur. Üretim 
ve tüketim süreciyle birlikte çevre sorunlarının ortaya çıkması serbest mal olarak bilinen 
çevreyi, kıt mal haline getirmiş ve kullanımı karşılığında oluşacak zararlar için bir bedel 
ödenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.  

Gerek bu maliyeti düşürmek, gerekse gelecek nesillere daha temiz bir çevre ve 
yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için sürdürülebilir ekolojik büyümenin sağlanabilmesi 
gerekir. Bu durum, mal ve hizmet üreten işletmelerin üretimde çevreye duyarlı yöntemler, 
girdiler kullanması veya çevreye verebileceği zararları önceden kestirerek önlemler alması 
veya verdiği zararları telafi edecek tazminatlar ödeyerek çevreyi koruması ile olasıdır. 

Elde edilen bulgulardan; piyasa ekonomisi yaklaşımının serbest piyasa koşulları 
altında çevreye veya birbirine olumsuz etkisi olan işletmelerin üretimleri sonucu verdikleri 
zararı en aza indirebilecek; kendi arasında anlaşmaya dayalı bir sistemi oluşturmaya yönelik 
çözümler ürettiği anlaşılmaktadır. Kamu ekonomisi yaklaşımlarında ise daha çok ortaya 
çıkan/çıkabilecek kirliliğin etkilerini azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik düzenleyici 
vergiler, harçlar, tazminatlar ödenerek veya sübvansiyonlar verilerek giderilmeye 
çalışılmaktadır. Yapılan araştırma sonucu her iki yaklaşım da çevre sorunlarına karşı alınan 
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tedbirler olup uygulamada daha çok kamu ekonomisi çözümlerinin kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. Dışsallıkların içselleşmesinin kamu otoritesi kontrolü altında gerçekleşmesi 
daha etkili sonuçlar ortaya çıkarabilir.     
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE NEVŞEHİR’İN BASIM (MATBAA) TARİHİ VE 
MATBAANIN NEVŞEHİR’DEKİ SERÜVENİ  (1950-2016) 

 
Hüseyin SARAÇ 

 
Özet 
Matbaa, sadece kitap ve benzeri materyallerin basımı için değil, aynı zamanda insanoğlu tarihi için de büyük 
önem taşımaktadır. Bilginin aktarılması ve yaygınlaştırılması sürecinde başrol oynayan matbaanın, 
Nevşehir’deki serüveni 1959 yılında Marmara Matbaası’nın kurulmasıyla başlamıştır. Zamanla yaygınlık 
kazanarak Nevşehir’in aydınlanmasında büyük katkıları olmuştur.   

Bu çalışma ile Nevşehir’de matbaacılık faaliyetlerini ilk defa kimin başlattığı, matbaaların kimler tarafından 
hangi gerekçelerle kuruldukları, isimleri, faaliyet süreleri ve kapandıysa kapanma nedenleri araştırılmıştır. 
Ayrıca, hangi yayın organlarının basım merkezi oldukları, çalışan eleman sayıları, işletmenin zorluk derecesi, 
matbaada kullanılan makinelerin üretim tarihleri, menşeleri ve teknik özellikleri ortaya konulup araştırmacıların 
hizmetine sunularak sonraki çalışmalara da katkı sağlaması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Nevşehir, Matbaa, Matbaa Tarihi, 1950-2016.  
 
 

 
THE ADVENTURE AND HISTORY OF PRINTING IN NEVŞEHİR FROM PAST TO PRESENT  

(1950-2016) 
 

Abstract 
Printing is not only important to press books and such materials but also important for the history of mankind. 
The adventure of printing, which has a leading role at the transformation and prevalence of knowledge, in 
Nevşehir begins with the establishment of Marmara Printing House at 1959. They have become widespread by 
time and had great contributions at the enlightenment of Nevşehir.  

With this study it is aimed to contribute the future studies by putting forward who started the first printing 
activities in Nevşehir. It is investigated the establishing of printing houses, their names, activity durations and 
closure reasons if they were closed. Furthermore, it is investigated the number of working staff, the difficulty 
level of enterprise, the production dates, origins and technical features of printing machines and also for which 
publications they became printing center. 
  
Key Words: Nevşehir, Printing, Printing History, 1950-2016.   
 
 
Giriş     
 Tarihte ilk kez yazıların çoğaltımı, silindir biçiminde kalıplar veya damgalar 
aracılığıyla balmumu ve kil üzerinde yapılmıştır. Bunun yanında ağaç ve madeni aletlerle 
oyulmuş tuğlalardan da faydalanılmıştır. Kral Sargon’un gün yüzüne çıkarılmış olan 
oyulduktan sonra pişirilmiş tuğlalardan kurulu kitaplığı güzel bir örnek teşkil etmektedir. 
Bundan hareketle matbaacılığın temellerini atan Johannes Gutenberg değildir. Çok daha 
öncesinde Çinliler 2. yüzyılda matbaanın temellerinin oluşumunda rol oynamışlardır. 
Çinlilerin bu çalışmalarının ardından Batılı milletlere yol gösterici olmuştur. Çinliler 2. 
yüzyılda mermer kabartma şekil ve yazıların üzerine ıslak kâğıt preslemişler ve sonrada bu 
kâğıtları mürekkeplemişlerdi. Daha sonraki süreçte ise ağaç bloklar oyulmak suretiyle 
basılacak iş kabartma haline getirdiler. Ardından fırça ile mürekkep sürülüp preslenerek 
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kâğıda baskı yapmışlardır. Bu yöntemle yapılan en eski baskılar 764-770 yılları arasında 
Japon İmparatoriçesi Şotaku’nun bastırttığı Budacu Büyüler, 868’de Çin’de basılan ilk kitap 
olarak bilinen Elmas Sutra, 932 başlamak suretiyle 130 cilt halinde basılan bir Çin yapıtları 
koleksiyonudur. 11. yüzyıla gelindiğinde ise Çinliler tipo baskı tekniğinin ilk modelini 
oluşturdular. Bu yöntemle metni oluşturan şekil ve harf kalıpları yaparak bu kalıpları birden 
fazla işte kullanmayı amaçladılar. Çinlilerin geliştirdiği bu baskı teknolojisini kıtalar arası 
milletleri de topyekün etkileyen Kavimler göçü ile beraber Türkler ve Moğollar üzerinden 
Avrupa’ya kadar taşındı. Baskı sisteminin ilk defa Avrupa’da ortaya çıkışı ise Marco Polo ile 
oldu. Marco Polo, Çin’de gördüğü ve büyük bir ciddiyetle incelediği ağaç baskı bloklarıyla 
basım yöntemi Avrupa’da 14. yüzyılda parşömenden1 (Yıldız, 2000: s. 158-159) kâğıda 
geçişiyle birlikte oldu. Gutenberg ise, 15. yüzyılda kendi dönemine kadar gelişen baskı 
ekipmanlarının eksiklerini tespit ederek üzerine yeni katkılar koymak suretiyle günümüzde 
tipo özellikli basım tekniğini 1440 yılında geliştirmiştir. 19. yüzyıla gelindiğinde de bu 
sistemin makineleşerek devam ettiğini görmekteyiz. Bu yüzyıldan itibaren kâğıda hızlı baskı 
yapabilen mekanik baskı makineleri yapılmıştır. 20. yüzyılın başlarında ise matbaacılıkta yeni 
bir dönem açılmıştır. Amerikalı Ira W. Rubel ise 1904 yılında ofset baskı tekniğini bulmuştur. 
Bu teknoloji günümüze kadar ulaşmıştır. Günümüzde bilgisayarların da bu sektörün içine 
nüfus etmesiyle de baskı teknolojisinin çeşitliliği arması suretiyle insanların tüm yöndeki 
baskı ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli baskı yöntemleri ortaya çıkmıştır (Koloğlu, 2003: s. 
11-15; Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, 2008: s. 3-12; 
Altuntek 1993: s. 191-194; vizyon21yy.com 29.03.2016; Çetinkaya 2011: s. 11-24; Dalkıran, 
2013: s. 201-213). 

 Matbaanın icadıyla beraber kısa zamanda gezici Alman basım ustaları aracılığıyla 
bütün Avrupa kentlerine yayılmıştır. Basımın gelişmesi sonucu bilgi kitapları ucuzlamış ve 
halka geniş ölçüde okuma olanağı sağlamış. Bu gelişmelerin yanında ulaşım alanındaki 
gelişmeler ve pusulanın icadıyla uzak sanılan ülkelere daha rahat gidilebilmiştir. Buralarda 
edinilen bilgiler, basım evleri sayesinde çoğalmış ve halkla paylaşılmıştır. 16. yüzyıldan 
itibaren süreli yayınlardan bülten ve dergiler basılmaya başlanmıştır. 17. yüzyıl başlarından 
itibaren yani 1605-1610 yılları arasında da ilk gerçek gazeteler yayınlanmıştır. 18. yüzyılda 
ise modern basın dönemi diyebileceğimiz bir dönem başlamıştır. 1702 yılında İngiltere’de ilk 
sürekli günlük çıkarılmaya başlanmıştır. Fransa’da ise 1762 yılında bu durum gerçekleşmiştir 
(Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, 2008: s. 16-20).       

 Osmanlı Devleti’nde ilk resmi matbaanın kuruluş tarihi 1727’dir. Osmanlı tahtında III. 
Ahmet bulunuyordu. Dönemin sadrazamı da Nevşehirli Damat İbrahim Paşa idi. Ancak bu 
tarihten önce de yani 1510’da Selanik’te, 1554 yılında Edirne’de Yahudiler, 1567 yılında 
Ermeniler, 1627 yılında Rumlar matbaalarını kurmuşlardı. Bu basım evleri gizli kurulmuştu. 
Baskı faaliyetleri de yasal olmayan yollarla yürütülmekteydi. II. Bayezid zamanında 19, 
Yavuz Sultan Selim zamanında da özel izinle 33 kitabın basımı yapılmıştır. Bunların 
haricinde III. Murat’ın Arap harfleriyle basılan Usul’ül Oklidis (Geometriye Dair) kitabının 
serbestçe satılması için verdiği bir de ferman bulunmaktadır. IV. Murat zamanında 
İstanbul’da bir matbaa kurulması için izin istendiği ve iznin verildiği yönünde bilgiler 
bulunduğunu Mustafa Nuri Paşa aktarmaktadır. Enderun tarihçisi Ata da ilk resmi matbaa 

                                                           
1 Parşömen; Hayvan derilerinin uygulanan özel bir işlemler elde edilen bir yazı malzemesidir. Çok değerli bir 
yazı malzemesi çeşididir. M.Ö. III. başlayarak M.S. VI. ve VII. Yüzyıllara kadar kullanılmıştır. 
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teşebbüslerinin IV. Mehmet zamanında başladığını anlatmaktadır. Osmanlı padişahlarının 
matbaanın Osmanlı ülkesinde yaygınlaşmasın önünde en büyük engelmiş gibi gösterilmeleri 
doğru bir yaklaşım olmasa gerek. Bu yüzden Osmanlı Devleti’nde matbaanın değil, resmi 
matbaanın kuruluş tarihi 1727’dir. Osmanlı Devleti, gerileme ve duraklama süreçlerini 
yaşamaya başladığında pek çok alanda olduğu gibi matbaadan da yetirince istifade 
edememiştir. Bunların yanında matbaanın Osmanlı ülkesinde gecikmesinin sebebi; hattatlığın 
yaygın bir meslek olması, dinsel tutuculuk ve yasaklar, teknik nedenler ve okur-yazar 
oranının düşüklüğü gösterilebilir. (Yaman vd., 2014: s. 1142-1146; Ersoy, 1959: s. 10-11; 
Atabay, 2015: s. 3-11; Duman, 2007: s. 77-80; Öntuğ vd., 2012: s. 2-4; Topuz, 2015: s. 11-
15).  

 1727 yılında Osmanlı’da resmi olarak açılan ilk matbaa, Dârü’t-tıbâ’ati’l-Ma’mure 
olarak adlandırılmıştır. Ancak bu matbaa, daha çok İbrahim Müteferrika tarafından işletildiği 
için Müteferrika Matbaası olarak bilinmiştir. Bu matbaada Vankulu Lügat’ı ilk eser olarak 31 
Ocak 1729 tarihinde basılmıştır. Matbaada basılan son eser ise 1 Ekim 1742 tarihinde basılan 
Ferheng-i Şuûri’dir. 1745 yılında faaliyetini durduran matbaada 1729-1741 yılları arasında 17 
eserin basımı gerçekleştirilmiştir. Basılan bu eserlerin 10 tanesi tarih, 2 tanesi sözlük, dil, 
siyaset, askerlik, fen ve coğrafya konularıyla ilgilidir (Yaman, 2014: s. 142-143).  

 Nevşehir’de basım faaliyetlerinin başlaması ise Osmanlı Devleti’nin mirası üzerinde 
kurulan Türkiye Cumhuriyeti döneminde mümkün olabilmiştir. Nevşehir, Osmanlı devleti 
döneminde 18. yüzyılın sonlarından itibaren bir dönem Kırşehir Sancağı’nın daha sonra 
Niğde Sancağı’nın kazâsı yapılmıştır. Cumhuriyet sonrasında Niğde, il yapılmasının ardından 
Nevşehir, bu ilin ilçesi konumuna getirildi. 20 Temmuz 1954 tarihinde ise kabul edilen 6429 
sayılı kanunla vilayet merkezine dönüştürüldü. Nevşehir’in özellikle Osmanlı idarî 
yapılanması içinde önemli bir ana merkez konumuna gelememesi pek çok alanda olduğu gibi 
basım (matbaa) faaliyetlerinin bu ilde gecikmesine neden oldu (Saraç, 2012: s. 84-85). 

 Nevşehir’de ilk matbaa Nevşehirli olmayan biri tarafından günümüzde Metheris diye 
adlandırılan yerde tam tarihi bilinmemekle beraber 1945-1950 yılları arasında açılmıştır. 
Matbaayı açan kişinin kim olduğu bilinmemektedir. Bu şahsın iki ay Nevşehir’de kaldığı, 
buzaman zarfında yeterince iş yapamadığı için makinelerini toplayıp gittiği anlaşılmıştır. 
Ciddi bir şekilde Nevşehir’de basım faaliyeti 1959 yılında Zeki Seviğ tarafından Marmara 
Matbaası’nın kurulmasıyla beraber başlamıştır. Nevşehir’de 1950 yılından itibaren her ne 
kadar Yeni Muşkara (1950), Demokrat Nevşehir (1954-63), Nevşehir’in Sesi (1956) gibi bazı 
yazılı basın-yayın organlarının dağıtımı yapılmışsa da bu dönemdeki yayın organlarının 
basımı Kayseri ve Ankara gibi şehirlerde gerçekleştirilip Nevşehir’de dağıtımı yapılıyordu. 
Nevşehir’de dağıtımı yapılan gazetelerin il dışında basımının yapılması pek çok sorunları da 
beraberinde getirmekteydi. Bunların başında gün içinde yaşanan olayların veya değiştirilmesi 
gereken haberlerin mesafenin uzun olması gibi sebepler nedeniyle gerekli değişikliklerin 
yapılmasını engellemekteydi. Bundan dolayı yeni matbaaların Nevşehir’de kısa süre içinde 
açılmaya başladıkları görülecektir (Saraç, 2015: s. 342). Hem yayın organları hem de matbaa 
sektörü açısından Nevşehir’in aşama kat etmesi 1959 yılından itibaren mümkün olabilmiştir. 
Bununla beraber gazete sektöründeki hızlı gelişmeler Nevşehir’deki matbaaların hızlı bir 
şekilde artmasına ve yeni gelişmiş matbaa teknolojilerinin kullanılmasına zemin hazırlamıştır.  

 Nevşehir’de ilk dönemlerde tipo denen düz baskı makineleri kullanılmaktaydı. 
Basılacak şeyler kumpas denilen el aletlerine hurufat denen harfler tek tek dizilerek 
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hazırlanıyordu. Örneğin bir gazetenin basılabilmesi için saatlerce zaman ayırmak gerekiyordu. 
Basım işi bittikten sonra harfler bir sonraki basımda kullanılmak üzere yerlerine tek tek 
dağıtılıyordu. Oldukça zahmetli olan bu süreç aynı zamanda da meşakkatli bir işti. Dikkat 
etmenize rağmen imla hataları engellenemiyordu. Yazılı basının en sancılı dönemleri olarak 
gösterilen 1950-1970 yıl aralığı aynı zamanda hem basım hem de yazılı basının en sancılı 
dönemleriydi. Gerek matbaaların gerekse yazılı basın-yayın organlarının Nevşehir’de 
yaygınlık göstermesi 1970 yılından sonra mümkün olabilmiştir (Saraç, 2015: s. 342).  

 Bu çalışma bağlamında yapılan saha araştırmaları gözlemlerine göre; Nevşehir’de 
kullanılan baskı makinelerin tamamına yakını yaklaşık olarak 50 yıl ve daha eski model 
makinelerdir. Bu sahadaki teknolojik gelişmelerin takip edildiği hatta yeni çıkan 
makinelerden haberdar olunduğu ancak başta maddi sebeplerden dolayı alınamadığı ve var 
olan makinelerin kullanımına devam edildiği anlaşılmıştır. Bu makineler tipo2 ve ofset3 
özelliği gösterenler olmak üzere ikiye ayrılır. Bunun yanında matbaalarda kullanılan 
makinelerin tamamı yurt dışı menşelidir. Baskı makinelerinin çoğu Alman yapımı Heidelberg 
marka makinedir. Yine İngiliz yapımı Gestetner, Heidelbergden sonra en çok tercih edilen 
makinedir. Az da olsa Ryobi marka Japon yapımı makineler de kullanılmaktadır. Matbaalarda 
kullanılan giyotin denilen kâğıt kesme makinesi, dikiş ve zımba makinelerinin tamamı ise 
Türk yapımıdır. Matbaa alanında yetişmiş profesyonel bir kadronun oluşmadığı, işyeri 
sahiplerinin çoğunluğu baba mesleği olarak icra ettiği anlaşılmıştır. Herhangi bir matbaada 
belli bir süre deneyim kazandıktan sonra çalıştığı yerden ayrılarak kendi işini kuranlar da 
olmuştur. Nevşehir’de kurulan matbaaların kuruluş tarihi, kim tarafından kurulduğu, faaliyet 
tarihi, matbaada kullanılan makineler ve bu makinelerin teknik özelikleri ve hangi adreste 
kuruldukları başlıklar halinde aşağıda ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiştir.   

Nevşehir İl Merkezinde Kurulan Matbaalar 
Marmara Matbaası: Marmara Matbaası’nın kurucusu ve kuruluş tarihi bilinmemekle 
beraber, Zeki Seviğ’in sahibi olduğu, yazı işlerinin Avukat Hüsamettin Beşer’in yazı işleri 
müdürlüğünü yaptığı, 1959 yılında Yeni Nevşehir Gazetesi’nin basıldığı yerdir. Matbaanın bu 
dönemdeki adresi Hükümet Caddesi Numara 57 Merkez/Nevşehir idi (Saraç, 2012: s. 2-4).     
                                                           
2 Tipo Baskı; metal harflerle (hurufat) yapılan yüksek baskıya denir. Uzun ve zahmetli bir baskı hazırlık süreci 
gerektirir. Metal harflerin tek tek sayfa oluşturacak bir biçimde düzenlenmesi yöntemi kullanılır. Baskı hazırlık 
işlemi her nekadar gelişim göstermiş olsa da günümüz masaüstü yayıncılık sisteminin sağladığı imkânlardan çok 
uzaktır. Tipo baskıda iki silindir bulunur. Bunlardan biri kalıp silindiri, diğeri baskı silindiridir. Doğrudan baskı 
sistemidir. Yani kalıp üzerindeki görüntü doğrudan baskı materyaline aktarılır. Kalıp üzerindeki yüksek kısımlar 
mürekkebi alırken, alçakta kalan kısımlar mürekkebi almaz. Yüksekte kalan kısımlar baskıyı gerçekleştirir. 
(Patates baskısına benzer) Kalıp üzerindeki görüntü terstir. Günümüzde kullanımı önemli oranda bırakılmıştır. 
Ender olarak, kartvizit, fatura ve özel koleksiyon yayınların basımında kullanılır. Tipo baskı makinaları daha çok 
matbaacılığa; kesim, gofre, numaratör baskı, piliyaj-perforaj gibi başka alanlarda hizmet eder. 
3 Ofset Baskı; genellikle kâğıt yüzeyine baskıda kullanılan baskı tekniği. Günümüzde kitapların, gazetelerin, 
dergilerin, broşürlerin, faturaların, kartvizitlerin ve karton ambalajların basımında kullanılır. Ofset sistemi 
aslında taş baskı sistemine benzer, ancak kalıp üzerindeki yükseklik farklarından yararlanmaz. Kalıp yüzeyi 
düzdür. (Yüzey üzerinde çok küçük bir emülsiyon tabakası kalınlığı farkı vardır. Ancak bu kalınlık görüntü 
oluşturmada etkin değildir). Kalıp yüzeyinde emülsiyon olan yani basılacak alanlar ve emülsiyon olamayan 
basılmayacak alanlar vardır. İş olan yani basılacak alanlar emülsiyon tabakasıyla kaplıdır. İş olmayan alanlarda 
ise emülsiyon tabakası yoktur. İş olan yerler mürekkebi, iş olmayan yerler ise gren çukuru denilen mikrometrik 
gözenekler ile suyu tutar. Burada su ve mürekkebin birbirine karışmaması prensibinden faydalanılır. Böylelikle 
iş olan yerlerde bulunan mürekkep baskıyı gerçekleştirir. Diğer boş alanlarda gren çukurları su ile dolu olduğu 
için mürekkebi iter ve o bölgeler baskı uygulayamaz. 
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Gündüz Basımevi: Matbaanın ne zaman ve kimin tarafından faaliyete geçirildiği 
bilinmemekle beraber, Nevşehir Merkez’de 1966 yılında faaliyetini sürdürdüğü 
anlaşılmaktadır. Matbaada bir de kendi adını taşıyan gazete basılmıştır. Bu gazetenin sahipleri 
olan Ahmet Köylü ve Oğuzhan Alp aynı zamanda bu matbaanın da sahibi olmalılar. Bu 
gazete, 1976 yılına kadar aynı matbaada basımı yapılmış ve 1976 yılında gazetenin yayın 
hayatı durdurulmuştur. Dolayısıyla matbaanın da 1966-1976 tarihleri arasında faaliyet 
gösterdiği kuvvetle muhtemeldir (Saraç, 2012: s. 85). 
Garanti Matbaası: Garanti Matbaası, Nejat Sesveren, Bahattin Sesveren ve Hamit Akbalık 
tarafından 1970 yılında Nevşehir Camii Kebir Caddesi No:34 adresinde kurulmuştur. Kısa 
zaman sonra Nejat Sesveren diğer ortakların hisselerini alarak matbaanın tek sahibi oldu ve 
faaliyetlerini sürdürdü. Ancak Nejat Sesveren’in de bu süreçte vefat etmesi üzerine Garanti 
Matbaası 15.05.1970 tarihinde Ramazan Biçimseven, Tevfik Hamarat, Ferhat Yurtbulmuş ve 
Özay Sevimli tarafından devralındı. Matbaada, 15 Mayıs 1970 tarihinden itibaren Lale 
Gazetesi basılıyordu. Nejat Sesveren’in vefat etmesiyle birlikte matbaada olduğu gibi gazete 
de el değiştirdi. Gazetenin de yeni sahipleri matbaayı satın alanlar oldu. Matbaayı satın alan 
kişiler 1984 yılında şahıs firmasından tüzel kişiliğe dönüştürdüler. Bu tarihten itibaren 
matbaanın yeni adı Lale Gazetesi ve Matbaacılık Koll. Şti. oldu. Lale Gazete ve Matbaacılık 
Koll. Şti. Nevşehir’de yukarda belirtildiği adreste 1997-1998 yıllarına kadar varlığını devam 
ettirdi. 1998 yılının sonunda faaliyetini durdurdu (Ali Biçimseven, Kişisel görüşme, 
16.10.2015; Saraç, 2012: s. 85-86). 

Doğan Matbaası: Doğan Matbaası, 1964 yılında Taner Erdoğan tarafından kurulmuştur. 
1964-1977 yıları arasında faaliyetini Nevşehir’de devam ettirmiştir (Saraç, 2012: s. 85-86). 
1970-1977 yılları arasında Peri Bacaları Diyarı Ürgüp Gazetesi bu matbaada basılmıştır (Peri 
Bacaları Diyarı Ürgüp Gazetesi, 20 Mayıs 1970; Peri Bacaları Diyarı Ürgüp Gazetesi, 15 
Ocak 1977; Saraç, 2012: s. 85-86). Yine 1970-1974 yılları arasında Nevşehir Göreme 
Gazetesi’nin basımı bu matbaada yapılmıştır (Nevşehir Göreme Gazetesi, 11 Şubat 1975; 
Saraç, 2012: s. 88). 
Nedim Matbaası: Nedim Matbaası, Ahmet İllez tarafından 1969 yılında Gürgünler Pasajı, 
Numara 22 merkez/Nevşehir adresinde kurulmuştur. Matbaanın basım faaliyetleri 1972 
yılında son bulmuştur. Belirtilen yıl aralığında Yeni Avanos Gazetesi’nin de basım merkezi 
olmuştur (Saraç, 2012: s. 88).         
Tüfekçioğlu Matbaası: Tüfekçioğlu Matbaası Nevşehir’in en eski matbaaları arasında yer 
almaktadır. Matbaa, 1971 yılında Nevşehir merkezde Anıt Çarşısı (Ayakkabıcılar Çarşısı) 
tarafında kurulmuştur (Nuri İven, Kişisel görüşme, 16.10.2015). Burası Kurşunlu Camii 
bölgesi olarak da bilinmektedir (Murat İven, Kişisel görüşme, 13.10.2015). Matbaa, 2015 
yılında Murat Tüfekçioğlu Matbaası adını almış ve Nevşehir Merkezde Nar Yolu Sokak, 
Belediye Hamamı üstü No:19-20’de faaliyete devam etmektedir. Matbaa Nuri İven’in oğlu 
Murat İven tarafından işletilmektedir.   

Tüfekçioğlu Matbaası’nın tarihsel sürecine baktığımızda; 1943 doğumlu Nuri İven, 
1948 doğumlu Faruk İven, 1952 yılında doğan ancak yakın tarihte vefat ettiği anlaşılan ve 
1961 doğumlu Abdullah İven adlarındaki dört kardeşin bir araya gelerek matbaayı kurdukları 
ancak matbaa açma fikrini veren kişinin kardeşlerden Faruk İven olduğu anlaşılmıştır (Nuri 
İven, Kişisel görüşme, 16.10.2015). Tüfekçioğlu Matbaası’nın kuruluş serüveni ise şöyle 
gelişmiştir: Kardeşlerin en büyüğü Nuri İven, 1959 yılında çalışmak için Nevşehir’den 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 57          Eylül - Ekim 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 
 
 

 226 

Ankara’ya giderek aynı yıl Ulus İtfaiye Müdürlüğü’nde babasının asker arkadaşının yanında 
çırak olarak işe başlamıştır. Bir yıl sürmeden de buradan ayrıldı. Eniştesi ile bir süre Meclis 
Matbaası’nda çalıştı ve bu iş üzerine tecrübe kazandı. 1960 askeri darbesinden sonra tekrar 
Nevşehir’e döndü. 1963 yılında ise vatani görevini icra etmek için askere alındı. Askerden 
döndüğünde tekrar Ankara’ya çalışmak için gitti. Dolmuş (Minibüs) aldı ve şoförlük yapmaya 
başladı. Dolmuş şoförlüğüne devam ederken kardeşi Faruk İven kendi işimizi kuralım diyerek 
matbaa açma fikrini ortaya attı. Bunun üzerine Nuri Bey dolmuşunu sattı ve üzerine biraz 
daha para koyarak Nevşehir’e geldiler ve Tüfekçioğlu Matbaası’nı kurdular. Bu matbaanın 
adını “Tüfekçioğlu Matbaası” olarak koymalarındaki sebep ise dedesinin yıllarca tüfekçilik 
mesleğiyle ile uğraşması hasebiyle itibar görüp zamanla ün yapmasından kaynaklanmıştır. 
Tüfekçioğlu Matbaası kurulduğunda Nevşehir’de Simtel Matbaası faaliyetini sürdürüyordu 
(Nuri İven, Kişisel görüşme, 16.10.2015).  

Tüfekçioğlu Matbaası ilk açıldığı yıllarda Nevşehir’in en çok gelir elde eden 
matbaacısıydı. O döneme damgasını vuran Tüfekçioğlu Matbaası Nevşehir’in vergi 
rekortmeni olmuştur. Ancak kardeşler arasında bir süre sonra maddiyatta dayalı bir 
anlaşmazlık oldu bu gelişmenin ardından 2007 yılında bu dört kardeş ayrılmak zorunda kaldı 
(Nuri İven, Kişisel görüşme, 16.10.2015). 2007 yılında devlet tarafından matbaada bulunan 
bazı makinaları haciz yoluyla ellerinden alındı. Günümüzde ise matbaada bulunan kısıtlı 
sayıdaki makinelerle ile basım işlerini devam ettirmektedirler (Murat İven, Kişisel görüşme, 
13.10.2015). Tüfekçioğlu Matbaası kuruluşundan beri hiç el değiştirmemiştir. Ailecek matbaa 
işiyle ilgilenmişlerdir. Matbaacılık babadan oğula geçmiştir. Nuri İven’ den Murat İven’e 
geçmiş ve halen daha Murat Bey matbaa işini yürütmektedir (Murat İven, Kişisel görüşme, 
13.10.2015). Fakat matbaa şuan ilk kurulduğu yerde değildir. 

Matbaa ortaklarından Nuri İven bir süre siyasetle de ilgilenmiştir. 1973 yılında 
Demokrat Parti’nin Nevşehir İl Başkanlığı’nı yapmıştır. Bu görevini bir süre devam 
ettirdikten sonra görevi bıraktı bir daha siyasetle ilgilenmemiştir. 

Tüfekçioğlu Matbaası’nın ilk yıllarında matbaada toplam 15 kişi çalışıyordu. 1995’ten 
sonra çalışan işçi sayısı 30’a yükseldi. 2007-2008’den sonra çalışan işçi sayısı 4-5 kişiye 
kadar geriledi. Şuan matbaada sadece Murat İven çalışmaktadır (Nuri İven, Kişisel görüşme, 
16.10.2015). Matbaanın kurulmasındaki amacı, ticari kazanç sağlamanın yanında doğruda ve 
dolaylı olarak topluma hizmet etmek olarak açıklayan Nuri Bey, matbaa ile ilgili karşılaşılan 
zorlukları ise; matbaa sektöründe çalışan esnaflar arasındaki rekabet, esnaflar arasında 
dayanışmanın yetersiz olması, birlik ve beraberliğin olmaması vs. gibi sebeplere 
bağlamaktadır (Nuri İven, Kişisel görüşme, 16.10.2015).  

 Tüfekçioğlu Matbaası’nda 1971’de Hür Söz Gazetesi basılmıştır. Bu gazetede çıkan 
“Vurun Kelepçeleri” başlıklı yazıdan dolayı aynı yıl mahkeme kararıyla gazetenin yayını 
durdurulmuştur. 1974-1977 yılları arasında Nevşehir’in Sesi Gazetesi (Nevşehir’in Sesi 
Gazetesi, 23 Nisan 1974), 1975-1978 yılları arasında Nevşehir İmam Hatip Lisesi’ne ait 
Cemre Dergisi, 1975-1980 yılları arasında sorumluluğu Mehmet Altınsoy’a ait olan ve 
haftalık yayın yapan Hacı Bektaş’ın Sesi Gazetesi’nin basımı yapılmıştır. Yine bu yıllarda 
Burhan Kerman tarafından haftalık olarak çıkartılan Açık Saray Gazetesi, 1975’ten 1985’e 
kadar İç Anadolu’nun Sesi Gazetesi (İç Anadolu Gazetesi, 19 Temmuz 1976; İç Anadolu 
Gazetesi, 5 Temmuz 1985), 1985 yılında Yeni Avanos Gazetesi (Saraç, 2012: s. 103), 
1994’ten 2007’ye kadar Göreme Gazetesi, 2000 yılından 2006 yılına kadar da Kapadokya 
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Gazetesi’nin basım işleri yapılmıştır (Kapadokya Gazetesi, 18 Eylül 2000; Kapadokya 
Gazetesi 1 Mart 2006). 2007 yılından sonra maddi sıkıntılar içine giren matbaada gazete 
basımı durmuştur. Göreme Gazetesi’nin basımı olmamasına rağmen telif hakkı Tüfekçioğlu 
Matbaası’ndadır. Bu tarihten sonra matbaada her türlü evrak, fatura, fiş, davetiye vs. gibi 
evrakların basımı yapılmaktadır (Nuri İven, Kişisel görüşme, 16.10.2015; Faruk İven, Kişisel 
görüşme, 16.10.2015)4. 

Tüfekçioğlu Matbaası’nda kullanılan makinalar arasında; bir tane Alman yapımı,  
baskı alanı 25x35 olan Heidelberg model makine, bir tane İngiliz yapım 25x35 baskı alana 
sahip Gestedner model 311 Ofset makine bulunmaktadır. Bunların yanında bir tane de Türk 
yapımı 70x100 çaplı Üstgül Giyotin, bir tane Alman yapımı Agfa film makinası, bir tane Türk 
yapımı Aybakar dikiş makinası ve bir tane de ithal sırdaş kaşe makinası kullanılmaktadır 
(Murat İven, Kişisel görüşme, 13.10.2015). 

Göreme Matbaası: Göreme Matbaası, 1974 tarihinden itibaren faaliyete başlamıştır. 
Matbaanın sahibi Taner Erdoğan’dır. Burası aynı zamanda 1974’ten itibaren Göreme 
Gazetesi’nin de basıldığı yerdir. Matbaa bu yıllarda Nevşehir merkezinde bulunan Nar 
Caddesi, İş Bankası yanında faaliyetini sürdürmüştür. 2000 yılında ise faaliyetini 
sonlandırmak zorunda kalmıştır (Nevşehir Göreme Gazetesi, 1 Nisan 1974; Nevşehir Göreme 
Gazetesi 28 Ağustos 1974). 
Yaşar Ofset: Yaşar Ofset, 1975’te Kapucubaşı Mahallesi, Fişekçi Camii yanında kiralanan 
küçük bir dükkânda Osman Yolaçan tarafından kuruldu.  İlk mesleği tornacılık olan Osman 
Bey bu mesleğe kız kardeşinin eşi olan Ahmet Ekici (Simtel Ofset’in ilk kurucusu)’nin 
teşvikiyle başlamıştır. İlk yıllar ortaklık olmadan Ahmet Bey ile beraber çalışan Osman Bey 
bu süreçte işi öğrenmiş, birkaç yıl sonrada Ahmet Bey sermaye tedarik ederek ayrılıp kendi 
matbaasını açmıştır (Nuri Yolaçan, Kişisel görüşme 01.11.2015).  

Sümer bank gibi yerlerin açılmasıyla fiş ve fatura kullanımı başlayınca ülke genelinde 
bunu yapan kişilere ihtiyaç duyulmuştur. O zamanlar bu fiş ve fatura basımını yapabilen 
kişilerin sayıca azlığı ve talep yoğunluğu matbaacılığın bir anlamda önünü açmış ve getirisi 
yüksek bir meslek haline gelmesini sağlamıştır. İşte Osman beyi de tornacılıktan matbaa 
mesleğine iten bu ekonomik sebep olmuştur (Nuri Yolaçan, Kişisel görüşme, 01.11.2015).  

Yaşar Ofset ilk kurulduğundan beri aynı kişi tarafından işletilmiş el değişmemiştir 
ancak Osman Bey yaşlanınca matbaayı oğlu Nuri Bey’e devretmiştir. İlk kurulduğunda ismi 
Yaşar Matbaa olarak hizmet veren dükkân 90’lı yılların sonunda ofsetin gelmesiyle Yaşar 
Ofset Matbaa olmuştur. 2011 yılında da şirketleşme gerçekleşmiştir (Nuri Yolaçan, Kişisel 
görüşme, 01.11.2015). 

Matbaanın ilk makinasının alımı konusunda bir takım maddi zorluklar yaşanmış, 
ücretinin bir kısmı tanıdıklardan edinilen borçlarla kalanı ise Osman Bey’in babasının nakit 
verdiği para ve kendi birikimleriyle karşılanmıştır. 1960 model Çekoslovakya yapımı tipo 
baskı özelliğindeki bu ilk makina uzun yıllar kullanıldıktan sonra 1999’da matbaa 
makinalarında bir yenilenmeye gidilmiş ve o yıl beş tane yeni makine alınıp değişim 
gerçekleştirilmiştir (Nuri Yolaçan, Kişisel görüşme, 01.11.2015). 

                                                           
4 Faruk İven’in gerçek doğum yılı 1943’tür. Ancak, 1971’de Hür Söz Gazetesi’nde çıkan “Vurun Kelepçeleri” 
başlıklı yazısından dolayı ceza almış ve hapse girmemek için yaşını beş yıl küçültmek zorunda kalmıştır.  
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Alınan bu makineler; Alman yapımı Heidelberg marka 87 model bir ofset makina, 
sadece fatura basımı yapan 99 model sürekli form makinası, İngiliz yapımı 313 
Gestetner marka tek renk ofset makinasi, numaratör basımı için 80 model Heidelberg marka 
Tipo baskı makinasi ve faturalar için 99 model 6 üniteli Harmanlama makinasıdır (Nuri 
Yolaçan, Kişisel görüşme, 01.11.2015).  

2015 yılında ise yenilenmeler devam etmiş ve bu yıl Kaym marka Türk yapımı 
otomatik fotoselli giyotin alınmıştır. 2011 yılında ise şuanda kullanılan en son makine olan 
ofset makinelerinin gelişmiş versiyonu Heidelberg speedmaster marka iki renkli 50x70 baskı 
alanına sahip ofset makinesi alınmış, sürekli form makinesi yenilenmiş, harmanlama makinesi 
de 10 üniteli olanı ile değiştirilerek 2011 modeliyle yenilenmiştir. Matbaada başlangıçta iki 
çalışan varken şuanda 5 işçi çalışmakta ve hepsinin sigortası bulunmaktadır (Nuri Yolaçan, 
Kişisel görüşme, 01.11.2015).  

Yaşar Ofset Matbaası’nda basımı yapılan dergi, bülten ve gazete gibi çeşitli yayın 
organlarının sadece basımı yapılmaktadır. Türk Eğitim-Sen (aylık gazete), Vitrin (aylık 
gazete), NHÜ Haber (haftalık gazete), Nevşehir Ticaret Odası Dergisi, Nevşehir Sağlık 
Müdürlüğü yıllık bültenleri başta olmak üzere daha çok fatura ve resmi evraklar gösterilebilir. 
Bunların haricinde matbaada davetiye, kaşe, broşür, okul yıllıkları gibi birtakım basım işleri 
de yapılmaktadır. (Nuri Yolaçan, Kişisel görüşme, 01.11.2015). 

Nuri Bey’e sektörde yaşadıkları en büyük sorunu sorduğumuzda bu sektörün en büyük 
sorunlarından bir tanesinin eleman sıkıntısı olduğunu söylüyor ve yetişmiş eleman 
bulamadıkları gibi 12 yıllık zorunlu eğitimden dolayı yetiştirmeye de eleman bulamadıklarını 
anlatıyor. Yine en büyük bir başka sorunun ise hammadde, malzeme ve parça sıkıntısı 
olduğunu söylüyor. Kâğıdı Nevşehir’de alabilecekleri bir yer olmadığından kamyonlarla toplu 
bir şekilde İstanbul veya Konya gibi şehirlerden getirttiriliyor dolayısıyla gerekli olandan 
fazlasını bir anda almak lazım gelince yüklü miktarda toplu bir gider oluyor, bu da ekonomik 
olarak matbaayı zora sokuyor. Servis ihtiyacına gelirsek en yakın servisin İstanbul’da 
bulunması ve gerekli parçanın da Türkiye’de bulunmamasından dolayı yurtdışından 
getirilmesi en az bir ay sürünce bu da doğal olarak işlerin aksamasına neden oluyor diye ifade 
etmiştir (Nuri Yolaçan, Kişisel görüşme, 01.11.2015). Yaşar Ofset’in çalışma mekânına 
değinecek olursak ilk girişten itibaren müthiş bir düzenle karşılaşılıyor. Makinelerin 
konumlandırılması çalışma düzeni olarak oldukça rahat bir yapıya sahip.  

Ömür Matbaası: Ömür Matbaası kim tarafından kaç yılında kurulduğu henüz tespit 
edilememiştir. Ancak 1975 yılında günlük gazete olarak Nevşehir’de yayın hayatını sürdüren 
İç Anadolu Gazetesi’nin basıldığı matbaadır. Bu matbaada aynı yıl boyunca yukarıda 
belirttiğimiz gazetenin basım yeri olmuştur (İç Anadolu Gazetesi, 8 Mart 1976). Bu gazete 
1976 yılının temmuz ayından itibaren başka bir matbaada basıldığına göre matbaanın basım 
faaliyetlerini sonlandırmış olabileceği ihtimal dâhilindedir (İç Anadolu Gazetesi, 19 Temmuz 
1976).     
Simtel Ofset Matbaa: Simtel Matbaası, 1981 yılında Ahmet Ekici tarafından Nevşehir 
merkez Nar Caddesi üzerinde kiralanmış olan bir dükkânda kurulmuştur. İlk zamanlarda 
“Göreme Cilt Evi” olarak bilinmekte idi. Daha sonradan basım makinesi alınıp matbaa olarak 
faaliyet göstermeye başlayınca ismi değiştirilerek Simtel yapılmıştır. Simtel ismi de o 
dönemlerde televizyonlarda sıkça gösterilen Cenk Koray’ın rol aldığı Simtel reklamlarından 
esinlenerek Ahmet Ekici tarafından vermiştir. Ayrıca bir anlamı yoktur. Daha sonradan da 
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işin içine bilgisayar girince matbaanın ismi Simtel Ofset olarak tekrar değiştirilmiştir (Bayram 
Ekici, 01.11.2015).  

Ahmet Bey’in matbaayı kurmaktaki maksadı, gençlik yıllarında İstanbul ve 
Karabük’te matbaa sektöründe çırak olarak çalışmış olmasıdır. Daha sonradan eşi ile tanışıp 
eşinin memleketi olan Nevşehir’e yerleşmiştir. O dönemler bağcılık ile uğraştıkları için 
Ahmet Bey’de bağcılık yapmaya başlamış. Ardından ticarete atılmak istemiş ve daha önceki 
matbaa tecrübelerinden esinlenerek mücellithane5 açabileceğini düşünerek bu işe girmiştir 
(Bayram Ekici, Kişisel görüşme, 01.11.2015).  

Ahmet Bey, matbaa kurulurken ciddi anlamda maddi sıkıntılar içindeydi. Bağcılık 
işinde işçi olarak çalıştığı için sermayelerinin yetersiz olması en büyük sıkıntıları olmuş, 
öncelikle biraz kendi birikimleri ile işe girmeye çalışmış, buda yetmeyince tanıdıklardan borç 
almak suretiyle Göreme Cilt Evi’ni açmıştır. Tabi zaman içerisinde iş yapıp para kazanmaya 
başlayınca sermayesini arttırmış ve başlangıçta tek başına çalışırken yanına yardımcı bir 
eleman alıp daha sonra bir kişi daha alıp çalıştırmaya devam etmiş, böylelikle yavaş yavaş 
çalışan işçi sayısı ve işler artmaya başlamıştır. O dönemler bu meslek çok revaçta olan ve 
maddi anlamda getirisi iyi olan bir meslekti. Bu dönemde gazeteler promosyon olarak kitap, 
dergi ve ansiklopediler dağıtmaktaydılar. İnsanların, kitap, dergi ve ansiklopedileri ciltletmek 
için mücellithaneye akın ediyorlardı. Bu sebeplerden dolayı da o dönemde mücellithaneler iyi 
iş yapıyordu. Ancak zamanla tüm bu ciltlemeler hazır halde gelmesi ve mücellithanelere olan 
rağbetin azalması hasebiyle Ahmet Bey de mücellithaneden matbaaya geçmeye karar verdi ve 
bir adet makine alarak bu sektörde faaliyet göstermeye başladı (Bayram Ekici, Kişisel 
görüşme, 01.11.2015). 

Ahmet Bey, Simtel Matbaa’ya alınan ilk makinenin bir kısmı nakit olarak geri kalan 
kısmı da senet karşılığı borçlanarak satın aldı. Matbaada ilk başta bir adet baskı bir adet kâğıt 
kesme makinesi olmak üzere iki adet makine bulunuyordu. O, alım gücü kısıtlı olmasından 
dolayı ilk etapta 1968 model maşalı olarak bilinen bir makine aldı. Bunun akabinde de keski 
makinesi olarak bilinen kollu bıçaklı makineyi aldı. Ancak daha sonra otomatik bıçaklı olarak 
bilinen giyotin adında makine satın almak suretiyle eskisi ile değiştirdi. Giyotini ilk olarak 
Nevşehir’e babası getirtti. Daha sonraki yıllarda makinelerin çok kullanılması ve eskimesiyle 
matbaa bir değişim süreci yaşadı. 1994 yılında Ahmet Bey, işi Bayram Bey ve kardeşine 
devretti. Bunla beraber matbaadaki makineleri satarak matbaayı yeniledi. 1998 yılı itibariyle 
de matbaada bilgisayar destekli daha tertipli ve düzenli iş yapılmaya başlandı. Hatta 
matbaanın ismi de Simtel Ofset olarak değiştirilmiştir. Simtel Ofset, 2012 yılında dijital baskı 
sistemini Nevşehir’de ilk kullanan matbaadır (Bayram Ekici, Kişisel görüşme, 01.11.2015). 

Bayram Bey Simtel Matbaası’nın ofsete geçmesiyle ilgili şöyle bir anısını anlatıyor: 
“1997 yılında bir akrabamız bize misafirliğe gelmişti, sohbet arasında bana Bayram, neden 
bilgisayarlı sisteme geçmiyorsunuz dedi. Ben de, ağabey aslında geçeceğiz ama pek 
bilgisayardan anlamıyoruz dedim. Bunun üzerine bana birden hadi kalk gidiyoruz dedi, ben 
daha ne oluyor diyemeden kolumdan tuttu ve beni bir bilgisayarcıya götürdü. Bilgisayar 
işletmecisi arkadaşı oluyormuş. Arkadaşı ile biraz konuştuk daha sonra bu akrabam bana bir 
tane bilgisayar satın aldı. Bu bilgisayarı aldık eve getirdik. Tabi o dönemler bilgisayar çok 
kıymetli bir alet olduğundan bizimkiler üstüne dantel örmüşler süs gibi bir köşede duruyordu. 

                                                           
5 Mücellit: ciltçilik anlamına gelir ve el işçiliği ile kitap kaplamayı ifade eder.  
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Üç gün boyunca örtüyü kaldırıp tuşuna bile dokunmadık. Aradan biraz zaman geçti bizim 
akraba beni gördüğünde Bayram, bilgisayar kullanmayı öğrendin mi dedi bende valla abi hiç 
açmadım bile dedim. O da niye dedi. Valla korkuyorum ya bozulursa dedim. Çünkü böyle bir 
şey hiç yaşamadık hiç bilgisayar görmedik. Tabi bizim akraba bana tamam oğlum sen korkma 
bozulursa ben yaparım sen bilgisayarı kurcala sonuçta bu işi öğrenmek zorundasın dedi. 
Bende bunun üzerine altı ay boyunca bilgisayar başından kalkmadan bilgisayarı kendi başıma 
öğrendim. Bundan böyle bir işi bilgisayarda basıma hazır hale getirecek kadar biliyordum. 
Bunun üzerine makine ihtiyacı doğdu ve Ankara’ya giderek ofset makine bakmaya başladım. 
Tabi bizim bütçemiz kısıtlı olduğundan küçük ebatlı makinelere bakıyordum ve 41x57 baskı 
ebatlı pompalı Heidelberg marka bir makineyi gözüme kestirdim. Makineyi kontrol ettim ve 
geri Nevşehir’e döndüm. Babam ile makine hakkında karar vereceğimiz sırada ben babama 
biz bu makineyi alırsak hem kâğıttan hem de kalıptan fire veririz dedim. Daha büyük ebatlı 
olan makineyi alalım dedim. Babam da oğlum makine kaç mark dedi. Tabi o zamanlar Alman 
para birimi olan mark genelde kullanıldığı için satın almalar hep mark ile yapılıyordu. Ben 
babama tam olarak hatırlamıyorum ama 25.000 ya da 30.000 mark dedim. Ama yine de ben 
babama bir büyük ebadını almasını söyledim. Babam da bana, oğlum büyük olanı alırsak 
ödeyemeyiz altından kalkamayız dedi. Tabi bütçede kısıtlı olduğundan ailecek günlerce 
düşündük büyük olan makineyi alsak ödeme yapabilir miyiz derken ben karar verdim ve 
gençliğin vermiş olduğu gözü karalık ile babama büyük ebatlı makineyi alalım, hep birlikte 
çalışırız gece gündüz çalışır öderiz dedim ve babamı razı ettim. Neticede büyük olan 
makineyi aldık ve hala bu makineyi matbaamızda kullanıyoruz. Daha sonraki yıllarda o 
makineden daha büyüğünü de aldık. Böylelikle işler büyüdü gitti. Hayatın ne getireceği belli 
olmaz ticaret yapıyorsunuz sonuçta ve bazen gözü kara olmak gerekir” (Bayram Ekici, 
01.11.2015). 

Simtel Ofsette şuanda kullanılan tüm makineler Alman yapımı Heidelberg markadır. 
Adı geçen marka matbaa sektöründe ofset baskılara geçilene kadar pazarın büyük bir kısına 
hâkimdi. Ancak ofset ve dijital makineler çıkınca pazarda her menşeili makineler bulunmaya 
başladı. Özellikle Uzakdoğu markaları hızla pazara yayıldı. Ancak geçmişten gelen tecrübeler 
neticesinde en dayanıklı ve en iyi marka olan Heidelberg markasını tercih edildi (Bayram 
Ekici, Kişisel görüşme, 01.11.2015). 

Matbaada 3 tane tek renk, 1 tane çift renk ofset makine bulunmaktadır. Bunlardan tek 
renkli olanlar şunlardır: 25x35 baskı ebatlı 1989 model Alman yapımı Heidelberg makine, 
46x64 baskı alanına sahip 1979 model Alman yapım Heidelberg makine, 52x72 baskı alanına 
sahip 1982 model Alman yapımı Heidelberg marka makinelerdir (Bayram Ekici, Kişisel 
görüşme, 01.11.2015).  

Çift renkli olan makineler ise; 35x50 baskı alanına sahip 2002 model Alman yapımı 
Heidelberg marka makinedir. Bu makineler basım yapan ana makinelerdir. Bunlara yardımcı 
makineler de bulunmaktadır. Bu makineler ise; 1 adet maşalı Alman yapımı Heidelberg marka 
25x35 baskı alanına sahip 1992 model makine, 2015 model 1 adet giyotin makinesi, Harman 
makinesi, Numaratör makinesi, Dikiş makinesi, spiral tel makinesi, tel zımba makinesi ve 
kırım makinesi gibi irili ufaklı makinelerdir (Bayram Ekici, Kişisel görüşme, 01.11.2015). 

Simtel Ofset Matbaası’nda çeşitli dergi, gazete ve bülten gibi yazılı yayın organlarının 
basımı yapılmaktadır. Matbaada 2010 yılından itibaren yayın hayatına başlayan ve günlük 
siyasi bir gazete olan Muşkara Gazetesi basılmaktadır. Bu gazete matbaaya aittir. Bunun yanı 
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sıra 15 yıllık olan ve günlük gazete olarak basımını yapılan Kapadokya Gazetesi, 2014 yılı 
itibariyle firma adına satın alınmış ve haftalık olarak basımına devam edilmektedir. Bunların 
haricinde matbaaya ait bir yayın bulunmamaktadır. Ancak çeşitli kurumlara ait okul dergileri, 
belediye bültenleri, şahıslara ait şiir, siyasi hikaye ve roman kitapları ile Nevşehir Hacı Bektaş 
Veli Üniversitesi’ne ait sempozyum kitaplarının basımı yapılmaktadır. Yine Nevşehir Esnaf 
Gazetesi’nin de basımının yapıldığı yerdir. Simtel Ofset Matbaası’nda şuan itibariyle maaşlı 
ve sigortalı olarak 20 kişi istihdam edilmekte olup çalışanların yemekleri de firma tarafından 
karşılanmaktadır (Bayram Ekici, Kişisel görüşme, 01.11.2015). 

Bayram Bey’e sektörde yaşadıkları en büyük sorunu sorduğumuzda bu sektörün en 
büyük sorunlarından bir tanesinin sektörde çantacılık tabir edilen ve herhangi bir atölyesi 
olmadan basım işleri yapan, maliyeti olmadığı için de fiyatları düşük göstererek iş toplayan 
kişiler olduğunu öğreniyoruz. Bayram Bey bu konuya şöyle açıklık getiriyor: “Bizler sonuç 
itibariyle bir iş yeri işletiyoruz vergimizi ödüyoruz ve yanımızda personel çalıştırıyoruz ancak 
bu kişiler herhangi bir vergi ödemeden bizim yaptığımız işleri yaptıklarını söyleyerek basit 
işçilik ile düşük fiyatlar veriyorlar. Böylelikle vatandaşları bir nevi kandırmak suretiyle 
bizlere de sektöre de zarar veriyorlar” demek suretiyle serzenişte bulunuyor. Bir diğer sorun 
ise personel sıkıntısı olduğunu anlaşılıyor. Bayram Bey bu konuda da: “işi öğretebileceğimiz 
çırak bulamıyoruz, işçi yetiştiremiyoruz, çalışan personel de işi yarım yamalak öğrendikten 
sonra kendi işini kurmaya yöneliyor. Tabi tam olarak öğrenmediği için de sıklıkla sorun 
yaşıyor, böylelikle sektörde kalifiye eleman sorunu yaşanıyor” diyerek eklemelerde 
bulunuyor (Bayram Ekici, Kişisel görüşme, 01.11.2015). 

Simtel Ofsetten ayrılarak kendi matbaasını kuran matbaalar da vardır. Lale Ofset, 
önceki adıyla 73 Ofset şimdi ki adıyla Bilekli Ofset’tir. Bunun yanında Yunus Emre Ofset ve 
Teknik Ofset isimleri ile matbaacılık yapan firmaların sahibi olan kişilerin bir zamanlar 
Simtel Ofset’te çalışan personellerdir (Bayram Ekici, Kişisel görüşme, 01.11.2015).  

Simtel Ofsetin çalışma mekânına değinecek olursak ilk girişte karmaşık gibi görünse 
de makinelerin konumlandırılması çalışma düzeni olarak oldukça düzenli bir yapıya sahip. 
İşletme sahibi Bayram Ekici oldukça kibar ve yardımcı bir kişidir. Sorulara verdiği cevaplar 
ile bizleri oldukça aydınlattı. Matbaada inceleme-araştırma yaparken hurdaya çıkmış eski ve 
yeni makineleri tek tek görme fırsatımız oldu. Geçmiş zamanın makineleri ile günümüzde 
kullanılan makineleri kıyaslama fırsatını yakaladık. Basımını yaptıkları Nevşehir için önemli 
gördüğümüz ve bu matbaada basılan eserleri görerek matbaanın Nevşehir’e kazandırdıklarına 
şahit olduk. Bu işi yapmanın ilk önceliğinin bu mesleği sevmek olduğunu anladık. 
Çalışanlardan yaşlı bir amca eski basım makinelerini gösterirken harfleri tek tek el ile dizerek 
basıma hazır hale getirdiklerini anlattığı sırada, Bayram Bey’in “tabi bu işler çok zaman 
alırdı” demesi üzerine yaşlı amca, “siz bilgisayardan yazın bende buradan elle harfleri 
dizeyim, hepinizden daha önce basımı hazırlarım” demesi üzerine Simtel Ofset’le olan 
röportajımıza güzel bir anı ile son verdik (Bayram Ekici, Kişisel görüşme, 01.11.2015). 

Lale Gazete ve Matbaacılık Koll. Şti.: Lale Matbaası’nın kurulum süreci söyle 
gerçekleşmiştir: 1970 yılında Nejat Sesveren, Bahattin Sesveren ve Hamit Akbalık Nevşehir 
Camii Kebir Caddesi No:34 adresinde Garanti Matbaası’nı işletmekteydiler. Matbaa daha 
sonradan Nejat Sesveren’e devredildi. Nejat Bey de bu süreçte vefat etmesi üzerine Garanti 
Matbaası 15.05.1970 tarihinde Ramazan Biçimseven, Tevfik Hamarat, Ferhat Yurtbulmuş ve 
Özay Sevimli tarafından devralındı (Ali Biçimseven, Kişisel görüşme, 16.10.2015). 
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1970 yılında Garanti Matbaası’nın faaliyetini devam ettirirken bu matbaada Lale 
Gazetesi basılmaya başladı. Garanti Matbaası 1984 yılında şahıs firmasından tüzel kişiliğe 
dönüştü ve Koll. Şti. oldu. Daha sonraki süreçte Garanti Matbaası, Lale Gazete ve 
Matbaacılık Koll. Şti. adını aldı. Lale Gazete ve Matbaacılık Koll. Şti. Nevşehir’de söz 
konusu adreste 1997-1998 yıllarına kadar varlığını devam ettirdi. 1998 yılının sonunda 
faaliyetini durdurdu. Matbaa sahipleri bu arada 1995 yılında Ankara’da AB Ofset Matbaacılık 
adında şube açtılar. Faaliyetlerini hem Ankara’da hem de Nevşehir’de aynı anda sürdürdüler. 
Nevşehir’deki basım faaliyetlerini ise tam olarak 1998 yılında sonlandırdılar (Ali Biçimseven, 
Kişisel görüşme, 16.10.2015). 

Garanti Matbaası, 1976 yılında Nevşehir’e ilk defa otomatik baskı yapan Heidelberg 
tipo makineyi getiren matbaadır. 1984’te satır halinde dizgi yapan entertip makineleri 
Nevşehir’de yine bu matbaada ilk defa kullanılmıştır. 1994’te ise ofset baskı sistemine 
geçildi. Saatte 12 bin baskı yapabilen Heidelberg marka ofset baskı makinesini ilk kez 
Nevşehir’e yine bu matbaa sahipleri tarafından getirildi. Böylelikle Nevşehir renkli baskı 
yapabilen matbaaya kavuşmuş oldu. Bu teknolojik değişiklikler firmanın kuruluşundan beri 
yaptığı en önemli hamleler oldu. 1990 yılların başlarında PC ve Mekintoş olmak üzere iki 
çeşit bilgisayar yayıncılık sistemi vardır. 1994 yılı içerisinde Nevşehir’e ilk defa olarak 
Mekintoş bilgisayar yayıncılık sistemini kullanan matbaa oldu. Bu aşamadan sonra dizgiler 
bilgisayar yardımıyla yapılmaya başladı (Ali Biçimseven, Kişisel görüşme, 16.10.2015). 

Matbaada her türlü gazete, dergi, broşür, davetiye, afiş, katalog ve resmi evrak basımı 
yapılmaktaydı. 1988-1995 yılları arasında Lale Gazetesi basıldı (Lale Gazetesi, 1 Ocak 1988). 
Bunun başka Ürgüp Belediye Gazetesi, Uçhisar Belediyesi Gazetesi, Ticaret Odası Gazetesi, 
Suvermez Belediyesi Gazetesi ve Karaburna Belediyesi Gazetesi basılan gazeteler arasında 
idi (Ali Biçimseven, Kişisel görüşme, 16.10.2015). 

8 kalifiye eleman çalıştırılan Nevşehir Lale Matbaası’da kullanılan makinelerin büyük 
bölümü Alman menşeilidir. Sırasıyla dizgi, baskı, keski ve ciltleme makinalarından 
oluşmaktadır. 35x50 cm baskı yapabilen pedal baskı makinesi, daha sonra 56x77 cm. baskı 
alanına sahip otomatik tipo baskı makinesi, 61x89 cm. baskı alanına sahip ve 72x102 cm. 
baskı yapabilen ofset baskı makineleri matbaada mevcuttur. Bunların haricinde ayrıca 
numaratör baskı yapma özelliğine sahip 48x65 cm. MEO marka makine ve 52x72 cm. 
pompalı ofset tabir edilen baskı makineleri matbaada kullanılan makinelerdir (Ali 
Biçimseven, Ramazan Oğlu, Kişisel görüşme, 16.10.2015). 

Osmanlı Matbaası: Osmanlı Matbaası Zeki Soyak tarafından 2000 yılında kurulmuştur. Zeki 
Soyak aynı zamanda Enderun Vakfı’nın da kurucusudur. Zeki Soyak’ın Matbaayı kurmaktaki 
maksadı ise İlk Adım Dergisi’ni çıkarmaktı. 2007 yılında ise Matbaa el değiştirmiştir. Bu 
tarihten sonra matbaanın yeni sahibi Mehmet İven olmuştur. Matbaanın yeni sahibi Mehmet 
İven’in bu alandaki tecrübesi oldukça eskilere dayanmaktadır. Mehmet İven’in Babası 
Abdullah İven bu sektöre Zeki Seviğ’in sahibi olduğu Marmara Matbaası’nda diğer üç 
kardeşleriyle beraber tecrübe kazanmışlardır. Bu üç kardeş yani Abdullah İven, Nuri İven ve 
Faruk İven bu işi öğrendikten sonra kardeşlerden Nuri iven bu sektörden ayrılarak 1959 yılın 
sonlarında başka bir işte çalışmak için Ankara’ya gitmiş ve dolmuş şoförlüğü yapmış. 
Kardeşlerden Faruk İven de bu yıllarda Ankara’ya giderek meclis matbaasında işe başlamış. 
Kardeşlerden Abdullah İven de Nevşehir’deki Marmara Matbaası’nda çalışmayı 
sürdürmüştür. 1970 yılında ise Faruk İven kardeşleriyle görüşerek Nevşehir’de kendilerine ait 
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olacak bir matbaa kurulması fikrini ortaya attı. Diğer kardeşlerin de bu fikri desteklemesi 
üzerine üç kardeş birleşerek 1970 yılında Tüfekçioğlu Matbaası’nı açtılar. Tüfekçioğlu 
Matbaası 2007 yılına kadar faaliyetini sürdürdü. 2007 yılında ise kardeşlerin her biri 
kendilerine faklı bir matbaa kurmak suretiyle ayrıldılar. Bu ayrılıktan sonra kurulan Osmanlı 
Matbaası’nın sahibi Mehmet İven amcalarının sahibi olduğu Tüfekçioğlu Matbaası’nda 
tecrübe kazanmıştır. 2007 yılında da yukarıda belirttiğimiz üzere Zeki Soyak’tan Osmanlı 
Matbaası’nı devir alarak kendi matbaasını kurmuştur. Böylelikle Osmanlı Matbaası’nda yeni 
bir sayfa açılmıştır (Nuri İven, Kişisel görüşme, 16.10.2015; Mehmet İven, Kişisel görüşme, 
13.10.2015).   
 Matbaada, Balyoz Gazetesi, 1954’ten Bugüne adlı yıllık basılmıştır. Günümüzde ise 
haftalık olarak yayın hayatını sürdüren Nevşehir Postası Gazetesi basılmaktadır. Bunlardan 
başka gazete, dergi, kitap, broşür, matbu, evrak, fatura, fiş, davetiye, bülten vb. gibi 
malzemelerin basımı yapılmaktadır. (Nuri İven, Kişisel görüşme, 16.10.2015; Mehmet İven, 
Kişisel görüşme, 13.10.2015).  

 Matbaada bulunan makine çeşitleri ise şunlardır: 64x96 cm. baskı alanına sahip Roland 
marka baskı makinesi, 25x35 cm. baskı alanına sahip Alman menşeli Gestedner, 35x50 cm. 
baskı alanına sahip Alman yapım Gestedner, 25x35 cm. baskı alanına sahip yine Alman 
yapımı Heidelberg Maşalı, 70x100 cm. baskı alanına sahip makinelerdir. Bunlardan başka 
Türk yapımı Aybakar kâğıt kesme bıçağı, Kalıp Pozlandırma Makinesi (70x100 cm. ve 35x50 
cm. baskı alanına sahip) ve Selefon Makinesi (70x100 cm. baskı alanına sahip)’nden ibarettir 
(Nuri İven, Kişisel görüşme, 16.10.2015; Mehmet İven, Kişisel görüşme, 13.10.2015). 

 Matbaa, günümüzde Kapucubaşı Mahallesi Tataroğlu Sokak Numara: 20/A 
Merkez/NEVŞEHİR adresinde basım faaliyetlerini sürdürmekte olup, Nuri İven’in yeğeni 
Mehmet İven tarafından işletilmektedir.  

Nevşehir Ercan Matbaası: Ercan Matbaası, Ercan Dağlı tarafından 2003 yılından Mustafa 
Parmaksız Caddesi, Numara 13 Merkez/Nevşehir adresinde kurulmuştur. 2012 yılına kadar 
faaliyetini sürdürdükten sonra kapanmıştır. Matbaada verilen tarih aralıklarında Nevşehir 
Ercan Gazetesi de basılmıştır. Matbaada gazete basımı haricinde kartvizit, broşür, dergi, 
davetiye ve resmi evraklar da basılmıştır. (Ercan Dağlı, Kişisel görüşme, 25.03.2016).  
Kapadokya Ofset Matbaası: Kapadokya Ofset Matbaa’sı 2005 yılında Faruk İven tarafından 
Nevşehir Merkezde bulunan Köşgeciler Çarşısı’nda 31 numaralı adreste kurulmuştur. Faruk 
İven 1962-63 yılından 1969 yılına kadar TBMM Matbaası’nda çalışmıştır. 1969 yılında 
görevinden istifa ederek Nevşehir’e gelmiş ve aynı yıl burada Tüfekçioğlu Matbaası’nı 
kurmuştur. Bundan başka, 1975’te Ürgüp ve Avanos ilçelerinde de matbaa açmıştır. Ozaman 
bu iki ilçede matbaa yoktu. Ürgüp’te haftalık olarak yayın yapan Peri Ürgüp Gazetesi’ni 
basmıştır. Avanos’ta ise Kızılırmak Gazetesi’ni çıkarmıştır. 1976-77 yıllarında kendi 
kardeşleri olan Nuri ve Abdullah İven’i yanına alarak matbaayı daha da büyütmüşlerdir. 
Faruk İven, ozaman Tüfekçioğlu Matbaası’nı kurduktan sonra Nevşehir’in Yeni Sesi 
Gazetesi’ni çıkarmıştır. Nevşehir’in Yeni Sesi Gazetesi 1974-77 yılları arasında yayın hayatı 
olmuştur. Bu gazete, 1977 yılına kadar basılmış bu tarihten sonar maddi sıkıntılardan dolayı 
kendi istekleri üzerine durdurulmuştur. Bundan sonar ise matbaalarında 1975-1985 yılları 
arasında İç Anadolu Gazetesi’ni çıkarmışlar. Bu arada Taner Erdoğan tarafından kurulan 
Göreme adlı matbaayı ve bu matbaada basılan Göreme Gazetesi’ni 1984 yılında satın almışlar 
ancak yine maddi sıkıntıdan dolayı 2005 yılında kapatmak zorunda kalmışlardır. Faruk İven 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 57          Eylül - Ekim 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 
 
 

 234 

ve kardeşleri arasındaki muhabbet 2005 yılına kadar yolunda gitti. Bu tarihten sonra ise 
kardeşleriyle çeşitli konularda anlaşmazlığa düştüler ve sorunlar yaşamaya başladılar. Bu 
nedenlerden dolayı Faruk İven kardeşlerinden ayrılarak Tüfekçioğlu Matbaası’nı kardeşlerine 
bırakmak zorunda kalmıştır. Kendi de Kapadokya Ofset Matbaası’nı kurmuştur (Faruk İven, 
Kişisel görüşme, 16.10.2015)6.  

Faruk İven’in matbaa sektörüne adım atmasının sebebi matbaanın faaliyette 
bulunduğu dönemlerde baskı işinin revaçta olması, bu işin önemli kazanç getirmesi bunun 
yanında da gazete çıkarıp haberleri yayarak, topluma hizmet ettiklerine alan inançlarıdır 
(Faruk İven, Kişisel görüşme, 16.10.2015).  

Her bir sektörün zorlukları olduğu gibi bu sektörün de kendine özgü sorun ve 
zorlukları olduğunu söyleyen Faruk İven, bu sektörde en önemli olan şeyin para olduğunu 
belirtmiştir. Bunun yanında yeni makineler almak, matbaada bir kaç eleman çalıştırmak, 
kendini geliştirip maddi durumu daha iyi duruma yükseltmek ve rekabet yapılabilmesi için 
sıcak paraya ihtiyaç duyulduğunu da eklemiştir (Faruk İven, Kişisel görüşme, 16.10.2015).  

Kapadokya Matbaası yukarıda da belirtildiği üzere 2005 yılında Faruk İven tarafından 
kurulmuş, geliştirilmiş ve tüm harcamalarını da kendi imkanlarıyla karşılamıştır. Bu matbaayı 
günümüzde ise oğlu Murat İven7 çalıştırmaktadır.  

Günümüzde Kapadokya Matbası’nda her türlü kitap, dergi, gazete, davetiye, kartvizit 
vb. gibi nesneler basılan matbaada çalışanların sayısına gelince günümüzde Murat İven bu 
işleri tek başına sürdürmektedir. 8 yıl öncesine kadar matbaada 8 ile 10 kişi çalışıyordu (Faruk 
İven, Kişisel görüşme, 16.10.2015). 

Sevgi Ofset Matbaacılık: Sevgi Ofset, Libya Caddesi, Numara 10/D Merkez/Nevşehir 
adresinde faaliyetini sürdürmektedir. Matbaa Osman Arıkan tarafından 2006 yılında 
kurulmuştur. Osman Arıkan Matbaayı Nevşehir’de kurmadan önce 1996 yılında başlamak 
üzere 2006 yılına kadar Ankara’da aynı sektör üzerinde faaliyetlerini sürdürmekteydi. Matbaa 
alanındaki tecrübelerini Ankara’daki ticarethanelerinde kazandı. Matbaa sahibi Osman 
Arıkan, Ankara’da devlet memuruydu. Her ne kadar matbaanın resmi sahibi olsa da 
matbaanın işletmeciliği çocukları tarafından yapılmaktaydı. Memur olduğu görevinden emekli 
olunca kendisi de Nevşehirli olması hasebiyle 2006 yılına kadar Ankara’da faaliyetini 
sürdürdüğü matbaayı kapatıp Nevşehir’e taşıdı. Nevşehir’e gelirken eskiyen bazı makineleri 
satıp yerine yenilerini aldılar. Yeni alınan makineler için de oldukça fazla para ödemek 
zorunda kaldı. Hatta bu makineleri almak için bir ev, bir araba sattılar. O da yetmedi üzerine 
para eklemek zorunda kaldılar (Orhan Arıkan, Kişisel görüşme, 19.10.2015). 

Matbaada, 2007 yılından buyana Kent Haber Gazetesi, Gazete Balyoz, Nevşehir 
Manşet Gazetesi ve Nevşehir’de Yenigün Gazetesi’nin yanında çeşitli dergiler, broşür, 
                                                           
6 Bir konuyu da burada belirtmek isteriz; Faruk İven’in doğum tarihi aslında 1943’tür. Ancak 1971’de Hür Söz 
Gazetesi’nde çıkan “vurun kelepçeleri...” adlı yazısından dolayı ceza almış ve hapse girmemek için yaşını 
küçültmüştür. 
7 Murat İven 1996 yılından dan butarafa bu işte çalışmaya başlamıştır. Babası yaşlandığı için sözü edilen 
matbaayı kendisi devr almıştır. Murat İven’in söylediğine göre Osmanlı Matbaası da Faruk İven’in olduğu, 
ayrıldıktan sonra tüfekçioglunu Abisi oan Nuri İvene, Osmanlı Matbaası’nı da diğer kardeşi Abdullah İven’e 
bıraktığını belirtmiştir. Şunu da belirtmemiz lazım ki, Abdullah İven matabaada çalışmadan önce sanayide 
tamirçi, Nuri İven’de şofördü. Yani matbaa sektöründe deneyimleri yoktu. Bu iki kardeşin Faruk İven’in 
katkılarıyla tecrübe kazandıkları anlaşılmaktadır. 
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kartvizit, davetiye vb. şeyler basıldı.  Matbaada, 57x82 cm. ve 57x76 cm. baskı alanına sahip 
Alman yapımı Heidelberg marka baskı makineleri bulunmaktadır. Kalifiye eleman ihtiyacı 
sürekli olmasına rağmen işin zorluğu ve alınan elemanların kısa bir süre sonra işi terk etmeleri 
nedeniyle bu işi matbaa sahibi Osman Arıkan’ın oğlu Orhan Arıkan tek başına yürütmektedir 
(Orhan Arıkan, Kişisel görüşme, 19.10.2015). 

Yunus Emre Ofset: Erdinç Öztürk tarafından 2008 yılında Karasoku Mahallesi, Mimar 
Sinan Sokak Numara 1/D merkez/Nevşehir adresinde kurulmuştur. Erdinç Bey, Simtel 
Ofset’te çıraklık yaparak deneyim kazanmış ve 2008 yılında kendi matbaasını açmıştır. 
Matbaada sadece kendisi çalışmaktadır. (Erdinç Öztürk, Kişisel görüşme, 24.03.2016).  
 Matbaada, davetiye, broşür, kartvizit, dergi vb. işlerin basımı yapılmakta olup 1962 
Alman yapımı Heidelberg marka ofset makine, Alman yapımı tipo baskı özelliği bulunan 
makine, İngiliz yapım Gestetner marka tipo makine, giyotin denen kâğıt kesme bıçağı ve 
zımba makinesi, bulunmaktadır (Erdinç Öztürk, Kişisel görüşme, 24.03.2016). 

Teknik Ofset Matbaacılık: Matbaa, Volkan Haleplioğlu ve Mehmet Toyvuran tarafından 
2010 yılında Karasoku Mahallesi Süer Sokak Numara 41/A-B Merkez /Nevşehir adresinde 
kurulmuştur. Matbaa kurucularından Mehmet Bey 1998 yılından beri bu sektörün içinde 
tecrübe kazanmıştır. Mehmet Bey’in 1998-2007 yılları arasında Balıkesir ili Edremit 
ilçesindeki bir matbaada deneyim kazanmıştır. 2007 yılında eşinin Nevşehirli olması 
hasebiyle aile kararıyla Nevşehir’e taşınmışlardır. Nevşehir de de bu deneyimini sürdürmek 
için 2007 yılında Nevşehir’de faaliyet gösteren Simtel Ofset ve Matbaacılık’ta işe başlamıştır. 
Diğer ortak Mehmet Toyvuran ile de burada tanışmıştır. Simtel Ofset’te 3 yıl çalıştıktan sonra 
Volkan ve Mehmet Bey bu işyerinden ayrılarak 2010 yılında Teknik Ofset Matbaacılık adıyla 
kendi işyerlerini kurmuşlardır. Teknik Ofset’in faaliyet alanı daha çok turizm sektörüne 
yöneliktir. Nevşehir’de turizm sektöründeki kuruluşların broşür, katalog, kartvizit vb. gibi 
basım işlerinin yaklaşık olarak %80’i bu matbaa tarafından yapılmaktadır (Volkan 
Haleplioğlu, Kişisel görüşme, 15.03.2016).  

Matbaada, 1989 model Japon yapımı çift renk özelliğine sahip 33x45 cm. baskı 
alanına sahip Ryobi marka baskı makinesi, 1990 model Alman yapımı Heidelberg marka 
33x45 cm. baskı alanına sahip makine, 1985 İngiliz yapımı Gestetner marka 25x35 cm. baskı 
alanına sahip baskı makinesi kullanılmaktadır. Yine matbaada, 1960 model Alman yapımı 
25x35 cm. baskı alanına sahip maşalı denilen tipo özellikli makine, giyotin denilen kâğıt 
kesme bıçağı, zımba ve dikiş makineleri kullanılmaktadır (Volkan Haleplioğlu, Kişisel 
görüşme, 15.03.2016). 
Lale Ofset Matbaacılık: Lale Ofset, Karasoku Mahallesi Karasoku Sokak Numara 8 
Nevşehir merkez adresinde Ekrem Bakır tarafından 2011 yılında kurulmuştur. Matbaada 
kendisinden başka çalışanı bulunmamaktadır. Tüm işleri kendisi yürütmektedir. Ekrem Bey, 
matbaanın adını Lale Ofset olarak belirlemesinin sebebi Nevşehir’de daha önceden Lale Ofset 
Matbaacılık adında köklü bir matbaanın varlığından haberdar olduğunu ve bu suretle 
matbaanın ismini Lale Ofset Matbaacılık olarak belirlediğini söylemiştir. 1970 yılında kurulan 
Lale Gazete ve Matbaacılık Koll. Şti. ile isim benzerliğinden başka herhangi bir ilişkisi 
bulunmamaktadır. Matbaada broşür, kartvizit, davetiye, afiş, resmi evrak, yerel gazete ve 
kitap basımı yapılmaktadır. Matbaa, günümüzde de basım işlerini sürdürmektedir (Ekrem 
Bakır, Kişisel görüşme,15.10.2015).  
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Zirve Forum Ofset: Matbaa, 02.02.2012 tarihinde Murat Arıkoğlu tarafından Karasoku 
Mahallesi, Süer Sokak Numara 7/A Merkez/Nevşehir adresinde kurulmuştur. Günümüzde de 
aynı adreste faaliyetini sürdürmektedir. Matbaanın sahibi Murat Bey, Nevşehir merkezinde 
faaliyet gösteren Yaşar Ofset’te 12 yıl çalışmış ve deneyim kazandıktan sonra patronluğunu 
kendisinin yaptığı Zirve Forum Ofset matbaasını açmıştır. Kendisiyle beraber iki kişi ile bu 
sektörde hizmet etmektedir (Murat Arıkboğa, Kişisel görüşme, 24.03.2016).  
 Matbaada, 1990 model Alman yapımı 36x52 cm. baskı alanına sahip iki renk 
özelliğine sahip Heilderberg marka ofset makine, 1995 model İngiliz yapımı Gestetner marka 
25x35 cm. baskı alanına sahip ofset makine, 1955 model Alman yapımı 25x35 cm. baskı 
alanına sahip tipo özellikli düz baskı makinesi kullanılmaktadır. Bunların haricinde 
matbaada,1995 model Amerikan yapım Abdick marka 29x31 cm. baskı alanına sahip makine, 
72x100 cm. kesim özelliği olan Türk malı Aybakar giyotin bıçak ve zımba makinesi 
mevcuttur (Murat Arıkboğa, Kişisel görüşme, 24.032016). 

 
Tablo1: Nevşehir İl Merkezinde Kurulan Matbaalar. 

Nr. Matbaanın Adı Tipi Matbaanın Kurucusu Faaliyet Tarihi 
1 Marmara Matbaası Tipo-Ofset Zeki Seviğ 1959 
2 Gündüz Basımevi Tipo-Ofset Ahmet Köyü-Oğuzhan Alp 1966-1976 
3 Garanti Matbaası Tipo-Ofset Nejat Sesveren-Bahattin Sesveren ve 

Hamit Akbalık 
1970-1984 

4 Doğan Matbaası Tipo-Ofset Taner Erdoğan 1964-1974 
5 Nedim Matbaası Tipo-Ofset Ahmet İllez 1969-1972 
6 Tüfekçioğlu Matbaası Tipo-Ofset Nuri İven-Faruk İven-Abdullah İven 1971-Devam Ed. 
7 Göreme Matbaası Tipo-Ofset Taner Erdoğan 1974-2000 
8 Yaşar Ofset Tipo-Ofset Osman Yolaçan 1975-Devam Ed. 
9 Ömür Matbaası Tipo-Ofset ------ 1975-1976 
10 Simtel Ofset Tipo-Ofset Ahmet Ekici 1981-Devam Ed. 
11 Lale Gazete Ve 

Matbaacılık Koll. Şti. 
Tipo-Ofset Ramazan Biçimseven-Tevfik Hamarat-

Ferhat Yurtbulmuş ve Özat Sevimli 
1984-1998 

12 Osmanlı Matbaası Tipo-Ofset Zeki Soyak 
Mehmet İven 

2000-2007 
2007-Devam Ed. 

13 Nevşehir Ercan Matbaası Tipo-Ofset Ercan Dağlı 2003-2012 
14 Kapadokya Ofset Tipo-Ofset Faruk İven 2005-Devam Ed. 
15 Sevgi Ofset Tipo-Ofset Osman Arıkan 2006-Devam Ed. 
16 Yunus Emre Ofset Tipo-Ofset Erdinç Öztürk 2008-Devam Ed. 
17 Teknik Ofset Matbaacılık Tipo-Ofset Volkan Haleplioğlu-Mehmet Toyvuran 2010-Devam Ed. 
18 Lale Ofset Matbaacılık Tipo-Ofset Ekrem Bakır 2011-Devam Ed. 
19 Zirve Forum Matbaacılık Tipo-Ofset Murat Arıkoğlu 2012-Devam Ed. 

    
Nevşehir İlçe Merkezlerinde Kurulan Matbaalar 
Avanos İlçe Merkezinde Kurulan Matbaalar: 
Kızılırmak Ofset Matbaacılık: Kızılırmak Matbaası 5 Mayıs 1982 tarihinde Avanos’ta 
faaliyete başlamıştır. Faaliyete başlama süreci ise şöyle olmuştur: Matbaa sahibi Mehmet 
Çelik, 1977-1982 yıllarında Konya Devlet Demir Yolları’nda devlet memuruydu ve dört 
erkek çocuğu vardı. Çocuklarından kendi adını taşıyan Mehmet, Kemal, Abdullah ve Şükrü 
1977-1982 yılları arasında Konya’da faaliyet gösteren Yeni Konya Matbaası’nda 
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çalışıyorlardı. Bu matbaada Abdullah Çelik ve oğul Mehmet Çelik mürettiphanede8 grafik 
tasarımcılığı yapıyorlardı. Kemal Çelik ise tezgâhta görevliydi. Mehmet Çelik, 1982 yılında 
emekli olması hasebiyle ailece Avanos’a geldiler ve burada Kızılırmak Matbaası’nı açtılar. 
Böylece Kızılırmak Matbaası’nın sektördeki serüveni böylece başlamış oldu (Kemal Çelik, 
Kişisel görüşme, 20.10.2015). 

Matbaa, ilk faaliyete başladığı dönemden günümüze kadar üç defa yer değiştirdi. 
Faaliyete başladığı ilk dönemlerde matbaanın adresi Orta Mahalle Atatürk Caddesi No:18 
Avanos, daha sonraki dönemlerde aynı cadde üzerinde bulunan Alaeddin Mahallesi Atatürk 
Caddesi No:7 Kat: 2 Avanos adresinde faaliyet gösteriyordu. 1994 yılında itibaren yani 21 
yıldır Alaeddin Mahallesi Atatürk Caddesi No:144 Nevşehir/Avanos adreslerinde faaliyetini 
sürdürmektedir (Kemal Çelik, kişisel görüşme, 20.10.2015).  

1982 yılında faaliyete geçen matbaanın resmi kurucusu Kemal Çelik idi. Kemal 
Çelik’in bir yıl sonra yani 1983 yılında vatani görevini icra etmek üzere askere gitmesiyle 
matbaanın imtiyaz sahibi baba Mehmet Çelik’e devredildi. 1989 yılında da Mehmet Çelik’in 
oğlu Abdullah Çelik’e devredildi. 2009 yılında da oğul Mehmet Çelik’in üzerine yapıldı 
günümüzde de adı geçen matbaa, oğul Mehmet Çelik’in üzerindedir. Bu matbaayı üç kuşak 
baba oğul ve torunlar çalıştırdılar. Nevşehir’in ilk matbaacıları arasında gösterilen Nuri İven 
1,5 yıldır bu matbaada çalışmaktadır. Aynı zamanda Nuri İven Mehmet Çelik’in teyzesinin 
oğludur. Matbaada çalışan diğer personeller şunlardır: Grafiker ve tasarımcı olarak çalışan 
Sibel Çelik (Kemal Çelik’in kızı), makinistlik yapan Mehmet Emin Çelik (Kemal Çelik’in 
oğlu), grafik ve tasarımcılık yapan Abdullah Çelik’in oğlu torun Mehmet Çelik’tir. Yine 
grafik ve tasarımcılık yapan Kadir Akyürek (Mehmet Çelik’in kayın biraderi)’dir (Kemal 
Çelik, Kişisel görüşme, 20.10.2015). 

Matbaada bulunan makine çeşitleri şunlardır: 1960 model Alman yapımı Heidelberg 
makine, numaratör kartvizit kırımında kullanılıyor. 41x57 cm. baskı alanına sahip 1959 model 
yine Heidelberg ofset makinedir. Bu makinede gazeteler ve renkli broşürler basılmaktadır. Bu 
makineyi 1994 yılında 40000 Mark’a satın aldılar. Bu makinelerin yanında 25x35 cm. baskı 
alanına sahip 1978 Alman yapımı Gestetner makine, kâğıt kesimi için kullanılan Türk yapımı 
72x100 cm. çapında Aybakar giyotin kâğıt kesim makinesi ve kontak makinesi de denen kalıp 
çekme makinesi bulunmaktadır (Kemal Çelik, Kişisel görüşme, 20.10.2015). 

1992 yılında itibaren matbaada bilgisayar destekli baskı teknolojisini kullanmaya 
başladılar. 1992 yılında bu bilgisayar 13.500 Marktı. Bu para ile o zamanlar bir kamyon 
ediyordu. Nitekim öyle de oldu. Matbaaya bilgisayar alabilmek için Şükrü Bey kamyonunu 
satmıştı. Bu yıllarda Niğde, Yozgat ve Kırşehir’de bulunan firmaların işleri de bu matbaada 
yapılıyordu. Masa üstü yayıncılıkta, grafik tasarımda mekintoş bilgisayarın üzerinde 
bilgisayar yoktu. Türkiye ilk defa IBM bilgisayar ile masaüstü yayıncılık faaliyetini 
Kızılırmak Matbaası başlattı. Karel firması Kızılırmak Matbaası’nı referans olarak göstererek 
Türkiye’de satışlar başladı (Kemal Çelik, Kişisel görüşme, 20.10.2015). 

Bu matbaada ilk gazete 20 Ağustos 1982’de kendi adını taşıyan Kızılırmak Gazetesi 
basılmıştır. Bunun haricinde matbaada fatura,  fiş,  davetiye, broşür, kartvizit, resmi ve özel 
kurum dergileri (Çığır, Altın Bilezik, Avanos Lisesi Gazetesi, Ürgüp Tesam Anadolu lisesi 
Dergisi, Gülşehir Kaymakamlığı’nın Almanak Dergisi, Siverek İl Yapma Derneği Dergisi, 
                                                           
8 Bir basımevinde dizgicilerin çalıştığı bölüm. 
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Siverek Sesi Dergisi 1996-1997 yılları arasında, Nevşehir İlk Sağlık Müdürlüğü Dergisi, 2000 
yılındaki Niğde Şehit ve Gaziler Albümü, 2000-2001 yılı Artvin Şehit ve Gaziler Albümü, 
1994 yılı Yozgat il turizm envanteri, çeşitli şiir kitapları ve çeşitli eserler basılmıştır (Kemal 
Çelik, Kişisel görüşme, 20.10.2015). 

Kemal Bey’in 33 yılı aşkın matbaa sektöründe hizmet ederken unutamadığı bazı 
anıları oldu. Kendisi anılarından bazılarını şöyle dile getiriyor: “Öz konak beldesinin kuran 
kursu yaptırma ve yaşatma derneğinin 50 ciltlik yardım makbuzu baskısı işi vardı. Bir gün 
sabah saat 08:00’da başladık diğer gün sabah saat 05:00’da baskı işini tamamladık. Bir günde 
aralıksız 5000 adet makbuz basmıştık. Bu işlem elle sallamalı pedallı tipo makinesinde 
yapıldı”. Kemal Bey anılarının bir diğerini de şöyle anlattı: “1982 yılında Kızılırmak 
Gazetesi’nin il sayısında bu gazetenin ilk abonesi Mardin’de öğretmenlik yapan Tayfun 
Ceyhan9 idi. Tayfun Bey, Avanos’tan Mardin’e giderken Ankara Mamak’ta polisler kontrol 
noktası oluşturmuş ve arama yapıyorlardı. Çantasındaki Kızılırmak Gazetesi’nden dolayı 
hocayı sorguya almışlar. 12 Eylül 1980 olayları yüzünden ve gazetenin isminden dolayı hoca 
mağdur olmuştu”. Bir başka anısında da şunları söyledi: “Karel firması matbaamıza 
bilgisayarı ve yazıcıyı kurmuştu. Bilgisayarı açtık sadece çizgi vardı. Bilgisayarın şifresi ise 
win idi. Bu kelimeyi yazıp bilgisayara erişim yapılabiliyordu. Bu yıllarda Alman vatandaşı 
Roman Neomüller adında bir kişi Almanya’daki bir üniversitede bilgisayar bölümünden 
mezunu olup Avanos’ta çalışıyordu. Bu kişiyi matbaamıza davet ediyor, bilgisayarı açtırıp 
işlem yapıyorduk. Bir süre sonra bu kişi vefat edince iş bizlere düştü. Mehmet Bey’in 
kardeşlerinden Mehmet ve Şükrü gece ikiye, üçe kadar bilgisayarın nasıl kullanılacağını 
öğrenmek için uğraştılar. Sonunda başarılı da oldular. Nitekim bu işi öğrendikten sonra da 
Nevşehir’deki matbaalara ve bilgisayar satıcılarına masaüstü yayıncılıkla ilgili programları 
öğrettiler” (Kemal Çelik, Kişisel görüşme, 20.10.2015). 
Yeni Avanos Matbaası: 1985’te Nevşehir merkezde kurulan Lale Matbaası’nın bir şubesi 
olarak Avanos’ta açıldı. Kurucusu ise Ali Biçimseven idi. Ali Bey, Avanos’taki şubede 
haftalık gazete basım işiyle uğraştı ve bu işi bir yıl sürdürdü. Matbaayı çalıştıracak kalifiye 
eleman bulamaması hasebiyle ardından matbaayı kapatmak zorunda kaldı (Saraç, 2012: s. 
101). 
Sayan Matbaası: Sayan Matbaası, Hüseyin Sayan tarafından 1990 yılında Avanos’ta 
kurulmuştur. 2007 yılına kadar faaliyetini sürdürmüş, 2007 yılında sahibi matbaayı 
makineleriyle birlikte satışa çıkarmıştır. Mehmet Ünal tarafından satın alınmasıyla birlikte 
Sayan Matbaası altında basım faaliyetlerini durdurmuştur. Matbaa bu tarihten sonra aynı 
yerde yeni sahibi Mehmet Ünal tarafından Ünal Ofset ve Matbaacılık olarak faaliyetlerine 
devam etmiştir (Mehmet Ünal, Kişisel görüşme, 20.10.2015).       
Ünal Ofset Matbaası: Matbaa, 15 Nisan 2007 tarihinde Mehmet Ünal tarafından Orta 
Mahalle Atatürk Caddesi No: 79 Avanos/Nevşehir adresinde kurulmuştur. Matbaa sahibi 
Mehmet Ünal, 10 yaşından itibaren çırak olarak başladığı yine Avanos’ta bulunan Kızılırmak 
Ofset ve Matbaacılık’ta deneyim kazanmıştır. 1990 yılından 2007 yılına kadar Avanos’ta 
faaliyet gösteren Sayan Matbaası’nın satışa çıkarılması neticesinde Mehmet Ünal bu matbaayı 
makineleriyle beraber almış ve adını Ünal Ofset Matbaası olarak değiştirmiş, aynı yerde 
basım işlerini sürdürüştür. Böylelikle Ünal Ofset’in basım tarihi başlamış Sayan Matbaası da 

                                                           
9 Tayfun Ceyhan Avanos İl Genel Meclis Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. 
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tarihteki yerini almıştır. Mehmet Ünal bu işi bu gün itibariyle tek başına devam ettirmektedir 
(Mehmet Ünal, Kişisel görüşme, 20.10.2015).  

Matbaada, 1965 model alman yapımı Heidelberg marka makine, 1970 Türk yapımı 
giyotin denen kâğıt kesme makinesi bulunmaktadır.  

Derinkuyu İlçe Merkezinde Kurulan Matbaalar: 
Elma Ofset Matbaacılık: Derinkuyu ilçe merkezinde Zeki Birinci tarafından Çarşı İçi 
Bayramlı Mahallesi Seyit Ali Güven Caddesi’nde Derinkuyu/Nevşehir adresinde hizmete 
sokulmuştur. Tespit edebildiğimiz kadarıyla 2003-2004 yılları arasında bir yıl kadar faaliyet 
göstermiştir. Belirtilen tarih aralığında Derinkuyu’nun Sesi Gazetesi’nin de basıldığı yerdir. 
Matbaa, matbaa sahibi Zeki Bey’in kararı üzerine Niğde’ye taşınmıştır (Osman Aytekin, 
Kişisel görüşme, 05.04.2016).     

Gülşehir İlçe Merkezinde Kurulan Matbaalar: 
Gülşehir Ercan Matbaası: Gülşehir Ercan Matbaası, Ercan Dağlı tarafından 2003 yılında 
Gülşehir’de kurulmuştur. Gülşehir Ercan Gazetesi’nin basımı yapılmıştır. Gazete basımının 
yanında broşür, kartvizit, davetiye ve resmi evrakların basımı da yapılmıştır. 2012 yılında ise 
matbaanın basım hayatı son bulmuştur. (Ercan Dağlı, Kişisel görüşme, 25.03.2016). 
Can Gazetesi Matbaası: Ruhşen Can tarafından kurulan matbaa, 2010-2012 yılları arasında 
varlık gösterdi. Verilen tarih aralığında matbaada Gülşehir Can Gazetesi’nin basımı yapıldı. 
Matbaanın kapatılmasıyla birlikte de gazetenin yayın hayatı son buldu (Ercan Dağlı, Kişisel 
görüşme, 25.03.2016). 

Hacıbektaş İlçe Merkezinde Kurulan Matbaalar: 
Hacıbektaşlar Matbaa: Matbaa, Kollektif girişimler sonucunda Hacıbektaşlılar Anonim 
Şirketi bünyesinde 2005 yılında Hacıbektaş İlçesi’nde kurulmuştur. Matbaanın kuruluş süreci 
şöyle gelişmiştir; 2005 yılında Hacı Bektaş Veli’yi anma törenlerinde bir araya gelen 
gönüllüler tarihe bir not düşmek, Hacıbektaş kültür mirasına katkı sunmak, Hacıbektaş’ın her 
konuda aydınlanmasına destek olmak ve Nevşehir’in ilim yuvası haline gelmesi için uğraş 
vermelerinin yanında Nevşehir’de yaşayanları da buna ortak etmek istemişlerdir. Bu iyi 
niyetli girişimler ancak ilçede kendi yayın organlarının faaliyete geçirmeleriyle mümkün 
olabilirdi. Bu fikirler etrafında birleşen gönüllülerin çabalarıyla bir basım merkezi yani 
matbaanın kurulması gerekli görüldü. Alınan karar uygulamaya konularak 2005 yılında 
matbaa faaliyete geçirildi. Matbaanın devreye girmesiyle birlikte de Hacıbektaş İlçesi’nin eski 
adı olan Sulucakarahöyük Gazetesi ismiyle bir de gazete yayınladılar. Matbaayı kurmaktaki 
asıl maksatları yukarıda da temas ettiğimiz üzere yazılı basın aracılığıyla bilgiyi toplumla 
buluşturmaktı. Bu düşüncelerini Hacıbektaş’ta 2005 yılın yayın hayatına başlattıkları 
Sulucakarahöyük Gazetesi’nin birinci sayısındaki “Çıkarken” ve “Gerekçelerimiz” 
başlıklarıyla kaleme aldıkları yazılarında şunları öğreniyoruz; “Çıkarken” Merhaba, Biz 
Hacıbektaşlılar, zor bir işe soyunduk, gazete çıkarmak gibi. Sonunda elinizde tuttuğunuz 
Suluca Karahöyük Gazetesi’ni çıkardık. Hem de günlük. Nereden baksanız zor bir iş. Gazete 
günlük çıkacak, her gün yazılar yazılacak, haber toplanacak, gazetenin tüm sayfalarının 
tasarımları yapılacak. Matbaada basılacak. Tüm yazılar tek tek okunacak. Yoksa AB yolunda 
ilerleyen Türkiye’nin yasalarında hala basına yönelik 100’den fazla maddeden biriyle karşı 
karşıya kalıveririz. Neyse, bu zorluklara karşı “bir şey yapmak”, bu projeyi yürüten 
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Hacıbektaşlıların mizacında var zaten. Nasıl bir gazete olacak Suluca Karahöyük? Gerçi 
yayınlandıkça, gün gün anlaşılacak ama olsun, biz yine kısaca özetleyelim... Bakarsınız, 
yanlış manlış anlaşılırız! Suluca Karahöyük, günlük bir yerel gazetedir ve Hacıbektaş’ta 
yayınlanmaktadır. O halde, bu ilçede yaşayan insanları bu ilçede olan bitenlerden “Haberdar” 
edecektir. Bunu yaparken, temel tercih siyasal eğilim olmayacaktır. Her kesimin haberi yer 
alacaktır bu gazetede, yorumsuz, bize verildiği gibi. Irkçı faşist, dinsel faşist, demokrasi 
karşıtı olanlar hariç. Çağdaş, demokrat, özgürlüğü ve özgürlükçü laikliği savunan bir gazete 
olacağız. Yaşadığımız ülkenin çok kültürlü, çok dinli, çok etnisiteli bir ülke olduğunu, bu 
ülkede hep birlikte mutlu yaşamanın mümkün olduğunu bilen bir gazete olacağız. 
Hacıbektaş’ta yayınlanıyor olduğunu bilen bir gazete olacağız. Yani, Hacı Bektaş Veli’nin 
insana dair olan felsefesini asla göz ardı etmeyen. Üretenden yana, emekten yana, barıştan, 
doğruluktan yana, güzelden yana, aşktan yana bir gazete. Sömürüye, vurguna, talana karşı 
tavır alan bir gazete. Yaşadığımız dünyanın yalnızca biz insanlara ait olmadığını bilen bir 
gazete. Çevreye duyarlı davranan bir gazete. Kadınların, çocukların, gençlerin sesi olmaya 
çalışan bir gazete. Farklı fikirleri zenginlik sayan bir gazete. Yani İnsan gibi bir gazete! 
Yani İnsana ait olanı reddetmeyen bir gazete. Yani gazete. Biz zor olanı seçtik! Bize Kolay 
Gelsin! “Gerekçemiz” Bilindiği gibi Hacıbektaş, Alevi-Bektaşi inancının yüzyıllardan beri 
merkezidir. Bu inanç merkezini ziyaret eden insanlar, farklı beklentiler içinde olsa da 
Hacıbektaş'tan ayrılırken ortak bir duyguda buluşmaktalar: Hayal kırıklığı. Bu hayal 
kırıklığına yol açan sorunlar, yalnızca ve basitçe bir belediyecilik anlayışından 
kaynaklanmamaktadır. Sorun, en başta insana, bir toplumun inancına, kültürüne, yaşam 
biçimine gösterilmesi gereken saygı ve kabulün olmayışıdır. Bu bağlamda; Hacı Bektaşi Veli 
düşüncesini bir kesimin Sünni-İslam cenderesine çekmeye çalıştığını, bir kesimin Türk-İslam 
sentezine çekip yok etmek istediğini, var olan düzenin değişmesini istemeyen bir diğer 
kesimin de demokratikleşme sürecinin önünde bir engel gibi kullanmak istediğini görüyoruz. 
Bütün bu olumsuzluklarla mücadele etmek için yola çıktık. Tüm dünyada yaşayan, özleri 
gereği ilerici ve demokrat yapısından dolayı Alevi-Bektaşilerin bir inanç merkezi olan 
Hacıbektaş'ın yönetilme sürecinde söz ve karar hakkı olduğu gerçeğine sahip çıkmak için, 
ülkemizde inançlara ait tüm sorunların çözümünün özgürlükçü bir laikten geçtiğine 
inandığımız için, özgürlükçü laiklik anlayışı çerçevesinde, Hacıbektaş ta bulunan tüm inanç 
mekânlarının (Hacıbektaş Müzesi dâhil) Alevi-Bektaşilerin yönetim ve denetimine 
bırakılması için, ziyaretçilerin her türden sömürüsünün önüne geçmek, olumsuz örnekleri 
kamuoyuna duyurmak için, Hacıbektaş merkezli olmakla birlikte Türkiye'nin her yerindeki 
Alevi-Bektaşileri ilgilendiren “Haberleri” iletmek için, Hacıbektaş içinde dağıtılacak olan 
Günlük Suluca Karahöyük Gazetesi’ni çıkarmak, Türkiye çapında dağıtılacak olan Haftalık 
Hacıbektaş Gazetesi’ni çıkarmak, “Hacıbektaş Gazetesi” internet sitesini yayınlamak, Hasan 
Tahsin Kültür Evi’ni hizmete sunmak ve bir bölge radyosunun alt yapı çalışmasını yürütmek 
amacıyla Hacıbektaşlılar A.Ş.’yi kurduk”. (Suluca Karahöyük Gazetesi, 1. Yıl 1. Sayı, 2005). 

Bu amaç doğrultusunda matbaa sahipleri ve bu gücün arakasındaki fikir hizmetkârları 
2005 yılından 31 Mart 2014 yılına kadar öz sermayeleriyle kurdukları matbaada bastıkları 
Sulucakarahöyük Gazetesi adında yazılı basın-yayın organıyla seslerini duyurmaya çalıştılar. 
Matbaada kullanılan makineler Kırşehir’in Mucur İlçesi’nde kapatılan bir matbaadan satın 
alınmıştır. Matbaa, Hacıbektaş’ta kurulduktan sonra 1980’li yıllarda Hacıbektaş Lisesi felsefe 
öğretmenliği ve müdür yardımcılığı yapan merhum Osman Çoban, matbaadan sorumlu kişi 
olarak görevlendirildi. 32x46 cm. baskı alanına sahip, 1977 model Alman yapımı Gestetner 
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marka makine ile 1984 yılı Toros marka Türk yapımı giyotin de denen kâğıt kesme 
makineleri matbaada kullanılan makinelerdir. Öğretmen Osman Çoban Bey’den başka projeyi 
gerçekleştirmek için kurdukları 240 Ortak hissedar hedefli Hacıbektaşlılar A.Ş. adına sahibi 
ve yönetim kurulu başkanı Naci Özçelik, Aydın Şimşek, Osman Bey’in öğrencilerinden 
Metin, Haydar ve Köksal Kaya idi. belirtilen öğrencilerin yanında Suavi Cesur,  Recai Altuğ, 
Sertaç Danacı, Doğan Yaşar Özçelik, Hasan Kankal, matbaanın kuruluşundan kapatılışına 
kadar matbaada emeği geçen çalışanlarıydı. Bunlar herhangi bir ek ücret almazlardı. Bu işi 
gönüllülük esasına göre yürütürlerdi. Burada isimlerini sayamadığımız çok sayıda 
Hacıbektaşlı bu projeye destek vermiş, katkı sunmuş yurt içinden ve yurt dışından da hissedar 
ortak olmuşlardır. Matbaada kendi gazetelerinin yanında zaman zaman kartvizit, davetiye, 
poster vb. gibi işlerin basımı da yapılmıştır. Zaman içinde de hedeflenen projeyi 
gerçekleştirmek için çok çaba verilmiş ancak başarılamamıştır. Matbaa gelirlerinin giderleri 
karşılayamaması ve matbaanın sürekli zarar etmesi neticesinde alınan karar gereği 31 Mart 
2014 tarihinde Suluca Karahöyük Gazetesi’nin yayımına son verilmiş matbaa kapatılmıştır. 
Matbaada kullanılan makineler ise yeni sahiplerine satılmak üzere bir depoda muhafaza 
edilmektedir! (Naci Özçelik, Kişisel görüşme, 05.04.2016). 

Ürgüp İlçe Merkezinde Kurulan Matbaalar: 
Peri Matbaası: Matbaa, 1970 yılında Mehmet İlbağı tarafından Ürgüp’te kurulmuştur. 
Kurulmaktaki maksadı Ürgüp’te o dönemde matbaa işletmesinin bulunmaması, bölgedeki 
turizm faaliyetlerinin canlanması ile bu faaliyetlerin reklam tanıtım işlerinin yapılması ve 
diğer iş yerlerinin matbaa ihtiyacını karşılamaktı. Matbaacılık mesleği Mehmet Beyin 
ailesinden gelen bir meslek değil kendisi de aslen devlet memurluğu yapmaktayken 
memurluktan emekli olduktan sonra bu sektöre girmiş ve bölgedeki boşluktan istifade 
etmiştir. Mehmet Bey ve oğlu Melih Bey’in yanında matbaada günümüzde iki kişi daha çırak 
olarak çalışmaktadır. 1970 yılından günümüze kadar yayın hayatı devam eden Peri Bacaları 
Diyarı Ürgüp Gazetesi’nin de 1977 yılından itibaren basıldığı matbaadır. Bu gazetenin 1970-
1977 yıllarındaki basımı o dönemde Nevşehir merkezde faaliyet gösteren Doğan 
Matbaası’nda basılmaktaydı. Bu gazetenin yayın hakkı kendilerine aittir. Gazete 1970 
yılından günümüze kadar aralıksız yayın hayatını sürdürmüştür. Bu açıdan Nevşehir’in en 
uzun soluklu gazetesi olma rekorunu da ellerinde bulundurmaktadırlar. Gazete basımının 
yanında matbaada, fatura, fiş, sevk irsaliyesi, gider pusulası vs. her türlü mali anlaşmalı matbu 
iş, davetiye, broşür, kartvizit ve diğer reklam işleri yapılmaktadır (Melih İblağı, Kişisel 
görüşme, 10.10.2015).  

Matbaada bulunan makinalar şunlardır; 1998 Türk tapımı faket marka film makinesi, 
1970 model Alman yapımı Heidelberg marka 32x46 cm. baskı alanına sahip ofset özellikli 
baskı makinesi, 1969 model Alman yapımı 25x35 cm. baskı alanına sahip Heidelberg marka 
tipo baskı makinesi idi. yine aynı şekilde matbaada Türk malı Kaym marka giyotin de denen 
kâğıtların kesiminde kullanılan makine, Türk yapımı delgi zımba makinesi ve Türk yapımı 
kollu mengene makinesi mevcuttu. Matbaa kuruluşundan buyana hiç el değiştirmemiştir halen 
daha Mehmet İlbağı ve oğlu Melih Bey tarafından işletilmektedir. Peri Matbaası’nın adresi: 
Açık Pazar yeri No:10 Ürgüp/Nevşehir’dir. Telefon numarası da 0384 341 42 04’tür (Melih 
İblağı, Kişisel görüşme, 10.10.2015). 

Yenigün Matbaası: Yenigün Matbaası, 2007 yılında Gamze Toybıyık tarafından Ürgüp’te 
kurulmuştur. 2010 yılına kadar faaliyetini sürdürmüş ve 2010 yılından sonra el 
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değiştirmesiyle beraber matbaanın faaliyeti de son bulmuştur (Vahab Bilekli, Kişisel 
görüşme, 10.10.2015).     
Bilekli Ofset Matbaacılık: 2007-2010 yılları arasında Ürgüp’te faaliyet gösteren Yeni Gün 
Matbaası 2010 yılında el değiştirmiştir. Matbaanın yeni sahibi Vahap Bilekli, matbaayı satın 
aldıktan sonra matbaanın adını Bilekli Ofset olarak değiştirmiştir. Vahap Bey Peri 
Matbaası’nda on yıl kadar çalışarak Peri Matbaası’nın sahibi ve ustası Tevfik Bey’den bu işin 
tecrübesini kazanmıştır. Matbaacılık işini öğrendikten sonra 2010 yılında Nevşehir’de 73 
Ofset adıyla ilk matbaasını açmıştır. Fakat 8. ayında matbaayı başkasına devretmek zorunda 
kalmıştır. Daha sonra yani 2010 yılında Ürgüp’teki Yedigün Matbaası’nı devralmıştır. Bilekli 
Ofset ve Matbaacılık’ın sahibi Vahap Bey görüldüğü üzere bu işi bir baba mesleği olarak 
yapmamaktadır. Sonradan kendi becerileriyle 12 yaşından itibaren edindiği bilgiler 
neticesinde bu sektöre girmiştir. Zamanla tecrübe kazanarak kendi matbaasının patronu 
olmuştur. Vahap Bey, matbaacılığın ailesinden gelen bir meslek olmadığını söyledi. Kendisi 
bu işe on iki yaşında çırak olarak başladı ve çekirdekten yetişmiştir. Bilekli Ofset; Temenni 
Mahallesi Şehit Cem Bulvarı No:15 Ürgüp/Nevşehir adresindedir. Telefon numarası ise 0384 
341 4494’tür (Vahab Bilekli, Kişisel görüşme, 10.10.2015). 

Matbaa sektöründe karşılaştıkları zorlukları şöyle dile getirmiştir; “bazen 
müşterilerimizle ilgili sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Şöyle ki; bir çay içene kadar işimiz hallolur 
mu? diyen müşterilerimiz çıkıyor. İnsanlar hala matbaa işinin çok basit ve baskıların çabucak 
hallolacağını zannediyor. Oysaki bu iş çok büyük bir emek ve zaman istiyor. Bu durumu 
kendilerine anlatamıyoruz” diyerek serzenişte bulunmuştur (Vahab Bilekli, Kişisel görüşme, 
10.10.2015). 

Matbaada şuan altı kişi çalışmaktadır. Üç kişi baskı işi yapıyor. Baş usta olarak 
Muhammed Çelikli onun yanında çırak olarak çalışan kalfamız Muhammed Vais10 ve Ferhat 
Bilekli diğer kalfalarımızdandırlar. Erdem Türkoğlu ise matbaada grafik tasarımcısı olarak 
çalışan elemandır. Matbaada bir de Ürgüp Haber Gazetesi basılmaktadır. Bu gazetenin sahibi 
matbaanın eski sahibi Gamze Toybıyık’tır. Bunun dışında; otel tanıtım reklamları, resmi 
evraklar, kartvizit, fatura, irsaliye, davetiye, broşür vb. işlerin basımı yapılmaktadır (Vahab 
Bilekli, Kişisel görüşme, 10.10.2015). 

Matbaada, 1969 model Alman yapımı 25x35 cm. baskı alanına sahip Heidelberg 
marka tipo basım özelliğine sahip makine bulunmaktadır. Bunlardan başka 1982 model alman 
yapımı 32x46 cm. baskı alanına sahip Heidelberg marka tipo baskı özelliği bulunan makine, 
1982 model Fransız yapım 25x35 cm. baskı alanına sahip makine, 70x100 cm. işlev alanına 
sahip 1997 model Türk yapımı giyotin kâğıt kesim bıçağı, tel dikiş makinesi, spiral, 50x70 
cm. işlev alanına sahip şase makinesi, Türk yapımı Aybakar marka zımba makinesi ve dijital 
baskı makinesidir. 

Tablo 2: Nevşehir İlçe Merkezinde Kurulan Matbaalar. 
Nr. Matbaanın Adı Tipi Matbaanın Kurucusu İlçe Faaliyet Tarihi 
1 Peri Matbaası Tipo-Ofset Mehmet İlbağı Ürgüp 1970-Devam Ed. 
2 Kızılırmak Matbaası Tipo-Ofset Kemal Çelik Avanos 1982-Devam Ed. 
3 Yeni Avanos Matbaası Tipo-Ofset Ali Biçimseven Avanos 1985 
4 Sayan Matbaası Tipo-Ofset Hüseyin Sayan Avanos 1990-2007 

                                                           
10 Muhammed Vasi, Suriye’deki iç savaştan kaçıp Ürgüp’e yerleşen ve Suriye’de aynı sektörde çalışırken bu işin 
deneyimini kazanan kişidir.  
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5 Hacıbektaşlar Matbaa Tipo-Ofset Hacıbektaşlar Anonim Ş. Hacıbektaş 2005-2014 
6 Elma Ofset Tipo-Ofset Zeki Binici Derinkuyu 2003-2004 
7 Gülşehir Ercan Matbaası Tipo-Ofset Ercan Dağlı Gülşehir 2003-2012 
8 Yenigün Matbaası Tipo-Ofset Gamze Toybıyık Ürgüp 2007-2010 
9 Ünal Matbaası Tipo-Ofset Mehmet Ünal Avanos 2007-Devam Ed. 
10 Can Gazetesi Matbaası Tipo-Ofset Ruhşen Can Gülşehir 2010-2012 
11 Bilekli Ofset Matbaacılık Tipo-Ofset Vahap Bilekli Ürgüp 2010-Devam Ed. 

 
 
SONUÇ 
 Nevşehir, 1954 yılında il yapılıncaya kadar çeşitli idarî birimlere bağlı kalması pek 
çok alanda olduğu gibi matbaa, dolayısıyla basın-yayın alanlarında atılım yapamamasına 
neden olmuştur. Nevşehir’de basım faaliyetleri 1950 yılından itibaren başlamasına rağmen 
Nevşehir’in 1950-1970 yılları arasındaki matbaacılık sektöründeki faaliyetleri oldukça sönük 
geçirmiştir. Gerek matbaanın gerekse yazılı basın-yayın organlarının Nevşehir’de yaygınlık 
kazanması ve bu alanlardaki işletmelerin uzun süreli olarak faaliyetlerini devam 
ettirebilmeleri ancak 1970 yıldan sonra mümkün olabilmiştir. 

 1959 yılında Nevşehir’de ilk matbaanın hizmete girmesinden günümüze Nevşehir 
merkezde 19, ilçe merkezlerinde 11 olmak üzere il genelinde toplamda 30 matbaa faaliyet 
göstermiştir. İl merkezinde bulunan matbaaların 9 tanesi ile ilçe merkezlerinde bulunanların 7 
tanesi kapanmasına karşılık il merkezinde faaliyet gösteren matbaaların 10 tanesi ile ilçe 
merkezlerinde bulunan matbaaların 4 tanesi günümüzde de basım faaliyetlerini 
sürdürmektedirler. Avanos, şimdiye kadar en fazla matbaanın kurulduğu ilçe merkezi olurken 
onu, Ürgüp, Gülşehir, Hacıbektaş ve Derinkuyu takip etmiştir. Günümüzde Avanos’ta 2, 
Ürgüp’te 2 olmak üzere ilçe merkezlerinde toplamda 4 tane matbaa faaliyet göstermektedir. İl 
merkezinde 1971 yılında kurulan ve halen daha basım faaliyetlerini sürdüren en eski matbaa 
Tüfekçioğlu Matbaası olurken, 1970 yılında Ürgüp’te kurulan Peri Matbaası da ilçe 
merkezlerinde kurulan en eski matbaa ünvanını elinde bulundurmaktadır.   

 Gerek il merkezinde gerekse ilçe merkezlerinde kullanılan matbaaların teknik 
özellikleri genel olarak aynıdır. Aynı olmasının sebebi aynı model ve aynı menşeli 
makinelerin kullanılıyor olmasıdır. Birbirinden farklılık gösteren tek yönü ise bu makinelerin 
baskı alanlarının çapı farklı olmasıdır. Matbaalarda, sırasıyla Alman, İngiliz ve Japon yapımı 
makineler kullanılırken, giyotin denen kâğıt kesme bıçağı, zımba makinesi ve cilt makinesi 
Türk yapımı olanlarıdır.  

 Matbaalarda başta çeşitli gazeteler, dergiler ve bültenler başta olmak üzere kartvizit, 
davetiye, matbu evrak ve reklam ürünleri olmak üzere birçok alanda baskılar yapılmaktadır. 
Tespit edilen önemli konulardan biri de matbaa sahiplerinin büyük çoğunluğunun bu işi baba 
mesleği olarak sürdürüyor olmalarıdır. Matbaaların yaşadığı ortak sorun ise kalifiye eleman 
sıkıntısıdır. Nevşehir’deki matbaalarda genel olarak en az 1 en fazla 10 kişi istihdam 
edilmiştir. Sadece sahibinin çalıştırdığı ve eleman yetiştirmediği matbaalar da bulunmaktadır. 

 Tarihi süreç içinde Nevşehir il genelinde açılan basım evleri diye de adlandırılan 
matbaaların Nevşehir’in aydınlanmasında, bilginin çoğaltılıp yaygınlaştırılmasında ve bu 
bilginin başta yazılı basın-yayın organları aracılığıyla olmak üzere buralarda işlenen pek çok 
materyallerin insanlarla buluşturulması noktasında büyük oranda katkılar sağladığı da bir 
gerçektir.   
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RİSK ALGISININ YENİDEN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 
HAVAYOLU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA 

 

Cenk Murat KOÇOĞLU* 

 

Öz 

Risk algısı tüm sektörlerde olduğu gibi havacılık sektöründe de üzerinde önemle durulması gereken bir 
kavramdır. Tüketiciler satın alma kararlarında belirsizlik yaşadıklarında risk kavramı ortaya çıkar. Risk algısının 
artması, tüketicilerin satın alma kararlarında etkili olmaktadır. Bu kapsamda, araştırmanın amacı, havayolu 
sektöründe risk algısının yeniden satın alma davranışı üzerindeki etkisini incelemektir. Ayrıca, havayollarındaki 
risk algısının hangi boyutlardan oluştuğu ve bu boyutların bazı demografik değişkenlere göre farklılık gösterip 
göstermediği de araştırılmıştır. Araştırma, Kastamonu’daki seyahat acentelerinden uçak bileti satın alan 309 
müşteriye anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre; havayollarındaki 
risk algısının; fiziksel risk, finansal risk, performans riski, sosyal risk, zaman riski ve psikolojik risk olmak üzere 
6 boyuttan oluştuğu tespit edilmiştir. Diğer yandan, katılımcıların yaşları, gelirleri ve havayolu kullanım sayısına 
göre risk algılarının; finansal risk, fiziksel risk ve performans riski boyutlarında farklılaştığı tespit edilmiştir. 
Ayrıca, tüketicilerinin algıladıkları psikolojik risk, performans riski ve finansal risklerin, yeniden satın alma 
davranışı üzerinde negatif etkilerinin olduğu tespit edilirken, özellikle psikolojik risk algısının yeniden satın 
alma davranışı üzerinde oldukça olumsuz bir etkisi ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Risk Algısı, Risk Algısı Boyutları, Satın Alma Davranışı, Yeniden Satın Alma Davranışı, 
Havayolu Sektörü, Turizm 

 

THE EFFECT OF RISK PERCEPTION ON REPURCHASE BEHAVIOR: AN INVESTIGATION 
ON AIRLINE SECTOR 

 

Abstract 

Risk perception is a concept that should be taken into account on airline sector as well as on all sectors. 
When consumers cannot determine on their purchasing decisions, the concept of risk occurs. Increment of risk 
perception is influential on purchasing decisions of consumers. In this context, purpose of the study is to 
examine the effect of risk perception on repurchasing behavior on airline sector. Besides, dimensions of risk 
perception on airlines and whether these dimensions differ by demographic variables or not have been 
researched. The research has been actualized by survey method on 309 customers have bought flight tickets from 
the travel agencies in Kastamonu. According to the obtained data, it has been identified that risk perception on 
airlines consists of six dimensions, which are physical risk, financial risk, performance risk, social risk, time risk 
and psychological risk. On the other hand, it has been recognized that risk perceptions regarding ages, incomes, 
and use count of airline change according to financial risk, physical risk and performance risk extents. 
Furthermore, it is occurred that especially perception of psychological risk to have a quite negative impact on 
repurchasing behavior while psychological risk, performance risk and financial risk that consumers perceive 
have negative influences on it. 

Keywords: Risk Perception, Dimensions of Risk Perception, Purchase Behavior, Repurchase Behavior, 
Airline Sector, Tourism 

 

                                                           
* Öğr. Gör. Dr., Kastamonu Üniversitesi, Cide Rıfat Ilgaz MYO, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü, cenk-
murat@hotmail.com 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 57          Eylül - Ekim 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 
 
 

 247 

1. GİRİŞ 
Tüketicilerin satın alma kararı verirken hangi aşamalardan geçerek karar verdiği 

bilinmektedir. Bu aşamalar; ihtiyacın ortaya çıkması ile başlamakta olup, bilgi toplama, 
alternatifleri değerlendirme, satın alma ve satın alma sonrası davranışlar ile sonuçlanan bir 
süreçtir. Bu süreç satın alınmak istenen ürünün özelliklerine göre farklılık gösterebilmektedir 
(Kotler, 2000: 160). Bu nedenle, turistik bir ürünle ilgili satın alma süreci diğer sektörlerdeki 
satın alma sürecinden farklı olacaktır.  

Turizm sektörü, hizmetler sektörünün alt bir sektörü konumunda olduğu için, 
hizmetlerin kendine özgü karakteristik özellikleri olan; soyutluk, ayrılmazlık, eş zamanlılık ve 
dayanıksızlık gibi özelliklerinden etkilenmekte ve bu etkilerin bir sonucu olarak da hem kalite 
kontrol sorunu hem de tüketicilerin hizmeti değerlendirme güçlüğü meydana gelmektedir.  
Tüm bu unsurlar, turistik tüketicinin algıladığı riski daha da artırmakta ve satın alma sürecinin 
her hangi bir aşamasında, hizmeti satın almaktan vazgeçmesine neden olmaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında risk algısı kavramının turizm sektörü için çok daha önemli hale geldiği ortaya 
çıkmaktadır.  

Bauer’in (1960), literatüre kazandırmış olduğu risk algısı, tüketici davranışlarının 
araştırıldığı birçok çalışmada ön plana çıkmıştır (Cox ve Rich 1964; Stone ve Gronhaug, 
1993; Mitchell ve McGoldricks, 1996; Mitchell, 1999). Risk algısı, belirsizlikle başlayan bir 
kavramdır. Tüketiciler satın alma kararlarının sonuçlarını belirsiz olarak gördüklerinde risk 
algısı ortaya çıkmakta ve tüketicinin satın alma kararlarını etkileyebilmektedir. Tüketicilerin 
risk algısı arttıkça ürün ve hizmetleri daha fazla araştırmakta, daha geç karar vermekte ya da 
satın almaktan vazgeçme davranışlarında bulunmaktadır.  

Risk algısı üzerindeki araştırmaların, hizmet sektöründe daha az gerçekleştirildiği görülse de bu 
konudaki araştırmaların hizmet sektöründe de giderek arttığı değerlendirilmektedir. Son yıllarda, 
sağlık, bankacılık, turizm gibi hizmet sektörünün birçok alanında, risk algısının  araştırma 
konusu olduğu görülmektedir (Reisenger ve Mavondo, 2005; Dolnicar, 2005; Yüksel ve 
Yüksel, 2007; Kozak, vd., 2007; Yee ve diğerleri, 2010; Chen ve diğerleri, 2011; Karamustafa 
ve Erbaş, 2011; Erdoğan ve Aksoy, 2013; Bülbül ve Özoğlu, 2014; Temeloğlu, 2015).  

Bu çalışmada ise, havayollarında risk algısının, yeniden satın alma davranışı üzerindeki 
etkisi incelenecektir. Ayrıca, havayollarında risk algısının hangi boyutlardan oluştuğu, risk 
algısının demografik özelliklere göre değişip değişmediği de araştırılacaktır. 

  
2. RİSK ALGISI KAVRAMI  
Risk olgusu 1940’dan sonra Knight’ın, riskin ekonomik faaliyetlerde önemli bir etkisini 

öne sürmesiyle ön plana çıkmıştır.  Daha sonra bu kavram, pazarlama, psikoloji, sosyoloji gibi 
birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır (Quintal, vd., 2010). Risk kelime anlamı olarak 
zarara uğrama tehlikesi olarak açıklanmaktadır (TDK, 2010). Risk aynı zamanda kaybetmenin 
nesnel beklentisi olarak açıklanmakta ve tüketici davranışı araştırmalarında farklı şekilde 
açıklanmaktadır (Stone ve Gronhaug, 1993: 40). Risk kavramı her hangi bir ürün ve hizmet 
satın alma süreciyle ilgili ne ile karşılaşılacağının bilinmemesi yani belirsizliğin olduğu 
durumlarda ortaya çıkmaktadır (Yeung ve Morris, 2006: 295). 
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Literatürde risk algısı kavramı ilk kez Bauer tarafından gündeme getirilmiştir. Bauer 
(1960), tüketicilerin satın alma öncesi ve sonrasında belirsizliğin olması ve istenen şeyin 
beklenildiği gibi olmaması nedeniyle riskin ortaya çıktığını ifade etmiştir (Dowling ve 
Staelin, 1994:119).  

Diğer yandan risk algısı, işletmelerin rekabet avantajı oluşturmada kullanabileceği 
önemli bir faktör olarak kullanılabilmektedir. Risk algısı, tüketicilerin memnuniyetini 
etkileyerek, işletme imajının olumlu olarak değerlendirilmesinde de önemlidir. Son yıllarda 
gerçekleştirilen araştırmalardan da görüldüğü üzere sağlık, bankacılık, seyahat hizmetleri, 
yiyecek-içecek hizmetleri gibi hizmet sektörünün pek çok alanında, risk algısının tüketici 
memnuniyetini etkilediği  (Johnson ve diğerleri, 2005; Simcock ve diğerleri, 2006; Yüksel ve 
Yüksel, 2007; Yee, vd., 2010; Chen ve diğerleri, 2011) ve alışveriş, bilgi toplama, marka 
bağlılığı, mağaza seçimi, marka imajı ve hizmetlerin değerlendirilmesi gibi birçok tüketici 
davranışında rolü olduğu düşünülmektedir (Kim, 2001: 335). 

Risk algısı en genel tanım olarak, belirli bir satın alma davranışında, tüketicinin 
algıladığı riskin niteliği ve miktarı olarak ifade edilmektedir (Lim, 2003:219). Featherman ve 
Pavlou’a göre (2003) risk algısı, istenen bir sonuca ulaşmada meydana gelebilecek muhtemel 
kayıplardır. Ganguly ve diğerlerine (2009), göre ise risk algısı, tüketicilerin satın alma 
kararlarının sonuçlarını önceden göremediklerinde karşılaştıkları belirsizlik durumu olarak 
tanımlamaktadır. 

Risk algısı belli bir satın alma kararı verme surecinde bir tüketicinin algıladığı risk 
miktarı ve özelliği olarak açıklanmıştır. Risk algısının temelinde satın alma amacı yer 
almaktadır. Tüketici bir mal veya hizmeti belli bir amaç için satın almaktadır. Ancak tüketici, 
yaptığı satın almanın, amaçlarına ulaşmasına izin verip vermeyeceğinden emin olmadığı için 
risk algılamaktadır (Cox ve Rich, 1964). Tüketici tarafından algılanan riskin miktarı ise iki 
faktörün fonksiyonudur. Bu faktörlerden birincisi satın alma amacının önemi ve içerdiği 
maliyetler (ekonomik, zaman, fiziksel, psikolojik); ikincisi ise satın alma durumunda bireyin 
kazanacağı veya kaybedeceği miktarla ilgili öznel değerlemesidir (Hornibrook ve Fearne, 
2003: 74; Gao, 2006: 334). 

Tüketiciler tarafından algılanan risk, duruma bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 
Buna göre farklı durumlarda farklı risk bileşenlerinin etkin olduğu görülmektedir. Örneğin, 
genellikle karar vermede zorluk yaşanan, pahalı ürünlerde finansal ve psikolojik risk daha 
baskındır (Stone ve Gronhaug, 1993). Buna ek olarak tüketiciler ürün kategorilerine karşı da 
farklı düzeylerde risk algılamaktadır. Tüketiciler kendileri için önemli olan bir ürün sınıfı için 
yüksek düzeyde risk algılarken, önemli olmayan bir ürün sınıfı için çok düşük düzeyde risk 
algılayabilirler (Akturan, 2007). 

 
2.1. Risk Algısı Boyutları 
Algılanan risk boyutları tüketici satın alma karar sürecinde önemli faktörlerden biridir 

(Lee, 2003: 10). Bu nedenle araştırmacıların çoğu risk algısı boyutlarını ortaya koymaya 
çalışmışlardır. Literatürde risk algısı boyutları ile ilgili ilk sınıflandırma Roselius (1971) 
tarafından yapılmıştır. Roselius, tüketiciler tarafından katlanılan risk grubunu; fiziksel kayıp, 
zaman kaybı, ego kaybı ve para kaybı olarak belirlemiştir (Roselius, 1971: 58). Jacoby ve 
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Kaplan (1972) ise, satın alma davranışında risk algısı boyutlarının; finansal, sosyal, fiziksel, 
performans ve psikolojik riskten oluştuğunu ifade etmişlerdir (Jacoby ve Kaplan, 1972: 383).  

Jacoby ve Kaplan (1972) yaptıkları çalışmada, Roselius (1971) tarafından tanımlanan 
zaman riskini risk algısı boyutu olarak almasa da, literatürde yapılan bazı çalışmalarda zaman 
riskinin göz önüne alındığı görülmektedir. Genel olarak gerçekleştirilen çalışmalarda bu altı 
risk boyutunun, risk algısı kavramının önemli bir kısmını açıkladığı belirlenmiştir (Stone ve 
Gronhaug 1993: 46). 

Finansal Risk: Tüketicilerin kazançlarına oranla ürüne harcadıkları para veya ürüne 
gereğinden fazla ödeme yapmaları ile ilgilidir (Kehoe, 2002: 54). Diğer bir ifadeyle bir mal 
veya hizmet satın alma eyleminde, tüketicinin bir faydaya ulaşamaması durumunda maruz 
kalabileceği bir risk türü olarak değerlendirilmektedir (Mitchell, 1992: 27). Bir mal ya da 
hizmetin fiyatı arttıkça, finansal riskte artma eğilimindedir. Örneğin, satın alınan bir hizmetin 
ödenilen paraya değmemesi bir finansal risktir. 

Sosyal Risk: Bireylerin sosyal çevresi arasında hayal kırıklığı hissetmesidir (Cases, 
2002:337). Sosyal risk, ürünün satın alınması bireyin, sosyal bir grup içerisindeki statüsünü 
kaybetmesi anlamına gelmektedir (Featherman ve Pavlov, 2003: 455). Örneğin, kişinin satın 
aldığı bir ürünü arkadaşlarının beğenmemesi ya da yadırgaması sosyal bir risk olarak 
değerlendirilebilir. 

Fiziksel Risk: Satın alınan ürünün tüketicinin sağlığına zarar vermesi ya da ürünün 
tüketicinin beklediği kadar iyi görünmemesi olarak ifade edilmektedir. Ayrıca ürünlerin, 
bireylerin beklentilerine karşılık verememesi olarak da açıklanmaktadır (Lim, 2003: 219). 
Örneğin; bir ilacın yan etkisi, uçakta seyahat sırasında yaralanma fiziksel bir risktir (Peter ve 
Olson, 2010: 74). 

Psikolojik Risk: Tüketicinin satın aldığı ürünün kişiliği ile bağdaşmaması ya da satın 
alma sonrası kişide ortaya çıkacak olan huzursuzluk ve psikolojik kaygı olarak tanımlanabilir 
(Jacoby ve Kaplan, 1972: 383). Örneğin; bir tüketicinin satın aldığı bir elbisenin arkadaşları 
tarafından garip durduğunu düşünmesi, “bu elbiseyi giyerken kendimi rahat hissetmiyorum” 
gibi bir hisse kapılması (Peter ve Olson, 2010: 74) psikolojik bir risktir. 

Performans Riski: Bir ürünün ya da hizmetin tasarlandığı yada vaat edildiği gibi 
performans göstermemesi, bu nedenle de beklenen faydaları sağlayamaması olasılığını ifade 
etmektedir (Grewal ve diğerleri,1994: 146). Hizmet sektöründe üretim ve tüketimin eş 
zamanlı olması sonucu, tüketici önceden hizmeti göremediği için performans riski ön 
plandadır. Örneğin satın alınan bir otomobilin istenilen yakıt performansına ulaşamaması 
performans riski olarak ifade edilebilir. 

Zaman Riski: Tüketicinin, ürün aramada, satın almada ve ürün kullanımında beklediği 
performansı bulamaması sebebiyle zaman kaybı yaşamasıdır (Schiffman ve Kanuk, 
2004:197). Diğer bir deyişle bir üründeki ya da hizmetteki sorundan dolayı kaybedilen zaman 
miktarını, ürün ya da hizmetteki sorunu gidermek için harcanan zamanı ifade etmektedir 
(Boksberger ve diğerleri, 2007: 91). Örneğin, bir uçak seyahatinde uçağın rötar yapması 
nedeniyle gidilmesi gereken yere geç kalınması zaman riski olarak algılanır. 
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2.2. Risk Algısını Etkileyen Faktörler 
Risk algısı farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Bunun temel sebebi bireylerin 

durumları veya sorunları az veya çok riskli olarak değerlendirebilmeleridir. Bununla birlikte 
bireyler benzer durumlar için farklı risk algılarına sahip olabilirler. Hatta aynı bireyler, farklı 
durumlarda benzer çıktılara farklı öznel olasılıklar atayabilmektedir (Conchar ve diğerleri, 
2004: 425). 

Tüketicilerin satın alma kararlarına ilişkin olarak algılan riski etkileyen pek çok faktör 
olmasına rağmen yaş, cinsiyet, kişilik gibi birkaç faktör üzerine odaklanılmıştır. Risk 
algılaması kişiye, ürüne, fiyata, sosyal çevre ve kültürlere göre farklılık göstermekle birlikte 
bir tüketiciden diğer tüketiciye göre farklılık da göstermektedir (Mitchell, 1998: 176). 

Tüketicilerin algılamış oldukları riskler aşağıdaki durumlara göre artmaktadır (Odabaşı 
ve Barış, 2007: 154):  

 Ürün hakkında yeterli bilgi sahibi olunmaması durumunda,  

 Marka ile ilgili deneyim az olduğunda veya hiç olmadığında,  

 Ürünün teknik özellikleri bakımından karışık olması durumunda,  

 Ürünün yeni olduğu durumlarda,  Markalar arasında kalite farklarının olması 
durumunda,  

 Fiyatların yüksek olması durumunda,  

 Tüketicinin daha az güvenli olması durumunda,  

 Satın almanın tüketici için önemli olması durumunda.  
Tüketicilerin satın alma davranışı yas, aile durumu, meslek, gelir, yasam tarzı, kişilik 

yapısı gibi faktörlerden etkilenmektedir (Kotler ve Amstrong, 2002:180). Buna göre 
tüketicilerin yaşı arttıkça risk algıları da artmaktadır (Dychtwald ve Gable, 1990: 64; 
Srinivasan ve Ratchford, 1991: 240). Bu konuda yapılan diğer araştırmalara göre, tüketicilerin 
cinsiyet, yaş, eğitim, gelir ve dini inançlarına göre risk algılarının farklılaştığı tespit edilmiştir 
(Spence ve diğerleri, 1970: 368; Simcock ve diğerleri, 2006). Buna göre tüketicinin gelir 
seviyesi ve eğitim seviyesi arttıkça risk algıları azalmaktadır. Başka bir araştırmaya göre, 
tüketicilerin risk algılarının; eğitim seviyesi, yaş, cinsiyet ve aile büyüklüğüne göre 
farklılaşmadığı belirlenmiştir (Poel ve Reulis, 1996: 368). 

 
3. RİSK ALGISI VE SATIN ALMA DAVRANIŞI İLİŞKİSİ 
Tüketiciler herhangi bir mal ya da hizmet satın alırken genelde en yüksek fayda yerine 

en az zarar görme eğilimindedirler. Bu sebeple risk algısı kavramı, satın alma karar sürecinde 
tüketicilerin davranışlarının bilinmesinde önemli bir konu olarak görülmektedir (Karamustafa 
ve Erbaş, 2011: 105).  

Tüketicilerin, mal ya da hizmet satın alma karar sürecinde; ihtiyaçlarının belirlenmesi, 
bilgi toplama, alternatifleri değerlendirme, satın alma kararı ve satın alma sonrası davranış 
gibi evrelerden geçtiği bilinmektedir (Kotler, 1997: 178). Bauer’e göre satın alma karar 
surecinde risk algısı, çoğunlukla tüketici satın alma işlemini gerçekleştirmeden önce ortaya 
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çıkmaktadır, çünkü tüketici, bu süreçte belirsizlikle karşılaşmaktadır (Gao, 2006:334). Cox ve 
Rich (1964: 38) belirsizlik durumunda satın alma riskinin arttığını ortaya koymuştur. Benzer 
şekilde Chakrabarti ve Baisya (2009: 708) algılanan riski satın alma sürecinde belirsizlik 
boyutu olarak kullanmıştır. Bu açıdan bakıldığında risk algısının, yeni ürün satın alma kararı 
üzerinde negatif etkisinin olduğu tespit edilmiştir (Gronhaug, 1972: 246; Ostlund, 1974: 24; 
Hornibrook ve Fearne, 2003: 74; Gao, 2006: 334; Cho ve diğerleri, 2014; Temeloğlu, 2015). 

Tüketici davranışlarında önemli olan tüketicinin yaptığı seçimdir. Tüketici yaptığı 
seçiminin sonucunu bir mal veya hizmeti satın aldıktan sonra anlayabilir. Bu durum tüketiciyi 
risk ve belirsizliğe sürükler (Taylor, 1974: 54). Tüketiciler satın alma sonucunda 
karşılaşabilecekleri belirsizlik ve olası istenmeyen durumlar sebebiyle risk algılamaktadır. 
Tüketicilerin risk algısı arttıkça satın alma olasılıkları azalmaktadır. Bu sebeple tüketiciler 
genellikle risklerini azaltmak için satın alma öncesi bilgi toplama gibi risk azaltma 
stratejilerini kullanmaktadırlar (Lim, 2003:218). 

Genel olarak yapılan araştırmalara bakıldığında, satın alma niyeti ve risk algısı arasında 
güçlü ilişki bulunduğu (Boyle ve Ruppel, 2006: 61) ve risk algısının tüketicilerin satın alma 
karar sürecinde önemli etkilerinin bulunduğu ortaya konmuştur (Suki ve Suki, 2007: 85–88; 
Hsu ve Bayarsaikhan, 2012;  Truong, 2013; Bülbül ve Özoğlu, 2014). 

 
4. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 
Bu başlık altında, risk algısının yeniden satın alma davranışı üzerindeki etkisinin 

belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamalı araştırmanın üzerinde durulmaktadır. Bu 
kapsamda, araştırmanın amacı, yöntemi, modeli ve hipotezlerine, ana kütlesine ve 
örneklemine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

4.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi:  
Araştırmanın temel amacı, risk algısının yeniden satın alma davranışı üzerindeki etkisini 

ortaya koymaktır. Aynı zamanda havayolu tüketicilerinin risk algısı düzeylerini belirlemek ve 
risk algısının bazı demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği de alt amaç 
olarak tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Araştırmada veri toplama amacıyla anket yönteminden yararlanılmıştır. Anket formu 
üç bölümden oluşmaktadır.  Birinci bölümde, Stone ve Mason (1995) tarafından geliştirilen 
ve 6 alt boyut ve 18 ifadeden oluşan algılanan risk ölçeği kullanılmıştır. İkinci bölümde, 
katılımcıların yeniden satın alma davranışlarını ölçmek üzere, Bülbül ve Özoğlu (2014) 
tarafından kullanılan 3 ifadeden oluşan anket sorularından yararlanılmıştır. Kullanılan anket 
5’li Likert ile “1=kesinlikle katılmıyorum ve 5=kesinlikle katılıyorum” aralığında 
derecelendirilmiştir. Üçüncü bölümde de, katılımcıların demografik özelliklerini ele alan; 
cinsiyet, yaş ve gelir soruları yanında, seyahat deneyimine yönelik 2 soru yer almaktadır. 

4.2. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri:  
Araştırmanın uygulama aşamasında literatürdeki bazı çalışmalardan yola çıkılarak 

(Stone ve Mason, 1995; Gefen, 2000; Chen ve He, 2003; Choi ve Geistfeld, 2004; 
Cunningham, vd., 2005; Truong 2013; Cho, vd., 2014) risk algısının yeniden satın alma 
davranışı üzerindeki etkisini inceleyen ve aynı zamanda risk algısının; cinsiyet, yaş, gelir, 
havayolu kullanım miktarı ve havayolu kullanım amacına göre farklılaşıp farklılaşmadığını 
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belirlemeye yönelik bir araştırma modeli geliştirilmiştir. Şekil1’de Araştırmanın genel modeli 
sunulmuştur.                     

  

 

Şekil 1: Araştırmanın Genel Modeli. 
 

         Şekil 1 de görülen araştırma modeli kapsamında, aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H1: Katılımcıların cinsiyetlerine göre risk algıları farklılık göstermektedir. 

H2: Katılımcıların yaşlarına göre risk algıları farklılık göstermektedir. 

H3: Katılımcıların gelir düzeylerine göre risk algıları farklılık göstermektedir. 

H4:Katılımcıların havayolu kullanım miktarına göre risk algıları farklılık 
göstermektedir. 

H5: Katılımcıların havayolu kullanım amacına göre risk algıları farklılık göstermektedir. 

H6: Performans riski yeniden satın alma davranışını negatif yönde etkiler. 

H7: Finansal risk yeniden satın alma davranışını negatif yönde etkiler. 

H8: Sosyal risk yeniden satın alma davranışını negatif yönde etkiler. 

H9: Fiziksel risk yeniden satın alma davranışını negatif yönde etkiler. 

H10: Psikolojik risk yeniden satın alma davranışını negatif yönde etkiler. 

H11: Zaman riski yeniden satın alma davranışını negatif yönde etkiler. 

4.3. Araştırmanın Ana kütlesi ve Örneklemi:  
Araştırma havayolunu kullanan müşteriler üzerine yapılmaktadır. Bu kapsamda, 

araştırmanın ana kütlesini Türkiye’de havayolunu kullanan tüm kişiler oluşturmaktadır.  Fakat 
hem zaman hem de maliyet nedenlerinden dolayı ana kütlenin tümüne ulaşmak mümkün 
olmadığından, ana kütleyi temsil etme yeteneğine sahip örneklendirme yoluna gidilmiştir. 
Örneklem, Kastamonu ilinde bulunan, uçak bileti satmaya yetkili seyahat acentelerinden uçak 
bileti satın alan müşteriler arasından kolayda örnekleme yöntemiyle toplanmıştır. 

 Araştırmalarda örnek hacminin, çalışmadaki değişken sayısının en az on katı olması 
gerektiği ifade edilmektedir (Kerlinger, 1978;  Hair ve diğerleri, 1998; Kline, 2011). Ayrıca, 
regresyon başta olmak üzere çok değişkenli analizlerde örnek hacminin araştırmada kullanılan 
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değişken sayısının en az 10 katı olması yine ifade edilmektedir (Altunışık ve diğerleri, 2007: 
128). Bu araştırmada kullanılan değişken sayısı 21 olduğundan, bu sayının on katı olan 210 
sayısı minimum örneklem büyüklüğü olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede veriler, kolayda 
örnekleme yöntemi ile seçilen 320 kişiden anket yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Elde 
edilen anketler üzerinde yapılan inceleme sonucunda 11 anketin geçersiz olduğu tespit edilmiş 
ve bu anketler değerlendirmeye alınmamıştır. Sonuç olarak analizler 309 anket üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. 

 
5. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 
Bu bölümde, yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgulara değinilmektedir. Bu 

kapsamda, öncelikle katılımcıların demografik özelliklerine ve tanımlayıcı istatistiklere ilişkin 
bilgilere ve sonrasında çalışmanın amacı çerçevesinde oluşturulan hipotezlere ilişkin analiz 
sonuçlarına yer verilmektedir. 

5.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 
Katılımcıların demografik özelliklerine göre dağılımı çerçevesinde; cinsiyet, yaş, gelir 

düzeyi, Havayolu kullanım sayısı ve havayolu kullanım amacıyla ilgili bulgular 
değerlendirilmektedir. Bu amaçla, katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin dağılım 
Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı. 
Cinsiyet Frekans % Gelir Düzeyi Frekans % 

Kadın 131 42,4 1000 TL ve altı 42 13,6 
Erkek 178 57,6 1001-2000 TL 90 29,1 
Yaş Frekans % 2001-3000 TL 82 26,5 

18-29 yaş 79 25,6 3001-4000 TL 27 8,7 
30-41 yaş 107 34,6 4001-5000 TL 40 12,9 
42-53 yaş 83 26,9 5001 TL ve üstü 28   9,1 
54-65 yaş 33 10,7 Kullanım Sayısı Frekans % 

65 yaş ve üstü 7 2,3 1 kez 83 26,9 
Kullanım amacı Frekans % 2-5 kez 130 42,1 

Tatil 112 36,2 6-10 kez 62 20,1 
İş/Ticaret 62 20,1 11-19 kez 28 9,1 

Toplantı/Seminer 62 20,1 20 ve fazlası 6 1,9 
Akraba/Arkadaş Ziyareti 73 23,6    

Tablo 1’e bakıldığında, katılımcıların %42,4’ü (131 kişi) kadınlardan, %57,6’sı (178 
kişi) erkeklerden oluşmaktadır. Yaşlarına bakıldığında %60’ı (186 kişi) 18 ile 41 yaş arasında 
değişmektedir. Gelir düzeylerine bakıldığında, yaklaşık %43’ü (132 kişi) 2000 TL ve altı 
gelire sahip olduğu, %26,5’i de (82 kişi) 2001–3000 TL arası gelire sahip olduklarını ifade 
etmişlerdir. Katılımcıların yılda kaç kez havayolu ile seyahat ettiklerine dair verilere 
bakıldığında, %42’sinin (130 kişi) yılda 2–5 kez arası seyahat ettiklerini, %30’unun da yılda 1 
kez seyahat ettiklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların havayolu kullanım amaçlarına 
bakıldığında, yaklaşık %60’ının (185 kişi) çoğunlukla tatil ve akraba/arkadaş ziyareti; 
%40’ının da (124 kişi) iş, toplantı ve seminer amacıyla havayolu ile seyahat ettiklerini ifade 
etmişlerdir. 
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5.2. Risk Algısına İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi 
Risk algısı ölçeğinin faktör analizine geçmeden genel güvenilirlik düzeyi incelenmiş ve 

0,847 olduğu belirlenmiştir. Faktör sayısında değişikliğe gidilmeden ve Kaiser 
Normalleştirmesine göre, özdeğeri 1’den büyük olan faktörler göz önüne alınarak yapılan 
faktör analizi sonucunda, risk algısı ile ilgili ölçeğin literatürde olduğu gibi 6 faktörlü bir 
yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

Tablo 2: Risk Algısına Yönelik Faktör Analizi Sonuçları. 

Risk Algısı İle İlgili İfadeler F.Yükleri G.Analizi Varyans % 
Faktör 1: Fiziksel Risk 
Uçakla seyahat sırasında kaza ile yaralanmaktan endişe duyarım. ,912  

 
0,923 

 
 

28,809 
Uçak kazası sonucu hayatımı kaybetmekten endişe duyarım. ,896 
Uçakla seyahatin insanların sağlığına zarar vermesinden endişe 
duyarım. ,868 

Faktör 2: Finansal Risk 
Uçak seyahatine diğer ulaştırma araçlarından daha fazla ücret 
ödeyecek olmaktan endişe ederim. ,960  

 
0,966 

 
 

15,603 Uçak seyahat hizmetinin ödediğim paraya değmesini isterim. ,953 
Uçak seyahat hizmetini satın alırken paramı boşa harcamaktan 
çekinirim. ,930 

Faktör 3: Performans Riski   
Uçakla seyahat sırasında istediğim performansı alacağımdan endişe 
duyarım. ,950  

 
0,966 

 
 

12,697 Uçakla seyahat sırasında beklediğim faydaları sağlayacağımdan emin 
olmak isterim. ,948 

Uçakla seyahatin emniyetli ve güvenilir olduğundan emin olmak 
isterim. ,936 

Faktör 4: Sosyal Risk   
Uçak seyahat hizmetini satın aldığımda arkadaşlarım ve yakın 
çevremin gösteriş yaptığım gerekçesiyle eleştirmesinden endişe 
duyarım. 

,908 
 
 

 
0,900 

 
 

 
10,315 Uçak seyahat hizmeti satın aldığımda arkadaşlarım ve yakın çevrem 

tarafından itibar görememekten endişe duyarım. ,896 

Uçak seyahat hizmeti satın aldığım için arkadaşlarım ve yakın 
çevrem tarafından akılsız olarak değerlendirilmekten endişe duyarım. ,872 

Faktör 5: Zaman Riski 
Hava limanının çok yoğun olması vb. nedenlerle uçağa geç 
kalmaktan endişe duyarım. ,832  

 
0,788 

 
 

9,076 Uçakla seyahatte hava koşulları, arıza gibi nedenlerle uçağın rötar 
yapmasından endişe duyarım. ,795 

Uçak biletini araştırırken çok fazla zaman kaybı yaşamaktan endişe 
duyarım. ,706 

Faktör 6: Psikolojik Risk 
Uçma korkusu yaşamaktan endişe duyarım ,806  

 
0,763 

 
 

6,182 
Uçakla seyahat sırasında istenmeyen bir gerginlik (anksiyete, vb.) 
yaşamaktan endişe duyarım. ,771 

Uçakla seyahat sırasında psikolojik olarak rahatsız olmaktan endişe 
duyarım. ,669 
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Güvenilirlik Analizi: 0,847         Toplam Varyans %: 82,681       Çıkarım Yöntemi: Temel Bileşenler Analizi 
Döndürme Yöntemi: Kaiser Normalleştirmesi ile Varimax, İterasyon Sayısı: 6 
KMO Uygunluk Ölçütü: 0,788    Barlett Küresellik Testi x2: 4481,571    p:0,000 

Araştırmanın faktör analizi sonucunda elde edilen varyans yüzdesi toplamı 82,681 
olarak çıkmıştır. Bu oranın %50’den yüksek olması, analizin geçerli olduğunu göstermektedir. 
Tablo 2’de yer alan bilgiler incelendiğinde, gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda altı 
faktörün belirlendiği görülmektedir. Bu kapsamda, birinci faktör (3 madde), fiziksel riske, 
ikinci faktör (3 madde) finansal riske, üçüncü faktör (3 madde) performans riskine, dördüncü 
faktör (3 madde) sosyal riske, beşinci faktör (3 madde) zaman riskine ve altıncı faktör de (3 
madde) psikolojik riske yönelik ifadeleri içermektedir.  

Faktörlerin belirlenmesinin ardından güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiş ve Her bir 
faktöre ilişkin olarak elde edilen güvenilirlik değerlerinin 0,70’in üzerinde olduğu tespit 
edilmiştir.  

5.3. Yeniden Satın Alma Davranışına İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi 
Tablo 3’te görüldüğü üzere, ölçeğin güvenilirlik düzeyinin 0,916 olduğu tespit 

edildikten sonra özdeğeri 1’den büyük olan faktörler göz önüne alınarak yapılan faktör analizi 
sonucunda, ölçeğin tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu ve toplam varyansın 85,681 olduğu 
belirlenmiştir. 

Tablo 3: Yeniden Satın Alma Davranışına Yönelik Faktör Analizi Sonuçları. 

Yeniden Satın Alma Davranışı İle İlgili İfadeler F.Yükleri G.Analizi Varyans % 
Faktör 1: Yeniden Satın Alma 
Uçakla seyahat hizmetleri satın almayı arkadaşlarıma ve yakınlarıma 
tavsiye ederim. ,936  

 
0,915 

 
 

85,534 Gelecekte de uçakla seyahat hizmeti satın almayı düşünüyorum. ,935 
Tekrar seyahat hizmetine ihtiyaç duyduğumda yine uçakla seyahat 
etmeyi tercih ederim. ,904 

Güvenilirlik Analizi: 0,915        Toplam Varyans %: 85,681       Çıkarım Yöntemi: Temel Bileşenler Analizi 
KMO Uygunluk Ölçütü: 0,749    Barlett Küresellik Testi x2: 664,501    p:0,000 

 
 5.4. Risk Algısı İle Demografik Değişkenler Arasındaki Fark Testleri 
Araştırmanın hipotezlerini test etmek için, T testi ve Tek yönlü ANOVA analizlerinden 

yararlanılmıştır. Bu kapsamda, Havayolu müşterilerinin cinsiyetlerine, yaşlarına, gelir 
düzeylerine, havayolu kullanım düzeylerine ve havayolu kullanım amaçlarına göre, risk 
algıları farklılık gösterip göstermediği analiz edilmiş ve anlamlılık düzeylerinin 0.05’ten 
küçük olanlar geçerli sayılmıştır. 

Öncelikle katılımcıların cinsiyetlerine göre risk algısı faktörlerini farklı değerlendirip 
değerlendirmedikleri T testi ile analiz edilmiştir. Katılımcıların cinsiyetlerine göre risk 
algılarının değişmediği test edilmiş ve bu nedenle tablo yardımı ile gösterilmemiştir. Bu 
kapsamda; “H1: Katılımcıların cinsiyetlerine göre risk algıları farklılık göstermektedir”, 
hipotezi reddedilmiştir.  
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Tablo 4’te Havayolu müşterilerinin; yaş durumlarına gelir düzeylerine ve havayolu 
kullanım sayılarına göre, risk algılarının farklılık gösterip göstermediğine ait ANOVA tablosu 
yer almaktadır.  

Tablo 4: Katılımcıların Yaş, Gelir ve Havayolu Kullanım Sayısına Göre Risk Algılarını 
Değerlendirmelerine İlişkin ANOVA Analizi. 

Risk Algısı 
Faktörleri 

Yaş Durumu Gelir Düzeyi Kullanım Sayısı 
F P F P F P 

Fiziksel Risk ,454 ,769 2,862 ,015 3,272 ,012 
Finansal Risk 6,220 ,000 20,985 ,000 6,530 ,000 
Performans Riski ,804 ,523 1,744 ,124 3,675 ,006 
Zaman Riski ,904 ,462 1,556 ,172 ,623 ,647 
Psikolojik Risk 1,632 ,166 2,111 ,064 1,979 ,098 
Sosyal Risk 1,446 ,219 2,050 ,072 1,507 ,200 

Tablo 4’ e bakıldığında; katılımcıların yaşlarına göre, finansal riski (F= 6,220 ve 
P=0,000) farklı algıladıkları tespit edilmiştir. Bu farklılığın yönünü belirlemek için yapılan 
Scheffe testine göre, 18–29 yaş arasındaki katılımcıların, 42–53 yaş ve 65 yaş ve üstü 
katılımcılarla, 30–41 yaş arasındaki katılımcıların 65 yaş ve üstü katılımcılarla finansal risk 
bakımından anlamlı farklılıklara sahip oldukları tespit edilmiştir. Ortalamalara bakıldığında; 
katılımcıların yaşları arttıkça, finansal risk algılarının düştüğü görülmektedir. Örneğin 18–29 
yaş arası katılımcılar 4,06 ortalama ile en yüksek finansal risk algısına sahipken; 65 yaş ve 
üstü katılımcılar 2,43 ortalama ile en düşük finansal risk algısına sahiptirler. Mitchell ve 
Boustani, (1993); Chen ve He, (2003); Özer ve Gülpınar, (2005); Erel’in (2008), 
çalışmalarında da benzer sonuçlar çıktığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre; “H2: 
Katılımcıların yaşlarına göre risk algıları farklılık göstermektedir”, hipotezi kabul edilmiştir. 

Katılımcıların gelirlerine göre; fiziksel risk ve finansal risk algılarında sırasıyla 0,015 ve 
0,000 anlamlılık düzeylerinde farklılıklar tespit edilmiştir. Bu farklılığın yönünü tespit etmek 
için yapılan Scheffe ve Tukey testinde fiziksel risk faktöründe herhangi bir anlamlı 
farklılaşma bulunamamıştır. Finansal risk faktöründe ise; 5001 TL ve üstü gelir grubundakiler 
ile diğer tüm gelir gruplarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Ortalamalara bakıldığında, 
katılımcıların gelir düzeyleri arttıkça finansal risk algıları düşmektedir. Örneğin 1001–2000 
TL arası gelire sahip katılımcılar 4,26 ortalama ile en yüksek finansal risk algısına sahipken, 
5001 TL ve üstü gelire sahip olanlar 2,15 ortalama ile en düşük finansal riske sahiptirler. 
Müşterilerin gelirleri fazlalaştıkça, finansal risk algılarının düşmesi beklenen bir sonuçtur. 
Çünkü geliri yüksek kişiler, genelde daha pahalı olan havayollarını tercih etme noktasında 
finansal risk algılamazlar. Bu sonuçlar literatürdeki çalışmaları (Chen ve He, 2003; Erel, 
2008) destekler niteliktedir. Bu sonuçlara göre; “H3: Katılımcıların gelir düzeylerine göre risk 
algıları farklılık göstermektedir”, hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 4’e bakıldığında, katılımcıların havayolu kullanım sayılarına göre; fiziksel risk, 
finansal risk ve performans riskini algılamalarında sırasıyla; 0,012, 0,000 ve 0,006 anlamlılık 
düzeylerinde farklılıklar tespit edilmiştir. Bu farklılığın yönünü belirlemek için yapılan Sheffe 
testine göre; havayolunu 20 ve daha fazla kullananların fiziksel risk algıları, havayolunu daha 
az kullananlara göre (1 kez, 2–5 kez) anlamlı bir şekilde değişmektedir. Bir başka bulguya 
göre; havayollarını 11-19 kez kullananların finansal risk ve performans riski algıları, 
havayolunu daha az kullananlara göre (1 kez, 2-5 kez) anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. 
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Ortalamalara bakıldığında, katılımcıların havayolu kullanım sayısı arttıkça fiziksel risk, 
finansal risk ve performans riskini daha az algıladıkları tespit edilmiştir. Tüketicilerin ürün 
veya hizmeti kullanma miktarları arttıkça, risk algıları da düşmektedir. Çünkü bireyler her 
zaman kullandıkları ya da tanıdıkları ürün veya hizmetlere karşı daha düşük risk 
algılamaktadırlar (Lieberman ve Stashevsky, 2002; Kuhlmeier ve Knight, 2005; Forshyte ve 
diğerleri, 2006). Riski artıran en önemli faktörlerden birinin, bilinmezlik olduğu 
düşünüldüğünde, bireylerin havayollarını kullandıkça risk algılarının düşmesi beklenen bir 
sonuç olarak değerlendirilmektedir. Tüm bu sonuçlara göre; “H4: Katılımcıların havayolu 
kullanım miktarına göre risk algıları farklılık göstermektedir”, hipotezi kabul edilmiştir. 

Katılımcıların havayolu kullanım amaçlarına göre risk algılarının değişip değişmediği 
analiz edilmiş ve elde edilen analiz sonuçlarına göre, herhangi bir farklılık tespit edilmemiş 
bu nedenle de tabloda gösterilmemiştir. Bu sonuca göre; “H5: Katılımcıların havayolu 
kullanım amacına göre risk algıları farklılık göstermektedir”, hipotezi reddedilmiştir. 

5.5. Risk Algısının Yeniden Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisine Yönelik 
Regresyon Analizi 

Bu bölümde risk algısının yeniden satın alma davranışı üzerindeki etkilerini belirlemeye 
yönelik çoklu regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Regresyon analizi kullanılırken gerekli 
varsayımlara bakılmış ve regresyon analizinin yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığı 
tespit edilmiştir. 

Havayolu sektöründe algılanan; fiziksel risk, finansal risk, performans riski, zaman 
riski, psikolojik risk ve sosyal riskin yeniden satın alma davranışı üzerindeki etkilerine 
yönelik gerçekleştirilen regresyon analizi sonucu elde edilen veriler tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5: Risk Algısı Boyutlarının Yeniden Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkilerine Yönelik 
Regresyon Analizi. 

 B Standart Hata Beta t P 
Sabit 4,473 ,363  12,339 ,000 

Fiziksel Risk ,043 ,067 ,042 ,649 ,517 
Finansal Risk -,156 ,062 -,146 -2,507 ,013 

Performans Riski -,175 ,066 -,155 -2,640 ,009 
Zaman Riski ,142 ,074 ,109 1,929 ,055 

Psikolojik Risk -,281 ,075 -,242 -3,759 ,000 
Sosyal Risk -,031 ,072 -,025 -,437 ,662 

R= 0.349,    R2= 0.122,    F= 6.996,    p= 0.000 

Tablo 5’e bakıldığında, risk algısının boyutlarının yeniden satın alma davranışı üzerinde 
anlamlı bir ilişkiye sahip oldukları görülmektedir (R= 0.349, R2= 0.122, p<0.01). 

Standardize edilmiş regresyon katsayıları ve regresyon katsayılarının anlamlılığına 
ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde, psikolojik risk (β=-0.242, p<0.01), performans riski 
(β=-0.155, p<0.05) ve finansal risk (β=-0.146, p<0.05) değişkenlerinin, yeniden satın alma 
davranışı üzerinde anlamlı ve olumsuz etkilerinin bulunduğu görülmektedir. Ayrıca analiz 
sonuçlarına göre yeniden satın alma davranışı üzerinde en etkili olan değişkenin psikolojik 
risk değişkeninin olduğu tespit edilmiştir. Tüm bu sonuçlara göre; H6: Performans riski 
yeniden satın alma davranışını negatif yönde etkiler”,“H7: Finansal risk yeniden satın alma 
davranışını negatif yönde etkiler” ve “H10: Psikolojik risk yeniden satın alma davranışını 
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negatif yönde etkiler” hipotezleri kabul edilmiştir. “H8: Sosyal risk yeniden satın alma 
davranışını negatif yönde etkiler”,“H9: Fiziksel risk yeniden satın alma davranışını negatif 
yönde etkiler”,  “H11: Zaman riski yeniden satın alma davranışını negatif yönde etkiler”, 
hipotezleri reddedilmiştir. 

 
 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Tüketiciler, daha önce görmedikleri, hiç tanımadıkları ya da daha önce satın almadıkları 

ürün ve hizmetlere karşı belirsizlik hissedeler. Bu belirsizlikler, riskin varlığını ortaya 
çıkarırken aynı zamanda tüketicinin satın alma karar sürecini uzatmakta ya da satın alma 
davranışını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu durum bütün sektörleri etkilerken, turizm 
sektörünü çok daha fazla etkiler. Çünkü turizm, hizmetler sektörünün alt bir sektörü 
konumunda yer almakta ve hizmetlerin kendine özgü karakteristik özelliklerini içinde 
barındırmaktadır. Dolayısıyla tüm bu nedenler, turizmde tüketicilerin satın alma karar 
süreçlerinde algıladıkları riski oldukça fazla hissetmesine ve böylece satın alma davranışlarını 
olumsuz olarak etkileyebilmektedir. 

Bu kapsamda çalışmanın amacı, havayollarındaki risk algısının yeniden satın alma 
davranışı üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Ayrıca, havayollarındaki risk algısının hangi 
boyutlardan oluştuğu ve bu boyutların demografik değişkenlere göre algılanmasında bir 
farklılığın olup olmadığı da çalışmanın alt amaçları arasındadır. 

Bu amaçla havayolunu kullanan 309 müşteriye yüz yüze anket uygulaması 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, havayollarında risk algısının, 
literatürdeki gibi (Stone ve Gronhaug 1993; Stone ve Mason, 1995), fiziksel risk, finansal 
risk, performans riski, sosyal risk, zaman riski ve psikolojik risk olmak üzere 6 boyuttan 
oluştuğu tespit edilmiştir. 

Risk algısının; yaş, cinsiyet, gelir, havayolu kullanım sayısı ve havayolu kullanım 
amacına göre farklılaşıp farklılaşmadığı test edilmiş ve elde edilen sonuca göre, katılımcıların 
yaşları, gelirleri ve havayolu kullanım sayısına göre risk algılarının; finansal risk, fiziksel risk 
ve performans riski boyutlarında farklılaştığı tespit edilmiştir. Şöyle ki; katılımcıların yaşları 
arttıkça algıladıkları finansal risk, gelirleri arttıkça, algıladıkları finansal ve fiziksel risk ve 
son olarak havayolu kullanım sayıları arttıkça da algıladıkları finansal, fiziksel ve performans 
risklerinin düştüğü ortaya çıkmıştır. Tüketicilerin yaşları, gelir durumları ve kullanım sayıları 
noktasında, özellikle finansal, fiziksel ve performans riski algılarının düşmesi beklenen bir 
sonuç olarak değerlendirilmektedir. Nitekim, literatürdeki araştırmalara da (Mitchell ve 
Boustani 1993; Lieberman ve Stashevsky, 2002; Chen ve He, 2003; Forshyte ve diğerleri, 
2006) bakıldığında benzer sonuçların çıktığı görülmektedir. 

Havayollarında tüketicilerin risk algılarının yeniden satın alma davranışı üzerindeki 
etkilerine yönelik analiz sonuçlarına göre; tüketicilerinin algıladıkları psikolojik risk, 
performans riski ve finansal risklerin, yeniden satın alma davranışı üzerinde negatif etkilerinin 
olduğu tespit edilirken, özellikle psikolojik risk algısının yeniden satın alma davranışı 
üzerinde oldukça olumsuz bir etkisi ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar literatürdeki çalışmaları 
(Gefen, 2000; Pavlou, 2003; Kuhlmeier ve Knight, 2005; Erel, 2008; Ayazlar ve Yüksel, 
2012; Bülbül ve Özoğlu, 2014; Cho ve diğerleri, 2014) destekler niteliktedir. Gerçekten de, 
tüketiciler, özellikle, psikolojik risk olarak değerlendirilebilecek; uçağa binme korkularından 
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dolayı, havayollarını tercih etmedikleri çok sık rastlanan bir durumdur. Diğer yandan, finansal 
risk anlamında havayollarının, diğer ulaştırma araçlarından fiyat olarak yüksek olmasından 
dolayı da tüketicilerce tercih edilmemesi ve yine tüketicilerin ödedikleri fiyata karşılık, 
seyahat sırasında beklenilen performansı alamamaları da, yeniden satın alma davranışını 
olumsuz olarak etkileyen önemli faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. 

Tüm bu sonuçlardan yola çıkılarak, havayolu sektörüne şu önerilerde bulunulabilir;  
havayollarında bilet fiyatlarının azaltılması, uçakla seyahatin aslında korkulacak bir şey 
olmadığının vurgulanması ve özellikle havayollarının güvenlik önlemlerinin sürekli olarak 
artırılması ve tüketicilerin ödedikleri bedel karşılığında aldıkları performansı artıracak kaliteli 
hizmet unsurlarının yerine getirilmesi, tüketicilerin psikolojik, finansal ve performans riskini 
algılarını önemli düzeyde düşürerek, havayollarının tekrar tekrar tercih edilmesini 
sağlayacaktır. 

Gerçekleştirilen çalışmanın bazı kısıtları bulunmaktadır. Çalışma, Kastamonu ilindeki 
seyahat acentelerini kullanan tüketiciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Gelecekte yapılacak 
çalışmaların tüm Türkiye üzerinde ve farklı sektörlerde ele alınması konunun daha detaylı 
incelenmesine olanak sağlayacaktır. Son olarak gelecekte yapılacak araştırmalara yönelik bazı 
öneriler vermek gerekirse, öncelikle araştırmaların farklı sektörlerde ve daha büyük 
örneklemlerde gerçekleştirilmesi yararlı olacaktır. Ayrıca risk algısı ile marka denkliği 
arasındaki ilişkilere yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi önerilmektedir. 
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RUSÇA KUR’AN ÇEVİRİLERİNİN TANITIMI VE ÇEVİRİBİLİM AÇISINDAN 
İNCELENMESİ -I   

(ARAPÇADAN RUSÇAYA YAPILAN KUR’AN ÇEVİRİLERİ) 
 

Mürsel ETHEM 

 

ÖZ       
İnsanlığa Son Çağrı olan Kur’an-ı Kerim’in gerek Doğu’da ve gerekse Batı’da birçok dile çevrildiğine tanık 
oluyoruz. Bu çeviriler içinde en eski olanları Farsça Kur’an-ı Kerim çevirileridir. İslam ve Kur’an ile ilgili Rusça 
çalışmalara gelince; yapılan araştırmalara göre İslam diniyle ilgili ilk çalışmalar XI. yüzyılda kaleme alınmıştır. 
Rus dilinde Kur’an hakkındaki ilk çalışmalar ise sonradan Rusya imparatoru olan çareviç İoanna ve Petro için 
meşhur İoannikiy Golyatovskiy (ö.1688) tarafından kaleme alınmıştır. Bilindiği üzere Rus halkının Kur’an 
çevirisiyle tanışması XVII. asrın sonlarına doğru gerçekleşmiştir. Fakat bu mealler Arapçadan olmayıp, Avrupa 
dillerindeki Kur’an çevirileri esas alınarak meydana getirilmiştir. Bu çeviriler eksik olmakla birlikte kendi 
döneminin ihtiyaçlarını karşılayabilmiştir. Arapça aslından Rusçaya kazandırılan ilk mealler ise Boguslavskiy 
(ö.1893) ve Sablukov (ö.1880) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada Arapçadan Rusçaya yapılan Kur’an 
mealleri incelenmiştir. Araştırma esnasında, gerektiği durumlarda, örnekler verilmiştir; Rus dilinde daha iyi bir 
meal yazılması için hangi kriterlere dikkat edilmesi gerektiğini konu edinerek bazı teklifler sunulmuştur. 
Çalışmanın sonuç kısmında ise ulaşılan veriler değerlendirilmiştir.          
 
Anahtar Kelimeler: Rusça Kur’an Çevirileri, Meal, Çeviribilim, Anlam değişmesi.       

  

INVESTIGATION IN TERMS OF INTRODUCTION AND TRANSLATION STUDIES OF RUSSIAN 
QUR’AN TRANSLATIONS - I  

(QUR’AN TRANSLATIONS WHICH MADE BY ARABIC LANGUAGE INTO RUSSIAN 
LANGUAGE) 

ABSTRACT  

Last Call for humanity from the God was Holy Qur’an which was translating in many languages in the East and 
in the West. The oldest translation of Holy Qur’an was into Persian language. When you search the studies of the 
Islam and Quran in the Russian language, you can see that the first studies about Islamic religion has been 
written XI century. But all the translations weren’t made from only the Arabic language but also it has been 
formed from Qur’an translations which were in European languages. These Qur’an translations were supplied for 
the people who wanted to understand Qur’an but these had some problems. The first meanings of the Qur’an 
from Arabic language were translated by Boguslavsky (1893) and Sablukov (1880). This study is tried to 
examine these meanings of Qur’an which was translated into Russian language directly from Arabic language. 
During this research were given examples where it has been necessary; and we presents same proposals in order 
how to write better meaning of Qur’an in the Russian language. At the result part of the study, it is evaluated the 
data it is reached.  
 
Keywords: The Qur’an Translations in the Russian Language, the Meanings of the Qur’an, Translation Studies, 
Semantic Change.   
 

                                                           
 Yrd. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, murselethemoglu@yahoo.com  

http://www.akademikbakis.org/
mailto:murselethemoglu@yahoo.com


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 57          Eylül - Ekim 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 
 
 

 265 

GİRİŞ  
Rus dilinde yayımlanan Kur’an çevirilerini “Batı dillerinden Rusçaya” ve “Arapçadan 

Rusçaya” olmak üzere iki kısma ayırmamız mümkündür. Rusların Kur’an muhtevasıyla ilk 
tanışmaları Batı dillerinden Rusçaya yapılan Kur’an mealleri aracığıyla olmuştur (Rusçaya 
yapılan meallerin tarihi sıralamasını incelemek için bkz: Hamidullah, 2000: 130-131).   

1871 yılından itibaren Rus halkı artık “Arapçadan Rusçaya Yapılan Kur’an 
Çevirileri”ni okuma bahtiyarlığına kavuşmuşlardır. Tabi ki “Arapçadan Rusçaya Yapılan 
Kur’an Çevirileri” faaliyetlerinde ilk araştırmacılara büyük görevler düşmüştür. İlmi 
donanıma sahip olan ilk mütercimler üzerlerinde olan yükün farkında olmalıydılar ki 
yaptıkları çalışmalar sonraki nesle kaynaklık ve örnek olmuştur.         

Bu çalışmada “Arapçadan Rusçaya Yapılan Kur’an Çevirileri”nin sadece bazıları 
incelenecektir. Nitekim söz konusu çalışmada bir makale sınırlarını aştığı için mealler, 
belirlenen kriterlere tabi tutularak iki kısma ayrılmıştır. Söz konusu kriterler şunlardır: 

a) Rusça konuşanların arasında yaygın olan mealler 
- Bazı mealler Rusça konuşanların nazarında itibar kazanmış ve tercih edilmiştir. 

Ayrıca bu mealler halk tarafından kolayca temin edilebilmektedir. Bu 
çalışmamızda seçtiğimiz mealler “Rusça meal” denildiğinde ilk akla gelen 
çalışmalardır.  

- Bununla beraber seçtiğimiz meallerin yazarları tercüme esnasında çalışmalarına 
farklı bir yaklaşım ve metot sergilemişlerdir.      

b) Meal yazarlarının tanınması 
- Bazı meal yazarları halk tarafından tanınmamaktadırlar. Bu ise okur üzerinde ve 

mealinin tercihinde olumsuz etki yaratmaktadır. Bundan dolayı çalışmada meal 
mütercimlerini seçerken herkes tarafından yeterince tanınması da dikkate 
alınmıştır. 

  

Dmitriy Boguslavskiy, Koran, 1871 
Kur’an’ı Arapçadan Rusçaya ilk tercüme eden General Dmitriy Nikolayeviç 

Boguslavskiy (1826-1893) olmuştur (İsmail Türkoğlu ilk mealin Sablukov’a ait olduğunu 
bildirilmektedir. Bu bilgi tarihi verilere uygun düşmemektedir. Türkoğlu, 2008: XXXV/266-
267). Boguslavskiy çalışmasını 1871 yılında bitirmesine rağmen yayıma yaklaşık yüz yıl 
sonra kavuşmuştur. Anlaşıldığı kadarıyla Boguslavskiy Kur’an’ın çevirisini yayımlamak için 
çok çaba sarf etmiştir, fakat her nedense bunu yapmamıştır. Her ne kadar Boguslavskiy’nin 
Sablukov’un mealine karşılaşma sebebi gösteriliyor ise de bazılarına göre bu mealin 
yayımlanmamasının asıl sebebi kiliseden gizli bir yasağın çıkmasıdır (Pazarbaşı, 2001: 144; 
Shovkhalov, 2006: 33; 36). 1859 yılında Şeyh Şamil’e refakatçilik yapan ve görevinden 
dolayı uzun yıllar İstanbul’da bulunan Boguslavskiy mealini hazırlarken Arapça ve ağırlıklı 
olarak Türkçe kaynaklardan istifade etmiştir (Rezvan, 2001: 414; Kuliev, 2003:338-339).      

Mütercim mealinin önsözünde ilk başta meal yazmak gibi bir gayesinin olmadığını 
dile getirmektedir. Boguslavskiy, doğudaki görev süresinde, sadece meraktan dolayı 
Kur’an’ın zor anlaşılan yerlerini çözmeye çalışmış ve farkında olmadan hemen hemen bütün 
Kur’an’ı tercüme etmiştir. Rusya’ya dönünce Batı dilinden Rusçaya tercüme edilmiş bir 
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mealle karşılaşır ve bu meali incelediğinde birçok hatalarla dolu olduğunu görür. Bu 
Boguslavskiy’e kendi çalışmasını tamamlama fikrini verir. Tercüme esnasında şahsî 
görüşlerine yer vermemeye çalışan Boguslavskiy, mealin tercümesini mümkün oldukça 
kaynak dil odaklı olmasına gayret gösterdiğini belirtmektedir. Mealin hazırlanmasında ve icap 
ettiği durumlarda izahlar için İsmail Ferruh Efendi’ye ait el-Mevakıb isimli eseri kaynaklık 
etmiştir (Boguslavskiy, 2005: X).   

Kraçkovskiy, Boguslavskiy’nin meal çalışması ile alakalı övgüyle şu gerçeği dile 
getirmektedir: ‘Meale göz attığımda hemen fark ettim ki bu meal Kur’an’ın Arapça 
metninden yapılmıştır. Belli ki mütercim Arapçaya hâkimdir… Yaptığı çalışmalarıyla bu 
meal sahibi ismini tarihe kaydetmeye hak etmiştir. Zahiren bakıldığında bu meal 
yayımlanmak için hazırlanmış fakat yayımlanmamıştı…’ (Kraçkovskiy, 1955: I/121).  

İncelediğimiz mealde karşılaştığımız bazı hatalara yer vermek istiyoruz. Bu hataların 
bir kısmı Kur’an’da zikredilen edatlara yeterince itina gösterilmeden çevrilmiş olmasından 
kaynaklanmaktadır. Yusuf suresi 100.ayetten bir örnek verelim:   

ٰهـذَا تَاْوٖيُل ُرءْيَاَی ِمْن قَْبُل قَدْ جَ  دًا وَقَاَل يَا اَبَِت  هُ سُجَّ وا لَ ِه عَلَى الْعَْرِش َوَخرُّ َها رَبٖ ى حَق  َورَفََع اَبَوَْي ا وَقَدْ اَحَْسَن ٖبى اِذْ عَلَ
ُهَو الْعَلٖيُم اَْخَرجَٖنى ِمَن السِ ْجِن َوَجاَء بُِكْم ِمَن الْبَدِْو ِمْن بَْعِد اَْن نََزَغ الشَّْيَطاُن بَيْٖنى وَبَْيَن اِْخوَٖتى اِنَّ  هُ   رَبٖ ى لَطٖيٌف ِلَما يََشاُء اِنَّ

 الْحَكٖيمُ 
 Ayette geçen “ َما يََشاُء اِنَّ رَبٖ ى لَطٖيٌف لِ  - Şüphesiz Rabbim, dilediği şeyde nice incelikler 
sergileyendir” ifadesine Boguslavskiy “Господь мой полон благости, когда хочет этого – 
Benim Rabbim lütufla doludur, bunu istediği zaman” şeklinde tercüme etmiştir. Söz konusu 
tercümeye bakıldığı zaman “istediğine/ dilediği şey için” anlamına gelen “ ِلَما - lima” edatına 
ا “ مَّ  lemma” edatı gibi tercüme etmiş ve “istediği zaman” manasını vermiştir (Benzer hatalar -لَ
için bkz: İbrahim suresi, 14/5; Nahl suresi, 16/63; Tin suresi, 95/3; Mutaffifin suresi, 83/26).     

Kaynak metin odaklı meallerde dikkat çeken en önemli özellik anlamın bağlama uyup 
uymaması dikkate alınmaksızın lafzi tercüme edilmesidir. Bu tür çevirilerde okur her zaman 
tercüme edilen metni anlamayabilir. Nitekim tercüme edilen metin erek kültürü dikkate 
alınmaksızın gerçekleştirilmiştir. Konunun daha iyi anlaşılması için bir örnek verelim: 

Kısa ayetler içeren surelerin genelde mütercimler tarafından eksik tercüme edildiğini 
müşahede etmekteyiz.  Abese suresinin ilk ayetleri müfessirler tarafından farklı yorumlanmış 
ve anlaşılmıştır. Biz o tartışmalara girmeden ayetlerin meali üzerinde durmak istiyoruz: 

اَءهُ اْْلَْعٰمۜى ﴿١عَبََس وَتَوَلّٰۙى ﴿ هُ يَزَّكّٰۙى ﴿٢﴾ اَْن َجَٓ هُ الذ ِْكٰر ٣﴾ َوَما يُدْر۪يَك لَعَلَّ ُر فَتَنْفَعَ ا َمِن اسْتَغْٰنۙى ﴿٤ۜى ﴿﴾ اَْو يَذَّكَّ هُ ٥﴾ اَمَّ ﴾ فَاَْنَت لَ
 ﴾٦تََصدّٰۜى ﴿

1. Он нахмурился и отвернулся, 2. потому что к нему пришел слепой. 3. Кто может 
объяснить тебе: может быть, это – человек праведный; 4. или, может быть, он твои 
предостережения, и они будут ему полезны. 5. Но богатству 6. ты оказываешь 
внимание.  

Rusça mealin Türkçesi: 1. Yüzünü ekşitti ve döndü, 2. çünkü âmâ ona geldi. 3. Kim sana 
anlatabilir: belki, o – dürüst birisidir; 4. Veya, belki, o senin uyarılarını, ve onlar ona faydalı 
olacak. 5. Ama zenginliğe 6. sen ilgi gösteriyorsun.  

Boguslavskiy’nin yaptığı bu meali birkaç açıdan irdelemek mümkündür:   
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1) Söz konusu surenin manası ayet numaraları dikkate alınarak verildiği için harfi harfine 
tercüme olmuştur ve okura manayı yansıtmada başarılı olamamıştır. 

2) Ayette geçen “ ۙهُ يَزَّكّٰى  ifadesine “belki, o – dürüst birisidir” şeklinde tercüme ”لَعَلَّ
edilerek yanlış bir anlam verilmiştir.   

3) Dördüncü ayete mana verilirken Rusça dil yapısına itina gösterilmemiş ve ayette 
verilmek istenilen mana eksik kalmıştır. 

4) Beşinci ve altıncı ayetlere gelince tercümenin asıl metinle hiçbir alakası yoktur desek 
abartmış olmayız. Nitekim takdir edilir ki bu ayetlere verilen “5. Ama zenginliğe 6. 
sen ilgi gösteriyorsun” şeklindeki bir tercümeyi başka türlü açıklamak mümkün 
değildir.  

Gordiy Sablukov, Koran Zakonodatelnaya Kniga Mohamedanskago Verouçeniya, 1878 
Gordiy Semönoviç Sablukov (1804-1880) 1878 yılında mealini yayımlamış ve 

böylece tarihe “ilk yayımlanan meal” unvanıyla geçmiştir. Saratov ilahiyat fakültesinde 
İbranice ve Tarih dersleri veren Sablukov’un meali 1961 yılına kadar Rus halkının ihtiyacını 
karşılayabilmiştir. Sablukov, mealini hazırlarken bazı siyasi amaçlar güdülerek Tatarlar 
tarafından itibar görülen kaynakları esas almıştır. Bu meal, yıllarca Rus halkının ihtiyacını 
karşılamıştır ama V.İ. Belaev ve P.A. Gryazneviç’in “Sablukov’un eski dil kullanması, kapalı 
ifadelere yer vermesi… bazen okurun aklına “acaba mütercimin kendisi bu ayeti anladı mı?” 
sorusunu getirmektedir” gibi eleştirilerinden de anlaşılacağı üzere söz konusu mealin gün 
geçtikçe eksikliği ortaya çıkmıştır (Kraçkovskiy, 1963: 4-5). 

Sablukov’un Müslümanlara yönelik tepkilerinden birisi de “Kur’an’ın tefsir kaynakları 
olmaksızın anlaşılamaması” iddiasıdır. Kur’an’ın anlaşılamamasına yol açan etkenleri 
Sablukov şu şekilde sıralamaktadır:  

a. Kur’an’ın cem’i esnasında iniş sırasının dikkate alınmaması bağlamın birbirinden 
kopmasına neden olmuştur.  

b. Kur’an dilinin eski kalması. Arap dilinin yenilenmesi ile birlikte Kur’an dilini bu 
günkü Arapların bile kolaylıkla anlamaları güçtür.  

c. Kur’an dilinin şiirsel olması da kolay anlaşılmasına engel olmuştur (Sablukov, 1884: 
129-135; 145 vd.).  

Sablukov’un mealinde ayetlerin numaralandırılması resmi Mushaf’a uymamaktadır. 
Büyük bir ihtimalle ayetlerin sıralanışında Alman şarkiyatçısı Gustav Leberecht Flügel’den 
almıştır. Nitekim Flügel tarafından hazırlanmış olan Corani Textus Arabicus, oryantalistlerin 
ayet numaraları konusunda temel referans olarak kabul ettikleri bir kaynak eserdir. Fakat bu 
yaklaşım bir araştırmacının –ayet tercümelerini Arapça metinle karşılaştırırken- işini hayli 
zorlaştıracağı açıktır (Sablukov, 1894).   

Kur’an’ın ilahi bir kaynağa dayandığını kabul etmeyen Sablukov, mealinde 
Hristiyanlara mahsus bazı terim ve ifadeler kullanmıştır. Örneğin Bakara suresi 138. ayetinin 
mealinde, İslam’a yabancı olan “vaftiz etme” ifadesini kullanmaktadır. Vaftiz sözcüğü "suya 
batırmak, yıkamak" anlamlarına gelen Yunanca βαπτίζω (Baptizdo) sözcüğünden türemiştir. 
Farsçadan Türkçeye geçen abdest sözcüğü ile Yunancadan diğer dillere geçen “vaptismos” 
sözcüğü arasında büyük benzerlik vardır. Birçok Hıristiyan mezhebinde çocuklar küçük yaşta 
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vaftiz edilirler ve vaftizden sonra çocuğa isim verilir. Bazı Hıristiyan mezheplerinde ise ancak 
bilinçli bir şekilde Mesih İsa'ya iman eden vaftiz edilir. Söz konusu ayet şu şekildedir:   

ةََ  ِ  صِبْغَ ِ َوَمْن أَحَْسُن ِمَن ٱَّللَّ ة َٱَّللَّ هُ َعابِدونَ  صِبْغَ  وَنَْحُن لَ

Мы по крещению Божию; и кто лучше того, кто по крещению от Бога? И ему 
мы покланяемся.  

Türkçesi: Biz Allah’ın vaftiziyleyiz; Allah’ın vaftiziyle olandan daha iyi kimdir? Ve 
biz ona ibadet ediyoruz.   

Kur’an’ın bazı yerlerinde çelişkilerin var olduğunu iddia eden Sablukov’un hedefi 
zaten Kur’an’ı anlaşılır bir dilde tercüme etmek değil, bir müsteşrik olarak Kur’an’ın ve 
dolayısıyla İslam’ın hatalı olduğu görüşünü ispatlamaya çalışmak ve yaymaktır.   

 

İgnatiy Kraçkovskiy, Koran, 1963  
Sovyetler Birliği döneminde genelde İslam özelde ise Kur’an hakkında ciddi 

araştırmalar yapanlardan birisi şüphesiz Rus şarkiyatçısı İgnatiy Yulianoviç Kraçkovskiy 
(1883-1951)’dir. 1905 yılında Petersburg Üniversitesi Doğu Dilleri Fakültesinden mezun 
olmuştur. Görevi gereğince Lübnan, Suriye, Filistin ve Mısır devletlerinde bulunmuştur. Arap 
dili uzmanı olan Kraçkovskiy'nin 500 küsur ilmi çalışması vardır. Yaptığı çalışmalar 
göstermektedir ki Arapçası son derece yeterli ve güzeldir (Saipova, 2006: 14-15; Shovkhalov, 
2006: 55-56; Kurtuluş, 2002: XXVI/286).  

Kraçkovskiy’nin mealinde siyasetin, ateizmin ve materyalizmin baskılarının izlerini 
gözlemlemenin mümkün olduğu bildirilmektedir (Rezvan, 2001: 445). Kraçkovskiy Kur’an’ın 
dini muteberliğini kabul etmemekle mealine farklı bir boyut kazandırmaya çalışmıştır; 
Kraçkovskiy’nin meal çalışmasındaki amacı Kur’an’ı klasik tefsirlerden kurtararak hedef 
dilde “eşdeğer yazınsal bir metin” oluşturmaktır. Kraçkovskiy’nin iş yoğunluğundan meal 
çalışması tamamlanamamış ve ölümünden on iki sene sonra eşinin katkılarıyla 
yayımlanabilmiştir (Kuliev, 2003: 943-945). Bu meal tamamıyla yazar tarafından 
bitirilememiş ve tabiri caiz ise müsvedde halindeydi. Bu haliyle de olsa, diğer Rus ve hatta 
Avrupa’da yayımlanan meallerden daha kaliteli bir çalışmadır (Rezvan, 2001: 443). 
Kraçkovskiy, A. Fişer’in Kur’an’ın analizi ile alakalı çalışmasını inceledikten sonra bir 
mealin başarılı olması için üç maddeden bahsetmektedir:   

a) Tefsirlerdeki yorumların etkisi altında kalmadan Kur’an’ın metnine ağırlık verilmesi 
gerekir. Fakat bununla beraber tefsirlerde filoloji, gramer, deyiş bilim/phraseology ve 
Cahiliye şiirleriyle yapılan açıklamalara dikkat edilmelidir.  

b) Ayetin farklı anlamlara gelebileceğine ve “birçok ayetin sorunsal karaktere sahip 
olduğuna” dikkat edilmelidir.  

c) Kur’an’da Yahudi ve Hristiyan izlerini aramamak gerekir. Fakat bununla beraber 
Muhammed’in Arap-müşrik toplumda büyüdüğünü ve adet, kültür ve dillerinden 
etkilenme ihtimalini göz önünde bulundurması icap etmektedir (Rezvan, 2001: 444).  
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Kur’an’ın tercümesine sistematik olarak 1921 senesinde fakültede hocalık yaptığı 
dönemlerde başlayan Kraçkovskiy kendinden önceki mealleri incelemiş ve mütercimlerin 
düştüğü hatalara düşmemeye çalışmıştır. Kalite açısından kendinden önceki mealleri geride 
bırakmıştır. Elbette Kraçkovskiy bir müsteşrik olarak bu alanın uzmanı sayılmaktadır. Zaten 
Kraçkovskiy’nin meali o kadar kaliteli yazılmıştır ki kendinden sonraki Kur’an çalışmalarını 
ister istemez etkisi altına almış ve onlara kaynaklık etmiştir (Kraçkovskiy, 2010).  

Müsteşriklerin yaptıkları çalışmalarda mensup oldukları ideolojinin izlerini görmek 
şaşırtıcı olmamalıdır. Meseleyi örnekle izah etmeye çalışalım. Kur’an’ın hidayet özelliği 
taşıyan ayetlerini inkâr edenlerin bahaneleri Kur’an’da şu şekilde bildirilmektedir:   

ا يُْؤمِنُونَ  ِهْم فَقَلِيالً مَّ ُ بِكُْفِر ُهُم ٱَّللَّ  .وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُْلٌف بَل لَّعَنَ

Ama onlar: "Kalplerimiz zaten bilgi ile dolu!" derler. Hayır, bilakis Allah, onları hakikati 
kabullenmeyi reddettikleri için gözden çıkarmıştır. Zira onlar sadece basmakalıp birkaç şeye 
inanırlar (Bakara suresi, 2/88. Esed, 2002).  

 kulûbunâ gulf” deyimi “kalplerimiz örtülüdür/kalplerimiz bilgi ile –قُلُوبُنَا غُْلٌف “
doludur” gibi anlamlara gelmektedir. “Ğulfun” veya “Ğulufun” kıraat okunuşuna göre anlamı 
değişebilmektedir (et-Taberî, 2001: II/226).  

Kraçkovskiy bu ayeti şöyle tercüme etmiştir:  

И сказали они: "Сердца наши не обрезаны". Да! Пусть проклянет их Аллах 
неверие, мало они веруют! 

 

Mealin Türkçe tercümesi: “ve onlar dediler: “bizim kalpler sünnet edilmemiştir”. Evet! 
Allah onların inançsızlıklarını lanet etsin, onlar az inanıyorlar.” 

Burada dikkat çekmek istediğimiz nokta “Сердца наши не обрезаны/Bizim kalpler 
sünnet edilmemiştir” ifadesidir. Her ne kadar bu ifadenin zahiren alakasız gibi tercüme 
edildiği düşünülse de araştırıldığında Hristiyanlıkta benzer bir inancın ve ideolojinin var 
olduğu görülecektir. “Yüreği sünnet etme” ifadesi Kutsal Kitab’ın tefsirlerinde “kalbin 
kötülüklerden, kıskançlıktan, kibirden, gösterişten, açgözlülükten korunması” anlamında 
kullanılmaktadır (Atamov, 2013b: 77 vd.).        

 

Valeriya Porohova, Koran Perevod Smıslov i Kommentarii, 1991 
Porohova’nın (1940-) İngilizcesi son derece iyi ve profesyonel simultane 

mütercimidir. 1991 yılında Porohova’ya ait bir meali yayımlanmıştır. Bazı kaynaklarda ise 
1993, 1997 gibi farklı tarihler de verilebilmektedir. Rusya’da halkın İslam edebiyatına ve 
Kur’an meallerine olan ihtiyacının birçok kurum için bazı eserlerin korsan yayımı piyasaya 
sürerek maddi gelir getirdiğini dile getiren Rezvan, Porohova’nın bu çalışmasını “Arapçayı 
dahi bilmeyen, basit temele bile sahip olmayan Porohova’nın meali güzel organize ve 
idareciliğin bir ürünüdür” şeklinde sert bir dille eleştirmektedir (Rezvan, 2001: 449-450).  
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Kraçkovskiy’nin talebesi Dolinina da Rezvan’ın eleştirilerine katılarak: “…Söz 
konusu olan Porohova’nın meali - ki defalarca basılmış ve yayımlanmıştır – çok kötüdür. 
…Porohova’nın da ifade ettiği gibi meali baş müftülük denetiminde yapılmış ve Arap 
ülkesinde basılmış; fakat özür dileyerek ifade etmem gerek ki Arapça bilmediğine göre bunu 
hangi dilden yapmıştır!? Açıklamalarda ‘Nur’ kelimesinin ‘Munir’ kökünden türediğini 
söylüyorsa bu, sözün bittiği andır” şeklinde değerlendirmede bulunmaktadır (Dolinina, 2016). 
Dağıstan Diyanet İşleri Başkan yardımcısı merhum Omarov da Porohova’nın Arapçaya olan 
hâkimiyetinden olumsuz ifadeler sarf etmektedir (Omarov, 2009: 47 vd.) 

El-Ezher’den resmi onay alarak 1997 yılında çıkan yeni baskısı ilim adamlarının 
tepkisine neden olmuştur. Dubai Vakıflar Genel Müdürlüğü meali incelemek için Mısır, Suudi 
Arabistan, Fas ve Rus ilim adamlardan oluşan bir heyet oluşturmuştur. Meal incelendikten 
sonra heyet oy birliğiyle “Mealin yayımlanması yasaklanmalı” kararını vermiştir (Rezvan, 
2001: 450).  

Porohova, mealinin giriş kısmında “geleneksel mealler Kur’an’ın ruhunu yansıtmakta 
yetersiz kalmaktadırlar. Örneğin ‘takva’ kelimesi meallerde sadece ‘Allah korkusu’ diye 
tercüme edilmiştir. Hâlbuki Kur’an’ın birçok yerinde ‘dindar, zahit’ anlamlarında 
kullanılmıştır; veya ‘sabr’ kelimesi. Bütün mealler bu kelimeye sadece ‘sabır/dayanç’ 
tercümesini verirler.” şeklindeki ifadelere yer vermektedir. Porohova, Kur’an’ın tercümesi 
hakkında bahsederken “bir dilde vahiy edilen İlahi kelamı başka dile eşdeğerliliğini koruyarak 
aynen aktarmak imkânsız olduğuna göre mütercimin görevi İlahi kelamın manasını tam 
yansıtmak olmalıdır” görüşlerini ifade etmektedir (Porohova, 2009: 19). Mealinde şiirsel bir 
metot kullanarak metne bağlı kalmadan serbest tercüme eden Porohova tercihini “Meallerden 
hiçbiri, Kur’an’ın insanlar üzerinde bıraktığı inanılmaz etkiyi bırakamaz. Çünkü onlar, 
Kur’an’ın mucizeliği, edebî güzelliği, ses ve üslup özellikleri ve belagatini 
yansıtmamaktadırlar. Bu yüzden, Rus okuyuculara ruhları coşturan, aklı ve düşünceyi 
fetheden, kalpleri tesiri altına alan ve hislere hitap eden Kur’an’ın İlahi ayetlerinin atmosferini 
hissettirmeyi amaçladım” şeklinde dile getirmektedir  (Porohova, 2009: 24)   

Mealde şiirsel üslup benimsendiğinden ayette geçen bazı kelimelerin manası 
verilmemekle beraber kafiyeyi gözetememe endişesiyle ayette zikri geçmeyen sözler de 
eklendiğini gözlemlemek mümkündür. Bakara suresi 149.ayetine verilen meali inceleyelim:  

َهَك َشْطَر اْلمَْسِجِد الَْحَرامِۜ   …َوِمْن حَْيُث َخَرْجَت فََول ِ َوْج

 “Откуда бы ты ни был родом, 
Ты повернись лицом к Запретной (для греха) Мечети… 

Bayan Porohova yukarıdaki ayete “Doğum yerin neresi olursa olsun, Sen yüzünü 
(günah işlemeye) yasak olan Mescidi Haram’a çevir…” şeklinde mana vermiştir.  

Ayette geçen “  َخَرَج– harace” fiilinin sözlük anlamı “çıktı” kelimesi bu ayette mecaz 
olarak kullanılmış ve dil açısından Porohova’nın belirttiği mana söz konusu olamaz (et-
Taberî, 2001: II/681).    

Başka bir örneği Nisa suresinin 103. ayetinden vermek istiyoruz:  

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 57          Eylül - Ekim 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 
 
 

 271 

َ قِيَاماً وَقُعُوداً َوعَلَٰى جُنُوبُِكْم فَإِذَا ٱْطَمأْنَنتُْم فَأَقِيُمواْ فَإِ  وةَ فَٱذُْكُرواْ ٱَّللَّ وةَ َكانَْت عَلَى ٱْلُمْؤمِنِيَن كِتَٰباً ذَا قَضَيْتُُم ٱلصَّلَٰ وةَ إِنَّ ٱلصَّلَٰ ٱلصَّلَٰ
وْقُوتاً   مَّ

Когда ж пропустите молитву, 
(В душе своей) Аллаха призовите, 
Стоять ли будете, или сидеть, или лежать...  
Porohova bu ayeti şu şekilde tercüme etmiştir: 

 Siz namazı kaçırdığınızda, 
 (kendi içinizde/ruhunuzda) Allah’ı çağırın 
 İster ayakta durarak, ister oturarak, ister yatarak…  

 Ayette geçen “ وةَ فَإِذَا قَضَ  يْتُُم ٱلصَّلَٰ ” ifadesini Porohova “kaza namazı” olarak tercüme 
etmeyi tercih etmiştir. Bu anlamı tercih etmesinde ise referans olarak Abdullah Yusuf Ali’yi 
göstermiştir. Bununla beraber dipnotta, “namazı kılıp bitirdiğiniz zaman” anlamının var 
olduğunu söylemesiyle beraber Abdullah Yusuf Ali’yi referans alarak “metinde verdiğimiz 
anlam daha uygun düşmektedir”  tercihinin nedenini açıklamaktadır.  

Porohova’nın ayetleri serbest tercüme ederek manayı olumsuz etkilediğine Kadir 
suresinin ilk üç ayetinden bir örnek daha vermek istiyoruz:  

ْن أَْلِف  ةُ ٱلْقَدِْر خَْيٌر مِ  ةُ ٱلْقَدِْر * لَيْلَ ِة ٱلْقَدِْر * َوَمآ أَدَْراَك َما لَيْلَ ا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَ ْهٍر*إِنَّ   َش

1. Мы повелели снизойти Корану в ночь Аль Кадра. 2. Как изъяснить тебе, что 
значит "ночь Аль Кадра"? 3. Дороже тысячи (бесплодных) месяцев она!  

Porohova ayetlere şu manayı vermiştir: 1. Biz, Kur’an’a Kadir gecesinde inmesini 
emrettik. 2. Sana “Kadir gecesinin” ne olduğu nasıl açıklanmalı? 3. O (faydasız) bin aydan 
daha hayırlıdır. 

Söz konusu mealdeki yaklaşımı şu açılardan ele alabiliriz: 

1. İlk ayette zikredilen “ ُأَنزَلَْناه” ifadesi geçmiş zaman fiildir. Porohova ise bu ifadeye “Biz 
onu indirdik” ifadesinin yerine emir kipinde “Biz inmesini emrettik” şeklinde tercüme 
edilmiştir.  

2. Üçüncü ayette geçen “  ٍْهر ْن أَْلِف َش  ifadesine kendi yorumunu katarak ”خَْيٌر مِ 
“(verimsiz/faydasız) bin aydan daha hayırlıdır” şeklinde tercüme yapmıştır. Başka bir 
ifadeyle Porohova’ya göre Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olabilmesi için 
mevzubahis ayların ibadetlerden mahrum olması şartı aranmaktadır ki bu yanlıştır.   

 

Magomed-Nuri Osmanov, Koran, 1995 
Prof. Dr. Оsmanov Magomed-Nuri Osmanoviç (1924-2015) Dağıstan’da doğmuştur. 

Moskova Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi Farsça Bölümü’nden 1950 yılında mezun 
olmuştur. 1995 yılında ilim adamlarından oluşan bir heyet, yeni bir Kur’an mealini Rus diline 
kazandırmıştır.  

Osmanov’a göre tedavüldeki mealler – Kuliev’e ait meal hariç -  hepsi lâfzî 
tercümelerdir. Yine ona göre her ne kadar Kuliev mealine “mana tercümesi” başlığını 
koyduysa da bu görevi yerine getirmede her zaman başarılı olamamıştır.     
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Osmanov’un tercümesi yakın zamanlarda yapılan tercümelerin en iyisi olmakla 
beraber, 2003 senesinde yapılan en iyi Rusça Kur’an tercümesi olarak tanıtılmış ve 
Osmanov’un kendisi Rusya Federasyonu Devlet Ödülüne layık görülmüştür.     

Osmanov’un başkanlığında V.V. Naumkin, A.V. Sagadeev, V.D. Uşakov ve D.V. 
Frolov gibi İslam âlimleri ve doğu bilimcilerden oluşan on bir kişilik bir heyet kurulmuştur 
(Dolinina, 2013: 11). Önceki meallerin artı ve eksilerini görebilen bu heyet Kur’an’ı Rusçaya 
aktarmada doğru bir yol izlemeyi hedeflemiştir. Bazı eleştirmenlere göre mütercimler 
kendilerini bir takım şer’î ve ideolojik hatalardan kurtaramamışlardır. Bütün olumsuzluklara 
rağmen bu mealin en başarılı çalışmalardan biri olduğunu söyleyebiliriz (Osmanov, 2009: 2, 
567-568; Rezvan, 2001: 450-451; Shovkhalov, 2006: 93-96; Kuliev, 2003: 946-947).     

Dolinina, Osmanov’un mealini beğenmekte ve şu açıklamayı yapmaktadır:  

“Osmanov, Rusça Kur’an mealini açık bir dille yapmıştır. Onun gayesi “Arapça 
bilmeyen birisinin meali okuduğunda Kur’an’ı kolayca anlayabilmesi” olmuştur ve bunun için 
gereken bütün çabayı sarf etmiştir. Kur’an’da mahzufları göstermiştir. Tefsirlere bol miktarda 
başvurmuştur ama Kur’an’ın edebi/sanatsal ruhunu iletmede yeterince çaba göstermemiştir” 
(Dolinina, 2016).  

Kur’an’da zikredilen bazı kelimelerin daha sonra ıstılah anlamı kazandığı bilinen açık 
bir gerçektir. Buna salat, zekât, takva, haram, mekruh… gibi kelimeleri örnek olarak 
gösterebiliriz. Mütercimlerin, çalışmalarında buna son derece dikkat etmeleri gerekir. Aksi 
halde hata yapmak kaçınılmaz olur. Buna dair incelediğimiz mealden bir örnek vermek 
istiyoruz. Maide suresinin 87. ayetinde Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır:  

َ ْلَ  ُ لَُكْم َوْلَ تَعْتَدُۤواْ إِنَّ ٱَّللَّ ُمواْ طَي ِبَاِت َمآ أََحلَّ ٱَّللَّ ذِيَن آمَنُواْ ْلَ تَُحرِ  َها ٱلَّ  يُِحبُّ ٱْلمُعْتَدِينَ ٰيأَيُّ

О вы, которые уверовали! Не запрещайте [есть] яства приятные, которые 
дозволенные вам Аллахом. Не преступайте закона, ибо не любит Аллах преступающих 
границы. 

Rusça mealin Türkçe tercümesi: Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı hoş 
nimetleri haram etmeyin ve kanunun sınırlarını aşmayın. Çünkü Allah, haddi aşanları sevmez. 

ُمواْ “  h-r-m” fili –حرم “ .lâ tuharrimû” ifadesinin üzerinde durmak istiyoruz –ْلَ تَُحرِ 
Kur’an’da her zaman fıkhî anlamdaki “haram” manasında kullanılmamıştır. Mesela bu ayette 
“haram” değil “mahrum/ yoksun bırakmak” anlamı daha uygundur.   

Fakat Rusça meallerde ve özellikle Osmanov’un mealinde bu inceliği ve hassasiyeti 
göremiyoruz.  Aslında aynı sıkıntı Türkçe meallerde de yaşanabilmektedir (Karşılaştığımız 
diğer hatalar için bkz: A’raf suresi, 7/193-198).  

İncelediğimiz mealden olumlu bulduğumuz bir örnek vermek istiyoruz. Osmanov 
Alak suresinde geçen “ ْاِْقَرا” kelimesine yaygın olan “oku” anlamını vermemektedir. Bunun 
açıklamasını ise “burada zikredilen “ ْاِْقَرا” kelimesi okumak anlamını taşımamaktadır. Ayetteki 
anlamı “duyurmaktır”. Nitekim Hz. Muhammed okuma-yazma bilmiyordu” şeklinde 
yapmaktadır.  
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Elmir Kuliev, Koran Perevod Smıslov, 2002  
Elmir Rafaeloğlu Kuliev (1975-) Bakü’de doğmuştur. 1990 yılında Azerbaycan Devlet 

Tıp Üniversitesi’nin Diş Hekimliği Fakültesinde eğitimine başlamıştır. Fakültede Filistinli 
öğrencilerle tanışması İslam’a ve Arapçaya ilgisini uyandırmıştır. Öğrenci bursuyla kendine 
Sablukov’un mealini satın alan ve mealde zıtlıklarla karşılaşan Kuliev, bunun sebebinin 
tercümenin kalitesizliğinden kaynaklandığını anlamış ve Arapça öğrenmeye karar vermiştir 
(Ataev, 2016). 

Kuliev Arapçadan Rusçaya tercüme tecrübesini Arapça küçük broşür ve kitapçıkları 
tercüme ederek başlar. Ayrıca 1997 yılında müfessir Abdurrahman b. Nasir es-Sadi’nin 
tefsirini Arapçadan Rusçaya tercüme işlerini üstlenir ve bu çalışma ile İslami literatürle geniş 
bir biçimde tanışmış olur. Bu çalışmalar Kuliev’a, kendisinin de bir meal yazabileceği fikrini 
aklına getirir. Kuliev hazırladığı Rusça bir mealin müsveddesini 2002 yılında hazırlar ve 
Suudi Arabistan komisyonuna sunar. Komisyon tarafından gereken tashihler yapıldıktan sonra 
mealin yayımlanmasına karar verilir (Ataev, 2016).  

Mealin üzerinde çalışırken en çok Osmanov’un ve Kraçkovkiy’nin çalışmalarından 
istifade ettiğini belirten Kuliev zamanla “başka meallere dayanıp güvenmeyi” yanıltıcı 
olabileceğinin farkına varır ve sadece Arapça eserlerden istifade etmeye karar verir. Taberi, 
İbn-i Kesir, Kurtubi, Şevkani ve Celaleyn gibi büyük müfessirlerin eserlerinden yararlandığı 
gibi nadiren de olsa Sabuni, er-Rifai ve Razi’nin eserlerine bakmayı da ihmal etmemeye 
çalışır. Bu arada Muhammed Takiyuddin el-Hilali ve Muhammed Muhsin Han’ın İngilizce 
meallerinden de istifade ettiğini belirten Kuliev, Z.M. Bünyanov ve V.M. Memmedeliyev 
tarafından Azericeye tercüme edilen “Kur’an’ı Kerim Meali” isimli meali de kullanmıştır. 
Bununla beraber Kuliev, Hayrettin Karaman ve Ali Özek’in yönetiminde grup çalışması ile 
oluşturulan Türkçe mealden de istifade ettiğini belirtmektedir. Tabi ki Sadi’nin tefsirini 
tercüme etmesi Kuliev’in meal yazma işini hayli kolaylaştırmıştır (Kuliev, 2016).  

Tercüme esnasında yeni bir şey üretmek derdinde olmadığını beyan eden Kuliev, 
mealini yazarken "İslam’la yakından ilişkisi olmayan birisi acaba benim bu Rusça mealimi 
okuduğunda hangi sonuçlar çıkarır ve bu sonuçlar Arapça metne ne kadar yakın olur" 
düşüncesini göz önüne alarak ayetlere anlam verdiğini belirtmiştir. Yanlış anlaşılma riski olan 
ayetlerle ilgili de saygın müfessirlerden istifade ederek açıklamalar yapmıştır. 

Bu meal kanaatimizce Rusya’da ve Orta Asya’da en yaygın ve en muteber meallerden 
biridir. Kuliev elinden geldiği kadar ayetlerdeki manayı Rus diline yansıtmaya çalışmış, lâfzî 
tercümeden kaçınmıştır (Kuliev, 2009). 

17 Eylül 2013 tarihinde Novorossiysk bölge mahkemesi Kuliev’in mealini ‘aşırılıkçı 
yayın’ olarak kabul etmiş ve meale yasak kararı vermiştir (İngvar, 2016). Bu kararın 
peşinden, medyada meal ve yazar hakkında olumsuz eleştirilerde bulunanlar olduğu gibi 
Kuliev’in bu konuda suçsuz olduğunu savunanlar da olmuştur. Kararın kendisine bile 
bildirilmediğini ve bu haberi başkalarından öğrendiğini belirten Kuliev “kararda sadece 
Müslüman olanların Müslüman olmayanlar üzerindeki üstünlük ve Müslüman olmayanlar 
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hakkında olumsuz değerlendirmelerin var olduğu iddia edilmektedir” şeklinde yorum yaparak 
verilen kararda açıklığın ve netliğin bulunmadığını belirtmektedir (Sergazina, 2016). 

 
Şamil Alyautdinov, Sveşennıy Koran, Smıslı, Bogoslovskiy Perevod, 2012  

Moskova’da doğan Alyautdinov Şamil Rifatoviç (1974-) 1998. yılında El-Ezher 
Üniversitesinden mezun olmuştur. Tatar asıllı olan Şamil yayın ve medyada kendisini oldukça 
iyi tanıtmış ve dünya turnuvaları hazırlayarak birçok ülkede tebliğ ve konferanslar 
düzenlemektedir. 1991’den itibaren DUMER’de (Духовное управление мусульман 
Европейской части России (ДУМЕР). Türkçesi: Rusya’nın Avrupa kıtası Diyanet İşleri 
Başkanlığı) resmi bir göreve başlamış ve zamanla görevinde yükselmeler yapmıştır. 1997’den 
itibaren Moskova Memorial camisinde imam-hatip görevini yapmaktadır. Telif ettiği birçok 
kitap ve makale bulunmaktadır (Shakirova, 2016).     

Şamil Alyautdinov’a ait dört ciltli meal-tefsiri bulunmaktadır. Yazar ve meali 
tanıtanlar çalışmanın yıllarca sarf edilen emeğin mahsulü olduğunu vurgulamaktadırlar. Söz 
konusu meali Şamil Alyautdinov sahip olduğu resmi sitesinde yayınlamıştır (Alyautdinov, 
2016). 

Ayetlere yapılan yorumlar, tefsirlerden verilen referanslar, yazarın şahsi kanaati ve 
yorumları eseri daha da renkli kılmaktadır. Bununla beraber yazarın güncel meseleleri ele alıp 
irdelemesi esere ayrı bir değer katmaktadır. Fakat Şamil Alyautdinov bazı hatalardan 
müstağni olamamıştır. Örneğin Kur’an’da geçen  “  َّلَعَل – Lealle” edatının kullanımına 
yeterince itina gösterilmemiş ve gelişi güzel anlam verilmiştir (Edatın Kur’an’daki manalarını 
incelemek için bkz: Atamov, 2013a: 77-94). Aslında yanlış anlamlandırılan sadece bu edat 
değildir. Başka bir örneği Bakara suresinden verebiliriz. Malum, Kur’an’ı Kerim sözlü bir 
hitaptır ve dolayısıyla bazı ayetlerde hazflarla karşılaşmamız gayet doğaldır. Aynı zaman hazf 
teşbihlerde de söz konusudur. Mütercim bu durumu her zaman göz önünde bulundurması 
gerekir. Aksı halde hatalar ve yanlış yorumlar kaçınılmaz olur. Bakara suresi 171.ayette 
inkârcıların durumundan haber verilmektedir. Onların durumları daha iyi anlaşılsın diye 
teşbihe başvurulmuştur. Muteber görüşe göre, inkârcıların İslam’ı tebliğ edenin karşısındaki 
durumu, kendisine seslenen, sesi duymasına rağmen bundan hiçbir şey anlamayan çoban ile 
sürüsünün durumuna benzetilmektedir (Akdemir, 1989: 152-156). Buna binaen ayetin meali 
“İnkâr edenleri imana çağıran ile inkâr edenlerin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey 
duymayan hayvanlara seslenen (çoban) ile hayvanların durumu gibidir…” şeklinde 
anlaşılması gerekir (Benzer manalar için bkz: Akdemir, 2009: 25; Karaman ve diğerleri, 
2003: I/253-256) 

 Bu açıklamalarımızdan sonra Şamil Alyautdinov’un mealinde bu ayete verilen manaya 
incelemek istiyoruz: Человек неверующий подобен тому, кто кричит, но сам при этом 
[себя и других] не слышит. Его крики — обращение к чему-то очень близкому или 
отдаленному...      

Ayete verilen mananın Türkçesi şöyledir: “inanmayan insan bağırıp çağıran fakat (ne 
kendisini ne de etraftakileri) duymayan birisine benzemektedir. Onun bağırıp çağırması – çok 
yakın veya uzak bir şeye olan hitaptır…” 
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Ayete verilen mana dikkatlice okunduğunda görülecektir ki ayette hazfın takdiri 
yapılmamış ve dolayısıyla yanlış tercüme edilmiştir. Verilen manaya göre inanmayan insan 
bağırıp çağırana benzetilmekte ve buna istinaden tamamen yanlış istikamette yorumlar 
yapılmaktadır. Fakat yukarıda da belirttiğimiz gibi durum tamamen farklıdır. Daha sonra ise 
Şamil ayetin tefsir kısmında “muteber müfessirlerin açıklamaları dikkate alındığında ayeti 
günümüz realiteler göz önünde bulundurarak şu şekilde anlayabiliriz: Allah’a inanan ile 
inanmayan arasındaki diyalog birbirinden tamamen farklı ve uzak kültür ve medeniyetlere 
sahip insanların birbirine benzemeyen farklı dillerde konuşup anlaşmalarına benzemektedir 
(mesela Rusça ile Japonca). Bunlar birbirini ancak jest ve mimiklerle anlayabilirler ki bunun 
da etkisi az olacaktır. Nitekim jest ve mimikler kültürlere göre değişebilmektedir. Elbette 
bunların, birbirine işe yarayacak bir şey anlatmaları zordur veya imkânsızdır kaldı ki yüksek 
değerler hakkında burada söz etmeye gerek bile yoktur. Çözüm – dilleri,  ilmi ve kültürleri 
öğrenmektir ki bu yıllarca uzun çalışmaları gerektirir…” şeklinde açıklamalara yer 
verilmektedir. Açıkça görüldüğü gibi bu açıklamalar da ayeti anlamamızda bir yarar 
sağlamamakta ve ayette verilen mesajın izahını taşımamaktadır (Rusça metni incelemek için 
bkz: Alyautdinov, 2016).  

Daha önce de vurgu yaptığımız gibi İslamiyet’in gelişiyle Arap dilindeki bazı 
kelimelere farklı anlamlar yüklenmiş, bazı kelimeler ise ıstılahî anlamlar kazanmıştır. 
Kur’an’ı tercüme ederken bu gibi durumlara dikkat edilmesi gerekir. Burada konuyu Maide 
suresi 6.ayeti örneklendirerek açıklamak istiyoruz:   

هَُكْم َواَْيدِيَُكْم اِلَى اْلَمَرافِِق َوا ذٖيَن ٰامَنُوا اِذَا قُمْتُْم اِلَى الصَّٰلوةِ فَاغْسِلُوا ُوُجو َها الَّ مْسَُحوا بُِرؤُسُِكْم َواَْرجُلَُكْم اِلَى الْكَعْبَْيِن َواِْن يَا اَيُّ
ُروا َواِْن كُنْتُْم َمرْٰضى اَْو عَٰلى سَ  هَّ َفٍَر اَْو َجاَء اََحدٌ مِنُْكْم ِمَن الْغَائِِط اَْو ٰلمَسْتُُم الن َِساَء فَلَْم تَِجدُوا َماًء كُنْتُْم جُنُبًا فَاطَّ ُمواَصَعٖيد ا مَّ فَتَيَ

هَُ مِْن َ ََواَْيدٖيُكْم هُِكْم  … طَي ِب اَفَامْسَُحواَبُِوُجو
 
 Ayette geçen “ُموا مَّ “ .kelimesine dikkat çekmek istiyoruz ”فَتَيَ مَّ  ُموافَتَيَ ” kelimesinin sözlük 
anlamı “bir şeye yönelmek, aramak” demektir (İsfahani, 2005: II/718). Bilindiği gibi söz 
konusu kelimenin ıstılah anlamı suyun bulunmadığı veya bulunsa bile kullanılmasının 
mümkün olmadığı durumlarda, kişinin niyet ederek abdest veya gusül abdesti yerine geçmesi 
için yaptığı manevi temizliktir (Serinsu, 1997: 366.) Fakat bu anlam ayette geçmemektedir. 
Bundan dolayı ayeti tercüme ederken “ُموا  kelimesine “teyemmüm ediniz” anlamını ”فَتََيمَّ
vermek yanlıştır. İncelediğimiz meal de bu ifadeye “совершите таяммум чистой 
землей/temiz toprakla teyemmüm ediniz”  anlamı verilmiştir. Bu mana yanlıştır. Nitekim 
ayetin devamında “ ُه هُِكْم َواَْيدٖيُكْم مِْن  ”yüzlerinizi ve ellerinizi onunla meshedin – فَامَْسُحوا بُِوُجو
ifadesi yer almaktadır. O zaman teyemmüm kelimesinin zaten yüz ile ellerin temiz bir 
toprakla meshedilmesi olduğuna göre ayetin devamında bir daha “yüzlerinizi ve ellerinizi 
onunla meshedin” denilmesi zaidliği ifade eder. Hâlbuki “teyemmüm” kelimesine sözlük 
anlamı verildiğinde tekrar söz konusu olmayacak ve ayet daha iyi anlaşılacaktır. Bu hususları 
dikkate alarak ayette geçen ifadeye şu şekilde anlam vermemiz mümkündür: “…o zaman 
temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin…”. 

  Söz konusu hatanın diğer Rusça meallerde de işlendiğini tespit ettik. Bununla beraber 
aynı hata Türkçe meallerde de vardır.  
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DEĞERLENDİRME 
Sonuç olarak diyebiliriz ki her mealin kendine mahsus olumlu ve olumsuz özellikleri 

vardır. Her bir meal değerlidir ve bütün kusurlarına rağmen Kur’an’ı anlama alanında katkı 
sağlamaya yöneliktir. Dilbilim açısından mealleri ele aldığımızda en serbest çevirinin, 
Porohova’ya ait olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim Rus diline şiirsel meali tercih etmeye karar 
veren Bayan Porohova’nın meali incelendiğinde görülecektir ki bazen Arapça metninde olan 
bazı kelimeler atlanabilmiş, bezen de olmayan kelimeler eklenebilmiştir. Yaptığımız 
incelemelere göre Osmanov’un ve Kuliev’in mealleri ilmî bir değere daha çok layıktır. 
Osmanov’a ait olan mealin diğer bir üstünlüğü ise heyet çalışması olmasıdır.  

Tarihi süreç içerisinde bazı fiil köklerinin anlam değişmelerine uğradığı bir vakıadır. 
Bu fiil köklerinin anlam değişmesi sonucunda kök anlamından uzaklaşarak yeni anlamlar 
kazandığını gördük. Bununla beraber bazı kelimelere zamanla ıstılah anlamı yüklenmiştir. Bu 
iki husus Kur’an çevirilerinde dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlar arasında yer 
almaktadır.   

SONUÇ 
Çalışmamızın daha iyi bir Rusça mealin yazılmasına katkı sağlamak hedefi taşıdığını 

belirtmek istiyoruz. Bu alanda emek verenlerin çalışmaları büyük bir öneme haizdir. 
Yaptığımız eleştirilerde ise müsamahalı olmaya özen gösterdik ve gönül kırıcı, incitici ve 
küçümseyici dilden kaçındık.    

Araştırmamız esnasında, Rusya’nın Kur’an çevirisine erken dönemden itibaren 
başladığını gördük; bazı çalışmaların önce XVII. asırdan itibaren Batı dillerinden Rusçaya 
yapıldığını, bazılarının ise XIX. asırdan itibaren Arapçadan Rusçaya kazandırıldığını tespit 
ettik.  

Dmitriy Boguslavskiy, Gordiy Sablukov ve İgnatiy Kraçkovskiy tarafından 
Arapçadan Rusçaya yapılan meallerin kaynak dil odaklı olduklarını söyleyebiliriz. Erek dil 
odaklı mealler arasında ise Magomed Nuri Osmanov, Elmir Kuliev, ve Şamil 
Alyautdinov’un çalışmalarını gösterebiliriz. Yapılan en serbest meal ise Valeriya 
Porohova’ya olduğu tespit edilmiştir.       

İncelediğimiz meallerde başarılı çeviri örnekleriyle karşılaştığımız gibi Dilbilim ve 
Çeviribilim açısından hatalı tercümelerle de karşılaştık. Bu hataların;  

a) Anlam bağlam ilişkisi,  
b) Arapçanın gramatik yapısını dikkate almama,  
c) Kur’an’ın anlatım üslubunu fark edememe ve 
d) Deyim ve mecazların karşılıklarını verememe  

şeklinde olduğunu tespit ettik. 

İlgili bölümlerde, yukarıda söylenenlerle ilgili örneklemeler yaparak konumuzu 
temellendirmeye çalıştık ve deliller sunduk. Araştırmamızın hedefinden uzaklaşmamak ve 
sayfa sınırlarını aşmamak için örnekleri sınırlı tuttuk. 
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Çalışmamızda değerlendirmesini yaptığımız Rusça Kur’an mealleri, bunun sonucunda 
tespitlerimiz ve teklif ettiğimiz önerilerin Kur’an çalışması yapacak araştırmacılara yol 
göstereceğini umuyoruz.   
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SCHWATZ’IN "DEĞER YÖNELİMLERİ ÖLÇEĞİ" İLE TÜRKİYE'DEKİ 
ÖĞRENCİLER ÜZERİNE YAPILMIŞ OLAN BAZI ARAŞTIRMA BULGULARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Nurettin KÜÇÜK* 

 

Özet: 

Bu çalışmanın amacı, S. H. Schwartz'ın "Değer Yönelimleri Ölçeği" kullanılarak Türkiye'deki öğrencilerin değer 
yönelimleri üzerine yapılan bazı araştırmaları incelemek ve öğrencilerin değer yönelimleri ile "Cinsiyet", 
"Öğrenim Türü", "Sınıf Düzeyi" ve "Sosyo-Ekonomik Düzey" gibi demografik özellikler arasında nasıl bir 
ilişkinin olduğunu analiz etmektir. Çalışmada, ilgili ölçek kullanılarak Türkiye’deki öğrencilerin değer 
yönelimleri ile ilgili yapılmış 18 makale, 7 yüksek lisans tezi ve 1 doktora tezi olmak üzere toplam 26 çalışmaya 
ulaşılmıştır. 

Çalışmalarda elde edilen bulgular bir araya getirilerek analiz edildiğinde, bahsedilen demografik özelliklerin 
öğrencilerin değer yönelimlerini önemli düzeyde etkilediği görülmüştür. Araştırma sonucunda, tespit dilen 
bulgular dikkate alınarak Türkiye'deki öğrencilerin değer yönelimleri ile ilgili çeşitli öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Schwartz, Değer Yönelimleri, Demografik Özellikler, Cinsiyet, Sosyo-Ekonomik Düzey  

 

THE EVALUATION OF THE RESEARCHES WITH "THE SCHWARTZ VALUES SURVEY" ON 
THE STUDENTS IN TURKEY 

Abstract: 

This study examines some of the researches with "The Schwartz Values Survey" about the value orientations of 
the student in Turkey. And it analyzes that, how is a relationship between the students' value orientations and the 
demographic characteristics like "Gender", "Type of Education", "Grade Level" and "Socio-Economic Level". In 
this study, it was reached totally 26 studies, which consists of 18 scientific articles, 7 master theses and 1 
doctoral thesis, made with "The Schwartz Values Survey" about the value orientations of the student in Turkey.   

When the study findings were analyzed by bringing together, it was observed that, the mentioned demographic 
characteristics affected the value orientations of students significantly. As a result, we were developed several 
suggestions about the students' value orientations in Turkey. 

Keywords: Schwartz, Values Survey, Demographic Characteristics, Gender, Socio-Economic Level 

 

GİRİŞ: 
Değer kavramı; hem bireylerin hem de toplumların varlıklarını devam ettirmelerini 

sağlayan ve birlikte hareket edebilmek amacıyla toplumsal olarak doğru kabul ettikleri, 
uygulanmasını istedikleri kıymetler olarak tanımlanabilmektedir. Bir başka ifade ile toplumu 
oluşturan bireylere; iyi- kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin vb. uyulması veya uzak durulması 
gereken hareket tarzlarını belirleyen, zamana göre yenilenmesi ya da farklı yargılara 
bürünmesi gereken yol göstericilerdir. Çünkü değerler her zaman aynı kalmazlar ve yaşam 
boyunca farklı medeniyetlerle birlikte ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilirler. Rokeach’a 
göre, değerler, eğer tamamen aynı kalsaydı bireysel ve sosyal değişim imkânsız olacaktı. 

                                                           
* Doktora Öğrencisi, Ondokuzmayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, 
nurettin.kucuk@hotmail.com 
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Bunun aksine değerler tamamen değişir olsaydı, toplumun ve bireyin sürekliliği imkânsız 
olurdu (Özkan ve Sosylu,2014:3) Bu yüzden, insanlar arasında değer yönelimlerinin farklılık 
göstermesi ve zamanla ortaya çıkan sosyalleşmeye bağlı olarak bazı değer tiplerine verilen 
önemin azalması veya artmasının olağan bir durum olduğunu söyleyebiliriz.  

Değerlerin bireylere öğretilmesi ve benimsetilmesi için, insanların sosyalleşmesi 
gerektiği bir gerçektir. Sosyalleşmeyi sağlayan en önemli faktör ise eğitimdir. Ayrıca eğitim 
bireylere, sahip oldukları değerleri eleştirme, değerlendirme ve gerektiğinde yeni anlamlar 
yükleme gibi sorumluluklar da kazandırmaktadır (Karaca,2008:19-20). Bu bakımdan, 
okullarda hangi değerlerin öğrencilere aktarılması gerektiği, öğrencilerin değer yönelimlerinin 
hangi değer tiplerinde yoğunlaştığı ve eğitimcilerin değer eğitimi esnasında nasıl davranacağı 
gibi hususlar önem kazanmaktadır.  

Değerlerden yoksun bir eğitim sistemi düşünülemeyeceği için, toplumsal yaşamın 
var olduğu dönemlerden bu yana eğitimciler, filozoflar, din adamları ve günümüzde farklı 
disiplinlerde çalışmakta olan araştırmacı ve yazarlar değer konusunda fikir yürütmüşlerdir. 
(Serin ve Buluç,2013:2). Bu araştırmacılardan S. H. Schwartz tarafından geliştirilen Schwartz 
Value Servey (SVS)/ Schwartz Değerler Ölçeği (SDÖ) kapsamlı ve uluslararası kabul 
görmesinden dolayı en uygun araç olarak kabul edilmektedir. Ölçeğin kültürler arası geçerliği 
de ispatlanmıştır (Altun,2015:7-8).  

Bu nedenlerden dolayı, uluslar arası geçerliliği kabul edilen Schwartz Değerler 
Ölçeği ile Türkiye'deki öğrencilerin değer yönelimleri üzerine yapılan çalışmaların bir 
değerlendirmesini yapmak, Türkiye'deki öğrencilerin değer yönelimlerinin bazı demografik 
özelliklere göre değişiklik gösterip göstermediğini tespit etmek ve öğrencilerin değer 
yönelimlerinin hangi değer tiplerine yoğunlaştığını belirlemek amacıyla bu çalışma 
yapılmıştır. 

1. Schwarz'ın Değer Teorisi ve Değer Yönelimleri Ölçeği 
Shalom H. Schwartz'a göre değerler, insanların hayatlarında neyin önemli olduğunu 

göstermektedirler. Her insanın birbirinden farklı değere sahip olabileceğini ifade eden 
Schwartz, bazı insanlar için önemli olan değerlerin, diğer insanlar için önemli olmayacağını 
belirtmektedir (Özkul,2007:23).  

Schwartz, değer yöneliminin içerik ve yapısı hakkında aralarında Türkiye’nin de 
bulunduğu 60’ı aşkın ülkede ampirik olarak desteklenen bir teori geliştirmiştir. Schwartz bu 
çalışma sırasında elde ettiği verileri bireysel ve kültürel olmak üzere iki düzeyde incelemiştir. 
Bireysel düzeydeki incelemelerde değerler, kişilerin yaşamlarını yönlendirmedeki önemlerine 
göre ele alınırken; kültürel düzeyde amaç toplumun genelinde paylaşılan ve toplumsal 
normlara dayanan soyut fikirlere ilişkin bilgi üretmektir. Bireysel düzeyde kişiyi yönlendiren 
değerler arasındaki güdüsel ilişkilerin kültürel düzeyde aynı özellikleri göstermeme olasılığı 
Schwartz’ı bu iki ayırıma yönlendirmiştir. (Karaca, 2008:27-29). 

Schwartz (1992), "Değer Teorisi" çerçevesinde hazırlanan "Değer Yönelimleri 
Ölçeği" önce yirmi ülkeden oluşan bir örneklem üzerinde, daha sonraki çalışmasında  (1994) 
ise kırk dört ülkede ve günümüzde yetmişten fazla ülkede yaklaşık 60.000 kişi üzerinde her 
ülkenin kendi anadiline çevrilerek uygulanmıştır. Bu çalışmalarda yapılan anketler her 
ülkenin anadillerine çeviri yapılarak uygulanmıştır. Schwartz (1992), yirmi ülkeden 
oluşturduğu örneklemi sonraki çalışmasında (1994) kırk dört ülkeye ve günümüzde yetmişten 
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fazla ülkede yaklaşık 60.000 kişi üzerinde uygulanmıştır. Çalışmalarında çeşitli kültürlerden 
farklı değer anlayışlarının ortak 10 temel değer grubu ve bu grupları oluşturan 56 değer ortaya 
konmuştur. (Akt. Küçükaycan,2013:3).  

Araştırmamızda kullandığımız bu 10 temel değer, açıklamaları ve içerdikleri alt 
değerlerle birlikte Tablo 1’de sunulmuştur. 

 
Tablo 1: Ana Grup Değerler, Temel Değer Tipleri, Açıklamalar ve Alt Değerler. 

 DEĞER TİPLERİ AÇIKLAMA ALT DEĞERLER  

D
eğ

iş
im

e/
Y

en
ili

ğe
 A

çı
kl

ık
 

GÜÇ 
 

Sosyal konum ve prestij, insanlar 
ve kaynaklar üzerinde denetim 
veya kontrol gücü 

Sosyal güç sahibi olmak, zengin 
olmak, toplumdaki sosyal 
görüntüsünü koruyabilmek, insanlar 
tarafından benimsenmek, Otorite 
sahibi olmak 

 

BAŞARI Sosyal standartları temel alan 
kişilerin başarı yöntemi 

Başarılı olmak, yetkin olmak, hırslı 
olmak, sözü geçen biri olmak, zeki 
olmak 

 

HAZCILIK Zevk ve duyguların kişisel 
ödüllendirilmesi 

Zevk, hayattan tat almak, Cinsellik, 
İsteklerine düşkün olmak 

 

K
en

di
ni

 G
el

iş
tir

m
e 

(Ö
zg

en
iş

le
tim

) 

 
UYARILIM Heyecan, hayata meydan okuma 

ve yenilik arayışı 
Cesur olmak, değişken bir hayat 
yaşamak, heyecanlı bir yaşantı sahibi 
olmak 

 

ÖZYÖNELİM Bağımsız düşünce ve eylem 
tercihi, keşif ve inceleme 

Yaratıcı olmak, merak duyabilmek, 
özgür olmak, kendi amaçlarını 
seçebilmek, bağımsız olmak, 
kendine saygısı olmak 

 

K
en

di
ni

 
A

şm
a 

(Ö
za

şk
ın

lık
) 

EVRENSELCİLİK Anlayışlı, takdir edici ve 
hoşgörülü olma, insanların ve 
tabiatın iyiliğini gözetme 

Açık fikirli olmak, erdemli olmak, 
toplumsal adalet, eşitlik, barı ş içinde 
bir dünya istemek, güzelliklerle dolu 
bir dünya, doğayla bütünlük içinde 
olmak, çevreyi korumak, iç uyum 

 

İYİLİKSEVERLİK Kişisel temas içinde bulunulan 
kimselerin iyiliğini gözetme, 
geliştirme ve koruma 

Yardımsever olmak, dürüst olmak, 
bağışlayıcı olmak, sadık olmak, 
sorumluluk sahibi olmak, Gerçek 
arkadaşlık, olgun sevgi, manevi bir 
hayat, anlamlı bir haya 

 

M
uh

af
az

ak
âr

lık
 

GELENEK Dinin yada geleneksel kültürün 
bir takım adet ve fikirlerini kabul 
etme, bağlanma ve saygı 
gösterme 

Alçak gönüllü olmak, dindar olmak, 
hayatın bana verdiklerini 
kabullenmek, geleneklere saygılı 
olmak, ılımlı olmak, dünyevi 
işlerden el-ayak çekmek 

 

UYMA Toplumsal norm ve beklentileri 
ihlal etme, başkalarını rahatsız 
etme ya da kırma-yaralama gibi 
fiillere elverişli dürtü ve 
eğilimlerin sınırlandırılması 

Kibar olmak, itaatkâr olmak, ana-
babaya ve yaşlılara değer vermek, 
kendini denetleyebilmek  
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GÜVENLİK Toplumun, ilişkilerin ve bireyin 
kendisinin güvenliği, huzur ve 
istikrarı 

Ulusal güvenlik, toplumsal düzenin 
sürmesini istemek, temiz olmak, aile 
güvenliği, iyiliğe karşılık vermek, 
bağlılık duygusu, sağlıklı olmak, 
Mahremiyet 

 

 

Tablo 1 incelendiğinde, bu on değer tipinin birbirine zıt olan iki ana grup altında 
toplandığı görülmektedir. Bu grupların ilkini “Yeniliğe Açıklık- Muhafazakârlık” zıt 
kutupları, diğerini ise “Kendini Aşma (Özaşkınlık)- Kendini Geliştirme (Özgenişletim)” zıt 
kutupları oluşturmaktadır. Birinci grupta yer alan Yeniliğe Açıklık kutbunda: bireysel yenilik 
arayışı, bağımsız düşünme ve davranma yönelimini içeren “Özyönelim” ve “Uyarılım”; 
Muhafazakârlık kutbunda ise: bireysel isteklerin toplumsal normlara ve geleneklere göre 
sınırlanması, bireysel ve toplumsal istikrarın korunması yönelimini içeren “Güvenlik”, 
“Uyma” ve “Gelenek” değer tipleri yer almaktadır. İkinci grupta yer alan Kendini Aşma 
kutbunda: yakın olunan başkaları, dış gruplardaki kişiler ile doğanın esenliği yönelimini ifade 
eden “İyilikseverlik” ve “Evrenselcilik”; Kendini Geliştirme kutbunda ise: bireysel başarı ve 
baskınlık güdüsünü yönlendiren “Güç” ve “Başarı” değer tipleri yer almaktadır. “Hazcılık” 
değer tipi ise: hem Yeniliğe Açıklık hem de Kendini Geliştirme kutuplarında ortak olarak 
bulunur (Ateş Bozdoğan, 2013:19-21). 

Ayrıca, Schwartz değer kuramındaki değer tiplerinin güdüsel açıdan bir süreklilik 
sergilediklerini; dolayısıyla da, yapı içerisinde birbirine yakın konumdaki değer tiplerinin 
herhangi bir dış değişkenle (tutumlar, davranışlar gibi) gösterdikleri ilişkilerin de benzer 
olacağını ileri sürmektedir. Örneğin, bir dış değişken olarak ele alındığında muhafazakârlığın 
Öz-yönelim, Uyarılım ve Hazcılık değer tipleriyle düşük; Güvenlik, Gelenek ve Uyma 
tipleriyle de yüksek korelâsyonlar sergilemesi beklenebilir. Değer tiplerinin ortaya koyduğu 
dairesel yapı üzerinde, dış değişkenle en yüksek ilişkiyi sergileyen değer tipinden en düşük 
ilişkinin görüldüğü tipe doğru her iki yönde de gidildiğinde, değişkenle değer tipleri 
arasındaki ilişki miktarlarının giderek azalacağı varsayılmaktadır. Örneğin, muhafazakârlığın 
en yüksek ilişki gösterdiği değer tipinin Geleneksellik, en düşük ilişki sergiledi ği tipin de 
Hazcılık olduğunu varsayarsak, bir taraftan İyilikseverlik tipinden Uyarılım’a; diğer taraftan 
da, Güvenlik tipinden Başarı’ya doğru azalan ilişkiler öngörülebilir (Güney Gedik, 2010:15-
17). 

Teoriye göre başarı değeri, iyilikseverlik değeri ile çatışacaktır. Çünkü kendisi için 
sürekli başarı arayışı içinde olan bir insanın hareketleri, yardıma ihtiyacı olan yakın 
konumdaki insanlara/arkadaşlarına yardım etmek ve onların refahını arttırmak gibi hareketler 
tarafından engellenme durumuyla karşılaşmaktadır. Yine geleneksellik değeri, uyarılma 
değeri ile çatışmaktadır. Çünkü toplumsal ve dinsel gelenekleri kabul etmek ve geçmişten 
gelen fikirlere bağlı kalmak ile yenilik yapmak, değişime başlamak ve heyecanın peşinde 
koşmak fikirleri/hareketleri bir biri ile çatışmaktadır (Altun,2015:8-9) 

 

YÖNTEM 
Araştırma Modeli:  Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Buna göre, 

Schwartz'ın değer yönelimleri ölçeği kullanılarak Türkiye'deki öğrencilerle ilgili yapılan 
çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanı taranmıştır. 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 57          Eylül - Ekim 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 
 
 

 284 

İlgili makaleler ise, internet ortamında “Schwartz'ın Değerler Envanteri” ve “Değer 
Yönelimleri Ölçeği” gibi anahtar kelimeler kullanılarak yapılan tarama sonucunda elde 
edilmiştir. 

Verilerin Toplanması ve Analizi: Araştırmada, herhangi bir yıl sınırlaması 
olmaksızın Türkiye’de Schwartz'ın "Değer Yönelimleri Ölçeği" kullanılarak Türkiye'deki 
öğrencilerle ilgili hazırlanmış olan makaleler, yüksek lisans ve doktora tezleri bir araya 
getirilerek genel bir değerlendirmeye gidilmeye çalışılmıştır. Bu amaca yönelik ulusal ve 
uluslararası dergilerde yayınlanmış makalelere, YÖK Ulusal Tez Merkezinden erişilebilen 
yüksek lisans ve doktora tezlerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Verilerin analizinde doküman 
analizi tekniği kullanılmıştır. Buna göre, internet ortamında “Schwartz'ın Değerler Envanteri” 
ve “Değer Yönelimleri Ölçeği” gibi anahtar kelimeler kullanılarak yapılan tarama sonucunda, 
özellikle "Değer Yönelimleri" ile ilgili birçok araştırmaya ulaşılmış ancak bu araştırmalar 
içerisinde Schwartz'ın Değer Yönelimleri Ölçeği ve Türkiye'deki öğrencilerle ile ilgili 
olmayanlar elenmiştir. Konumuzla ilgili olan makale ve tez çalışmaları konu bütünlüğü 
sağlanacak şekilde analiz edilmiş, özellikle çalışmaların sonuç bölümleri bir araya getirilerek 
Türkiye'deki öğrencilerin farklı demografik özelliklerine göre nasıl sonuçlar bulunduğu ortaya 
konulmuştur. Analiz yapılırken öğrencilerin "Cinsiyet", "Öğrenim Türü", "Sınıf Düzeyi" ve 
"Sosyo-Ekonomik Düzey" gibi demografik özellikleri dikkate alınmıştır. 

 
BULGULAR VE YORUM 
Bu bölümde, Schwartz'ın Değer Yönelimleri Ölçeği kullanılarak Türkiye'de eğitim 

gören öğrenciler üzerine yapılmış araştırmalarda, istatistiksel analizler sonucunda elde edilen 
bazı bulgular analiz edilmiş ve aşağıda yorumlanmıştır. Çalışmamızda, değer yönelimleri 
bağlamında ele aldığımız bazı demografik özellikler; Cinsiyet, Öğrenim Türü, Sınıf Düzeyleri 
ve Sosyo-Ekonomik Düzey başlıklarından oluşmaktadır.  

Cinsiyet ve Değer Yönelimleri: Schwartz'ın "Değer Yönelimleri Ölçeği" 
kullanılarak, öğrencilerin değer yönelimlerinin cinsiyet değişkenine göre nasıl bir farklılık 
gösterdiğini inceleyen çalışmalar, yayınlandıkları yıllar dikkate alınarak sırasıyla aşağıda 
verilmiştir.   

Bacanlı’nın (1999) üniversite öğrencilerinin değer tercihleri ile ilgili yapmış olduğu 
çalışma cinsiyet açısından değerlendirildiğinde, kızların evrensel ve barışçı değerlere daha 
çok önem verdikleri, erkeklerin ise geleneklere bağlılık ve dindar olmaya değer verdikleri 
görülmüştür.  

Mehmedoğlu’nun (2006) İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin değer yönelimleri ile ilgili 
yapmış olduğu çalışmada, kız öğrencilerin Başarı ve Hazcılık hariç diğer değerlere erkek 
öğrencilerden daha fazla önem verdikleri ve Özyönelim, Evrenselcilik, İyilikseverlik ve 
Güvenlik değerlerine yükledikleri önemin erkek öğrencilerle aralarında anlamlı bir farklılık 
oluşturduğu görülmüştür. 

Sarıcı Bulut (2012) tarafından Gazi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin değer yönelimleri 
üzerine yaptığı araştırma sonucunda, öğrencilerin cinsiyetlerine göre değer yönelimlerinin, 
iyilikseverlik, uyarılım, uyma ve güvenlik alt ölçeklerinde farklılaştığı, erkek öğrencilerin 
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uyarılım eğilimlerinin kız öğrencilerden daha yüksek olduğu, kız öğrencilerin iyilikseverlik, 
uyma ve güvenlik eğilimlerinin erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Arslan ve Tunç (2013) tarafından İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin değer 
yönelimlerindeki farklılaşmalar üzerine yapılan araştırma sonucunda, cinsiyete göre değer 
yönelimi farklılaşmasının erkekler lehine (heyecan ve yenilik arayışı temalarının olduğu) 
Uyarılım değer tipinde; kızlar lehine ise Evrenselcilik, İyilikseverlik ve Uyma değer tiplerinde 
olduğu görülmüştür.  

Bilge ve Küçükaycan (2013) tarafından Maliye bölümü öğrencilerinin yaşam değer 
yönelimleri üzerine yapılan araştırma sonucunda, değişime açıklıkta bayan öğrenciler ve 
erkek öğrenciler arasında bir farkın olmadığı, Başarma ve güç değerlerini içeren Kendini 
geliştirmede, kendini aşmada ve muhafaza etmede ise bayan öğrencilerin daha baskın olduğu 
gözlemlenmiştir. 

Polat ve Çalışkan (2013) tarafından ortaokul öğrencilerinin değer yönelimleri ile 
ilgili yapılan araştırma sonucunda, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha fazla başarı, 
iyilikseverlik, evrensellik, özyönelim, güvenlik ve uyma değerlerini tercih ettikleri 
belirlenmiştir. 

Acar, Akar ve Baykara Acar (2014) tarafından sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin 
değer yönelimleri üzerine yapılan araştırma sonucunda, kız öğrencilerin hem uyum puan 
ortalamaları hem de özyönelim puan ortalamalarının erkeklerden daha yüksek olduğu 
görülmüştür. 

Altun (2015) tarafından fen lisesi ve imam-hatip lisesi öğrencilerinin değer 
yönelimleri üzerine yapılan araştırma sonucuna göre, güç ve yardımseverlik değerlerinin 
aritmetik ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark meydana geldiği ve bu 
farklılığın güç değerinde erkek öğrenciler lehine, yardımseverlik değerinde ise kız öğrenciler 
lehine olduğu görülmüştür. 

Kızılgeçit, Acuner ve Toklu (2015) tarafından İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin değer 
yönelimleri üzerine yapılan araştırmada, erkek öğrencilerin Hazcılık ve Uyarılım değerlerine, 
kız öğrencilerin ise İyilikseverlik, Gelenek ve Uyma değerlerine daha fazla önem verdikleri 
görülmüştür. 

Yağcı'nın (2006) ortaöğretim öğrencilerinin değer yönelimleri ile ilgili yaptığı 
çalışma sonucunda, kızların erkeklere oranla Başarı, Özyönelim, Evrenselcilik, İyilikseverlik, 
Uyma ve Güvenlik değerlerine; erkek öğrencilerin ise kız öğrencilere oranla, Güç, Hazcılık, 
Uyarılım ve Gelenek değerlerine daha fazla önem verdikleri görülmüştür.  Ayrıca, Hazcılık 
değeri erkeklerin; Evrenselcilik, İyilikseverlik, Uyma ve Güvenlik değerleri ise kızların daha 
fazla önem verdiği değerler olduğu görülmüştür. 

Karaca (2008) tarafından İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin değer yönelimleri ile ilgili 
yapılan çalışmaya göre, Hazcılık erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla, Özyönelim, 
Evrenselcilik ve Güvenlik ise kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha fazla önem 
verdikleri değerler olduğu görülmüştür. 

Daci (2013) tarafından üniversite öğrencilerinin değer algılamaları ile ilgili yapılan 
araştırma sonucunda, kız öğrencilerin sırayla özyönelim, evrenselcilik, güvenlik, 
iyilikseverlik, uyma, başarı, hazcılık, uyarılım, güç ve gelenek değerlerine; erkeklerin ise 
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benzer sıralamayla özyönelim, iyilikseverlik, evrenselcilik, güvenlik, başarı, uyma, hazcılık, 
uyarılım, güç, gelenek değerlerine önem verdikleri bulgulanmıştır. Ayrıca, kızların 
özyönelim, evrenselcilik, iyilikseverlik, uyma ve güvenlik değerlerine erkeklere oranla daha 
fazla önem verdiği bulunmuştur.  

Ataş Bozdoğan (2013) tarafından Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin değer 
yönelimleri ile ilgili yapılan çalışmada, Evrensellik değerine kız öğrencilerin erkek 
öğrencilere göre daha fazla yöneldikleri, erkek öğrencilerin ise Güç değerine yöneldikleri 
görülmüştür. 

Sesli (2014) tarafından ortaöğretim öğrencilerin değer yönelimleri üzerine yapılan 
araştırma sonucunda, kız öğrencilerin en çok evrenselcilik, özyönelim ve güvenlik 
değerlerini; erkek öğrencilerin en çok özyönelim, uyarılım ve evrenselcilik değerlerini 
benimsedikleri, her iki grupta ise geleneksellik-uyma ve güç değerlerinin en az benimsenen 
değer olduğu ifade edilmiştir. 

Schwartz'ın Değer Yönelimleri Ölçeği kullanılarak Türkiye'de eğitim gören 
öğrenciler üzerine yapılmış çeşitli araştırmalarda "Cinsiyet" ile "Değer Yönelimleri" 
arasındaki ilişki analiz edilerek, elde edilen bulgular yukarıda paylaşılmıştır. Elde edilen 
bulgulara göre, genel olarak kız öğrenciler sırasıyla en çok Evrenselcilik, İyilikseverlik, 
Güvenlik ve Uyma değer tiplerine; erkek öğrenciler ise sırasıyla en çok Hazcılık, Uyarılım ve 
Güç değer tiplerine yönelmektedirler.  

Bulgular ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde, üniversitede okuyan kız öğrencilerin en 
çok; Evrenselcilik, Uyma ve Özyönelim değer tiplerine yöneldikleri, erkek öğrencilerin ise en 
çok; Uyarılım ve Hazcılık değer tiplerine yöneldikleri görülmektedir.  

İlahiyat Fakültesinde okuyan kız öğrenciler en çok; Evrenselcilik ve İyilikseverlik 
değer tiplerine yönelirken, erkek öğrenciler ise en çok; Hazcılık ve Uyarılım değer tiplerine 
yönelmektedirler. 

Ortaöğretim kademesinde ise kız öğrenciler en çok; Evrensellik ve İyilikseverlik 
değer tiplerine yönelirken, erkek öğrenciler en çok; Güç ve Hazcılık değer tiplerine 
yönelmektedirler.  

Öğrenim Türü ve Değer Yönelimleri: Schwartz'ın "Değer Yönelimleri Ölçeği" 
kullanılarak, öğrencilerin değer yönelimlerinin "Öğrenim Türü" değişkenine göre nasıl bir 
farklılık gösterdiğini inceleyen çalışmalar, yayınlandıkları yıllar dikkate alınarak sırasıyla 
aşağıda verilmiştir.   

Mehmedoğlu'nun (2006) İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin değer yönelimleri ile ilgili 
yapmış olduğu çalışmada, ana değer grupları bağlamından, her iki bölümde öğrenim gören 
öğrencilerin muhafazakârlık, kendini aşma ve yeniliğe açıklık değerlerine benzer düzeyde 
önem verdikleri; buna karşılık İlâhiyat Lisans öğrencilerinin kendini geliştirmeye öğretmenlik 
bölümü öğrencilerinden daha fazla önem verdikleri görülmüştür. İlâhiyat Lisans 
Bölümü’ndeki öğrencilerin güç, başarı, hazcılık, uyarılım, iyilikseverlik, gelenek ve uyma 
değerlerlerine; buna karşılık İlâhiyat Öğretmenlik Bölümü’ndeki öğrencilerin özyönelim, 
evrenselcilik ve güvenlik değerlerine daha fazla önem verdikleri görülmektedir. 

Yapıcı, Kutlu ve Bilican (2012) tarafından öğretmen adaylarının değer yönelimleri 
üzerine yapılan araştırmadan elde edilen bulgulara göre, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği güç, 
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başarı, uyarılım; İngilizce Öğretmenliği hazcılık; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 
evrensellik, geleneksellik ve iyilikseverliğe en çok değer veren bölümler olmuştur. Zaman 
içindeki değişimler incelendiğinde, Felsefe Grubu Öğretmenliği’nde başarı, iyilikseverlik, 
uyma ve güvenlik; Resim-İş Öğretmenliği’nde ise dindarlığa verilen değer azalmıştır. 
İngilizce Öğretmenliği’nde başarı, iyilikseverlik, uyma, güvenlik ve dindarlığa verilen önem 
azalırken, hazcılığa verilen önem artmıştır.  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi’nde 
özyönelim, iyilikseverlik ve uyma değerlerine; Sınıf Öğretmenliği’nde evrenselliğe; 
Bilgisayar Öğretmenliği’nde özyönelime verilen değer artmıştır. 

Sarıcı Bulut (2012) tarafından Gazi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin değer yönelimleri 
üzerine yapılan araştırmada öğrencilerin mezun oldukları ortaöğretim kurumunun türüne göre 
değer eğilimleri incelenmiştir. Genel lise ve Anadolu Lisesi mezunu öğrencilerin evrenselcilik 
eğilimleri diğer okul mezunu öğrencilerin evrenselcilik eğilimlerinden daha düşük, genel lise 
ve diğer okul mezunu öğrencilerin başarı eğilimlerinin Anadolu lisesi mezunu öğrencilerin 
başarı eğilimlerinden daha yüksek olduğu görülmüştür. Uyma eğilimi açısından bakıldığında, 
diğer okul mezunu öğrencilerin uyma eğilimlerinin Anadolu lisesi mezunu öğrencilerinin 
uyma eğilimlerinden daha yüksek olduğu, güvenlik eğiliminde ise, diğer okul mezunu 
öğrencilerin güvenlik eğilimlerinin genel lise mezunu öğrencilerin güvenlik eğilimlerinden 
daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Sarıcı Bulut (2013) tarafından Gazi Eğitim Fakültesi rehberlik ve psikolojik 
danışmanlık bölümü öğrencilerinin değer yönelimleri üzerine yaptığı araştırma sonucunda, 
PDR öğrencisi olmayanların güç, başarı, uyarılım, özyönelim ve evrenselcilik eğilimleri PDR 
öğrencilerinin aynı eğilimlerinden daha yüksek olduğu bulunmuştur.  

Arslan ve Tunç (2013) tarafından İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin değer 
yönelimlerindeki farklılaşmalar üzerine yapılan araştırma sonucunda, öğretim programlarına 
göre öğrencilerin değer yönelimlerinde bir farklılaşma görülmekle birlikte ilahiyat programı 
ile ilköğretim DKAB programı öğrencilerinin değer yönelimleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

Acar, Akar ve Baykara Acar (2014) tarafından sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin 
değer yönelimleri üzerine yapılan araştırma sonucunda, hazcılık ve uyarılma boyutları 
dışında, lise türü ile öğrencilerin değer yönelimleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 
Hazcılık boyutunda, imam hatip lisesi mezunu öğrencilerin haz puan ortalamaları, sosyal 
bilimler lisesi mezunları hariç diğer tüm lise türlerinden mezun olan öğrencilerin haz puan 
ortalamalarından anlamlı şekilde düşük bulunmuştur. 

Altun (2015) tarafından fen lisesi ve imam-hatip lisesi öğrencilerinin değer 
yönelimleri üzerine yapılan araştırma sonucuna göre, öğrenim gördükleri okul türü 
değişkenine göre güç, başarı, hazcılık, uyarılma, evrensellik, yardımseverlik ve uyum 
değerleri açısından anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Ancak özyönelim ve geleneksellik 
değerleri açısından anlamlı farkın olduğu, bu farkında özyönelim değerinde Fen Lisesi lehine, 
geleneksellikte ise Anadolu/İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin lehine olduğu tespit edilmiştir. 

Kızılgeçit, Acuner ve Toklu (2015) tarafından İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin değer 
yönelimleri üzerine yapılan araştırmada, AİHL ve İHL’den mezun olan öğrenciler Güç, 
Evrenselcilik, İyilikseverlik, Gelenek ve Uyma değerlerine diğer okul mezunu olan 
öğrencilerden daha fazla önem yüklemektedir. Başarı, Hazcılık, Uyarılım ve Özyönelim 
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değerlerinin ise Meslek Lisesi, Anadolu ve Fen Lisesi mezunları için AİHL-İHL ve Düz Lise 
mezunlarına göre daha önemli olduğu görülmektedir. Düz Lise Mezunları ise Güvenlik değer 
tipine diğer iki kategorideki mezunlara göre daha çok önem yüklemektedirler. Ayrıca, İlahiyat 
Bölümüne kayıtlı olan öğrencilerin Başarı ve Uyma değer tipine, İDKAB Öğretmenliği 
bölümünde kayıtlı bulunan öğrencilerin ise Güç, Hazcılık, Uyarılım, Özyönelim, 
Evrenselcilik, İyilikseverlik,  Gelenek ve Güvenlik değer tiplerine daha fazla önem verdikleri 
anlaşılmaktadır. 

Yağcı'nın (2006) ortaöğretim öğrencilerinin değer yönelimleri ile ilgili yaptığı 
çalışma sonucunda, dini içerikli eğitim veren İHL öğrencilerinin genel liselerde öğrenim 
gören öğrencilere göre İyilikseverlik değerine daha fazla önem verdikleri görülmüştür. 

Karaca (2008) tarafından İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin değer yönelimleri ile ilgili 
yapılan çalışmaya göre, diğer liselerden mezun olan öğrencilerin Güç ve Uyma değer tipleri 
dışındaki bütün birey düzeyi değer tipleri ortalamaları, İHL ve AİHL mezunlarından daha 
düşüktür. İHL mezunlarının, Güç, Başarı, Uyarılım, Özyönelim, Evrenselcilik, İyilikseverlik, 
Gelenek, Uyma ve Güvenlik değer tiplerini AİHL mezunlarından, AİHL mezunlarının ise 
Hazcılık değer tipini İHL mezunlarından daha fazla önemsedikleri anlaşılmaktadır. 

Sesli (2014) tarafından ortaöğretim öğrencilerin değer yönelimleri üzerine yapılan 
araştırma sonucunda, Anadolu Lisesi öğrencilerinin en çok Evrenselcilik, Özyönelim ve 
Güvenlik değerlerini; Meslek Lisesi öğrencilerinin en çok Evrenselcilik, Özyönelim ve 
Uyarılım değerlerini benimsedikleri görülmektedir. Bununla beraber Anadolu Lisesi ve 
Meslek Lisesi öğrencilerinin en az Güç ve Geleneksellik Uyma değerlerini benimsedikleri 
görülmektedir. 

Schwartz'ın Değer Yönelimleri Ölçeği kullanılarak Türkiye'de eğitim gören 
öğrenciler üzerine yapılmış çeşitli araştırmalarda "Öğrenim Türü" ile "Değer Yönelimleri" 
arasındaki ilişki analiz edilerek, elde edilen bulgular yukarıda paylaşılmıştır. Elde edilen 
bulgular incelendiğinde, Üniversitelerin İlahiyat Lisans bölümlerinde öğrenim gören 
öğrencilerin Başarı ve Uyma değer tiplerine; DKAB Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin ise 
Evrenselcilik ve Özyönelim değer tiplerine daha fazla önem verdikleri görülmektedir. Ayrıca 
Fen ve Teknoloji Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin Güç ve Başarı değer tiplerine, Felsefe 
Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin, Başarı ve İyilikseverlik değer tiplerine ve İngilizce 
Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin ise Hazcılık değer tipine daha çok önem verdikleri 
görülmektedir. 

Ortaöğretimde ise; İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin en çok İyilikseverlik değer 
tipine, Fen Lisesi Öğrencilerinin Özyönelim değer tipine, Anadolu Lisesi öğrencilerinin 
Evrenselcilik değer tipine ve Düz Lise öğrencilerinin ise Güvenlik değer tipine yöneldikleri 
görülmektedir. 

Sınıf Düzeyleri ve Değer Yönelimleri: Schwartz'ın "Değer Yönelimleri Ölçeği" 
kullanılarak, öğrencilerin değer yönelimlerinin "Sınıf Düzeyi" değişkenine göre nasıl bir 
farklılık gösterdiğini inceleyen çalışmalar, yayınlandıkları yıllar dikkate alınarak sırasıyla 
aşağıda verilmiştir.   

Mehmedoğlu'nun (2006) İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin değer yönelimleri ile ilgili 
yapmış olduğu çalışmada, ilk sınıflarda bulunan öğrencilerin değerlere verdikleri önem 
düzeyleri son sınıflarda bulunan öğrencilerden daha yüksek olduğu görülmüştür. Sınıf 
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faktörünün öğrencilerin değer yönelimlerinde kısmen etkili olduğu; muhafazakârlık, kendini 
aşma ve yeniliğe açıklık ana değer gruplarına verilen önem düzeyinde anlamlı bir 
farklılaşmaya yol açmadığı; buna karşılık kendini geliştirme ana değer grubunda anlamlı bir 
farklılaşmaya yol açtığı görülmektedir. Birey düzeyi değerlerde ise başarı ve uyma değerine 
verilen önem düzeylerinde sınıflar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Bu 
farklılığın, başarı’ya 1. ve 2. sınıflardaki öğrencilerin 4. sınıflardaki öğrencilerden; uyma’ya 
ise 1. sınıflardaki öğrencilerin 4. sınıflardaki öğrencilerden daha fazla önem vermesinden 
kaynaklandığı anlaşılmıştır.  

Yapıcı, Kutlu ve Bilican (2012) tarafından öğretmen adaylarının değer yönelimleri 
üzerine yapılan araştırmadan elde edilen bulgulara göre, DKAB 1 ve 4. sınıf öğrencileri 
arasında özyönelim, iyilikseverlik ve uyma değerlerinde ise 4. sınıf lehine gözlenen artış 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Felsefe Grubu Öğretmenliğinde öğrenciler arasında 
başarı, iyilikseverlik, uyma ve güvenlik değerleri son sınıf öğrencilerinde anlamlı bir düşüş 
göstermiştir. Sınıf Öğretmenliği 1 ve 4. sınıf öğrencileri arasında evrensellik değer 
kategorisinde anlamlı artış gözlenmiştir. Resim-İş Öğretmenliği 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin 
dindarlık değerinde gözlenen düşüş anlamlılık seviyesine ulaşmıştır. Geleneksellik 
kategorisinde 4. sınıf öğrencilerinde marjinal seviyede düşüş; özyönelim kategorisinde ise 
marjinal bir yükseliş mevcuttur. İngilizce Öğretmenliği öğrencilerinin değerlerindeki değişim 
incelendiğinde, başarı, iyilikseverlik, uyma, güvenlik ve dindarlık değerlerinde anlamlı düşüş 
görülürken, hazcılık değerinde anlamlı bir artış saptanmıştır. BÖTE’de öğrenim gören 
öğrenciler arasında sadece özyönelim, değer kategorisinde 4. sınıf lehine anlamlı bir artış 
gözlenmiştir. 

Sarıcı Bulut (2012) tarafından Gazi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin değer yönelimleri 
üzerine yaptığı araştırmada öğrencilerin sınıf düzeyleri ve değer eğilimleri arasındaki ilişkiye 
bakıldığında, güç, hazcılık ve uyarılım alt ölçeklerinden elde edilen puanların farklılaştığı, 2. 
sınıf ve 4. sınıf öğrencilerin güç eğilimlerinin 3. sınıf öğrencilerin güç eğilimlerinden daha 
yüksek olduğu, 4. sınıf öğrencilerinin hazcılık eğilimlerinin 2. sınıf öğrencilerin hazcılık 
eğilimlerinden daha yüksek olduğu, 1., 2. ve 4. sınıf öğrencilerinin uyarılım eğilimlerinin 3. 
sınıf  öğrencilerin uyarılım eğilimlerinden daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Sarıcı Bulut (2013) tarafından Gazi Eğitim Fakültesi rehberlik ve psikolojik 
danışmanlık bölümü öğrencilerinin değer yönelimleri üzerine yaptığı araştırmada, PDR 
öğrencilerinin sınıf düzeyine göre değer eğilimlerinin yalnızca uyarılım alt ölçeğinden elde 
edilen puanlara göre ortalamalarının anlamlı olarak farklılaştığı belirlenmiştir. Ortalamalar 
incelendiğinde, 1. sınıf ve 3. sınıf öğrencilerinin uyarılım eğilimlerinin, 4. sınıf öğrencilerinin 
uyarılım eğilimlerinden daha düşük olduğu belirlenmiştir.  

Arslan ve Tunç (2013) tarafından İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin değer 
yönelimlerindeki farklılaşmalar üzerine yapılan araştırma sonucunda, öğrenciler arasında 
sınıflarına göre istatistiksel anlamda değer yönelimi farklılaşmasının tümünün 3.-4. sınıflar 
lehine olduğu görülmektedir. Bunlar Güç, Başarı, Özyönelim, Evrenselcilik, Geleneksellik, 
Uyma değer tipleridir. Öğrencilerin aldıkları eğitime göre değer yönelimlerindeki 
farklılaşmaya Ana Değer Grupları arasında bakacak olursak Özaşkınlık, Özgenişletim, değer 
gruplarına ve yukarıdakine benzer şekilde 3.-4. sınıflar lehine bir farklılaşma gözlenmektedir. 

Bilge ve Küçükaycan (2013) tarafından Maliye bölümü öğrencilerinin yaşam değer 
yönelimleri üzerine yapılan araştırma sonucunda, Değişime açıklık (hazcılık, harekete geçme 
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ve kendini yönlendirme değerleri) ile Kendini geliştirme (güç ve başarı değerleri) değer 
tiplerinde birinci sınıflar ile dördüncü sınıflar arasında anlamlı fark vardır. Bu iki değer tipinin 
birinci sınıf öğrencilerinde daha baskın olduğu görülmüştür. 

Polat ve Çalışkan (2013) tarafından ortaokul öğrencilerinin değer yönelimleri ile 
ilgili yapılan araştırma sonucunda, 8.sınıf öğrencilerin puan ortalaması başarı, evrensellik, 
iyilikseverlik, özyönelim, geleneksellik ve güvenlik boyutunda; 5. 6. ve 7.sınıf öğrencilerinin 
puan ortalamasından anlamlı bir şekilde düşüktür.  Güç ve hazcılık boyutunda 6.sınıf 
öğrencilerinin puan ortalaması, 7.sınıf öğrencilerinin puan ortalamasından anlamlı bir şekilde 
daha yüksektir.  Uyma boyutunda ise 8.sınıf öğrencilerinin puan ortalaması, hem 5. hem de 
6.sınıfların puan ortalamasından anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Altun (2015) tarafından fen lisesi ve imam-hatip lisesi öğrencilerinin değer 
yönelimleri üzerine yapılan araştırma sonucuna göre, sınıf değişkeni ile yapılan 
değerlendirmede on ikinci sınıf öğrencilerinin davranışlarına yön veren değerler bakımından, 
güç alt boyutu diğer sınıflardan daha yüksek çıkmıştır. Öğrencilerin sınıfları yükseldikçe 
davranışlarına yön veren değerler bakımından güç alt boyutunun da arttığı anlaşılmaktadır. 

Kızılgeçit, Acuner ve Toklu (2015) tarafından İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin değer 
yönelimleri üzerine yapılan araştırmada, birinci sınıf öğrencilerinin Uyma değer tipine; ikinci 
sınıf öğrencilerinin İyilikseverlik ve Gelenek değerlerine; dördüncü sınıf öğrencilerinin ise 
Güç, Başarı, Hazcılık, Uyarılım, Özyönelim, Evrenselcilik ve Güvenlik değerlerine diğer 
sınıflara oranla daha fazla önem yükledikleri anlaşılmaktadır. Birinci sınıflarda bulunan 
öğrencilerin değerlere atfettikleri önem düzeyleri, diğer sınıflarda bulunan öğrencilerden daha 
düşüktür. Sınıf kademesi yükseldikçe değerlere verilen önem düzeyinde artış görülmektedir. 
Dördüncü sınıftaki öğrencilerin değerlere atfettikleri önem düzeyi diğer sınıflara oranla daha 
fazladır. Ayrıca, Test sonuçları, dördüncü sınıftaki öğrencilerin Başarı değerine ikinci sınıf 
öğrencilerinden; yine dördüncü sınıftaki öğrencilerin Hazcılık, Uyarılım, Özyönelim 
değerlerine birinci sınıf öğrencilerinden daha fazla önem verdiklerini göstermektedir. 

Yağcı'nın (2006) ortaöğretim öğrencilerinin değer yönelimleri ile ilgili yaptığı 
çalışma sonucunda, birinci sınıf öğrencilerinin Gelenek değerine; ikinci sınıf öğrencilerinin,  
Başarı, Uyarılım, Özyönelim, Evrenselcilik, İyilikseverlik, Uyma ve Güvenlik değerlerine; 
üçüncü sınıf öğrencilerinin ise, Hazcılık değerine diğer sınıf öğrencilerine oranla daha fazla 
önem verdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca, İkinci sınıf öğrencileri Başarı, Uyarılım, 
İyilikseverlik, Uyma ve Güvenlik değerlerine, birinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine oranla 
daha fazla önem vermişlerdir.  Netice itibariyle, sınıf seviyesi faktörü öğrencilerin değer 
tercihlerinde etkilidir. 

Karaca (2008) tarafından İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin değer yönelimleri ile ilgili 
yapılan çalışmaya göre, birinci sınıf öğrencilerinin Evrenselcilik ve Uyma değerlerini, üçüncü 
sınıf öğrencileri Güç, Başarı, Uyarılım, Özyönelim, İyilikseverlik, Gelenek ve Güvenlik 
değerlerini, dördüncü sınıfların ise Hazcılık değer tipini diğer sınıflara oranla daha fazla 
önemsedikleri anlaşılmaktadır. İlk sınıflarda bulunan öğrencilerin değerlere verdikleri önem 
düzeyleri, Hazcılık değer tipi hariç, son sınıflarda bulunan öğrencilerden daha yüksektir. 
İkinci sınıf öğrencilerinde bütün değerlere verilen önem düzeylerinde bir azalma 
görülmektedir. Ayrıca, dördüncü sınıftaki öğrencilerin Hazcılık değerine birinci sınıf 
öğrencilerinden; ikinci sınıf öğrencilerinin Evrenselcilik değerine üçüncü sınıf 
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öğrencilerinden ve üçüncü sınıf öğrencilerinin Gelenek, Uyma ve Güvenlik değerlerine 
dördüncü sınıf öğrencilerinden daha fazla önem verdiklerini görülmektedir. 

Sesli (2014) tarafından ortaöğretim öğrencilerin değer yönelimleri üzerine yapılan 
araştırmada, sınıf düzeyi açısından değerlerin benimsenme sıralaması dikkat çekicidir. Bu 
sıralamaya göre; 9. sınıf öğrencileri en çok Evrenselcilik, Özyönelim ve Başarı değerlerini, en 
az Güç ve Geleneksellik-Uyma değerlerini benimsemektedirler. 12. sınıf öğrencileri ise en 
çok Özyönelim, Evrenselcilik ve Güvenlik değerlerini, en az ise Güç ve Geleneksellik-Uyma 
değerlerini benimsemektedirler.  

Schwartz'ın Değer Yönelimleri Ölçeği kullanılarak Türkiye'de eğitim gören 
öğrenciler üzerine yapılmış çeşitli araştırmalarda "Sınıf Düzeyi" ile "Değer Yönelimleri" 
arasındaki ilişki analiz edilerek, elde edilen bulgular yukarıda paylaşılmıştır. Elde edilen 
bulgular incelendiğinde, Üniversite öğrencilerinin öğrenin gördükleri ilk yıllarda ağırlıklı 
olarak Uyma değer tipine, son sınıflarda ise Güç, Başarı ve Hazcılık değer tiplerine 
yöneldikleri görülmektedir.  

Orta öğretim öğrencilerinin ise, öğrenim gördükleri ilk sınıflarda Gelenek ve Başarı 
değer tiplerine yönelirken, son sınıflara doğru Güç ve Güvenlik değer tiplerine yöneldikleri 
görülmektedir.  

Sosyo-Ekonomik Düzey ve Değer Yönelimleri: Schwartz'ın "Değer Yönelimleri 
Ölçeği" kullanılarak, öğrencilerin değer yönelimlerinin "Sosyo-Ekonomik Düzey" 
değişkenine göre nasıl bir farklılık gösterdiğini inceleyen çalışmalar, yayınlandıkları yıllar 
dikkate alınarak sırasıyla aşağıda verilmiştir.   

Mehmedoğlu'nun (2006) İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin değer yönelimleri ile ilgili 
yapmış olduğu çalışmada, sosyo-ekonomik bakımdan alt düzeyde bulunan ailelere mensup 
öğrencilerin her bir değere verdikleri önem düzeylerinin ortalamaları, üst ve orta düzey 
ailelere mensup öğrencilere göre daha düşüktür. Ailelerinin sosyo-ekonomik düzeyi orta olan 
öğrencilerin evrenselcilik, iyilikseverlik ve gelenek değerlerini, üst olan öğrencilerin güç, 
başarı, uyarılım, uyma ve güvenlik değerlerini diğer gruplara göre daha fazla önemsedikleri; 
üst ve orta grupların hazcılık ve özyönelim değerlerini ise aynı düzeyde önemsedikleri 
anlaşılmaktadır. Scheffe testi sonuçlarına göre, üst ve orta sosyo-ekonomik gruptaki 
öğrencilerin güç değerlerini; üst gruptaki öğrencilerin uyarılım değerlerini ve orta gruptaki 
öğrencilerin evrenselcilik değerlerini alt sosyo-ekonomik gruptaki öğrencilerden daha önemli 
gördükleri anlaşılmaktadır. 

Sarıcı Bulut (2012) tarafından Gazi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin değer yönelimleri 
üzerine yaptığı araştırmada öğrencilerin sosyoekonomik düzeylerine göre değer eğilimleri 
incelenmiş, evrenselcilik ve geleneksellik alt ölçeklerinde farklılık olduğu; alt sosyoekonomik 
düzeye mensup öğrencilerin evrenselcilik ve geleneksellik eğilimlerinin orta sosyoekonomik 
düzeye mensup öğrencilerin evrenselcilik ve gelenekselcilik eğilimlerinden daha yüksek 
olduğu görülmüştür. 

Polat ve Çalışkan (2013) tarafından ortaokul öğrencilerinin değer yönelimleri ile 
ilgili yapılan araştırma sonucuna göre ortaokul öğrencilerinin sosyo ekonomik düzeyleri ile 
değer yönelimleri arasında evrensellik, güç, geleneksellik ve uyarılım boyutlarında anlamlı bir 
farklılaşma gözlenmiştir. Sonuca göre güç boyutunda gelir durumu 10000 TL ve üstü olan 
öğrencilerin puan ortalamasının, gelir durumu 0-2000 TL olan öğrencilerden anlamlı bir 
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şekilde yüksek olduğu görülmektedir. Gelir durumu 2001-5000 TL arasında olan öğrencilerin 
gelir durumu 5001-10000 TL arasında değişen öğrencilere göre daha geleneksel olduğu 
görülmektedir. Uyarılım boyutunda ise gelir durumu 10000 TL ve üstü olan öğrencilerin puan 
ortalamasının gelir durumu 5001-10000 TL olan öğrencilere kıyasla anlamlı bir şekilde daha 
yüksek olduğu görülmektedir. 

Acar, Akar ve Baykara Acar (2014) tarafından sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin 
değer yönelimleri üzerine yapılan araştırma sonucunda, kendisini ortanın üstü gelir grubunda 
ifade eden öğrencilerin ortalama haz puanları, düşük, ortanın altı ve orta gelir grubunda ifade 
eden öğrencilerin ortalama haz puanlarından anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur. 

Kızılgeçit, Acuner ve Toklu (2015) tarafından İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin değer 
yönelimleri üzerine yapılan araştırmada, Gruplar arasında anlamlı bir farklılık olmamakla 
birlikte, Sosyo- ekonomik bakımdan 1.000 TL ve altı seviyede olan ailelere mensup 
öğrenciler Uyarılım değer tipine diğer gelir seviyelerinden daha fazla önem yüklemektedirler. 
Ailelerinin sosyo-ekonomik düzeyi 1.000-2.000 TL arasında olan öğrenciler Başarı, 
Özyönelim, Evrenselcilik ve Gelenek değerlerine daha fazla önem verirken; 4.000 TL ve 
üzeri seviyede olan öğrenciler ise, Güç, Hazcılık, İyilikseverlik, Uyma ve Güvenlik 
değerlerine daha fazla önem yüklemektedirler. Ailelerinin sosyo-ekonomik düzeyi 2.000-
4.000 TL arası olan öğrenciler ise en fazla İyilikseverlik değer tipine önem yüklemektedirler. 

Yağcı'nın (2006) ortaöğretim öğrencilerinin değer yönelimleri ile ilgili yaptığı 
çalışma sonucunda, Ailelerinin sosyo-ekonomik düzeyi iyi olan öğrenciler Evrenselcilik, 
İyilikseverlik ve Uyma değerlerine; orta olan öğrenciler Güç, Başarı, Hazcılık, Uyarılım, 
Özyönelim ve Güvenlik değerlerine;  düşük olanlar ise sadece Gelenek değerine diğerlerinden 
daha fazla değer vermişlerdir.  Buna göre, sosyo-ekonomik açıdan orta ailelere mensup 
öğrencilerin değerlerin çoğuna verdikleri önem düzeyi ortalaması, üst ve düşük seviyeye 
mensup öğrencilerin değer ortalamalarından daha yüksektir. Scheffe testi sonuçlarına göre ise; 
Güç değerine, sosyo-ekonomik seviyesi orta olan ailelerin çocuklarının sosyo-ekonomik 
seviyesi düşük olan ailelerin çocuklarından; Uyarılım değerine, sosyo-ekonomik seviyesi iyi 
ve orta olanların düşük olanlardan; Özyönelim değerine ise, sosyo-ekonomik seviyesi orta 
olanların düşük olanlardan daha fazla önem verdikleri ortaya çıkmıştır. 

Karaca (2008) tarafından İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin değer yönelimleri ile ilgili 
yapılan çalışmaya göre anlamlı bir farklılık olmamakla birlikte, ailelerinin sosyo-ekonomik 
düzeyi iyi olan öğrencilerin Güç, Hazcılık, Uyarılım ve Özyönelim değerlerine daha fazla 
önem verdikleri görülmüştür. Ayrıca ailelerinin sosyo-ekonomik düzeyi orta olan öğrencilerin 
ise Başarı, Evrenselcilik, İyilikseverlik, Gelenek, Uyma ve Güvenlik değerlerine daha fazla 
önem verdikleri tespit edilmiştir.  

Ateş Bozdoğan (2013) tarafından Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin değer 
yönelimleri üzerine yapılan araştırmaya göre, aile geliri 2391-3260 TL olan öğrencilerin 
özyönelim değeri ile ilgili görüşlerinin aile aylık geliri 1521-2390 TL olan öğrencilere göre 
daha olumlu olduğu görülmüştür. 

Sesli (2014) tarafından ortaöğretim öğrencilerin değer yönelimleri üzerine yapılan 
araştırmada aile aylık gelir düzeyine göre değer yönelimleri arasında anlamlı bir fark 
bulunamamıştır. Buna karşın, aile aylık gelir düzeyi düşük olan öğrencilerin en çok 
Evrenselcilik, Özyönelim ve Güvenlik en az ise Başarı ve Güç değerlerini benimsedikleri 
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görülmüştür. Orta gelir düzeyi grubundaki öğrenciler ise en çok Özyönelim, Evrenselcilik ve 
Uyarılım en az ise Geleneksellik-Uyma ve Güç değerlerine yönelmektedirler. Son olarak 
yüksek gelir grubundaki öğrencilerin ise Evrenselcilik, Özyönelim; Başarı ve Hazcılık 
değerlerini en az ise Geleneksellik-Uyma ve Güç değerlerini benimsedikleri görülmüştür.  

Göldağ (2015) tarafından ortaöğretim kurumlarında okul kültürü yoluyla değerler 
eğitimi konusunda yapılan araştırmaya göre, Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan öğrencilerin 
başarı değeri puanları, orta olan öğrencilere göre daha yüksektir. Bu bulgu, sosyo-ekonomik 
düzeyi düşük olan öğrencilerin başarı değerine, orta olan öğrencilere göre daha fazla önem 
verdikleri şeklinde yorumlanabilir. Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan öğrencilerin 
evrenselcilik değeri puanları, orta olan öğrencilere göre daha yüksektir. Bu bulgu, sosyo-
ekonomik düzeyi düşük olan öğrencilerin evrenselcilik değerine, orta olan öğrencilere göre 
daha fazla önem verdikleri şeklinde yorumlanabilir. Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan 
öğrencilerin yardımseverlik değeri puanları, orta olan öğrencilere göre daha yüksektir. Bu 
bulgu, sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan öğrencilerin yardımseverlik değerine, orta olan 
öğrencilere göre daha fazla önem verdikleri şeklinde yorumlanabilir. Sosyo-ekonomik düzeyi 
düşük olan öğrencilerin evrenselcilik değeri puanları, orta olan öğrencilere göre daha 
yüksektir. Bu bulgu, sosyo ekonomik düzeyi düşük olan öğrencilerin geleneksellik değerine, 
orta olan öğrencilere göre daha fazla önem verdikleri şeklinde yorumlanabilir. Sosyo-
ekonomik düzeyi düşük olan öğrencilerin uyma değeri puanları, orta olan öğrencilere göre 
daha yüksektir. Bu bulgu, sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan öğrencilerin uyma değerine, 
orta olan öğrencilere göre daha fazla önem verdikleri şeklinde yorumlanabilir. Sosyo-
ekonomik düzeyi düşük olan öğrencilerin güvenlik değeri puanları, orta olan öğrencilere göre 
daha yüksektir. Bu bulgu, sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan öğrencilerin güvenlik değerine, 
orta olan öğrencilere göre daha fazla önem verdikleri şeklinde yorumlanabilir. 

Schwartz'ın Değer Yönelimleri Ölçeği kullanılarak Türkiye'de eğitim gören 
öğrenciler üzerine yapılmış çeşitli araştırmalarda "Sosyo-Ekonomik Düzey" ile "Değer 
Yönelimleri" arasındaki ilişki analiz edilerek, elde edilen bulgular yukarıda paylaşılmıştır. 
Elde edilen bulgular incelendiğinde, sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan üniversite 
öğrencilerinin genel olarak Evrenselcilik ve Gelenek değer tiplerine, sosyo-ekonomik düzeyi 
daha yüksek olan üniversite öğrencilerinin ise Güç, Hazcılık ve Uyarılım değer tiplerine 
yöneldikleri görülmektedir. 

Ayrıca sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan Ortaöğretim öğrencilerinin de 
Evrenselcili, Gelenek ve Başarı değer tiplerine, sosyo-ekonomik düzeyi daha yüksek olan 
Ortaöğretim öğrencilerinin ise İyilikseverlik, Özyönelim ve Hazcılık değer tiplerine 
yöneldikleri görülmektedir. 

 
SONUÇ VE ÖNERİLER: 
Bu çalışma sırasında yukarıda yer alan 18 makale 7 Yüksek Lisans tezi ve 1 Doktora 

Tezi olmak üzere toplam 26 esere ulaşılmıştır. Bu da Schwartz'ın Değer Yönelimleri ölçeği 
kullanılarak Türkiye'deki öğrenciler üzerine yeterli olmamakla birlikte genel bir 
değerlendirme yapılabilecek kadar çalışmanın yapıldığını göstermektedir.  

Sonuç olarak bu çalışmada, Schwartz'ın "Değer Yönelimleri" Ölçeği" kullanılarak 
Türkiye'deki öğrencilerin değer yönelimleri üzerine yapılan çalışmalar bir araya toplanarak 
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genel bir değerlendirme yapılmış ve öğrencilerin değer yönelimleri ile "Cinsiyet", "Öğrenim 
Türü", "Sınıf Düzeyi" ve "Sosyo-Ekonomik Düzey" gibi demografik özellikler arasında nasıl 
bir ilişkinin olduğu analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, bahsedilen demografik 
özelliklerin öğrencilerin değer yönelimlerini etkilediği görülmüştür. Demografik özelliklere 
bağlı olarak elde edilen sonuçlar şunlardır:  

1. Öğrencilerin cinsiyetleri ile değer yönelimleri arasında önemli bir ilişki 
görülmüştür. Örneğin; kız öğrencilerin en çok Evrenselcilik, İyilikseverlik ve 
Güvenlik değer tiplerine yönelmelerine karşın, erkek öğrencilerin daha çok Hazcılık, 
Uyarılım ve Güç değer tiplerine yöneldikleri görülmektedir. 
2. Öğrencilerin öğrenim türleri ile değer yönelimleri arasında önemli bir ilişki 
görülmüştür. Örneğin; üniversitelerin İlahiyat Lisans bölümlerinde öğrenim gören 
öğrencilerin Başarı ve Uyma değer tiplerine; DKAB Öğretmenliği bölümü 
öğrencilerinin ise Evrenselcilik ve Özyönelim değer tiplerine daha fazla önem 
verdikleri görülmüştür. Fen ve Teknoloji Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin Güç ve 
Başarı değer tiplerine, Felsefe Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin, Başarı ve 
İyilikseverlik değer tiplerine ve İngilizce Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin ise 
Hazcılık değer tipine daha çok önem verdikleri görülmektedir.   
Ayrıca İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin en çok İyilikseverlik değer tipine, Fen Lisesi 
Öğrencilerinin Özyönelim değer tipine, Anadolu Lisesi öğrencilerinin Evrenselcilik 
değer tipine ve Düz Lise öğrencilerinin ise Güvenlik değer tipine yöneldikleri 
görülmektedir. 
3. Öğrencilerin sınıf düzeyleri ile değer yönelimleri arasında önemli bir ilişki 
görülmüştür. Örneğin; üniversite öğrencilerinin öğrenin gördükleri ilk yıllarda ağırlıklı 
olarak Uyma değer tipine, son sınıflarda ise Güç, Başarı ve Hazcılık değer tiplerine 
yöneldikleri görülmektedir. Ayrıca, orta öğretim öğrencilerinin de, öğrenim gördükleri 
ilk sınıflarda Gelenek ve Başarı değer tiplerine yönelirken, son sınıflara doğru Güç ve 
Güvenlik değer tiplerine yöneldikleri görülmektedir. 
4. Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik düzeyleri ile değer yönelimleri arasında önemli 
bir ilişki görülmüştür. Örneğin; sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan üniversite 
öğrencilerinin genel olarak Evrenselcilik ve Gelenek değer tiplerine, sosyo-ekonomik 
düzeyi daha yüksek olan üniversite öğrencilerinin ise Güç, Hazcılık ve Uyarılım değer 
tiplerine yöneldikleri görülmektedir. Ayrıca sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan 
Ortaöğretim öğrencilerinin de Evrenselcili, Gelenek ve Başarı değer tiplerine, sosyo-
ekonomik düzeyi daha yüksek olan Ortaöğretim öğrencilerinin ise İyilikseverlik, 
Özyönelim ve Hazcılık değer tiplerine yöneldikleri görülmektedir. 
 
Öneriler: 
Araştırmada elde edilen sonuçlara dayalı olarak aşağıdaki öneriler getirilebilir: 
 
1. Türkiye'de Schwartz'ın "Değer Yönelimleri Ölçeği" kullanılarak daha fazla 
çalışmalar yapılabilir. 
2. Bu araştırmada, Schwartz'ın "Değer Yönelimleri Ölçeği" kullanılarak 
öğrencilerin değer yönelimleri üzerine yapılan çalışmalar incelenmiştir. Değer 
yönelimleri ile ilgili başka ölçeklerle yapılan çalışmalar da incelenebilir ve 
karşılaştırmalar yapılabilir.  
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3. Üniversitelerde ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı diğer okullarda öğrencilerin 
değer yönelimleri ile ilgili çalışmalar sıklıkla yapılmalı ve değerlerin önemi 
konusunda öğrenciler bilinçlendirilmelidir. 
4. Okullarda değerler eğitimi ile ilgili çalışmalar yapılırken, öğrencilerin 
cinsiyetleri, öğrenim türleri, sınıf düzeyleri ve sosyo-ekonomik durumları dikkate 
alınmalıdır. 
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SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK ÇOCUKLARIN İNTERNET KULLANIMI 
HAKKINDAKİ VELİ GÖRÜŞLERİ (ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ) 

 
Zeynep TAŞYÜREK  Meral METİN GÖKSU 

  
Öz 

Bu araştırmayla ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersine yönelik internet kullanma durumları 
veli penceresinden tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Verileri 
toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.  

Araştırmanın çalışma evrenini Erzurum ili Palandöken, Yakutiye, Aziziye ilçelerinde 6. ve 7. Sınıfta çocuğu olan 
50 veli oluşturmaktadır. Çalışma evrenini oluşturan veliler, ölçüt örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Araştırmada 
elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. 

Yapılan görüşme sonucunda velilerin, % 84’ü çocuklarının interneti kullanma süresi ile ilgili önlem aldıklarını 
belirtmişlerdir. İnterneti kullanma süresi ile ilgili önlem alan velilerin büyük bir kısmının standart kuralları 
olduğu görülmüştür. Veli görüşmelerinde, internet kullanımının Sosyal Bilgiler dersine yönelik, kalıcı öğrenme 
sağlaması, görsellik ve video yoluyla öğrenme imkânı sağlaması, bilgiye daha hızlı ulaşımı sağlaması, fikir 
sahibi olma imkânı sağlaması ve güncel veri sağlaması gibi faydaları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, İnternet, Öğrenci, Veli  

 

PARENT VIEWS  ABOUT CHILDREN’ s INTERNET USAGE AIMED AT SOCIAL STUDIES ( 
EXAMPLE of ERZURUM) 

 

Abstract 

With this study, secondary school 6. and 7.  grade students’ internet usage situations aimed at social sciences is 
tried to be  determined from the point of parents. In the study, qualitative research approach has been adopted. 
Semi-structured interview form developed by the researcher has been used to collect datas.     

Target population of the study  is consisted of  50 parents whose children are in 6. and 7. grade in Palandöken, 
Yakutiye and Aziziye districts of Erzurum.   Parents in target population were determined via criterion sampling. 
Datas determined in the study were analyzed with content analyze.   

 As a result of the interview, 84% of parents indicated that they take precaution for their children’s internet usage 
time. It has been observed that   most of the parents who take precaution for internet using time have standard 
rules.  In the parents’ meetings, it has been concluded that internet usage has benefits for Social sciences such as 
providing permanent knowledge, providing learning opportunity with visuality and video,   providing quicker 
access to knowledge, providing opportunity to have idea and providing contemporary data. 

Keywords: Social Sciences, Internet, Student, Parent  

 
Giriş  

Teknolojik gelişmeler toplumsal yaşamın her alanında değişmelere sebep olmaktadır. 
Bu değişmeler her alanda olduğu gibi eğitim kurumlarının yapı ve işlevlerini de etkilemiştir. 
Tüm dünyada etkili olan endüstri, ekonomi ve iletişim gibi birçok toplumsal sistem eğitim 
kurumlarının teknolojiyi kullanabilen bireyler yetiştirmesini beklemektedir (Akpınar, 
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2003,80). Bu nedenle bilgiye ulaşmak, kalıcı öğrenmeyi sağlamak, eğitim maliyetini en aza 
indirmek, teknolojik gelişmelere ayak uydurmak ve öğrencilere teknoloji kullanma 
becerilerini kazandırmak için öğretim teknolojileri aktif bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır 
(Çalışkan ve Karadağ, 2007:11). Teknolojinin eğitimde kullanılmasıyla, öğrenme-öğretme 
süreci daha etkili bir hale gelmiştir. Ayrıca eğitimin kalitesini artırması bakımından da 
önemlidir. 

 Türkiye'de 2005 yılından itibaren uygulanmaya başlanılan yapılandırıcı yaklaşıma 
göre bilgi teknolojilerini kullanma ilköğretim programlarında belirlenen ortak becerilerden 
birisidir. Teknoloji ve tasarım, fen bilimleri, bilişim teknolojileri ve yazılım gibi derslerde 
doğrudan programın temel içeriklerinden biriside bilgi teknolojilerini kullanma becerisidir.  
(Ünal, Özmen ve Er, 2013: 743). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programı'nda ise 
"Yönergeden yararlanarak bilgisayarı kullanma, farklı kaynaklardan toplanmış bilgiyi 
kaydetme, biçimlendirme, tekrar kullanma, biçimlendirdiği bilgiyi bilgisayar ortamında 
sunma, metin, grafik, renk ve ses efektleri kullanarak çoklu ortamda rapor hazırlama, telefon 
ve televizyon ağlarını kullanarak bilgiye ulaşma yeteneği kazanma, günlük hayatta 
ulaşabildiği teknolojik ürünleri amacına uygun olarak kullanma." (MEB, 2005) becerisi olarak 
yer almaktadır. Bu şekilde sosyal bilgiler dersinde teknolojinin kullanılması, öğrencilerin 
aradığı bilgiye hızlı bir şekilde ulaşarak konuya odaklanmalarını ve konuyu kolay bir şekilde 
öğrenerek öğrencinin öğrenme sürecinde aktif rol oynamasını sağlar (Picard, 2009:11).    

 Öğrencilerin teknolojiyi etkili şekilde kullanmalarında internet ayrı bir yer 
tutmaktadır. Çünkü internet öğrenme, araştırma, iletişim, eğitim ve daha birçok alanda 
kullanılmaktadır. İnternetin her sistemi etkilediği gibi eğitim sistemini de çok yönlü olarak 
etkilemiştir. Bu nedenle iletişimin hızını artırması, eğitim hizmetini yaygınlaştırması, eğitim 
kalitesini yükseltmesi, esneklik sağlayarak etkileşimi artırması gibi pek çok yönden eğitim 
sistemini etkilemiştir (Alkan, Deryakulu ve Şimşek, 1995). Bunlara ilave olarak İnternet, 
eğitimde yer ve zaman kavramlarını da değiştirerek eğitimi okula dayalı olmaktan çıkararak 
okul dışına taşımıştır. Bu şekilde evlerde internet kullanılmasıyla birlikte evlerde birer 
öğrenme ortamına dönüştürülmüştür (Ersoy, Yaşar, 2003: 1). 

 Günümüzde internet aileler, öğrenciler ve öğretmenler için önemli bir bilgi kaynağı 
haline geldiği için birçok aile çocukları için evine internet aboneliği almaktadır. Çocukların 
evlerinde internet ağı olmasıyla kolay bir şekilde internete bağlanarak çalışma 
yapabilmektedirler. Ancak ev ortamındaki bilgisayar ya da interneti eğitim amaçlı kullanması 
büyük oranda aile desteğine de bağlıdır. Çünkü aileler, çocuklarının internetin olumlu 
özelliklerine odaklanmalarını ve çocuklar için doğru ve etkili bir internet kullanım kültürünün 
yaratılmasını istemektedir (Ersoy, Yaşar, 2003: 1-2). 

 Bu sebeple tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de internet kullanımı gün geçtikçe 
artış göstermektedir. Türkiye’de çocukların interneti hangi amaçla kullandıklarına dair 
velilerde bir takım düşünceler ortaya çıkmıştır. Bizim bu çalışmamızda ortaokul 6. ve 7. 
Sınıfta sosyal bilgiler dersine yönelik velilerin, çocuklarının interneti hangi durumlarda 
kullandıkları ile ilgili görüşlerini tespit etmeye çalışacağız. 
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Araştırmanın Amacı 
 Bu araştırmada, Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin, Sosyal Bilgiler dersine yönelik 
internet kullanma durumlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada öğrencilerin derse 
yönelik internetten nasıl faydalandıkları, alınan tedbirler veli penceresinden ele alınmıştır. Bu 
amaç doğrultusunda da aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.  

1. Velilerin, çocuklarının interneti kullanma süresi ile ilgili aldıkları önlemler hakkındaki 
görüşleri nelerdir? 

2. Velilerin, çocuklarının Sosyal Bilgiler dersiyle ilgili ödev hazırlarken kütüphane ya da 
internetten hangisini tercih etmeleri ile ilgili görüşleri nelerdir? 

3. Velilerin, İnternet kullanımının çocuklarının Sosyal Bilgiler dersine fayda sağlaması 
ile ilgili veli görüşleri nelerdir? 

4. Velilerin, çocuklarının Sosyal Bilgiler dersiyle ilgili ödevlerine yardım ederken 
internetten nasıl faydalandıkları ile ilgili görüşleri nelerdir? 
 
Yöntem 
Araştırmanın Modeli 
Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Nitel araştırma “ Araştırma 

katılımcılarının sosyal ve fiziksel koşulları öğrenerek sosyal dünyayı anlayarak yorumlayan 
ve detaylı olması koşuluyla yön veren amaçları, özellikle gelişimsel ve etkileşimli olan 
araştırma katılımcıları ve araştırmacı arasında yakın bağı gerektiren veri toplama metotlarını, 
ölçeği küçük olan ve amaca yönelik temel önemli kriterlerin seçildiği örnekleri, gelişen 
kavramlara ve fikirlere açık olan ve detaylı tanım ve sınıflamaları sağlayabilen analizleri 
içermektedir” şeklinde ifade edilebilir (Moriarty, 2011: 2-3). Araştırmada nitel araştırma 
desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. 

Durum çalışması nitel araştırmada çok yaygın olarak kullanılan yaklaşımdır. Durum 
çalışmasının en temel özelliği bir ya da birkaç durumun derinliğine araştırılmasıdır. Yani bir 
duruma ilişkin etkenler (ortam, bireyler, olaylar, süreçler, vb.) bütüncül bir yaklaşımla 
araştırılır ve ilgili durumu nasıl etkilediği ve ilgili durumdan nasıl etkilendikleri üzerine 
odaklanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 77). 

Araştırmanın Çalışma Evreni 
Araştırmanın çalışma evrenini Erzurum ili Palandöken, Yakutiye, Aziziye ilçelerinde 

6. ve 7. Sınıfta çocuğu olan 50 veli oluşturmaktadır. Çalışma evrenini oluşturan veliler, ölçüt 
örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Örneklem ölçütü, velilerin evlerinde internet bağlantısı 
olması ve velilerin internet kullanabilmesidir. 

Araştırmanın Veri Toplama Aracı 
Araştırmada veri toplamak için görüşme metodundan yararlanılmıştır. Ortaokul 6. ve 

7. sınıfta öğrencisi olan 50 veli ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde kullanılmak için yarı 
yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler “hem sabit 
seçenekli cevaplamayı hem de ilgili alanda derinlemesine gidebilmeyi birleştirir.  Analizlerin 
kolaylığı, görüşülene kendini ifade etme imkânı, gerektiğinde derinlemesine bilgi sağlama 
gibi avantajları vardır” (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2013: 163). 

Görüşme soruları hazırlanırken uzman görüşünden faydalanılmıştır. Velilerle yapılan 
görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme formundan yararlanılmıştır. Yapılan görüşmeler 
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velilerden izin alındıktan sonra ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir. Görüşmelerin yapılma 
sürecinde velilerden randevu alınmıştır. Görüşmeye başlamadan önce çalışmanın içeriğinden 
bahsedilerek görüşmecilerin bilgilendirilmesi sağlanmış ve ses kayıt cihazının kullanımı için 
izin alınmıştır. Görüşme esnasında araştırmacı yönlendirmeden kaçınmıştır. Ancak daha 
detaylı bilgi almak için “neden, niçin, örnek verebilir misiniz” gibi sözcükler kullanılmıştır. 
Görüşmeyi kabul eden gönüllü 6. ve 7. sınıfta öğrencisi olan veliler ile araştırmacının daha 
sonra iletişime geçmesi için kişilerin iletişim bilgileri alınmıştır. Görüşmeler 2014-2015 
eğitim-öğretim yılı içinde yapılmıştır.  

 
Verilerin Analizi 
Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. İçerik analizinde 

temelde yapılan işlem, birbirlerine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde 
bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek 
yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 227). 

Veriler araştırmacı tarafından incelendikten sonra kategoriler ve kodlar 
oluşturulmuştur. Verilerin sunumunda veli görüşlerinden aynen alıntılar yapılarak 
faydalanılmıştır.  Alıntılarda velilerin gerçek ismi yerine verilen kodlar kullanılmıştır. 
Görüşme yapılan velilerin kimlikleri gizli tutulmuştur. Yapılan görüşmelerde kodlamalar V-1, 
V-2, V-3… şeklinde yapılmıştır. Velilere kodların verilmesinde herhangi bir özellik (hizmet 
yılı, yaş, branş vb. ) gözetilmemiş, görüşme sırasına göre kodlamalar yapılmıştır. Velilerin 
yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan bazı sorularla ilgili birden fazla görüş 
belirtmelerinden dolayı, hazırlanan tablolarda frekans ve yüzde değerlerinin bazıları veli 
sayısını değil, o soruyla ilgili veli görüşlerinin sayısını ifade etmektedir. 

 
Bulgular 

 Velilerin, Çocuklarının İnterneti Kullanma Süresi İle İlgili Aldıkları Önlemler 
Hakkındaki Görüşleri 

Velilerin, 42’si (% 84) çocuklarının interneti kullanma süresi ile ilgili önlem aldıkları 
belirtirken, 8’i (% 16) ise herhangi bir önlem almadıklarını ifade etmişlerdir. Önlem 
aldıklarını belirten velilerin görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

Tablo 1 

Velilerin, Çocuklarının İnterneti Kullanma Süresi İle İlgili Aldıkları Önlemler Hakkındaki 
Görüşleri 

Görüşler f % 
Belli bir süre internette kalmasına izin verme 23 40 
Araştırma konusuna göre sınırlama getirme 12 21 
İnternette fazla kaldığı zaman internetin başından kaldırma 8 14 
Belli bir süreden sonra interneti kapatma 5 9 
Fazla internette kaldığında uyarma 3 5 
Sadece hafta sonu oyun oynamasına izin verme 3 5 
Haftada bir kez oyun oynamasına izin verme 2 3 
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Günün belli saatlerinde izin verme 2 3 
Toplam  58 100 

 
Yapılan araştırmada, interneti kullanma süresi ile ilgili önlem alan velilerin büyük bir 

kısmının standart kuralları olduğu görülmüştür. Velilerin büyük bir kısmı, belli bir süre 
internette kalma süresini 15-60 dk. arasında sınırladıklarını ifade etmişlerdir. Bazı veliler ise 
interneti kullanma süresi ile ilgili haftalık kuralları olduğunu dile getirmişlerdir. Önlem alan 
velilerin görüşlerinden bazıları aşağıda sunulmuştur. 

 “İnternette 15 dakika içerisinde ödevlerine bakmasını söylüyorum. Bir yere giderken 
de belli bir dakika veriyorum. Geri geldiğimde interneti kapatıyorum. Verilen süre içerisinde 
ödevlerini yapmasını istiyorum. Babası da takip ediyor. Eğer internetin başında fazla 
kalıyorsa bana söylüyor. Ben de verilen süre dâhilinde internetin başından kaldırıyorum.” 
(V-1) 
 “Bugün 30 dakika internette kalabilirsin diye sınırlama getiriyoruz. Çocuğun dış 
görünüşüne bakıyoruz. Eğer internet başında kalması çocuğu olumsuz etkiliyor ise hemen 
internetin başından kaldırıyoruz. Çocuğun durumu kötü ise 30 dakikada beklemiyoruz. İtiraz 
etse de bırakılacak dediğimizde internetin başından kalkıyor. Bizim için sağlığı daha önemli. 
Annesi sıkı tutuyor.” (V-3) 
 “İnternette kalma süresini yapacağı ödevin konusuna göre sınırlıyoruz. Ödevin 
konusuna göre bir süre belirliyoruz. Bir ya da iki saat arası bir süre oluyor. Verilen süre 
içerisinde ödevini yapmasını söylüyoruz. Diğer zamanda beş, altı saat internete girme şansı 
yok.” ( V-18) 
 “Evde internete girme saatli. Okul olduğu dönemlerde ders dışındaki sitelere 
girmelerine izin vermiyorum. Sadece ödev için girmelerine izin veriyorum. Hafta sonları 30 
dakika izinleri var. Bu sürede de oyunlara bakıyor, alış-veriş sitelerine giriyor. İnternetle 
bağı çok yoğun değil.” (V-29) 
 “Ders amaçlı kullandığı zamanlar dersini bitirene kadar kullanabiliyor. Oyun amaçlı 
girdiğinde ise 1 veya 2 saati geçemez. Zaten ona haftanın sadece bir günü müsaade ediyoruz. 
Onun dışında giremiyor.” (V-43) 
 “Çocuklar internet çağında doğdu. Bu çocuklara interneti yasaklayamazsın. Ancak 
zararlarını anlatabilirsin. Önlem konusunda evde sıkıyönetim politikam yoktur. Bazı 
sınırlamalar getiriyorum. Çocuklarla konuştum. İnterneti kaldırmayacağımı söyledim. Ancak 
hafta içi ders haricinde internete girmek yok. Hafta sonu serbest. Çocukların kendilerini 
kontrol edebileceklerine inandığım için yaptım. Ancak okuldan gelen oyun başına oturdu. Bir 
de kavga etmeye başladılar. Eşim benden daha dirayetli çıktı. Kasayı çıkarıp komşuya verdi. 
Ama notlarından görüyorum durumun vahametini. Notları düşmeye başlıyor. Eşimin 
yaptığına başta bir şey söylemedim. Sonra yaptığının iyi olduğuna kanaat getirdim. Çünkü 
derslerini düzeltmeye başladılar.” (V-15) 
 “Okula gittiği zamanlarda derslerinden dolayı istediği kadar interneti kullanabiliyor. 
Ancak tatil olduğu zaman biraz da internetin başında fazla durunca kalkması için 
uyarıyorum. Uyarım üzerine internetin başından kalkıyor.” (V-42) 
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Velilerin, Çocuklarının Sosyal Bilgiler Dersiyle İlgili Ödev Hazırlarken 
Kütüphane ya da İnternetten Hangisini Tercih Etmeleri İle İlgili Görüşleri 

Görüşme yapılan 50 veliye, çocuklarının Sosyal Bilgiler dersiyle ilgili ödev 
hazırlarken kütüphane ya da internetten hangisini tercih etmeleri gerektiği sorulmuş ve elde 
edilen bulgular aşağıda verilmiştir. 

Tablo 2 

Velilerin, Çocuklarının Sosyal Bilgiler Dersiyle İlgili Ödev Hazırlarken Kütüphane ya da 
İnternetten Hangisini Tercih Etme Durumu 

Görüşler f % 

Kütüphaneden araştırma yapmalı 21 42 

Her ikisinde de araştırma yapmalı 16 32 

İnternetten araştırma yapmalı 12 24 

Her ikisinde de araştırma yapmamalı 1 2 

Toplam  50 100 

 

Tablo 2’den de anlaşılacağı üzere, velilerin % 42’si çocuklarının Sosyal Bilgiler 
dersiyle ilgili ödevlerini kütüphaneden araştırmalarını isterken, % 32’si hem kütüphaneden 
hem de internetten araştırmaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Yapılan araştırmada velilerin % 
24’ü çocuklarının Sosyal Bilgilerle ilgili ödevlerinde internetten araştırmalarını 
söylemişlerdir. Velilerin % 2’si ise, her ikisinde de araştırma yapmamalarını ifade etmişlerdir. 
Bu görüşte olan veli düşüncesini “Ben çocuğun ne internetteki kalıplaşmış bilgilerden ne de 
kütüphanedeki ders kitaplarındaki kalıplaşmış bilgilerden araştırmasını istemiyorum. Çevreye 
dönük bir ödev hazırlamasını, üretken olması istiyorum. Sosyal Bilgilerdeki konular günlük 
hayata aktarılmaya müsait. Günlük hayattan araştırarak öğrenmesini, o şekilde projelerini 
yapmasını istiyorum. Kitaptan birebir bir şeyleri yazmak değil ya da internetten en çok 
tıklanan yerin gelip oradaki ilk sayfayı alıp yapması değil. Sosyal bilgilerin projeye dayalı 
ilerletilmesini istiyorum. Açıkçası ilkokulların kütüphanesine, kaynaklarına çok 
güvenmiyorum.” Şeklinde belirtmiştir. (V-46) 

Velilerin, çocuklarının sosyal bilgiler dersiyle ilgili ödev hazırlarken kütüphane ya da 
internetten araştırmalarını istemelerinin nedenleri aşağıda verilmiştir. 

Tablo 2.1 

Velilerin, Çocuklarının Kütüphaneden Araştırma Yapmalarını İstemelerinin Nedenleri İle 
İlgili Görüşleri    

Görüşler f % 
Bilgilerin daha kalıcı olması 14 21 
Araştırmacı yönünü geliştirmesi 9 14 
Kitaplardan araştırma yaparken dikkatini çeken diğer konuları 
da öğrenmesi 

8 12 
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Kelime hazinesini ve bilgisini arttırması 7 10 
Somut bir şekilde bilgiye ulaşmasını sağlaması 6 9 
Okuma alışkanlığı kazandırması ve okuma hızını arttırması 5 7 
Kitapların daha doğru bilgi vermesi 4 6 
Ortam açısından güvenli olması 4 6 
Grup çalışması sağlaması 3 4 
Bilgiyi daha çabuk kavramasına neden olması 2 3 
Sözlük kullanma imkânı sağlaması 1 2 
Farklı metotlar kullanmayı öğrenmesi 1 2 
Belli bir çevre edinmesi 1 2 
Motivasyon sağlaması 1 2 
Toplam  66 100 

 
Tablo 2.1’den de görüldüğü gibi veliler, çocuklarının kütüphaneden araştırma 

yapmalarını en çok kalıcı bilgi sağladığı için istediklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca velilerin 
araştırmacı yönünü geliştirmesi, kitaplardan araştırma yaparken dikkatini çeken diğer konuları 
da öğrenmesi, kelime hazinesini ve bilgisini arttırması, somut bir şekilde bilgiye ulaşmasını 
sağlaması gibi nedenlerden dolayı da çocuklarının kütüphanede araştırma yapmalarını 
istedikleri görülmüştür. Velilerin görüşlerinden bazıları aşağıda sunulmuştur. 

“Kütüphaneden araştırma yapmalı. Kitap, belge kullanmalı. Çünkü araştırma 
yaparken kitaplara, belgelere dokunsun istiyorum. Kütüphanede araştırma yaparken birden 
fazla kitaptan okuduğu için bilgiler daha kalıcı oluyor. Kitaplardan araştırma yaptığı için 
okuması da ilerliyor.”  (V-1) 
 “Kitaptan faydalanmasını, arayıp bulup yazmasını istiyorum. En azından o konuyu bir 
kez okumuş olur. İnternetten olunca kopyala yapıştır yapıyorlar. O konuyu okuduklarını 
düşünmüyorum. Kütüphane olunca çocuk bir defa okur bir defa da yazar. Hem okurken hem 
de yazarken aklında kalacağı için faydası olur.” (V-10) 
 “Kütüphaneye gitmesini sağlıyorum. Çocuk kütüphanesine, üniversite kütüphanesine 
götürüyorum. Kütüphanedeki bilgi daha kalıcı. Kendisi dokunarak somut bir şekilde bilgiye 
ulaşıyor. Kütüphanede bir konuda birden fazla eserin yazılmış olduğunu görüyor. Orada 
okuyan ve araştıran insanları gördükçe daha fazla motive oluyor.” (V-43) 
 “Kütüphaneden araştırma yapmasını istiyorum. Kelime hazinesi genişler. Kitaplara 
dokunması, kitap, dergi, gazete okuması araştırmacı yönünü geliştirir.” (V-8) 
 “Kütüphane her zaman farklıdır. İnsan kendi için bir şey yaptığını hisseder. Kitap 
okuyarak kendisinin araştırmasını istiyorum. Kütüphane de hiçbir şey öğrenmese nasıl 
araştırma yapılır onu öğrenir. Kendi araştırır. O mutluluğu yaşamasını istiyorum. Kütüphane 
çok büyük bir mutluluk.” (V-21)  
 “Kütüphaneden araştırmasını ve kitapların kokusunu almasını istiyorum. İnternetten 
tıklaması yerine kitap sayfalarını çevirmesini ve kitabı hissetmesini istiyorum. Üstelik 
bilgisayarda aradığı tüm bilgilere bir tuşla ulaşabiliyor. O zaman da pek fazla araştırma 
yapmamış oluyor. Hem de bilgisayarda yapılan araştırmalar insanı hareketsizleştiriyor. 
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Kütüphane de ise çocuk kitapları ararken, sayfaları çevirirken bir çaba sarf ediyor. Hareket 
etmiş oluyor.” (V-32)  
 “Kütüphanede araştırması daha faydalı olur. Çünkü internetten araştırma yaparken 
sadece aradığı konuyu bulur. Fakat kütüphanede kitapları karıştırırken başka konulara da 
ister istemez gözü takılır. Başka konuları da okur ve öğrenir.” (V-39 

“Kitaplardan araştırma yaptığında kendi konusunun dışında herhangi bir konu 
dikkatini çekebilir. Dikkatini çektiği konu hakkında da bilgi sahibi olabilir. Kitaplardaki 
bilgiler daha doğru ve daha güvenilir geliyor.” (V-5) 

 “Kütüphaneden araştırma yapılırsa daha uygundur. Okuma alışkanlığı kazanır. 
Kitaba karşı sevgisi artar. Kütüphanede hiçbir şey yapmasa bir roman alıp okusa o bile 
çocuğa faydalıdır. En azından anlama kabiliyetini geliştirir.” (V-9) 

“Kütüphaneden araştırmasını istiyorum. Kütüphane de görevliler başında duruyor. 
Her şey gözaltında. Kamerayla takip ediliyor. Bütün bunlardan dolayı hem güzel hem de 
daha güvenli.” (V-49) 

“Arkadaş ortamında olması daha sağlıklı olduğu için kütüphanede araştırma 
yapmasını istiyorum. Birbirleriyle fikir alış verişi yapma imkânı buluyorlar.” (V-12)  
Tablo 2.2 

Velilerin Çocuklarının İnternetten Araştırma Yapmalarını İstemelerinin Nedenleri İle İlgili 
Görüşleri    

Görüşler f % 
Bilgiye daha hızlı ulaşımı sağlaması 11 28 
Zaman kaybını önlemesi 7 18 
Bilgiye ulaşımın kolay olması 6 15 
Her bilgiyi bulma imkânı sağlaması  6 15 
Evde olduğundan endişe etmeyi engellemesi 5 13 
Görsellik sağlaması 2 5 

 

        (Tablo 2.2’nin devamı) 

Araştırma yaparken sıkılmayı önlemesi 1 2 
Fikir sahibi olmasını sağlaması 1 2 
Ders başarısını arttırması 1 2 
Toplam  40 100 

 

Tablo 2.2’de görüldüğü gibi, veliler çocuklarının bilgiye daha hızlı ulaşması nedeniyle 
internetten araştırma yapmalarını istediklerini ifade etmişlerdir. Tablodan görsellik sağlaması, 
araştırma yaparken sıkılmayı önlemesi, fikir sahibi olmasını sağlaması, ders başarısını 
arttırması gibi nedenlerin ise daha az veli tarafından söylendiği görülmüştür. Velilerin 
görüşlerinden bazıları aşağıda verilmiştir. 
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 “İnternet bilgiye daha hızlı erişimi sağlar. Bir sözcüğe bakmak istesen A’dan Z’ye 
hemen bulabilirsin. Diğer türlü kitaptan bakmak sayfaları karıştırmak insanı yorar. Ayrıca 
internet kısa sürede A’dan Z’ye kısa sürede sıralama yapar.” (V-13) 

“Erzurum kış memleketi. Çocuk akşam gidip hangi kütüphaneden araştırma yapacak. 
Ancak internet evde. Google arama motoruna yazarak istediği her şeye ulaşabiliyor. 
Öğretmenin verdiği ödevi günü gününe yapabiliyor.” (V-20) 

“İnternet zamandan tasarruf sağlıyor. Kitaplarda bilgi daha kısıtlı. İnternetten daha 
kısa zamanda daha fazla bilgiye ulaşıyor. Bu yönde faydası var.” (V-26) 

 “İnternetten yapmasını istiyorum. Zaman kaybını önler. Bilgiye daha çabuk ve daha 
kolay ulaşır.” (V-47) 

“Evde olduğu için internetten araştırmak daha kolay. En azından yanımızda oluyor. 
Biz çocuğu tek bırakamıyoruz. Kütüphaneye götürüp getirmek problem oluyor. Gideceği 
yerlere birlikte gidip geliyoruz. İnternetten yapınca evde yanımızda oluyor. Diğer türlü bize 
de sıkıntı oluyor. Ödevlerini evde kendi yapıyor ya da birlikte yapıyoruz.” (V-24) 

“Kütüphanenin evle arası uzak. Yaşı küçük olduğu için gidemez yanında birinin 
gitmesi gerekiyor. O da biraz zor. Ama bilgisayardan aradığı şeyleri daha çabuk buluyor. 
Bilgisayar hem daha hızlı hem de kendisi de yapabiliyor.” (V-27) 

“İnternetten yapmasını isterim. Çünkü daha geniş kapsamlı olarak inceleme imkânı 
sağlıyor. Birden fazla site var. Bu sitelerde araştırma yapması kütüphanedeki araştırmadan 
çok daha iyi olur.”(V-30) 

“Evimizde internetimiz ve imkânımız var. İnternetten istediğin kadar detaylı bilgi 
buluyorsun. Kütüphaneden araştırmak çok zaman alıcı. Bir de zaman kötü. Evde olduğu için 
daha güvenli.” (V-50) 

“İnternetten çalıştığında dışarı çıkmadığı için endişe etmiyorum. Her an gözümün 
önünde. Çünkü dışarıda olduğu zaman sürekli takip edemiyorum. Arkadaş çevresinden de 
etkilenebilir. Çoğu zaman oyun oynamaya gidiyorlar. İnternet kafelere gidiyorlar. Bu nedenle 
takip edemiyorum. Bilgisayar olsa ben başında otururum oda araştırmasını yapar.” (V-11) 

“Kütüphaneye zamanımız yok. Götürüp getirecek birileri lazım. Orada da başında 
duracak birisi lazım. Dolayısıyla internet ev içinde olduğu için bize daha kolay geliyor. Evin 
içinde istediğin saat girebiliyorsun. Gecenin on birinde de internete girip araştırma 
yapabiliyorsun. Bu saatte de ödevlerimizi bitirebiliyoruz. Ancak gecenin on birinde 
kütüphaneye gidemeyiz. Bu yönde internetin avantajı var.”(V-23) 

“İnternetten müzik dinleyerek araştırma yapıyor. Bu da araştırma yaparken 
sıkılmasını önlüyor.”(V-5) 

“İnternet kullanımı derslerinde çok faydalı oluyor. Dinlediğimiz yerlerden biz de 
örnekleri alıyoruz. Örnekler üzerinde değişiklik yaparak kullanıyoruz.” (V-36) 
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Velilerin, İnternet Kullanımının Çocuklarının Sosyal Bilgiler Dersine Fayda 
Sağlaması İle İlgili Görüşleri 

Görüşme yapılan 50 veliden 2’si, internet kullanımının çocuklarının Sosyal Bilgiler 
dersine fayda sağladığını düşünmezken,  48 veli ise Sosyal Bilgiler dersine fayda sağladığını 
dile getirmiştir. Faydalı olduğunu söyleyen velilerin görüşleri aşağıda verilmiştir. 

Tablo 3 
Velilerin, İnternet Kullanımının Çocuklarının Sosyal Bilgiler Dersine Fayda Sağlaması İle 
İlgili Görüşleri 

Görüşler f % 
Dersle ilgili bilgi alma imkânı sağlaması 33 23 
Kalıcı öğrenme sağlaması 20 14 
Görsellik sağlaması 17 12 
Video yoluyla öğrenme imkânı sağlaması 17 12 
Bilgiye daha hızlı ulaşımı sağlaması 11 7 
Fikir sahibi olma imkânı sağlaması 6 4 
Soru çözme ve önceki yılın çıkmış sorularına bakma imkânı 
sağlaması 

6 4 

Konuyu tekrar etme imkânı sağlaması 5 3 
Dikkat çekmesini sağlaması 4 3 
Konuları daha derinlemesine araştırma imkânı sağlaması 4 3 
Ufkunu geliştirme imkânı sağlaması 4 3 
Bilgiyi genel hatlarıyla bulma imkânı sağlaması 4 3 
Alternatif sunması 4 3 
Karşılaştırma yapma imkânı sağlaması 3 2 
Olaylara kronolojik bakma imkânı sağlaması 2 1 
Zaman kaybını önlemesi 1 1 
Güncel veri sağlaması 1 1 
Doğru bilgi vermesi 1 1 
Toplam  143 100 

 
Tablo 3’ den de anlaşılacağı üzere, veliler internet kullanımının Sosyal Bilgiler dersine 

faydaları arasında ilk sırada söyledikleri dersle ilgili bilgi alma imkânı sağlamasıdır. Velilerin 
ifade ettiği diğer faydalar ise kalıcı öğrenme sağlaması, görsellik sağlaması, video yoluyla 
öğrenme imkânı sağlaması, bilgiye daha hızlı ulaşımı sağlaması, fikir sahibi olma imkânı 
sağlaması, soru çözme ve önceki yılın çıkmış sorularına bakma imkânı sağlaması, konuyu 
tekrar etme imkânı sağlamasıdır. Velilerin görüşleri ise aşağıda verilmiştir. 

 “Sosyal Bilgilerle ilgili kitaplarda bulamadığı bir konuyu internette hemen 
bulabiliyor. O konu hakkında bilgi sahibi olmasında fayda sağlıyor. İnternetten padişahların 
resimlerine bakıyor. Resimlere bakarken padişahlarla ilgili yazı ve tarihleri de okuyor. 
Böylece padişah isimleri çocuğun üzerinde daha kalıcı oluyor. Derste daha aktif olmasına 
neden oluyor. Bu da derslerinde başarıyı getiriyor.” (V-1) 
 “internet Sosyal Bilgiler dersine fayda sağlıyor. Mesela, bir savaşla ilgili anlaşmaları 
kitapta araştırdı bulamadı. Ama internetten Malazgirt Meydan Muharebesiyle ilgili bir 
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araştırma yaptığında ben tam bir cevap veremeyebilirim. 1071’de oldu. Alparslan’la oldu. 
Ama sonuçlarını belki de ben bile çıkaramam. Ama internette bu savaşın sonuçlarıyla ilgili 
birden fazla bilgiye ulaşabilir. Hem çocuğum bu konu hakkında bilgi sahibi olur hem de ben 
öğrenmiş olurum.” (V-21) 
 “İnternetten Türkiye haritasını açıp şehirlerin yerlerini öğreniyor. Hangi bölgelerde 
neler yetiştiriliyor, gelir kaynakları ne, tarımsal faaliyetleri, ülkenin coğrafik özellikleri, iklim 
şartları ile ilgili hepsinin dokümanını yaptığımız bir ödev hazırladık. Bu araştırma çocuğuma 
hangi bölgede neler yetiştirildiği ve coğrafi yapısının neler olduğuyla ilgili bilgi vermesi 
açısından fayda sağladı.” (V-22) 
 “Çocuğum ezberi sevmeyen birisi. İnternetten oyunmuş gibi öğrendiğinde aklında 
daha iyi kalmış oluyor. Bu onu olumlu yönde etkiliyor.” (V-30)  
 “Atatürk sunumları, erozyon ve korunma yolları, kanyon ve mağara resimleri, Tortum 
şelalesi, Çanakkale, doğal afetlerle ilgili ödev hazırladık. Çocuğum bu konularla ilgili 
internete girip resimlerine, videolarına bakıyor. Bütün bunlar görsel öğrenmeyi sağlaması 
açısından faydalı. İnternetin sadece müzik ve oyundan ibaret olmadığını insanların bilgisini 
artırıcı özelliğinin olduğu daha doğrusu buna aracı olduğunu öğrenmeleri açısından faydalı. 
Genel kültüre katkı sağlıyor. Bilgiye hızlı erişimi sağlıyor. Bilgisayar her türlü bilgiye 
ulaşmada araç.” (V-15) 
 “Sadece bugüne ait kalmıyor. Geçmişini de öğreniyor. Bu vatan nasıl kazanılmış, 
hangi zorluklar çekilmiş onları internetten öğreniyor. Öğretmenin anlattığını anlamadığı 
zaman gelip fikrimizi soruyor. Bizim söylediklerimizde kendisini tatmin etmiyorsa o zaman 
internetten araştırma yapıyor. Araştırma sonucunda bulduklarını da gelip bize söylüyor. 
İnternet olmasa çocuk bir yerde tıkanacak. Kafasında soru işaretleri kalacak. Sadece aile ve 
öğretmenin söyledikleriyle sınırlı kalacak. Haritaların geçmişini araştırıyor. Kıtaları 
araştırıyor. Geçmiş dönemleri araştırırken heyecanlanıyor. Öğrenmek için daha fazla istek 
duyuyor. İnternetten soru çözüyor. Bire bir soru çözmesi çocuğuma dersinde fayda sağlıyor. 
(V-5) 
 “Doğu Anadolu’nun yer şekilleri ya da coğrafi yapısıyla ilgili bir ödevde görsel 
olarak öğrenmesine fayda sağlıyor. Haritaları hem görsel olarak görüyor hem de haritalar 
üzerinde değerlendirme yapabiliyor. Hayvancılıkla, tarımla ilgili konularda hem görsel 
olarak bakıyor hem de videoları dinliyor. İnternetten buğdayı, tarlayı, patatesi, çileği, 
ayçiçeğini görsel olarak izlemesi çocuğun dikkatini çekiyor ve daha kalıcı bir etki yapıyor. 
Tortum şelalesinin akışını görsel olarak görüyor ve oluşan gökkuşağını görme fırsatı buluyor. 
Gördüğü için bir daha unutmuyor.” (V-3) 
 “Kitaplar görsel yönden eksik. Ya resimler güzel değil ya da siyah-beyaz resimlere yer 
verilmiş. Ancak görsel yönden internet çok iyi. Farklı renkte resimler var. Sosyal Bilgilerle 
ilgili bir konuda bu görsellerin önemi büyük. Konu ile ilgili resimlere bakıyor, video dinliyor. 
O dönemi kafasında canlandırıyor. Haritalar internette daha güncel. Haritalardaki sapmaları 
internet veriyor. Hangi yıl ne kadar sapma olmuş öğrenebiliyorsun. Resimler ve videolar 
olduğu için çocuk daha iyi anlıyor.” (V-13)   
 “Sosyal Bilgiler dersi için görsellik önemli. Resimli olması hem dikkat çekiyor hem de 
bilgilerin kalıcı olmasına neden oluyor. Ders konusunda eksik kaldığı yerlerde ve harita, atlas 
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kullanımında internetten yararlanıyor. Doğru bilgi konusunda da güven veriyor. Çünkü aynı 
konuyla ilgili birden fazla siteye bakma imkânı sağlıyor.” (V-8) 
 “İnternetten olayların kronolojik sıralamasına bakıyor. Bunlarla ilgili videolar izliyor. 
Tekrar tekrar başa alma imkânı olduğu için videolar çok fayda sağlıyor. Görsel olduğu için 
daha verimli ve daha akılda kalıcı oluyor.” (V-37) 
 “Çeşitli soru sitillerini görmüş oluyoruz. Örnek oluyor. Ufkunu geliştiriyor. Kurtuluş 
Savaşını, Osmanlı Devletini, Cumhuriyeti, Atatürk’ü anlatan videolar, filmler görsel 
olmasından dolayı daha etkili ve kalıcı oluyor. Hatırlaması daha kolay oluyor. Haritalar 
kısmında ülkelerin ayrılması parçalanması, devletlerin ayrılmasıyla ilgili parçaların çıkması 
çocuğu çok etkiliyor. Mavi renk, yeşil renk gibi haritadan ayrılmaları çocuğun aklında 
kalıyor. Bu renk Karadeniz Bölgesiydi diye bağlantı kuruyor. İç Anadolu Bölgesinde buğday 
resmi var diyor. Karadeniz Bölgesi yemyeşildi orada fındık vardı diyor. Bu şekilde görsellerle 
bölgeler arasında bağlantı kuruyor. Öğrendiklerinin kalıcı olmasına fayda sağlıyor.” (V-43) 
 “Verilen bir konuyu internetten daha hızlı buluyor. İnternet geniş bir araştırma alanı 
sağlıyor. Konuları daha derinlemesine araştırmasında Sosyal Bilgiler dersine fayda sağlıyor. 
Çözemediği bir soru olduğunda internetten hemen açıp bakabiliyor. Testlerde bir önceki yıl 
hangi sorular çıkmış onları internetten öğreniyor.” (V-11) 
 “Kitapta savaşlar çok uzun anlatıldığı için oradan okumuyor. İnternetten daha kısa 
sürede daha kısa cevaplar buluyor. Bu konuda fayda sağlıyor.” (V-28) 
 “Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili proje ödevi hazırlıyoruz. Kapağını hazırlarken fikir 
vermesi için internetteki diğer kapak örneklerine bakarak kapak hazırlama konusunda fikir 
sahibi oluyoruz. Bu dersle ilgili slayt hazırlıyoruz. Çocuğumun aklında daha kalıcı oluyor.” 
(V-6) 
 “Tarihle ilgili konularda internetin çok faydasını gördük. Olayları, savaşların 
tarihlerine bakıyoruz. Olayların sıralanışını öğrenebiliyoruz. Öğretmeninden öğrenemediği 
konuları tekrar edip öğrenebiliyor.” (V-36) 
 “En başta zaman kaybını önler. Aramış olduğu konuda alternatifler çok oluyor. Bir 
yerde bir kelimeye takılıp kalmaktansa değişik siteler değişik alternatifler var. Biri iki 
paragraf anlatmış, birisi beş paragraf anlatmış, diğeri o konuyu sayfalarca anlatıyor. Bu 
yönde faydası oluyor.” (V-17) 

Velilerin, Çocuklarının Sosyal Bilgiler Dersiyle İlgili Ödevlerine Yardım Ederken 
İnternetten Nasıl Faydalandıkları İle İlgili Görüşleri 

Görüşme yapılan velilere, çocuklarının sosyal bilgiler dersiyle ilgili ödevlerine yardım 
ederken internetten nasıl faydalandıkları ile ilgili görüşleri sorulmuş ve elde edilen bulgular 
aşağıda verilmiştir. 

Tablo 4 

Velilerin Çocuklarının Sosyal Bilgiler Dersiyle İlgili Ödevlerine Yardım Ederken İnternetten 
Nasıl Faydalandıkları İle İlgili Görüşleri 

Görüşler f % 
Arama motorlarından konu ile ilgili araştırma yapma 43 46 
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Konu ile ilgili videolardan yararlanma 19 20 
Konu ile ilgili resim ve fotoğraflardan yararlanma 18 19 
Konu ile ilgili atlas ve haritalardan yararlanma 7 7 
Konu ile ilgili soru çözmede yararlanma 7 7 
Toplam  94 99 

 

Tablo 4’den de anlaşılacağı üzere, velilerin çocuklarının ödevlerinde internetten en 
çok arama motorlarından konu ile ilgili araştırma yaparken faydalandıkları görülmüştür. 
Ayrıca veliler internetteki videolardan, resim ve fotoğraflardan, atlas ve haritalardan da 
faydalandıklarını ifade etmişlerdir. Velilerin görüşlerinden bazıları aşağıda sunulmuştur. 

 “Tortum şelalesinin oluşumuyla ilgili bir ödevde internetten yararlanıyoruz. Tortum 
şelalesini şekliyle birlikte gördüğü için çocuğun dikkatini çekiyor. İnternetten aldığı bilgileri 
kendi cümlesine dökmesini istiyoruz. Böylece konuyu da tekrar etmiş oluyor. Ya da cami 
medrese gibi ödevlerde görsellerden faydalandığımız için daha kalıcı oluyor.” (V-3) 
 “Çocuğuma ödevlerinde yardım ediyorum. İnternetten faydalanıyorum. Örneğin, 
kanyonlar ile ilgili bir ödevde Google arama motoruna konuyu yazıyorum. O konuyla ilgili 
siteler geliyor. Birkaç tanesine bakıyoruz. Beğenmediğim sitelerde neden beğenmediğimi 
anlatıyorum. Bu siteden yazılmaz diyorum. Ya dilini beğenmiyorum ya da bilgileri yeterli 
bulmuyorum. O konu ile ilgili daha iyi olduğunu düşündüğüm siteleri seçiyorum. Çocuğuma 
site seçmeyi öğretiyorum. İlk önünüze gelen siteden yazmayın diyorum. Birkaç siteden 
harmanlanan bilgileri Word sayfası açarak oraya yapıştırıyoruz. Sonra görsellik ihtiyacı 
varsa görsellere geçiyoruz. Çocuğumla birlikte görsellere karar veriyoruz. Sonra 
hazırladığımız ödevin çıktısını alıyoruz.” (V-15) 
 “Ödevlerinde yardım ediyoruz. Yer şekilleri ya da rüzgârlarla ilgili bilgi almak 
istediğimizde Google arama motoruna yazıyoruz. Aynı zamanda görsellerinden de 
faydalanıyoruz.” (V-25) 
 “Arama motorlarından bilgi olarak yararlanıyoruz. Görsele ihtiyacımız olduğunda 
resim ve fotoğraflara bakıyoruz.” (V-29) 
 “Arama motorundan ödevlerini araştırıyoruz. Mesela, Yavuz Sultan Selim kimdir. O 
dönemde büyük bir padişah olup olmadığını araştırıyoruz. Şu tarihte bu olay olmuş, bu 
tarihte başka hangi olaylar olmuş bakıyoruz. Birlikte ödevlerini yapıyoruz. Daha çok bilgi 
amaçlı internetten faydalanıyoruz.” (V-41) 
 “İnternetten ödevlerinde faydalanıyoruz. Google arama motoruna haçlı seferleri diye 
yazıyoruz. Gelen sitelerden ne zaman olmuş, kimler arasında olmuş bilgi alarak çıktısını 
alıyoruz. Daha sonra çocuğum elde edilen bilgileri yazıyor.” (23) 
 “Konu ile ilgili bilgiyi Google arama motoruna yazıyoruz ve çıkan sitelerden bilgi 
alıyoruz. Konu ile ilgili video izliyoruz. Görsellerine bakıyoruz.” (V-44) 
 “Konuyu Google arama motoruna yazıyoruz. Ve gereken bilgileri alıyoruz. Ayrıca 
resim ihtiyacı varsa görsellere giriyoruz. Konu ile ilgili videolar izliyoruz. Eksik kaldığı 
konularda da videolara bakıyoruz.” (V-46) 
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 “Sosyal Bilgiler dersinde bir kişinin hayatı ödev olarak verildiyse hem görsel hem de 
bilgi olarak bakıyoruz. Google arama motorunu kullanıyoruz. Bazen de resimleri alıp 
yazıyoruz. Verilen ödeve göre görsellere bakıyoruz. Hayvanların taş devrindeki evrimleri, o 
devirlerde nesli tükenen hayvanlarla ilgili bir araştırma yaptık. Bunu yaparken hem 
görsellerden yararlandık hem de sitelerden bilgiler aldık.” (V-26) 
 “Sosyal Bilgiler dersiyle ilgili ödevlerinde yardım ediyoruz. İnterneti atlas ve harita 
olarak kullanıyoruz. Atatürk’ün hayatı, savaşlar, yeryüzü şekilleri gibi konularda internetten 
faydalanıyoruz. Bu konularla ilgili görsellere bakıyoruz. Bu konularla ilgili arama 
motorundan daha detaylı bilgi alıyoruz.” (V-8) 
 “Sosyal Bilgiler ödevleri ile ilgili yardım ediyoruz. Haritalar konusunda yardım ettik. 
İnternetin görseller kısmından haritalara bakıp fikir alarak harita çizimi yaptık. Arama 
motorundan padişahların hayatlarıyla ilgili, tarihlerle ilgili yararlanıyoruz. Ayrıca 
padişahlara kronolojik olarak bakıyoruz.” (V-5) 
 “Google arama motorundan konu ile ilgili bilgi alıyoruz. Konuya göre videolardan 
yararlanıyoruz. Soru çözümü için internetten faydalanıyoruz. Sınavları olduğu zaman soru 
çıkarıyoruz.” (V-50) 

 
Sonuç ve Tartışma 
Görüşme yapılan velilerin, % 84’ü çocuklarının interneti kullanma süresi ile ilgili 

önlem aldıklarını belirtmişlerdir. İnterneti kullanma süresi ile ilgili önlem alan velilerin büyük 
bir kısmının standart kuralları olduğu ve internette kalma süresini 15-60 dk. arasında 
sınırladıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca veliler, interneti kullanma süresi ile ilgili haftalık 
kuralları olduğunu ve araştırma konusuna, çocuklarının internette fazla kalmasına göre önlem 
aldıklarını dile getirmişlerdir. Velilerin, çocuklarının ders dışında başka sitelere girmemeleri 
ve internette fazla kalarak olumsuz etkilenmemeleri sebebiyle önlem aldıkları sonucuna 
varılmıştır. Sarı ve Kunt’un (2014) çalışmaları araştırmada çıkan sonuçları desteklemektedir. 
Sarı ve Kunt çalışmalarında 6.sınıf öğrencilerinin %44,6’sı, 7.sınıf öğrencilerinin %46,7’si 
internette geçirdikleri sürenin aileleri tarafından her zaman sınırlandırıldığını ve bunun 
yanında 6.sınıf öğrencilerinin %41,5’i ve 7.sınıf öğrencilerinin %60,0’ı internet kullanımına 
her zaman ailelerinin belirledikleri süre içerisinde son verdiklerini söylemişlerdir. Ayrıca 
Ersoy ve Yaşar’ın (2003) çalışması da, araştırmada çıkan sonuçları destekler niteliktedir.  

Yapılan görüşmelerde velilerin %42’si çocuklarının Sosyal Bilgilerle ilgili ödev 
hazırlarken kütüphaneden araştırma yapmalarını, %32’si hem kütüphane hem de internetten 
araştırma yapmalarını, %24’ünün ise internetten araştırma yapmalarını istedikleri 
görülmüştür. Velilerin bilgilerin daha kalıcı olması, araştırmacı yönünü geliştirmesi, 
kitaplardan araştırma yaparken dikkatini çeken diğer konuları da öğrenmesi, kelime hazinesini 
ve bilgisini arttırması, somut bir şekilde bilgiye ulaşmasını sağlaması, ortam açısından güvenli 
olması, grup çalışması sağlaması, sözlük kullanma imkânı sağlaması gibi nedenlerden 
çocuklarının kütüphaneden araştırma yapmalarını istedikleri görülmüştür. Bilgiye daha hızlı 
ulaşımı sağlaması, zaman kaybını önlemesi, bilgiye ulaşımın kolay olması, her bilgiyi bulma 
imkânı sağlaması, görsellik sağlaması, araştırma yaparken sıkılmayı önlemesi gibi 
nedenlerden dolayı da çocuklarının internetten araştırma yapmalarını istedikleri sonucuna 
ulaşılmıştır. Ekici ve Özenç’in (2012) çalışmasında ise öğrencilerin tamamına yakınının 
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(%95) bilgiye ulaşmak için özellikle interneti tercih ettikleri görülürken, kütüphaneyi düşük 
oranda kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Veli görüşmelerinde, internet kullanımının Sosyal Bilgiler dersine yönelik dersle ilgili 
bilgi alma imkânı sağlaması, kalıcı öğrenme sağlaması, görsellik ve video yoluyla öğrenme 
imkânı sağlaması, bilgiye daha hızlı ulaşımı sağlaması, dikkat çekmesini, fikir sahibi olma 
imkânı sağlaması,  konuları daha derinlemesine araştırma imkânı sağlaması ve güncel veri 
sağlaması gibi faydaları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar Numanoğlu ve 
Bayır’ın (2012) yaptığı çalışmada ortaya çıkan sonuçlarla da paralellik göstermektedir.  

Araştırma sonucunda velilerin çocuklarının sosyal bilgiler dersiyle ilgili ödevlerine 
yardım ederken internetten, arama motorlarından konu ile ilgili araştırma yapmak, ilgili video, 
resim ve fotoğraflardan yararlanmak, konu ile ilgili atlas ve haritalardan yararlanmak için 
faydalandıkları görülmüştür 
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1950-1951 YILLARINDA 
BULGARİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE TÜRK GÖÇÜ 

 
Esra SARIKOYUNCU DEĞERLİ*     Hasan KARAKUZU** 

 
ÖZ 
Tarih boyunca bir ülkeden başka bir ülkeye savaş, işkence, baskı, zulüm gibi siyasi, sosyal, dini ve ekonomik 
sebeplerle göçler olmuştur. Osmanlı Devleti’nde ise siyasi nedenlerle büyük çapta göç hareketine 18.yüzyılın 
ikinci yarısında gerçekleşen Kırım Savaşı (1853-1856) sonrasında rastlanmıştır. 19.yüzyılın ikinci yarısında 
ise dönemin en ağır savaşlarından biri olan Osmanlı-Rus Savaşı (1877-1878) ile bölgedeki siyasi 
buhranlardan etkilenen Balkan Türkleri Türkiye’ye doğru yeni ve yoğun bir göç hareketinde bulunmuştur. 
Balkan Savaşları (1911-1913) ile devam eden göç hareketleri Cumhuriyet döneminde de Lozan Antlaşmasına 
bağlı mübadele sözleşmesi ile süreklilik halini almıştır. Bu süreçte göç konusunda Türkiye’yi en fazla meşgul 
eden devlet Bulgaristan olmuştur. Bu meselenin çözümü için 1925 yılında iki devlet ikamet sözleşmesi 
imzalamış ve göçler bu antlaşmaya bağlı olarak gerçekleştirilmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile 
Türkiye-Bulgaristan ilişkileri durma noktasına gelmiştir ve savaşın bitmesiyle birlikte Bulgaristan’da Sovyet 
politikalarını destekleyen yönetimler iş başına gelmiştir. Bu durumun sonucu olarak Bulgaristan yetkilileri 
Türkiye’nin ABD yanlısı politika izlemesinden dolayı kendi ülkelerindeki Türklere yönelik baskı ve yıldırma 
politikası izleyerek onları göç etmeye zorlamıştır. Bu iki ülke arasında göç meselesi etrafında şekillenen 
sorunlar aşılamaz boyuta gelmiş ve Bulgaristan’da yaşayan Türkler zorunlu göçe tabi tutulmuştur. 
Bu çalışmada 1950-51 yıllarında Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden Türklerin iskân edilmesi, 
barındırılması ve sosyal hayata uyum sağlaması için yapılan yardımlar Amerikan arşiv belgeleri esas alınarak 
değerlendirilmiştir. Ayrıca Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, TBMM Zabıt Ceridesi, Resmi Gazete, Ayın 
Tarihi gibi resmi yayınların yanı sıra Cumhuriyet, Milliyet gibi ulusal gazetelerden de faydalanılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Bulgaristan, Türkiye, Türk, Göç, Yardım. 

 
TURKISH MIGRATION FROM BULGARIA TO TURKEY BETWEEN 1950-1951 

 
ABSTRACT 

 
Throughout history, people have emigrated from one country to another due to such political, social, religious 
and economic reasons as wars, persecution, oppression and torture. A large-scale immigration to the Ottoman 
Empire due to political reasons occurred in the second half of the 18th century after Crimean War (1853-
1856). In the second half of the 19th century Balkan Turks, who had been suffering from the political 
depression in the area due to Ottoman-Russian War (1877-1878), immigrated massively to Turkey. The 
immigration process proceeding with the Balkan Wars (1911-1913) gained continuity in the Republic period 
with exchange convention of Lausanne Agreement. Within this context, Bulgaria became the country that 
engaged Turkey most in immigration. To solve the matter, both countries signed Accommodation Contract in 
1925 and immigration was regulated according to this agreement. With the onset of WW II, the relations 
between Bulgaria and Turkey came to a standstill and when the war ended, governments in Bulgaria started 
to support Soviet policies. As a result, Bulgarian authorities started oppression and intimidation policies over 
Turks in Bulgaria to force them to immigrate to Turkey because Turkey was following pro-American policies 
at the time. Thereafter, problems arising from immigration matter became impassable and Turks in Bulgaria 
became subject to forced migration. 
In this study, the aids to resettle, accommodate and adapt the Turks immigrated to Turkey from Bulgaria to 
social life during 1950-51 were examined upon the documents in American archives. Besides the official 
publications like Turkish Republic Prime Ministry Republic Archives, TBMM Minute Book, Official 
Gazette and Month’s Date, certain national newspapers like Cumhuriyet and Milliyet were also made use of. 
 
Keywords: Bulgaria, Turkey, Turk, Immigration, Aid. 
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Giriş 
 
Bulgaristan’da Türk kültürünün tesisi, buranın Türk hâkimiyetine girişi ve 

yüzyıllarca bu hâkimiyette kalması Osmanlı Devleti sayesinde gerçekleştirilmiştir. 
Bulgaristan, Yıldırım Bayezid (1389-1402) zamanında fethedilerek Osmanlı toprağı haline 
gelmiştir. Bu tarihten itibaren Osmanlı, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden buraya 
yerleştirdiği Türkmen kitleleri ile burada Türk-İslam kültürünün yerleşmesine katkıda 
bulunmuştur. Buradaki iskân politikası sayesinde Anadolu’daki ruhu yaşatmayı başaran 
Türkmenler, sosyal yaşamda da kısa sürede bölgenin esas unsuru Slavlara oranla daha 
etkin olmaya başlamıştır. Ancak bu durum Slavları ve Ortodoks Bulgarları rahatsız etmiş 
ve Osmanlı yönetiminden memnun olmadıkları gerekçesiyle de 1443 yılından itibaren 
başkaldırı hareketlerine girişmiştir. Balkanlarda Rusların, bölgede kontrolü elde tutmak 
amacıyla Slavlar ve Ortodokslar üzerinde etkinliklerini arttırmaları ve akabinde Bulgarları 
kendi müttefikleri yapmak için bölgeye ektikleri nefret tohumları ile Bulgarlarda Türklere 
karşı kindar tutum gün geçtikçe artmış ve Bulgarlar Osmanlı yönetiminden ayrılmak için 
mücadeleye başlamıştır. Bu durumun sonucu olarak, 19.yy’ın ikinci yarısında Osmanlı 
hâkimiyetine karşı yüzyıllardır verdikleri bu çabalarının karşılığını Ayastefanos (3 Mart 
1878) ve Berlin (13 Temmuz 1878) Antlaşmaları ile özerk bir eyalet olarak elde 
etmişlerdir. Daha sonraki süreçte Bulgaristan, 1908 yılında bağımsız bir devlet haline 
gelmiştir (Değerli, 2009: 5; Tarihte Türk-Bulgar İlişkileri, 1976: 16-17) ve ayrıca kısa bir 
sürede de Balkanlardaki etkinliğini artırmıştır. Rusya’nın destek ve kışkırtmasıyla 
Bulgaristan topraklarını genişletmek amacıyla Osmanlı Devleti’ne saldırarak Balkan 
Savaşlarında yerini almıştır. Ancak savaşın sonunda aldığı topraklarla Balkanların en 
büyük devletlerinden biri olan Bulgarların bu durumu Rusya’nın bölgedeki politikasını 
sekteye uğratmıştır. Rusya, diğer Balkan devletlerini de devreye sokarak II. Balkan 
savaşının çıkmasını sağlamış ve bölgedeki kontrolü Bulgaristan’ın toprak kaybetmesiyle 
tekrar elde etmiştir. Bu sayede Osmanlı Devleti de imzalanan barış antlaşması ile 
topraklarının bir bölümünü tekrar geri almayı başarmış ve bölgede bir süreliğine barış tesis 
edilmiştir (Türk-Bulgar İlişkileri ve Göç, 1999: 90-91). Bundan sonraki süreçte Rusya’nın 
genişleme politikasına engel olduğu Bulgaristan’ın bölge siyasetinde artık Rusya’dan 
bağımsız, daha etkin bir rol oynamak istediği görülmüştür. Bunun için I. Dünya Savaşının 
başlamasıyla birlikte Osmanlı Devleti’nin bulunduğu ittifak bloğunda mücadele etmiştir. 
Savaşın sonunda ise Osmanlı gibi Bulgaristan da, hayal kırklığına uğramış olarak, 
Bulgaristan Nöyyi (27 Kasım 1919), Osmanlı Devleti ise Sevr (10 Ağustos 1920) 
Antlaşmalarıyla mağlup olarak ayrılmıştır (Tarihte Türk-Bulgar İlişkileri, 1976: 92). I. 
Dünya Savaşıyla başlayan müttefik ilişkiler, Türk Milli Mücadele döneminde de devam 
etmiştir (Değerli, 2009: 104-132). 

 
29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da iki ülke arasında iyi 

ilişkilerin devamını sağlamak maksadıyla 18 Ekim 1925 yılında beş (5) maddeden oluşan 
Dostluk Antlaşması ile Ek Protokol ve İkamet Sözleşmesi imzalanmıştır. İkamet 
Sözleşmesinde, Bulgar uyruklu olanların Türkiye’de, Türk uyruklu olanların da 
Bulgaristan’da ikamet etme koşulları belirlenmiştir. Ayrıca bu sözleşme ile iki taraf şu 
yükümlülükleri de üstlenmiştir: Bulgaristan Türkleri ve Türkiye’deki Bulgarların gönüllü 
göçüne hiçbir engel çıkarılmayacak (Md 2). Bir ülkenin uyruklarına tanınan ticaret, zanaat 
vb. her çeşit işi yapma hakkının diğer ülkenin uyruklarına da tanınacak (Md 3). Bir ülkenin 
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uyrukları diğer ülkede toprak edinme dışında her çeşit menkul ve gayrimenkul edinme 
hakkına sahip olacak (Md 7) (Değerli, 167).   

 
Ankara Anlaşması sonrasında da iki ülke arasında 12 Şubat 1928’de Ticaret ve 

Dostluk Antlaşması ve 6 Mart 1929’da Tarafsızlık, Uzlaştırma Yargısal, Çözüm ve 
Hakemlik Antlaşmaları imzalanmıştır (Değerli, 168-175). Ayrıca 1-6 Aralık 1931 tarihleri 
arasında Bulgaristan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Nikola Muşanov, Türkiye’yi ziyaret 
etmiştir. Ancak Türkiye’nin Yunanistan ile birlikte anti-revizyonist bloka dahil olarak 
Balkan Birliği çalışmalarına başlaması ve Balkan Konferanslarının düzenlenmesi, 
revizyonist bir tutum içerisinde olan Bulgaristan’ı rahatsız etmiştir. Bulgaristan’ın 
revizyonist politikasını önlemek için Türkiye ile Yunanistan arasında 14 Eylül 1933 
tarihinde Samimi Anlaşma Misakı (Pacte d’Entente Cordiale) imzalanmıştır (Değerli, 203; 
Düstur, Üçüncü Tertip, C.15: 195; Milliyet, 14 Eylül 1933). Bu anlaşmayla birlikte iki ülke 
ilişkileri gergin bir döneme girmiştir. Bu gerginliği gidermek ve Bulgaristan’ı Balkan 
Paktına ikna etmek maksadıyla Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı İsmet İnönü, 20-24 Eylül 
1933 tarihlerinde Sofya’yı ziyaret etmiştir. Bu ziyaret sonunda Türkiye, Bulgaristan’ı 
Balkan Paktına girmeye ikna edememiştir. Ancak iki ülke arasında 21 Aralık 1933 
tarihinde yeni bir Türk-Bulgar Ticaret Anlaşması yapılmıştır. Ayrıca bir gün sonra 22 
Aralık 1933 tarihinde iki yıl süresince geçerli olacak Bulgaristan-Türkiye Veteriner 
Sözleşmesi imzalanmıştır (Düstur, Üçüncü Tertip, 1117-19). II. Dünya Savaşı’nın 
başlamasıyla birlikte de iki devlet birbirlerine saldırmayacaklarına dair 17 Şubat 1941 
tarihli bildiriyi yayınlamışlardır (Türk-Bulgar İlişkileri ve Göç, 49-53). Bu bildiri iki ülke 
arasındaki dostluğun gelişmesi adına atılmış önemli bir adımdır. 

 
II. Dünya Savaşı (1939-1945) boyunca iki devlet arasında daha önce imzalanan 

antlaşmalara bağlı olarak saldırmazlık politikası devam etmiştir. Ancak Bulgaristan’da 
savaş sonrası köklü bir değişim yaşanmış ve komünist yönetim iş başına gelmiştir. Bu 
durum etkisini özellikle Bulgar Türkleri üzerinde göstermiştir. Komünist yönetimin ağır 
vergiler alması, köylü olan Türklere ürünlerinin önemli bir bölümünü devlete vermesi için 
baskı yapması, Türk çocuklarını Truduvak adı verilen işçi asker taburlarına alıp ağır işlerde 
ve okul çağındaki çocukları alıp Brigadir adı verilen kısa süreli işçi taburlarında 
çalıştırması, baskının git gide arttığına birer işarettir. Türkler üzerindeki asıl korku 1946 
yılında Bulgar Hükümeti’nin tutuklamalara girişmesi, Türk okullarının devletleştirilmesi 
ve Türklerin tarlalarının ellerinden alınıp kooperatifleştirilmesiyle gerçekleşmiştir. Bu 
baskı politikaları yüzünden Bulgaristan Türkleri 1947-48 yıllarında göç etmek için Türk 
yetkililere başvurmuştur (Şimşir, 2009: 232). Ancak Bulgaristan, ABD’nin Türkiye’ye 
yardım etmesine tepki göstererek vize için Türk elçiliklerine giden vatandaşlarını elçilikten 
çıkar çıkmaz tutuklamıştır. Bu yüzden Türk asıllı Bulgar vatandaşları korkularından Türk 
elçiliklerine gitmemeye başlamıştır (Kurat, 1975: 288). İki ülke arasında gerginliği 
tırmandıran bir diğer hadise de Bulgar teröristlerinin 1948 yılında, iki Türk uçağına ve 
Filibe’deki Türk Konsolosluğuna saldırı düzenlemeleridir. Bu olay sonrasında, Türkiye ve 
Bulgaristan karşılıklı olarak askeri ataşelerini anında sınır dışı etmiştir (Tarihte Türk-
Bulgar İlişkileri, 2004: 138-139). Ayrıca, Türkiye’nin Batı yanlısı bir politika takip etmesi 
ve Kore Savaşına asker göndermesi Bulgaristan’da büyük bir öfkeye sebep olmuştur. Batı 
ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle Türkiye’yi cezalandırmak amacıyla Bulgaristan, 250.000 
Türk asıllı vatandaşını üç (3) ay içinde ülkeden çıkartılacağını açıklaması ise ilişkileri 
kopma noktasına getirmiştir (Kurat, 1975: 288). 
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Bulgaristan’ın Türk asıllı vatandaşlarını tehcire tabi tutma kararı almasında; 
1) Komünist propaganda ve tekniklerini kullanarak büyük bir göç hareketi 

başlatmak ve Türk ekonomisini derinden sarsmak istemesi (Stanford, 1950: 18),  
2) Bulgaristan’dan Türk köylülerini sınır dışı ederek Karadeniz kıyılarını 

temizlemek (Kaskeline, 1952: 6),  
3) Karadeniz sahili kıyıları ile kuzeydoğu Bulgaristan’da yaşayan Türkler 

buralardan çıkartılarak herhangi bir olayda Balkanlara sevk edilen Rus askeri için üs olarak 
düşünülmesi (Kaskeline, 1951: 13),  

4) Bulgaristan’daki Türklere zulüm için, onların malları mülkleri üzerine oturmak,  
5) Müstahsil olmayan bir takım Kıptileri ve bir takım kızıl ajanları da Türkiye’ye 

sokarak sorun yaratmak,  
6) Beşinci kolu faaliyete geçirip tahrikler yapmak,  
7) Türkiye’yi en kısa bir zamanda 250 bin kişiyi iskân ve iaşe sağlama 

zorunluluğuna sokmak (Fenik, 1950: 105-106) gibi faktörler sayılabilir.  
 
Yukarıdaki etkenler neticesinde tehcir hareketine maruz kalan bir Bulgar Türkü 

durumu çarpıcı bir şekilde şu sözlerle dile getirmiştir: “Ben Bulgaristan’ın Filibe 
köylerindenim. Uzun zamandır devam eden Bulgar mezalimi son zamanlarda tahammül 
edilmez bir hal aldı. Can, ırz ve mal emniyeti diye bir şey kalmadı, mal alamaz, mal 
satamazsın vergiler çok ağır bunlar yetmiyormuş gibi Türkçe konuşmakta bir suç teşkil 
ediyor. Bulgaristan’da Türk mektebi diye bir şey kalmadı. Hiçbir suçun yokken evlerinden 
çağrılıp, günlerce dövülmek, hapse atılmak her gün olan şeylerdir. Evimizi tarlamız 
bırakarak Anavatana göç etmekten başka çıkar yoktu. Bin bir mahrumiyete katlanarak 
buraya geldik. Şimdi Balıkesir’e gidiyoruz. Bu günü gösteren Allah’a şükretmekten başka 
elimizden bir şey gelmiyor.” (Milliyet, 25 Ağustos 1950: 5) Bu sözler durumun vahametini 
gözler önüne sermektedir. 

 
1. Göç Sırasında Türk-Bulgar İlişkileri  
 
Daha önce pek de iyi olmayan Türk-Bulgar ilişkileri 1950 yılında tamamen 

gerginleşmiştir. Zira Bulgaristan Hükümeti 1925 anlaşması hükümlerine aykırı olarak 
vizesiz kimseleri (Çingene, Kıpti yani Türk soyundan olmayan kişileri) sınırdan 
Türkiye’ye sokmaya çalışmıştır. Bu sebeple iki ülke arasında anlaşmazlıklar ve bunun 
sonucunda sınırın kapatılması hadiseleri yaşanmıştır. Bu sebeplerle devletler birbirlerine 
nota vermişlerdir. 

 
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Sofya’daki Türkiye elçiliği maslahatgüzarına 10 

Ağustos 1950 tarihli ve 304-50-1 sayılı notayı vermiştir. Notada; Bulgar Hükümeti son iki 
(2) sene boyunca Türkiye’de halkı yanıltmak, Bulgaristan’daki Türk azınlık arasında 
hoşnutsuzluk çıkarmak ve göç konusunda Türk-Bulgar anlaşmasının ihlal edilmesini 
protesto ettiğini bildirmiştir. Ayrıca Bulgaristan Hükümetinin Türk azınlığının Türkiye’ye 
göç etmek istemesini dikkate aldığını ve 18 Ekim 1925 tarihli antlaşmaya uygun olarak, 
Türkiye’ye göç etmek isteyen 250.000 kadar Türk asıllı Bulgar vatandaşlarına vize 
vereceğini açıklamıştır. Hatta bunlardan 54.000 kadarına vize verdiğini, buna karşılık 
Türkiye Cumhuriyeti’nin antlaşmadaki taahhütleri yerine getirmediğini iddia etmiştir. Bu 
antlaşmanın gerçekleşmesi için Türk Hükümetinin de gelen göçmenleri bir an önce kabul 
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etmesi ve bu sorunun notanın verilmesinden itibaren üç (3) ay içinde tamamlanmasını 
istemiştir (Milliyet, 11 Ağustos 1950: 1). Bulgaristan’ın Türkiye’ye ilk notasını verdiği 
günlerde Bulgaristan elçisi Çobanof, Türk Dışişleri Bakanlığına gelerek genel sekreter 
Faik Zihni Akdurun’a, Zonguldak’a giden bir grup Bulgar vatandaşına orada kötü 
davranıldığı gerekçesiyle bir protesto notası vermek istemiş ancak genel sekreter bu notayı 
almayı kabul etmemiştir (Cumhuriyet, 23 Ağustos 1950: 3). 

 
Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de 28 Ağustos 1950 tarihli cevabi 

notasını Bulgaristan Hükümeti’ne vermiştir. Bu notada Türkiye, 1925 sözleşmesinin 
Bulgarlar tarafından yanlış yorumlandığını ifade ederek, antlaşmanın maddeleri üzerinden 
tek tek cevap vermiştir. Antlaşmada geçen zararlı ideolojilerle malul olanlar, göçmenlerin 
malları, göçmen miktarı, göçün süresi konularını detaylı olarak anlatarak Bulgaristan’ın 
iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtmiştir. Türkiye, Bulgaristan Türklerine yapılan 
uygulamanın bir göç hareketi değil “Tehcir” olduğunu özellikle vurgulamıştır (Milliyet, 31 
Ağustos 1950: 1-5). Bulgaristan Hükümeti de, Türkiye Cumhuriyeti’ne 1925 antlaşmasının 
ihlal edildiği gerekçesiyle 22 Eylül 1950 tarihli ve 331-50-1 sayılı yeni bir nota vermiştir. 
Notada; Türk makamlarının ve Bulgaristan’daki Türk Konsolosluklarının, Türkiye’ye göç 
etmek isteyenlerin Türkiye’deki akrabalarından teminat aradığı, göç etmek isteyen 
göçmenlere zorluklar çıkardığı, Türk azınlığının feci durumda bulunduğuna dair Türk 
Hükümeti’nin iddialarını yalan olduğunu belirtmiştir. Özellikle 9 Eylül tarihinden sonra 
Türk azınlığın eğitimi için okullar yaptırıldığını, kütüphaneler açıldığını ve meclislerde 
görev alarak Türklerin haklarını savunan milletvekillerinin olduğunu belirtmiştir. Bulgar 
Hükümeti, Türk Hükümeti’nin bütün iddialarının göçmenleri kabul etmemek adına 
bahaneler olduğuna vurgu yapmıştır. Türk Hükümetinden, 3 ay içinde Türkiye’ye göç 
etmek isteyen Türk azınlığının hiçbir ayrım yapılmadan kabulünü istediğini, aksi takdirde 
anlaşmaya aykırı hareketten ve güçlük çıkartılmış olmasından dolayı doğacak bütün 
sorumluluğun yalnız ve yalnız Türk Hükümetine ait olacağını ifade etmiştir (Ayın Tarihi, 
1950: 1-17). Türkiye Cumhuriyeti, Bulgar Hükümeti’nin 22 Eylül 1950 tarihli notasına 
cevabi nota ile karşılık vermiştir. Türk Hükümeti sözleşmenin “Akit taraflar Bulgaristan 
Türkleri ile Türkiye Bulgarlarının rıza”a müstenit muhaceretlerine hiçbir mânia ile karşı 
konulamayacağını kabul eder. Muhacirler menkul mallarına ve hayvanlarını tam bir 
serbesti dairesinde beraber götürmek ve gayrimenkullerimizin tasfiye etmek hakkına malik 
olacaklardır. Gayrimenkul mallarını kat’i hareketlerinden evvel tasfiye etmek istemeyenler 
bu işi muhaceretlerinden itibaren iki sene içinde yapacaklardır. İlgililerin tasfiye 
bedellerine ne suretle memleket dışına çıkaracakları hakkında iki hükümet arasında bir 
anlaşma yapılacaktır” maddesini zorlayarak yapılmak istenilen uygulamaları kabul 
etmeyeceğini açıkça belirtmiştir.  Notaya bağlı olarak bir de muhtıra verilmiştir (Ayın 
Tarihi, 1950: 41-44; Milliyet, 17 Ekim 1950: 1-5). 

 
İki ülke arasında nota teatileri devam ederken Türkiye, Türk vizesine sahip 

olmayan kişilerin yanı sıra Çingene ve Kıptilerin de sınırdan ülkeye sokulmak istenmesi 
üzerine 7 Ekim 1950 tarihinde Türk-Bulgar sınırını kapatmıştır. Bulgaristan sınırın tekrar 
açılması için girişimlerde bulunmuş, neticede iki devlet aşağıdaki konular üzerinde 
anlaşmış ve sınırın tekrar açılmasına karar verilmiştir. 

a) Bulgaristan Türkiye’ye göç etmek isteyenler, Türk makamlarından Türk giriş 
vizesi olmadan önce evlerini terk etmeyecekleri gibi mallarını da tasfiyeye başlayamaz. 
Bunlara, ancak Türk giriş vizesi verildikten sonra, Bulgar çıkış vizesi verilir. 
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b) Bulgar sınır makamlarına, Türk giriş vizesini sahip olmayanların sınırı 
geçmelerine imkân vermeleri konusunda gerekli emirler verilir.  

c) Türk giriş vizesine sahip olmadıkları halde göçmenler arasına karışarak Türk 
toplumlarına girenler bulunurlarsa, Türk sınır makamları tarafından geri çevrilir, bu 
kimseler Bulgar sınır makamları tarafından derhal geri alınır. 

d) Daha önce Bulgaristan’dan vizesiz gelmiş olup halen Edirne’de bulunan ve 
çingene oldukları anlaşılan 67 ailede 360 nüfusu Bulgar sınır makamları geri alır.                    
(Cumhuriyet, 3 Aralık 1950: 3). 

 
Sınırın açılmasından sonra göçmenlerin Türkiye’ye gelişleri devam etmiştir. Ancak 

yine aynı problemlerle karşılaşıldığı görülmüştür. Özelikle kendilerine muhacir süsü veren 
ve antlaşmaya aykırı olarak sahte vizelere sahip çingene gruplarının Türkiye’ye girmek 
istemesi iki devlet arasındaki başlıca sorunu teşkil etmiştir. Türkiye de bu gelen grupların 
gelmelerine ve gelenlerin de Bulgaristan’a geri dönmesi için 8 Kasım 1951 günü sınırı 
kapattığını duyurmuştur (782.00/11-1451, 1951: 3; Monitor, 1952: 6; Ayın Tarihi, 1951: 
6). Türk-Bulgar sınırının 8 Kasım’dan itibaren kapatılması üzerine 1500 kadar göçmenin 
Sivilingrat’ta kaldıkları haberi gelir gelmez Türkiye göçmenleri kötü durumdan kurtarmak 
için sınırı açabileceğini Bulgar yetkililere bildirmiştir. Ancak Bulgar yetkilileri bu teklifi 
reddetmiştir. Bulgar Hükümeti iki ajanını göçmenlerin yanına yollayarak “Bakın Türkler 
sizi istemiyorlar, geri yerlerinize dönünüz” gibi söylemlerle komünist propagandası 
yaptırmıştır. Fakat ajanlar sözlerinin kimse tarafından dinlenmediğinin görülmesi üzerine 
göçmenleri açlıktan ve soğuktan ölecekleri tehdidi ile korkutmuştur. Ancak göçmenlerin 
ısrarla Türkiye’ye gitmek istediklerini belirtmeleri üzerine son çare olarak göçmenlerin 
pasaportları ellerinden alınmış, dipçik ve süngülerle zorla vagonlara bindirilip yaşadıkları 
yerlere geri gönderilmiştir (Bozkurt, 3 Ocak 1952: 1). 

 
Bu olayların yaşandığı günlerde Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin Sofya 

Elçiliğine 14 Kasım 1951 tarihli ve 317912/36/V sayılı notayı vermiştir. Notada; 7 Kasım 
tarihinde, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti’nin bilmediği sebeplerle ve herhangi 
bir sebep olmadan Türk makamlarının, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ve Türkiye 
arasındaki demiryolu naklini durdurduğu iddiasında bulunmuştur. Aynı zamanda, geçerli 
göç pasaportu ve Bulgar makamlarınca verilen çıkış vizesiyle, Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti’ndeki Türk Konsoloslukları tarafından verilen Türk giriş vizesine de sahip 
bulunan Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde kalan Türklerin göçünün de durdurulduğunu 
açıklamıştır. Herhangi bir tahrik gerçekleşmeksizin alınan bu keyfi kararın sonucu olarak 
Türk makamları Orient Express’in gidiş-gelişi, yolcu ve mal transitini ve Sivilingrat’ta 
istasyonuna giden yaklaşık 1500 Türk’ün göçünü durdurduğunu belirtmiştir. Türk resmi 
makamlarının, Bulgaristan ve Türkiye arasındaki ikamet sözleşmesi şartlarına 
uymadıklarını ve bu sözleşmenin uygulanmasını baltalama gayretlerini bir defa daha ispat 
eden bu keyfi hareketini Bulgaristan Halk Cumhuriyeti, Türk Hükümeti nezdinde şiddetle 
protesto ettiğini açık bir şekilde belirtmiştir. 

 
Bulgaristan’ın bu notasına Türkiye Cumhuriyeti 17 Kasım 1951 tarihinde cevap 

vermiştir. Notada; 1950 yılı süresince akın mahiyetini alan ve iki Hükümet arasında nota 
teatisine konu olan Bulgaristan Türklerinin göçü, o zamandan beri, karşılıklı muvafakat 
suretiyle tespit edilen bir ayarlamaya göre gerçekleşmekte ve Türkiye’ye gelen 
göçmenlerin burada iyi bir şekilde karşılandığını ve Türkiye’nin çeşitli yerlerine 
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yerleştirildiğinin üzerinde durulmuştur. Fakat Bulgar makamlarının, 1925 İkamet 
sözleşmesinin şartlarına aykırı olarak, göçmenler arasında Türk aslından bulunmayan ve 
bu sebeple adı geçen sözleşmenin tanıdığı haktan istifade edemeyecek olan kimseleri de 
ithal etmeye çalıştıklarının sık sık görüldüğü dile getirilmiştir. Bu gibi gerçekleşen olaylar 
çerçevesinde, Türk makamlarının Türkiye ile Bulgaristan arasındaki demiryolu nakliyatını 
“Halk Cumhuriyetinin meçhulü bulunan sebeplerle” ve “herhangi bir ihbar yapılmaksızın” 
kestiği yolunda Bakanlığın 14 Kasım 1951 tarihli notasında ileri sürülen iddiaların kabul 
edilemeyeceği net bir şekilde belirtmiştir. Sonuç olarak Türk-Bulgar sınırının, ancak 
Bulgaristan Hükümetinin sahte vize ile Türkiye’ye gelmiş olan şahısları geri almayı kabul 
etmesi ve bu gibi hadiselerin tekrarını önlemek için gereken bütün tedbirlerin alınması ve 
kanunlara aykırı olarak Türkiye’ye geleceklerin de geri alınmasına dair olan taahhüdünü 
yerine getirdiği takdirde açılacağını net bir şekilde ifade etmiştir (Ayın Tarihi,  1951: 53-
57). 

 
İki ülke arasındaki nota teatilerinin yanı sıra birbirlerini suçlayıcı tebliğler de 

yayınlanmıştır. Bulgaristan’ın yayınladığı tebliğde; Türk Hükümetinin yalanlarıyla göçün 
durmasına sebep olduğu, Bulgaristan’da yaşayan Türk azınlığının Türkiye’ye göçünü 
teşvik etmek ve Türk azınlığı arasında Bulgaristan karşıtlığı yaratmaya çalıştığı iddiaları 
yer almıştır. Türkiye bu iddialara cevaben; göçmenlerin anavatana kabul edildiklerini 
ancak, Çingeneler ile Türk olmayan kişilerin sahte vizelerle Türkiye’ye girme çabaları, 
sürgün edilen geniş kitlelerin Türkiye’nin ekonomik durumuna zarar vereceği ve bu 
göçmenleri yerleştirmenin zor olduğu gerekçesiyle 1950 Ekiminde ve Kasımında Türk-
Bulgar sınırını kapattığını açıklamıştır (782.00/12-651, 1951: 3-4). 

 
Yapılan görüşmelerden sonra sınırın tekrar açılmasına karar verilmiştir. Sınırın 

açılmasından sonra Bulgar Hükümeti, Türk göçlerini yavaşlatmaya yönelik politika takip 
etmeye başlamıştır. Bulgarların göçü yavaşlatma sebepleri arasında;   

a) Türklerin yoğun olarak yaşadığı Plovdiv, Sivilingrad, Haskova, Peshtere ve 
Aytos’ta tütün dikim alanlarında iş gücü eksikliği (882.1869/12-751, 1951: 1) ve 
sonucunda Bulgar Hükümetinin temel gelir kaynaklarından biri olan tütün üretiminin 
çarpıcı şekilde azalması, 

b) Bulgaristan’da yaşayan Türklerin Komünist cennet de yaşamaktansa İslamcı 
Türkiye’de yaşamayı tercih etmesi (882.1869/5-1352, 1952: 2), 

c) Türkiye’yi üretici bir unsurdan mahrum bırakmaya çalışmak,  
d) Türklere baskı ve zulüm yaparak komünizm tuzağının içine atmak, 
e) Bulgarların Türklerin ellerinden zorla pasaportlarını alması (Fenik, 1951: 200), 
f) Bulgar Hükümetini Türk kadınların saçlarını uzatmaya veya karşılığı olan 2000 

levayı ödemeye mecbur etmesi, 
g) Stalin heykeli için bağışta bulunma zorunluluğu ve komünistlere yardım için 

Kore vergisi istemesi gösterilebilir (Cumhuriyet, 17 Mart 1951: 3).  
 
Bulgaristan’dan Türk azınlığın göçünün durması ile birlikte, Bulgaristan Hükümet 

yetkilileri geride kalan Türklere Komünist ideolojiyi aşılamak için geniş bir program 
hazırlamıştır. Bu program doğrultusunda ihtiyaç duyulan uzman işçi için çoğu genç Türk, 
komünizm üzerine çeşitli kurslara katılması ve fabrikalarda çalışması için SSCB’ye 
gönderilerek eğitime tabi tutulmuştur. Bu yapılanların dışında komünist propaganda 
amacıyla gazete ve dergiler de kullanılmıştır. Bunlardan en önemlileri Yeni Işık, Halk 
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Gençliği ve Eylülcü Çocuk adındaki Türk gazeteleridir. Bu gazetelerden Yeni Işık 
Sofya’da Tuğrul Deliorman, İsmail Muharrem ve Hüseyin Chesmedji tarafından haftalık 
olarak çıkarılmıştır. Halk Gençliği gazetesi, Bulgar kökenli Kemal Pınardjıoğlu ve Mehmet 
Djuralı tarafından 2 haftada 1 kez yayınlanmıştır. Eylülcü Çocuk gazetesi ise Astsnassov 
ve İbrahim Tatri tarafından 2 haftada 1 çıkarılan çocuk gazetesidir (882.1869/5-1352, 
1952: 2-3). 

 
Bulgaristan’ın Türk azınlığına uyguladığı politika karşısında göç meselesini 

çözüme kavuşturmak amacıyla Türkiye, yurt dışında özellikle Birleşmiş Milletler nezdinde 
girişimlerde bulunmuştur. Türkiye’yi Birleşmiş Milletler toplantısında temsil eden 
Muharrem Nuri, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan’ın insan haklarını ihlal ettiğini ve 
Bulgar Hükümeti’nin 350 bin Türk’ü keyfi bir kararla tehcire tabi tuttuğunu belirterek 
konuyu Avrupa gündemine taşımıştır (Milliyet, 5 Kasım 1950: 5). Avrupa Meclisinin 
daimi komitesinde yapılan toplantı neticesinde Bulgar Hükümeti’nin Türk asıllı 
vatandaşlarına yapığı hareketlerin bir facia olarak nitelendirildiği ve bu durumdan dolayı 
Bulgaristan’ın kınanmasına gerektiğine karar verilmiştir (Milliyet, 19 Kasım 1950: 5). 

 
Türkiye haklılığını tüm dünya kamuoyuna göstermek amacıyla bir yandan 

Birleşmiş Milletler diğer yandan Milletlerarası Göçmen Teşkilatı nezdinde girişimlerde 
bulunmuştur. Türkiye’nin daveti üzerine Milletlerarası göçmen işleri müdürü Mr. Cohen 
Mayer, yardımcısı Mr. Robertson General M. S. Lush ve R. L. Coigny ile Türkiye’ye 
gelmiştir. Mayer yaptığı açıklamada; Göçmen meselesini her yönüyle inceleyeceklerini ve 
sonunda bu durumu bir rapor halinde Türk Hükümetine sunacaklarını açıklamıştır 
(Milliyet, 5 Ocak 1951: 1-7). Cohen Mayer Ankara’da çeşitli devlet kurumlarıyla 
görüştüğünü, hükümetin göçmen davasında aldığı ilk kararları yerinde bulduğunu ifade 
etmiştir. Bununla birlikte Edirne, Tekirdağ, İzmir’e giderek incelemelerine devam 
edeceğini dile getirmiştir (Milliyet, 11 Ocak 1951: 2). Edirne’de bir göçmen evini ziyaret 
etmiş ve göçmen evinin iyi bir şekilde teşkilatlandırılmış olduğunu gördüğü için bu 
durumdan duyduğu memnuniyeti yetkililere iletmiştir (Milliyet, 12 Ocak 1951: 1). Bu 
incelemeler sonucunda hazırladığı raporun bir nüshasını Devlet Bakanlığına vermiş, bir 
nüshasını da Mülteciler Teşkilatı Genel Müdürü Mr. J. Denal Kingsley’e vermiştir 
(Milliyet, 25 Ocak 1951: 3). 

 
Türkiye Avrupa temaslarına devam etmiş ve Parlamentolar Birliği toplantısında 

Türk delegasyonundan Zeyad Ebuzziya söz alarak göçmenlerin durumunu hakkında bilgi 
vererek konuyu gündemde tutmaya özen göstermiştir (Milliyet, 5 Eylül 1951: 1). Aynı 
şekilde Orhan Eralp, Birleşmiş Milletler Mültecilere Yardım Teşkilatı İstişare 
Komisyonunda söz olarak göçmenlerin durumu ve yapılanlar hakkında konuşma yapmıştır 
(Milliyet, 6 Aralık 1951: 7; Cumhuriyet, 8 Aralık 1951: 3). Türkiye, göçmenlerin 
devletlerarası kurallara aykırı olarak zorluklarla karşılaşması üzerine Birleşmiş Milletlere 
başvurarak bu durumunun bir heyet tarafından incelenmesini istemiştir (Cumhuriyet, 13 
Aralık 1951: 1). Birleşmiş Milletler “Mülteciler Teşkilatı” yüksek komiserinin 15 devletin 
üyelerinden oluşan istişare komitesi toplantısına Türkiye’yi temsilen Necmeddin Tuncel 
katılmıştır. Burada göçmenlerin durumunu anlatarak ekonomik olarak yardım yapılmasını 
istemiş, fakat öneri teşkilat tarafından reddedilmiştir. Olumlu olarak söylenebilecek tek 
karar Türkiye’nin yaptıklarından dolayı teşkilat tarafından “yakınlık ve hayranlık” 
uyandıran bir takrir ile takdir edilmesi olmuştur (Cumhuriyet, 18 Eylül 1952: 3). Bu 
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gelişmelere rağmen Türkiye konuyu Avrupa’nın gündeminde tutmaya özen göstermiştir. 
Bu amaçla Strazburg’da 1-3 Ekim 1953 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Avrupa 
göçmen ve mülteci meselelerini inceleme birliği kongresine Türkiye’yi temsilen Prof. Dr. 
Kerim Gökay, Süreyya Ağaoğlu, Hilmi Ziya Ülken, Prof. Dr. Orhan Tuna ve Cevat 
Eren’in katılmasına karar verilmiştir (Milliyet, 17 Eylül 1953: 2). Kongrede Türkiye’nin 
göçmenleri yerleştirme ve sağlıkları ile ilgili tedbirler almasından dolayı yapığı 
uygulamalar takdirle karşılanmış ve sadece göçmen konusunu bütün yönleri inceleyen 
raporlar hazırlanarak sunulması kararı alınmıştır (Milliyet, 5 Ekim 1953: 1-7; Cumhuriyet, 
5 Ekim 1953: 2). Türkiye göçmen meselesini Avrupa’ya taşıyarak haklılığını ortaya 
koymuş, yaptıkları ile Avrupa devletlerinin takdirini kazanmıştır. Ancak tüm yapılan 
girişimlere rağmen göçmenler adına maddi yardım temin edilememiştir. 

 
Göç ve göçmen sorununu anlatmanın bir yolu da sinema olmuştur. Bu anlamda 

Amerikalı sinemacılar Türkiye’ye gelerek incelemelerde bulunmuş ve bu durumu anlatan 
bir film çekmiştir. Filmde göçmenlerin Edirne’ye gelmesi, sevk ve iskân edilmeleri 
anlatılmıştır. Film 1 saat 10 dakika sürmüştür (Cumhuriyet, 10 Temmuz 1951: 5). 

 
 
2. Göçmenlerin Miktar ve Statüleri  

 
Bulgaristan’da yaşayan Türkler özellikle Şumnu, Rusçuk, Varna sancakları ile 

Kırcaali, Paşmaklı, Devlen taraflarında kalabalık bir halde yaşamlarını sürdürmüştür. 
Genellikle küçük esnaf veya işçi sınıfına mensup olup sayıları 800.000 civarında idi (BCA, 
30.10.00, 243.646.19). Bu nüfus Osmanlı Devleti’nin güçlü olduğu zamanlarda barış ve 
huzur içinde yaşamış, ancak devletin gücünü kaybetmeye başladığı 18.yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren Balkan Türkleri üzerindeki baskı ve yıldırma politikalarının 
artmasından dolayı göçler yaşanmıştır. İlk olarak Kırım Savaşı sonrası başlayan göçler 
Cumhuriyet döneminde de mübadele antlaşmaları gereği devam etmiştir. Türkiye’ye gelen 
Türkler serbest göçmen ve iskânlı göçmen statüsü ile gelmiştir. Balkanlardan bu çerçevede 
1923-37 yılları arasında 196.266 haneden 771.266 nüfus Türkiye’ye gelmiş ve devlet 
bütçesinden göçmenlerin yerleştirilmesi, bakımlarının sağlanması adına 30.191.851 Türk 
Lirası harcama yapılmıştır. Bulgaristan’dan ise 1934-37 yılları arasında 18.046 haneden 
64.795 nüfus gelmiş ve göçmenler Trakya, Güney ve Orta Anadolu, Ege sahilleri ile Doğu 
illerinde sevk ve iskân edilmiştir (BCA, 490.1.0.0, 1466.9.2: Ek.181). Belirli aralıklarla 
devam eden göç hareketleri Türk-Bulgar ilişkilerine bağlı olarak 1950 ile 1951 yılları 
arasında yoğunlaşmıştır. Bu bağlamda 1950 yılında 45.346, 1951 yılında 101.719 nüfus 
olmak üzere toplam 147.065 göçmen gelmiştir. 1949-1950 ve 1951 yıllarında 
Bulgaristan’dan Türkiye’ye yapılan göç istatistikleri tablo 1’de gösterilmektedir: 
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Tablo 1: 1949-1950 Yıllarında Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göç Edenlerin Aylara Göre 
Sayısı. 

 
Ocak 21.374 
Şubat 20.237 
Mart 8.801 
Nisan 16.250 
Mayıs 8.101 
Haziran 8.620 
Temmuz 5.246 
Ağustos 5.489 
Eylül 2.861 
Ekim 3.627 
Kasım 1.113 
Aralık ------- 
Toplam 101.719 
1949 1.500 
1950 45.346 
Genel Toplam 148.565 (8882.1869/1-2552, 1952: 1). 

 
1951 yılında ise, Bulgaristan’dan Türkiye’ye göçler,  Mart-Temmuz aylarında 

olmuştur. Göç edenlerin sayısı ise, 12.133 pasaportlu, 47,018’i pasaportsuz olmak üzere 
59.151 kişidir (882.1869/8-1451, 1951: 195). Bunların dağılımı tablo 2’de gösterildiği 
gibidir. 

  
 
 
 
 

Tablo 2: Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz Aylarının Pasaport ve Vize Dağılımı 
 

Aylar 
Gelen Kişi 

Toplam 
Pasaportlu Pasaportsuz 

Mart 2197 8801 10998 
Nisan 3786 16250 20036 
Mayıs 2025 8101 10126 
Haziran 2904 8620 10524 
Temmuz 1221 5246 6467 
Genel Toplam 12133 47018 59151 

 
Yukarıdaki tablo 2’de de görüldüğü üzere Bulgaristan’dan Türkiye’ye en fazla göç, 

Nisan 1951’de 20036 kişiyle olmuştur. Yine Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz 1951 
yılının aylarında içerisinde en az göç, 20126 kişiyle Mayıs ayında olmuştur. 1951 yılı 
Mayıs-Haziran-Temmuz aylarında Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç edenlerin sayısı tablo 
3’te ayrıntılı biçimde gösterilmiştir:  
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Tablo 3: Mayıs-Haziran-Temmuz Aylarında Günlük Pasaport ve Kişi Dağılımı 
 
 

MAYIS 1951 HAZİRAN 1951 TEMMUZ 1951 
Tarih Pasaport Kişi Tarih Pasaport Kişi Tarih Pasaport Kişi 

1 Mayıs 1951 26 112 1 Haziran 1951 23 88 1 Temmuz 1951 30 129 
2 Mayıs 1951 142 643 2 Haziran 1951 51 192 2 Temmuz 1951 57 260 
3 Mayıs 1951 93 339 3 Haziran 1951 47 171 3 Temmuz 1951 23 124 
4 Mayıs 1951 48 216 4 Haziran 1951 55 264 4 Temmuz 1951 113 478 
5 Mayıs 1951 59 166 5 Haziran 1951 9 36 5 Temmuz 1951 109 505 
6 Mayıs 1951 77 242 6 Haziran 1951 81 419 6 Temmuz 1951 149 604 
7 Mayıs 1951 32 138 7 Haziran 1951 25 92 7 Temmuz 1951 73 287 
8 Mayıs 1951 15 52 8 Haziran 1951 24 89 8 Temmuz 1951 53 216 
9 Mayıs 1951 133 432 9 Haziran 1951 64 362 9 Temmuz 1951 30 146 

10 Mayıs 1951 44 169 10 Haziran 1951 73 329 10 Temmuz 1951 15 64 
11 Mayıs 1951 72 252 11 Haziran 1951 63 229 11 Temmuz 1951 21 75 
12 Mayıs 1951 99 466 12 Haziran 1951 54 208 12 Temmuz 1951 30 125 
13 Mayıs 1951 76 334 13 Haziran 1951 136 569 13 Temmuz 1951 24 138 
14 Mayıs 1951 55 191 14 Haziran 1951 81 307 14 Temmuz 1951 14 71 
15 Mayıs 1951 80 320 15 Haziran 1951 123 466 15 Temmuz 1951 17 85 
16 Mayıs 1951 55 198 16 Haziran 1951 73 283 16 Temmuz 1951 10 38 
17 Mayıs 1951 106 408 17 Haziran 1951 39 154 17 Temmuz 1951 34 133 
18 Mayıs 1951 29 128 18 Haziran 1951 62 223 18 Temmuz 1951 46 196 
19 Mayıs 1951 127 451 19 Haziran 1951 40 141 19 Temmuz 1951 43 159 
20 Mayıs 1951 47 152 20 Haziran 1951 71 278 20 Temmuz 1951 127 549 
21 Mayıs 1951 21 90 21 Haziran 1951 131 518 21 Temmuz 1951 3 18 
22 Mayıs 1951 21 90 22 Haziran 1951 67 318 22 Temmuz 1951 26 102 
23 Mayıs 1951 90 357 23 Haziran 1951 24 79 23 Temmuz 1951 18 71 
24 Mayıs 1951 81 346 24 Haziran 1951 26 93 24 Temmuz 1951 11 44 
25 Mayıs 1951 46 180 25 Haziran 1951 127 463 25 Temmuz 1951 1 4 
26 Mayıs 1951 60 245 26 Haziran 1951 66 292 26 Temmuz 1951 25 107 
27 Mayıs 1951 34 121 27 Haziran 1951 114 451 27 Temmuz 1951 3 10 
28 Mayıs 1951 76 287 28 Haziran 1951 144 710 28 Temmuz 1951 33 187 
29 Mayıs 1951 28 323 29 Haziran 1951 129 513 29 Temmuz 1951 28 113 
30 Mayıs 1951 70 283 30 Haziran 1951 68 313 30 Temmuz 1951 42 171 
31 Mayıs 1951 22 111 ------------------ ------ ------- 31 Temmuz 1951 8 39 

Toplam 2.025 8.101 Toplam 2.094 8.620 Toplam 1.221 5.2461 

                                                           
1 (From: İstanbul, To: The Department Of State Washington, 12 Jun 1951, 10 July 1951, 14 August 1951, 
882.1869/6-1251,  882.186971051, 882.1869/8-1451). 
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Tablo 3 incelendiğinde pasaportlu ve pasaportsuz kişi sayısı arasında büyük fark 
olduğu görülmektedir. Buradaki fark Türk soyundan olup vizesiz gelen göçmenlerden 
kaynaklanmaktadır.2 Bakanlar Kurulu da bu durumu göz önüne alarak serbest göçmen vizesi 
ile gelenler hakkında 16/4/1951 tarihli toplantısında karar almıştır. Buna göre; serbest göçmen 
vizesi ile gelen ve gelmekte olan göçmenlerin göçmen olarak kabul edilmeleri ve serbest 
göçmen vizesi yerine göçmen vizesi verilmesi kararı alınmıştır (BCA, 30.18.1.2, 125.32.2). 
Bu karar alınıncaya kadar geçen zaman içinde Türkiye’ye gelen göçmenler belli bir süre sonra 
ülkelerine dönmek zorunda kalırken artık istedikleri sürece Türkiye’de kalabilecek hakka 
sahip olmuşlardır. 

 
Bulgaristan’dan 1 Ocak 1950’den 17 Nisan 1951 tarihine kadar 113.361 göçmen 

gelmiştir. Gelenlerin yaş ve cinsiyet miktarları şu şekildedir; 0-15 yaş arasında 52.462, 16-45 
yaş arasında 34.860, 45 yaşından büyük 26.039 kişinin olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgilere 
göre, Bulgaristan’dan gelen göçmenlerin % 46.3’ünü 0-15 yaş arası, % 30.8’ini 16-45 yaş 
arası, % 22.9’unu 45 yaşından büyük olanlar oluşturmuştur. Gelen göçmenlerin % 46’sı kadın 
ve % 53.4’ü ise erkektir (Ayın Tarihi, 1951: 78; 882.1869/5-1851, 1951: 1). 

 
1950-51 yıllarında Bulgaristan’dan gelen göçmen sayısı, 154 bine ulaşmıştır. Bu 

göçmenler arasında bir anket yapılmıştır. Ankete Bulgaristan’ın çeşitli bölgelerinden 9446 
aile reisi katılarak belirlenen sorulara cevap vermiştir. Buna göre; göçmenlerin % 1’i kendi 
isteğiyle, % 85.3’ü Bulgaristan’da yaşamanın imkansız olduğu gerekçesiyle, % 3 ise zorla göç 
ettirildiklerini ifade etmiştir. İstatistikî bilgilerden de anlaşıldığı üzere Türk asıllı 
vatandaşların Bulgar Hükümeti'nin uyguladığı sert politikadan dolayı yurtlarını terk etmek 
zorunda kaldığı anlaşılmaktadır. Aile reislerinden % 24.4’ü Bulgarlardan şahsen kötü 
muamele gördüğünü, % 8’i Bulgarlardan dayak yediğini, % 4.3’ü Bulgar makamları 
tarafından hapse atıldığını ve sürgüne gönderildiğini, % 62’si ise çeşitli kanunsuz ve haksız 
tutumlarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Aile reislerine sorulan diğer bir soru da 
Bulgaristan’daki mallarının satılmasıyla ilgilidir. Tablo 4’te görüldüğü üzere, cevapları 
oldukça ilginç ve çarpıcı bilgiler içermektedir.  

 
Tablo 4: Göç Edenlere Yönelik Yapılan Anket ve Sonuçları 

 
Beyanlar    Beyanda Bulunanlar Oranı 
Mallarını değerinde satanlar 215 2.6 
Değerinden çok aşağı fiyata satanlar 5988 63.4 
Hiç satmayanlar 2578 27.3 
Bilinmeyen 635 6.7 

 
Görülmektedir ki, % 63.4 gibi büyük bir oranda göçmenler kendilerine yapılan 

baskılardan dolayı evlerinin değerinin altında satmak zorunda kalmış ve yurtlarını bırakıp 
Türkiye’ye göç etmiştir (Şimşir, 2009: 248-249). 

                                                           
2 Edirne İskân Fevkalade Komisyonu’nun vizesiz gelen göçmenler hakkında aldığı karara göre; Türkiye’de hısım 
akrabaları bulunduğu ve bunlar tarafından kabul edileceğini bildiren ve bu durumun valiliğin yaptığı araştırma 
sonuncunda doğruluğu tespit edilenlerin normal göçmen muamelesine tabi tutulmuştur (Cumhuriyet,  20 Ekim 
1950: 3). 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Bulgaristan Türklerini yurt içinde illerin belirledikleri 

kontenjana ve mesleki durumlarına göre yerleştirmiştir. Bu illerden biri olan Manisa’ya 1950 
Ağustos’undan 27 Kasım 1951 tarihine kadar 291 göçmen ailesi, 1329 nüfus gelmiştir. 
Bunlardan 401 nüfuslu 92 aile kontenjanlı, 466 nüfuslu 102 aile serbest, 466 nüfuslu 97 aile 
de ilçe dışından gelmiştir. Gelen göçmenlerin hepsi de merkeze ve köylere yerleştirilmiştir 
(Ayın Tarihi, 1951: 26-27). Manisa’ya 1952 Mart ayına kadar 976 çiftçi ve 149 sanatkâr 
olmak üzere 1125 hanede 4944 nüfus göçmen gelmiştir. Bunlardan 553 hanesi il merkezi ile 
köylerine yerleştirilmiş, 440 hanesi Akhisar merkez köylerine, 120 hanesi Salihli’ye, 115 
hanesi Alaşehir’e, 61 hanesi Turgutlu’ya ve geriye kalan az bir kısım göçmenler de diğer 
ilçelere gönderilmiştir (Milliyet, 2 Mart 1952: 7). Kocaeli’ye Ocak 1952’ye kadar kendi 
kontenjanları olan 352 hane göçmen yerleşmiştir. Ancak bununla yetinmeyen il yönetimi, 100 
hane göçmen daha isteyerek kontenjan miktarını 452 haneye yükseltmiştir. Serbest ve iskânlı 
göçmen olmak üzere sayı 1878’e ulaşmış ve nüfus sayısı 9741’i bulmuştur (Milliyet, 4 Ocak 
1952: 7). Aynı şekilde Zonguldak’a da 1951-52 yılları arasında tamamı iskânlı olarak toplam 
108 Bulgaristan göçmeni gelmiştir. Bu göçmenlerin tamamı Türkiye’ye Edirne üzerinden 
giriş yapmıştır. Gelen göçmenler Zonguldak; Rüzgârlı Meşe, Devrek Merkez ve Bartın 
Merkeze yerleştirilmiştir (İskân ve Muhacirin Defteri, 1-16; Bkz; Ek.1). 
 

3. Sevk ve İskân Meselesi 
 
Osmanlı Devleti’nin göç ve göçmen meseleleri ile yakından ilgilenmesi 1877-78 

Osmanlı Rus Savaşı’ndan sonra milyonlarca Türkün anavatana göç etmesi ile başlamıştır. Bu 
süreçte başkent İstanbul ile vilayet ve kazalarda oluşturulan iskân muhacirin komisyonları 
teşkil edilerek sevk ve iskân yürütülmüştür. Meşrutiyetin ilanından sonra ise sevk ve iskan 
meselesi nizamname ve talimatnameler vasıtasıyla yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ile 
birlikte 1923 yılında Mübadele, İmar ve İskân Bakanlığı kurularak o zamana kadar genel 
müdürlük tarafından idare edilen iskân işleri bu bakanlık tarafından idare edilmiştir. Bir sene 
kadar Bakanlık düzeyinde yürütülen göç ve iskân işleri daha sonra İçişleri Bakanlığına bağlı 
bir genel müdürlük tarafından yönetilmiştir. 1935 yılında kabul edilen kanunla Sağlık ve 
Yardım Bakanlığına bağlanan iskân işleri bu bakanlığa bağlı bir müdürlük teşkilatıyla idare 
edilmeye başlanmıştır (BCA, 490.1.0.0, 1466.9.2, Ek.176-179). 30 Mayıs 1950 tarihinde ise 
İskân Müdürlüğü, 5613 sayılı kanunla Toprak ve İskân Genel Müdürlüğü adı altında Tarım 
Bakanlığı’na devredilmiştir (BCA, 490.1.0.0, 1466.9.2, Ek.176-179; TBMM Z.C., C.1, B.14, 
28.6.1950: 282)3. 

 
Sevk ve iskân işlerinin belli bir düzene oturmasını sağlayan kanun ise 1934 

Haziran’ında kabul edilen 2510 sayılı İskân Kanunu’dur. Bu kanunda Türk kültürüne bağlı 
olmayanlar, anarşistler, casuslar, göçebe Çingeneler, memleket dışına çıkarılmış olanların 
Türkiye’ye muhacir olarak alınmayacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. Göçmenler sınırdan 
girdikleri veya nakil bölgelerinden çıktıkları yerin en büyük mülkiye memuruna kendilerini ve 
                                                           
3 Yoğun bir göç hareketinin başladığı günlerde sevk ve iskân meselesinin bir bakanlık ile yürütülmesi gerektiği 
Cumhurbaşkanı ve Başbakana iletilmiştir. Yeni kurulacak İskân Bakanlığına, Tarım Bakanlığına bağlı bulunan 
Toprak, İskân İşleri Genel Müdürlüğü ile İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarından birer genel müdürlüğün bağlanması 
öngörülmüştür. Bu fikir daha sonraki süreçte benimsenerek Toprak ve İskân Bakanlığı kurulmuştur bkz. 
(Cumhuriyet, 3 Mart 1951: 1-3). 
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aile fertlerini yazdırıp bir muhacir kâğıdı almış ve bir vatandaşlığa girme beyannamesi 
imzalamıştır. Muhacir kâğıdı geçici nüfus cüzdanı yerine geçmiş ve 1 (bir) yıl saklı 
tutulmuştur. Bakanlar Kurulu kararıyla göçmenler Türk vatandaşlığına geçirilmiş ve 
ellerindeki muhacir kâğıdı alınarak nüfus cüzdanı verilmiştir. Türkiye’ye geldikleri tarihten 
itibaren 2 (iki) yıl içinde iskân istemeyen muhacir ve mültecilere iskân yardımının 
yapılmayacağı belirtilmiştir. Göçmenler iskân edilecekleri yerlere taşınırken taşıma ücretinin 
alınmayacağı ancak taşıma işini yapan şirketlerin asgari tarife uygulamak zorunda olduğu 
ifade edilmiştir. Göçmenlerin gittikleri yerde en az 10 (on) yıl oturacağı ve başka yerlere 
izinsiz gidip yerleşenlerin, yerleştikleri yere geri döndürüleceği açıkça vurgulanmıştır. 
Göçmenlerin iskân edilmesinden, hak ettiklerinin zamanında verilmesinden ve üretici duruma 
getirilmelerinden vali ve kaymakamların sorumlu olduğu açık bir şekilde ifade edilmiştir. 
Ayrıca görevini yapmayan ve yapamayan, dikkatsizlik ve gevşeklik gösteren idarecilerin 
görevlerinden uzaklaştırılacağına dikkat çekilmiştir (Resmi Gazete, 21 Haziran 1934: 4003-
4008). 

 
Göçmenler hakkında neler yapılması gerektiği kanunda açık bir şekilde yazıldığı halde 

yine de bazı ek tedbirler alınarak sevk ve iskân işlerinin sorunsuz bir şekilde yapılması yoluna 
gidilmiştir. Bu doğrultuda gelecek göçmenlerin durumları ve barındırılması konusu Bakanlar 
Kurulunun 8/11/1950 tarihli toplantısında görüşülüp aşağıdaki kararlar alınmıştır (BCA, 
30.18.1.2, 124.83.7; Milliyet, 18 Kasım 1950: 1-3,  Ayın Tarihi, 1950: 17). 

1) Göçmenlerin sanat, meslek ve ziraatte uğraştıkları kısımlar ve yaşadıkları iklim 
şartlarına göre her ilin barındırabileceği miktarda olmak üzere illere taksim edilerek 
yerleştirilmeleri, 
2) Valilerin, acele olarak bildirecekleri miktarlarda olarak göçmenlerin illere sevkleri 
hiçbir izdihama sebebiyet vermeyecek şekilde plana bağlanmış olarak yapılmakla 
beraber valilerin dâhilinde gereken bütün tedbirleri gecikmeden almaları, 
3) Hükümetçe alınacak tedbirlerin dışında olarak gereken bütün mahalli imkânlara 
başvurularak göçmenlerin bakımları, barındırılmaları ve en kısa zamanda kendi 
kendilerini güçlendirir duruma girmelerinin sağlanması amacı ile merkezlerinde birer 
göçmen komisyonu ilçe, bucak ve hatta köylerde birer yardım komitesinin kurulması 
ve il merkezindeki komisyon ve komiteye bizzat valilerin başkanlık etmesi 

kararları alınarak yürürlüğe konulmuştur. 
 
Bakanlar Kurulunun bu kararı üzerine 25 il göçmenlerin kabulü için hazırlıklarını 

tamamladıklarını ve 50.000 göçmeni kabul edebileceklerini bildirmiştir. Hükümet bir yandan 
Van, Bitlis, Urfa, Tunceli ve Muş illerinde arazi verilerek göçmenlere köy kurulması için 
çalışma başlatmıştır. Diğer yandan Tarım Bakanlığı bu illerde devlete ait 8.000.000 dönümlük 
arazinin uzun vade ve borçlandırma şekli ile göçmenlere verilmesi kararını almıştır 
(Cumhuriyet, 25 Kasım 1950: 1-3). 

 
Türk-Bulgar ilişkilerine bağlı olarak sınırın Kasım ayında kapatılmasından sonra da 

hazırlıklar devam etmiştir. Bu kapsamda Türkiye’ye gelmeye başlayacak olan göçmenlerin 
nakil ve iskân işleri hakkında Bakanlık illere bir genelge göndermiştir. Buna göre;  

a) Gelecek göçmenler için Tekirdağ ve İstanbul’da 3’er kişiden oluşan komisyonlar 
kurulması, 
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b) Göçmenlerin çalışma ve diğer vasıflarına göre ayrılarak belirlenen illere 
gönderilmesi, 

c) Gelenlerin sağlık muayenelerinin Edirne’de yapılması, ancak çok fazla sayıda 
göçmen geldiği takdirde % 60’ının Edirne’de ve % 20’sinin de İstanbul’da yapılması, 

d)14 numaralı toprak komisyonunun geçici olarak İskân Genel Müdürlüğü’nün 
emrinde çalıştırılmasına ve gerekli görüldüğü takdirde bir kısım devlet memurlarının da bu 
işle görevlendirilmesi (Milliyet, 24 Kasım 1950: 2) kararı alınmıştır. 

 
Aynı şekilde Tarım Bakanlığı’na bağlı olarak göçmenler komisyonu da harekete 

geçerek, gelen göçmenlerin yurt içinde nasıl dağıtılacaklarını bir raporla tespit etmeye 
çalışmıştır. Bu konuda da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali 
Tevfik Tanoğlu’ndan göçmenlerin dağıtımı ve iskân durumu hakkında hükümete bir rapor 
sunması istenmiştir (Cumhuriyet, 2 Şubat 1951: 2). Başbakan Adnan Menderes de devlet 
teşkilatına “Bulgaristan göçmenlerinin ne şartlar altında memleketimize gelmekte oldukları 
malumdur. Bunların bir an önce mesken sahibi edilmeleri ve kendi kendilerini geçindirir bir 
duruma getirilmeleri bugün için önemli memleket işlerinden birini teşkil etmektedir. Bu 
itibarla göçmenleri iskansız bir şekilde tahakkukunu temin için bütün devlet teşkilatına kendi 
davalarına taalluk eden hususlarda azami müzaherette bulunmaları ve Valilerimizin bu işle 
yakından alakadar olarak kati iskan neticesinin en kısa zamanda gerçekleştirilmesini bizzat 
takip etmeleri lazımdır. Bu hususta hiçbir gayret ve feragati esirgemeyerek gereğinin 
yapılmasını” (Milliyet, 1 Ekim 1951: 1-7) istediği bir genelge göndermiştir.  

 
Genelge ve talimatnamelere bağlı olarak göçmenler vizeli-vizesiz ayırt edilmeden 

Türkiye’ye girdiği andan itibaren hepsine aynı muamele yapılmıştır (TBMM Z.C., C.4, B.31, 
17 Ocak 1951: 234). Edirne misafirhanesinde sınırdan giren göçmenlerin, sağlık, emniyet, 
gümrük ve iskân işlemleri yapılmış ve göçmenler burada 4-6 gün arası kalmıştır. Edirne, 
İstanbul, Tekirdağ, İzmir’de bulunan iskân misafirhaneleri transit yerleri olarak kullanılmıştır. 
Edirne’den sonra göçmenler gidecekleri yerler itibariyle İstanbul veya Tekirdağ’a 
gönderilmiştir. Göçmenler tren veya vapur temin edilinceye kadar geçici misafir yerlerine 
Devlet Demiryolları ve Denizyolları aracılığıyla ücretsiz olarak nakledilmiştir. İzmir 
misafirhanesi de İzmir’e vapurla gelen göçmenlerin çevredeki illere sevkinden önce bir transit 
merkezi olarak kullanılmıştır (Ayın Tarihi, 1951: 79). Edirne’deki sevk ve iskân işleri İskân 
İdaresinden ayrılan para ile yemek ihtiyaçları ise Türk Kızılayı tarafından açılan aş evleri 
vasıtasıyla sağlanmıştır (BCA, 30.1.0.0, 17.99.11). İstanbul’a gelecek göçmenler için 
Bakırköy, Zeytinburnu Yollama Hastanesi ve Demirkapı’daki misafirhanede iskân edilmek 
üzere 5.000 kişilik yer ayrılmıştır (Cumhuriyet, 10 Ekim 1950: 4). Ayrıca Denizyolları 
idaresi, kendi vapurları ile nakledilen göçmenlerin sıcak yemek ihtiyaçlarını temin etmek 
amacıyla karar alarak bunu uygulamaya koymuştur (Cumhuriyet, 14 Mart 1951: 5). 

 
Hükümet yetkilileri de göçmenlerin durumlarını yerinde görmek için yurt gezilerine 

çıkarak buralarda incelemelerde bulunmuştur. Devlet Bakanı Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, 
beraberinde İskân İşleri Genel Müdürü ve Fen Heyeti Başkanı ile birlikte 3 Ekim 1951 günü 
Eskişehir’e gelmiştir.  Burada Devlet Bakanının başkanlığında Toprak ve İskân İşleri Genel 
Müdürü Haşim İşcan, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Balıkesir, Kocaeli, Bursa, Bolu Valileri ile 
bu illerin Toprak ve İskân Müdürleri, Orman İşletmeleri Müdürlerinin katılımıyla toplantı 
yapılmıştır. Bu toplantıda göçmenlerin iskân işleri ile onları kısa zamanda üretici hale 
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getirebilmek için alınacak tedbirler gözden geçirilmiştir. Özellikle illere yerleştirilen göçmen 
ailelerinin en geç iki (2) ay içinde evlerini yapabilmek için gerekli ihtiyaçlar tespit edilmiştir. 
Karaosmanoğlu bu toplantıdan sonra basına yaptığı açıklamada; Eskişehir’den sonra Afyon’a 
gidileceği ve burada da Antalya, Isparta, Afyon, Burdur, Denizli, Muğla valileri ve 
beraberindeki mesai arkadaşları ile toplantı yapılacağını belirtmiştir (Ayın Tarihi, 1951: 5; 
Cumhuriyet, 4 Ekim 1951: 1). 

 
Bu şekilde göçmenlere yakın ilgi gösterilerek onların kısa bir zaman içerisinde iskân 

edilmeleri için çalışmalara devam edilmiştir. Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelecek göçmenlere 
devlet ormanlarından parasız kerestelik, istedikleri takdirde mevcut istiflerden yalnız kesme, 
taşıma ve üretim masrafları karşılığında tomruk veya kereste verilmesi 20/9/1950 tarihinde 
Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiştir (BCA, 30.18.1.2, 123.16.12). Tarım Bakanlığı da 
32.000 ailenin iskanın sağlanacağı bir proje hazırlamış ve bu proje Bakanlar Kurulunca 
21/7/1951 tarihinde kabul edilmiştir (BCA, 30.18.1.2, 126.55.15). Bu kapsamda göçmenler 
için şehirlerde kasaba evleri ve köy evi olmak üzere 2 tip ev inşa edilmiştir. Bunlardan köy 
tipi ev 2 oda ve 1 ahırdan meydana gelmiştir. Bu evler inşa edilirken Türk halkının da taş, 
kum, kireç, kerpiç gibi yapı malzemesi desteğiyle köy tip evler için köylerde her ev için 1000 
TL, kasaba ve şehirlerde 1500 TL harcanmıştır (782.00/10-1552, 1952: 7). Göçmenler için 
yapılacak ilk köyün inşa edilmesine Mersin’in Homurlu mevkiinde başlanmıştır. Her bir ev 30 
metre kare üzerine kurulmuş ve ayrıca 500 metre kare de bahçe verilmiştir. Bu evlerin her biri 
900 liraya mal olmuştur (Milliyet, 20 Ağustos 1951: 3; Cumhuriyet, 20 Ağustos 1951: 4). 
TBMM Başkanı Refik Koraltan 16 Kasım 1951 günü Mersin’de kurulan ilk göçmen köyü 
Homurlu’yu ziyaret ederek 50 göçmen ailesinin tapularını vermiştir (Ayın Tarihi, 1951: 17). 
Köylülerin sevinç içerisinde tapularını aldığı sırada köydeki takların birinin üzerinde “Vefalı 
ellerini bize uzatan büyüklerimize ve büyük milletimize minnet borcumuzdur” diye yazması 
oldukça dikkat çekmiştir (Ayın Tarihi, 1951: 18). 

 
Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelenlerin durumları titizlikle incelenmeye devam 

edilmiştir. Örneğin Bulgaristan’dan 1950 yılı başından sınırın kapandığı 8 Şubat 1951 tarihine 
kadar 37.351 aileden 154.393 nüfus gelmiştir. Gelenlerden 32.000’inin iskân edilmek üzere 
başvuru yaptığı veya iskân hakkına sahip olduğu tespit edilmiştir (TBMM Z.C., C.17, B.4, 
14/11/1952: 137). Bu gelen göçmenlerin yerleştirilmesi için ev inşa edilen illerden biri olan 
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçe merkezine ve köylerine 26 Kasım 1952 tarihine kadar 234 göçmen 
ailesi gelmiş ve tamamına ev yaptırılmıştır. Ayrıca 44 adet ilçe merkezine ve 190 adet köye 
de ev yaptırılmıştır. Evlerin inşasında kullanılmak üzere İskan Genel Müdürlüğü tarafından 
785.538 metre mikap kereste verilmiş ve her ev için ortalama 3 metre mikap kereste 
kullanılmıştır (TBMM Z.C., C.9, B.29, 19/01/1953: 287). İstanbul’da da Rami ile Eyüp 
arasında 2000 ev inşa edilmesi çalışmaları başlamış (Milliyet, 7 Ekim 1951: 2) ve 2014 adet 
göçmen evi inşa edilmiştir (Milliyet, 24 Eylül 1952: 1). Ancak burada yapılan evlerde yapılan 
teknik inceleme sonucu kullanıma elverişsiz ve tehlike oluşturduğundan 22 binanın 
yıktırılmasına ve 16 binanın da tamir edilmesi kararı alınmıştır (Milliyet, 24 Ekim 1952: 7). 
Rami ile Eyüp arasında 1000 göçmen evi daha yaptırılması için ihale yapılarak her bir ev 
1850 liraya mal olacak şekilde üç (3) ay içinde tamamlanması planlanmıştır. Yapılacak evler 
2 oda, mutfak, banyo ve bir holden oluşmuştur (Milliyet, 19 Ekim 1951: 2). Afyon’da 150 
göçmen evinin inşaatı tamamlanarak kullanıma hazır hale getirilmiştir (Milliyet, 16 Aralık 
1951: 2). Manisa’da 659 köy tipi ve 231 şehir tipi olmak üzere toplam 890 göçmen evinin 
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inşaatına başlanmış ve Ocak 1952’ye kadar 520 köy tipi ve 145 şehir tipi ev tamamlanmıştır 
(Milliyet, 9 Ocak 1952: 2). Burdur’da sanatkâr göçmenler için Karamanlı Bucağında 5 
göçmen evi daha yapılmış ve il dâhilindeki göçmen evi sayısı 82’yi bulmuştur (Milliyet, 2 
Mart 1952: 7). Çanakkale ve Samsun illerinde de 16 göçmen köyü yapılmıştır (Milliyet, 18 
Mart 1952: 7). 

 
Türkiye genelinde 1953 yılına kadar hem devlet bütçesinden hem de Amerika’nın 

sağladığı Marshall yardımları sayesinde 29.095 evin inşa edilmesi için 35.510 Lira harcama 
yapılmış ve 14.453 evin inşaatı tamamlanmıştır. Geriye kalan 8199 evin inşaatı 1952 yılı 
sonuna ve 6443 evin de 1953 yılı sonuna yetiştirilmesine çalışılmıştır (782.00/10-1552, 1952:   
E.19-20; TBMM Z.C., C.17, 1.11.1952: 10). En fazla ev yapılan şehirler; Bursa 2671, 
İstanbul 2236, Balıkesir 1962, Seyhan (Adana) 1794, Manisa 1680, Konya 1394, Ankara 
1382, Tekirdağ 1379, İzmir 1332, Aydın 1275, Eskişehir 1124, Yozgat 1016, Edirne 886’dır. 
Buna bağlı olarak ev inşası sırasında en fazla harcama yapılan iller; İstanbul 5.254.583, Bursa 
2.379.500, Manisa 2.330.000, Seyhan (Adana) 2.230.000, Balıkesir 2.040.000, Aydın 
1.883.000, Konya 1.650.000, İzmir 1.596.000, Eskişehir 1.579.032, Yozgat 1.520.300, 
Tekirdağ 1.370.685, Ankara 1.153.600 Türk Lirasıdır. En az ev yapılan şehirler; Urfa 1, 
Diyarbakır 23, Çankırı 48, Malatya 49, Hatay 65, Sinop 76, Erzincan 85, Elazığ 95, Isparta 
122, Amasya 125, Zonguldak 132’dir. Buna bağlı olarak en az masraf yapılan şehirler; 
Çankırı 60.000, Malatya, 67.000, Erzincan 79.625, Elazığ 99.000, Hatay 100.500, Isparta 
145.000, Amasya 150.000 Türk Lirasıdır (782.00/10-1552, 1952:  E.19-21; Bkz; Ek 2, 3 ve 
4). Verilerden de anlaşıldığı üzere Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen Türkler ağırlıklı olarak 
Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi; çok az bir bölümü de Doğu ve Güney Doğu 
Anadolu Bölgesi’ndeki illere yerleştirilmiştir. 

 
1954 yılına kadar göçmen evlerinin inşası sırasında 30.000.000 Türk Lirası Marshall 

yardımından ve 46.000.000 Türk Lirası ise Türkiye Cumhuriyeti D.P Hükümeti tarafından 
karşılanmıştır. Bu evler için toplam olarak 76.000.000 Türk Lirası harcanmıştır (Cumhuriyet, 
23 Mart 1954: 2).  
 

4. Yardım Faaliyetleri  
 

Türkiye’de göçmenlere yardım için ülke genelinde adeta seferberlik başlatılmıştır. Bu 
amaçla her ilde komiteler, cemiyetler, dernekler kurulmuştur. Bu kuruluşlardan en önemlisi 
ise Göçmen ve Mültecilere Yardım Birliği’dir. Birlik, Bulgar göçü nedeniyle bizzat 
Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından Türk Kızılay’ına bağlı olarak 1951 yılında 
kurulmuştur. Birliğin statüsü 13 maddeden ve 45 üyeden oluşmuştur4. Bu derneğe yapılacak 
nakdi bağışların gelir ve kurumlar vergileri matrahlarının indirilmesi hakkında kanun 
çıkarılmıştır. Bu kanuna göre; gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 1 Ocak 
1951 tarihinden 31 Aralık 1953 tarihine kadar makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışlar, 
yıllık beyanname ile bildirilirse gelirlerden ve kurum kazançlarından indirileceği belirtilmiştir 

                                                           
4 Göçmen ve Mülteciler Türkiye Yardım Birliği Statüsü 13 maddeden oluşmuş ve birlik bizzat Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar’ın isteği ile kurulmuştur. Birlikte Türkiye’nin önde gelen öğretim üyeleri, doktorları, hukukçuları, 
gazetecileri, bankacıları, iş adamları, dernek yöneticileri ve milletvekilleri yer almıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. 
(Göçmen ve Mültecilere Türkiye Yardım Birliği Statüsü, 1951: 1-4.) 
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(Resmi Gazete, 19 Ocak 1951: 400). Böylece yardımların vergilerden muaf tutulması 
sonucunda daha fazla yardım toplanması sağlanmıştır. Diğer bir dernek de Göçmenlere 
Yardım Derneği’dir (BCA, 30.18.1.2, 124.98.3). Bu iki dernek Bakanlar Kurulu kararıyla 
genel menfaatlere faydalı derneklerden kabul edilmiştir (BCA, 30.18.1.2, 124.115). 

 
Yardımların büyük çoğunluğu Göçmen ve Mültecilere Yardım Birliği bünyesinde 

toplanmıştır. Para başta olmak üzere giyecek, yiyecek, sağlık malzemeleri alanında 
yapılmıştır. Bu yardımların belli başlıları arasında; İstanbul Arabacılar Cemiyeti eski İdare 
Heyeti Başkanı Yaşar Ermez göçmenler için 100 lira (Milliyet, 20 Kasım 1950: 2), 
Kırklareli’nde aile toplantısında 2278 lira (Milliyet, 21 Kasım 1950: 5), Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar Mülteci ve Muhacirlere Türkiye Yardım Birliğine 2500 lira ve TBMM Başkanı Refik 
Koraltan da 500 lira (Milliyet, 6 Ocak 1951: 1), Şereflikoçhisar’da 1317 lira (Milliyet, 29 
Ocak 1951: 2), Zonguldak Yardım Sevenler Derneği tarafından 759.5 lira (Milliyet, 13 Mart 
1951: 2), Elazığ’da mühendislerin 560 lira (Milliyet, 17 Mart 1951: 2) vermesi sayılabilir. 
Ayrıca Konya milletvekili Saffet Gürol’un göçmenlere yardım sağlaması amacıyla göçmen 
piyangosu düzenlenmesi için hazırladığı kanun teklifi kabul edilmiştir (Milliyet, 23 Kasım 
1950: 5). Ve buradan da ciddi bir gelir elde edilmiştir. Bu yardımların dışında 1950 yılı 
bütçesinde iskân yardımlarına 1.695.000 lira ayrılmış ve Bulgaristan göçmenleri için 
1.011.789 lira kullanılmıştır. Bu paranın 376.528 lirası göçmen misafirhanelerinin yeniden 
kurulmasına, mevcutlarının genişletilmesine, onarımına ve aş ocaklarının idare masraflarına, 
479.936 lirası yolda ve mahallerinde geçici süreli iaşe işlerinde, 105.240 lirası karayolları 
taşıması, geçici taşıma ile Yunan ve Bulgar Demiryolları parkür ücretleri, 50.085 lirası da 
tedavi ve saire gibi çeşitli ihtiyaçlarının sağlanması için harcanmıştır (Ayın Tarihi, 1951: 79-
80). 

 
Göçmen ve Mültecilere Türkiye Yardım Birliği’ne 19 Nisan 1951 tarihine kadar 

bankalardan 2.250.00 lira, ticaret kurumları ve Türk halkı tarafından 4.462.664 lira, göçmen 
piyangosundan 1.306.653 lira, yabancı kaynaklardan 87.723 lira olmak üzere toplam 
8.107.040 lira yardım yapılmıştır (Ayın Tarihi, 1951: 79-80). Cumhurbaşkanı Celal Bayar 1 
Kasım 1951 yılında TBMM’nin 9.devre 2.toplantı açışında yaptığı konuşmada; Türkiye 
Göçmen ve Mültecilere Yardım Birliği’ne yurt içinden 8.327.560 lira ve yurtdışından 289.650 
lira olmak üzere toplam 8.627.210 lira yardım toplandığını belirtmiştir. Para yardımından 
başka yurt içinde 111.560 parça giyecek, 9.369 ton yiyecek, 100 ton yakacak, 211 canlı 
hayvan, 53.388 parça eşya, Kızılay 644.000 lira değerinde çeşitli eşya yardımı ve yurt 
dışından da 200 ton süt tozu olmak üzere değeri 1 milyon lirayı geçen giyecek ve eşya 
yardımında bulunulduğunu açıklamıştır (TBMM Z.C., C.10, B.1, 1 Kasım 1951: 8). 

 
Diğer taraftan Bulgaristan’dan gelen Türkler için Toprak ve İskan Bakanlığı da 

harekete geçmiş ve bakanlığın bütçesine 1951 yılından 1954 yılına kadar önemli miktarda 
para ayrılmıştır. Toprak ve İskân Bakanlığı’nın 1951 yılı bütçesinde giderler için 7.136.920 
Lira, yatırımlar için de 1.555.000 Lira (Resmi Gazete, 1 Mart 1951: 637), 1952 yılı bütçesinde 
giderler için 9.112.624 Lira, yatırımlar için 1.213.000 lira (Resmi Gazete, 1 Mart 1952: 2913-
2914), 1953 yılı bütçesinde giderler için 15.796.759 Lira, yatırımlar için 1.270.000 Lira 
(Resmi Gazete, 2 Mart 1953: 5646), 1954 yılı bütçesinde giderler için 16.019.759 Lira, 
yatırımlar için 1.155.000 Lira (Resmi Gazete, 1 Mart 1954: 8298) ayrılmıştır. Bakanlığın 
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bütçesinin yıl geçtikçe daha da arttırılmasındaki amaç, gelen göçmenlerin bir an önce iskânını 
sağlayarak onları üretici hale getirmektir.  

 
Yurt içinde yapılan yardımların yanı sıra yurt dışından da göçmenlere yardımlar 

yapılmıştır. Papa’nın İstanbul Temsilcisi Andre Kasuala, Papa 12. Pi tarafından gönderilen 
1000 TL (Milliyet, 16 Aralık 1950: 3), Hahambaşılık 300 TL (Milliyet, 3 Ocak 1951: 3),  
Osmanlı Bankası müdürü Bay Garelli Göçmen ve Mültecilere Yardım Birliğine 500.000 TL 
(Milliyet, 17 Ocak 1951: 1; İstiklal, 21 Ocak 1951: 2), İran Şir ve Hurşit Teşkilatı Kızılay 
vasıtasıyla 500 İngiliz Paundu (Milliyet, 26 Ocak 1951: 3), Banka Komerçiyale İtalyan 
Yardım Komitesi 20.000 TL (Milliyet, 6 Şubat 1951: 2), Papa’nın Türkiye’deki temsilcisi 
M.Andera Kasuala 500 TL (Milliyet, 22 Şubat 1951: 2), Ermeni Patriği Karakin Haçaduryan 
500 TL (Milliyet, 15 Mart 1951: 2), Birleşmiş Milletler Sağlık Teşkilatı İcra Komitesi 55.000 
dolar değerinde sağlık malzemesi (Milliyet, 30 Mart 1951: 3)5, Yunanlı sanatçılar 559 TL 
(Milliyet, 22 Nisan 1951: 2), öğrencilerin kurmuş olduğu Kızılhaç teşkilatı 1000 Türk göçmen 
çocuğu için 160.000 dolar değerinde elbise ve okul malzemesi, elbiseler hariç 110.000 dolar 
değerinde eşya (Milliyet, 16 Haziran 1951: 3), Amerika’nın Philadelphia şehrinden çeşitli 
kiliseler adına 230 sandık giyim eşyası, 500 çuval fasulye (Milliyet, 19 Aralık 1951: 2), 
Persay Limited Şirketi 1000 TL, Banka Di Roma 20.000 TL, Sokoni Vakum 1500 TL, Jil 
Krist Volker 1500 TL, Amerikan İktisadi İşbirliği İdaresi Türkiye özel misyonu 30.000.000 
TL yardım yapmıştır (Cumhuriyet, 17 Ağustos 1951: 3). Bu 30.000.000 TL ile 20.000 TL 
yeni göçmen evi inşa edilmesi ve yeni köyler kurulması planlanmıştır. Bu köylerden bir tanesi 
Yozgat, iki tanesi Konya ve Ankara’da olmak üzere 5 köy ve Eyüp ilçesinde de 2000 hanelik 
göçmen evinin inşa edilmesi öngörülmüştür (Ayın Tarihi, 1951: 113). Ancak 30.000.000 TL 
şu şekilde kullanılmıştır; seyahat harcamaları olarak 769.258 TL alınmış, 438.480 TL 
harcanmış geriye 330.778 TL kalmıştır. Göçmenlerin taşınması için 392.429 TL alınmış, 
336.671 TL harcanmış, geriye 55.758 TL kalmıştır. Yiyecek harcamaları olarak 427.365 TL 
alınmış ve tamamı harcanmıştır. İnşaatlar için 26.500.000 TL alınmış ve tamamı harcanmıştır. 
Türk Kızılayı Sağlık Merkezleri 169.040 TL almış, 99.040 TL harcamış ve geriye 70.000 TL 
kalmıştır. Diğer işler için 1.731.908 TL alınmış ve tamamı harcanmıştır. Geçen yıldan da 
10.000 TL kalmıştır. Marshall yardımından alınan toplam 30.000.000 TL’nin 29.533.464 
TL’si harcanmış, geriye 466.536 TL kalmıştır (782.00/10-1552, 1952: E. 22). 

 
Hem yurt içi hem de yurt dışında yapılan yardım kampanyalarına Türkiye 

Cumhuriyeti’nde ve yurt dışında faaliyet gösteren göçmen dernekleri aktif bir şekilde rol 
almış ve böylece bu derneklerin desteğiyle yardım işi iyi bir şekilde organize edilmiştir. Bu 
dernekler arasında; Türkiye’de Mülteci Yardım Komitesi, Türkiye’deki Mülteciler İçin Ortak 
Yardım Komitesi, Uluslararası Mülteci Yardım Komitesinin Türkiye şubesi, Uluslararası 
Göçmen Örgütü, Göçmen Yardım Komitesi, Uluslararası Kurtarma Komitesi, Dünya Kiliseler 
Konseyi ve Amerikan Gönüllü Yardım Kuruluşları sayılabilir. Bu yardım kuruluşlarının 
dışında Türkiye’de Göçmenler İçin Ortak Yardım Komitesi6, Türkiye Cumhuriyeti’nde resmi 

                                                           
5 Bu 55.000 liralık sağlık malzemesinin gümrük vergisinden muaf tutulması hakkında Bakanlar Kurulu 
31/7/1951 tarihinde karar alınmıştır (BCA, 30.18.1.2, 126.59.1). 
6 Gazi Han Bessolt-Başkan, Dr.Aurel Decei- Genel Sekreter, Apolinary Kielezynski-Başkan Yardımcısı 
Ratko Zindoviç- Başkan Yardımcısı,  Frantisek Hyncik-Veznedar, Haloupek-Üye,  Alexander Minogali-Üye 
,Kazım Prudani-Üye, Avni Deralla-Üye, Stratia Skerlev-Üye, Kovesh-Üye, Rev.Vendel-Üyeden oluşmuştur. 
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olarak kayıtlı şekilde faaliyetlerini yürütmüştür. İstanbul’daki Göçmen Yardım Komitesi7 ve 
Uluslararası Yardım Komitesinin Türkiye şubesi8 Türkiye Cumhuriyetinin resmi iznine bağlı 
olarak çalışmalarını sürdürmüştür (782.00/10-1552, 1952: E. 14-15). Uluslararası Göçmen 
Örgütü, Göçmen Yardım Komitesi, Uluslararası Kurtarma Komitesi, Türkiye Mültecilere 
Yardım Cemiyeti ve Dünya Kiliseler Konseyi göçmenler ve öğrencilere bakım, onarım ve 
bağış adı altında yardımlar yapmıştır. 1951 yılı boyunca 237.900 TL yardım yapılmıştır 
(782.00710-1552, 1952: E. 16-18). 

 
Uluslararası Göçmen Örgütü, Göçmen Yardım Komitesi, Uluslararası Kurtarma 

Komitesi, Türkiye Mültecilere Yardım Cemiyeti ve Dünya Kiliseler Konseyinin bakım, 
onarım ve bağış adı altında yaptığı yardımlar aşağıda tablo 5’te gösterilmiştir. 

 
Tablo 5: 1951-52 Yılı Boyunca Uluslararası Kuruluşların Göçmenlere Yardımları 

 
1951’in Ocak-Şubat-Mart Döneminde Yapılan 

Yardımlar 
1951’in Nisan-Mayıs-Haziran Döneminde Yapılan 

Yardımlar 
Uluslararası Göçmen Örgütü (IRO):37.500 TL Göçmen yardım Komitesi (RSC): 17.800 TL 
Göçmen Yardım Komitesi (RSC):76.200 TL Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC): 7.300 TL 
Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC):8.300 TK Dünya Kiliseler Konseyi (WCC):2000 
Türkiye Mültecilere Yardım Cemiyeti (TMYC)  
Dünya Kiliseler Konseyi (WCC):200 TL  
Toplam: 124.000 TL Toplam: 27.100 TL 

1951’in Temmuz-Ağustos-Eylül Döneminde 
Yapılan Yardımlar 

1951’in Ekim-Kasım-Aralık Döneminde Yapılan 
Yardımlar 

Göçmen Yardım Komitesi (RSC): 22.400 TL Göçmen Yardım Komitesi (RSC): 25.600 TL 
Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC): 8000 TL Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC): 20.300 TL 
Türkiye Mültecilere Yardım Cemiyeti (TMYC): 
3000 TL 

Türkiye Mültecilere Yardım Cemiyeti (TMYC): 3000 
TL 

Dünya Kiliseler Konseyi (WCC): 2000 TL Dünya Kiliseler Konseyi (WCC): 2500 TL 
Toplam: 35.400 TL (782.00710-1552, 1952: E.16-
18). 

Toplam: 51.400 TL 

 
Bu komitelerden biri olan Mülteci Yardım Komitesi yerleşimcilerin bakımı ve 

öğrencilere yardım olarak 1951 yılının 3 aylık döneminde 40.000 TL (14.285 Dolar), 
1952’nin 3 aylık döneminde ise yaklaşık 29.000 TL (10.357 dolar) harcanmıştır. Amerikan 
Gönüllü Yardım Kuruluşları tarafından 1951 yılında verilen paranın oranı % 33.3 iken 1952 
yılında bu oran % 38.9 seviyesine yükselerek daha fazla yardım temin edilmiştir (782.00/10-
1552, 1952: E. 3). 
 
 
 
 

                                                           
7 Dr. F.Blcak-Honory Başkan, Dr.Nihat Reşat Belger (Fahri Başkan), Dr.H.Wilbrandt,  Gazi Han Bessolt (Ortak 
Yardım Komitesi Başkanı),  Miss Clary, Mr.Young’dan oluşmuştur. 
8 Dr.F.Black-Başkan, Dr.H.Wilbrandt (Eski Sekreter), Mr.Young, Mr.Luther Fowle, Mr.Andras Schwarz’dan 
oluşmuştur. 
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5. Göçmenlerin Toplumsal Hayata Katılımının Sağlanması 
 

Bulgaristan Türklerinin toplumsal hayata katılımının sağlanması için ilk önce hangi 
mesleklere sahip oldukları araştırılmıştır. Bu konuda Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Göçmen ve 
Mültecilere Yardım Birliği toplantısında gelen göçmenlerin çoğunun çiftçi, bağcı, ormancı ve 
at yetiştiricisi olduğunun tespit edildiğini belirtmiştir (Cumhuriyet, 22 Aralık 1950: 1-3). 
Çalışma Bakanlığı İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından yapılan incelemede 1951 Mayıs’ına 
kadar Türkiye’ye gelen göçmenlerden ancak 20.670’inin çalışabilecek durumda olduğu 
belirlenmiştir. Bu kişilerden 15 bin 441 ziraatçı, 247 inşaat ustası, 441 marangoz, 434 makine 
ve kimya sanayi imalatçısı, 233 dokumacı, 531 dibağ ve kauçuk sanayisi 449 gıda maddeleri 
inşaatçısı, 48 içki üreticisi, 238 nakliyeci, 36 elektrik, gaz ve su tesisatçısı, 1842 esnaf, 68 
talebe, 7 ev hizmetçisi bulunduğu ve 674’ünün de herhangi bir mesleğe sahip olmadığı 
görülmüştür (Milliyet, 7 Mayıs 1951: 3). 

 
Bu bilgiler ışığında öncelikle çiftçilikle uğraşan göçmenlere yurdun dört bir yanında 

toprak, tarım aletleri, tohum ve zirai krediler verilmiştir. Bu şekilde meslek sahipleri üretici 
hale getirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca ticaretle uğraşanlar için dükkânlar inşa edilmiş ve 
krediler verilerek ticari hayata tutunmaları sağlanmıştır. Mart 1952’ye kadar 14.500 aileye 
6.000.000 kg tohumluk verilerek 5.000.000 dönüm arazi ekilmiştir. Ziraat Bankası 14 ilçeye 
6.500.000 lira kredi vermiş ve bu para karşılığında 165 traktör, 250 bin at, 5000 araba, 4000 
çift öküz ve inek, 6000 pulluk alınmıştır (Milliyet, 18 Mart 1952: 7). Toprak Komisyonu 
tarafından 1952 yılının Ekim ayına kadar 4941 aileye 259.221 dönüm arazideki 773 köye ve 
661.369 dönüm araziye 13.507 göçmen ailesi yerleştirilmiştir. Bunlardan başka göçmenler 
içindeki esnaflardan her birine 500 liralık sermaye, döner sermayeden 638.140 lira, Türkiye 
Ziraat Bankası aracılığıyla 12.873 göçmen ailesine 17.029.604 lira kredi verilmiştir. Bu 
krediler sayesinde 73 traktör, 5754 at, 6716 at arabası, 5031 hayvan koşum takımı, 7940 
pulluk, 12.195 tırmık vb. tarım aletleri alınmıştır. Göçmenlere 6409 kg tohum desteği 
verilerek tarım ürünü almaları sağlanmıştır. Bunun yanı sıra göçmenlere ticaretle uğraşmaları 
için dükkânlar inşa edilmiş ve dükkânların tapuları kendilerine teslim edilmiştir (782.00/10-
1552, 1952: E. 9-10). 1 Kasım 1952 tarihine kadar 15.120 göçmen çiftçi ailesine 661.369 
dönüm arazi, Ziraat Bankası’ndan da 17.029.604 lira donatım ve işletme kredisi verilmiştir 
(TBMM Z.C., C.17, 1 Kasım 1952: 10). 14 Kasım 1952 tarihine kadar 703.962 dönüm ziraat 
arazisi 5.777.000 kilo tohumluk, 18.288.935 lira donatım ve işletme kredisi verilmiştir 
(TBMM Z.C., C.17, B.4, 14 Kasım 1952: 137). Toprak ve İskân Genel Müdürü Haşim İşcan 
Kasım 1952’ye kadar halkın yardımı, hükümet yardımı, devlet arazisinin dağıtılması ile 
yapılan toprak yardımları ve kredilerle göçmenlere 300.000.000 Lira harcandığını açıklamıştır 
(Ayın Tarihi, 1951: 10). 

 
İller bazında göçmenleri üretici hale getirme çalışmalarına bakıldığında; Burdur’da 

merkez ilçesine bağlı Pınarbaşı, Elmacık ve Kozluca köylerine yerleştirilmeleri kararlaştırılan 
30 göçmen ailesine 1067 dekar arazi (Milliyet, 28 Eylül 1951: 3), Göynük’te köylere 
yerleştirilen 14 aileye 453 dönümlük arazi ve 3700 kg’lık tohumun yanı sıra donatım ve 
çevirme kredileri (Milliyet, 29 Kasım 1951: 2), Afyon’da 88.5 ton tohumluk buğday, 1071 
dekar arazi ile Ziraat Bankası’ndan 284.500 lira kredi, Afyon köylüleri tarafından 93 ton 
buğday, 20 ton arpa ve 1500 kilo tere yağ (Milliyet, 16 Aralık 1951: 2), Biga’nın çeşitli 
köylerine yerleştirilen toplam 59 hane göçmen için her aileye bir çift öküz ve gerekli tarım 
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aletleri, 17.032 dekar arazi ve 23 ton tohumluk buğday (Milliyet, 17 Aralık 1951: 3), 
Bakırköy ilçesi toprak komisyonu Safra köyünde 71 aileye, Şamlar köyünde 145 aileye, 
Arnavudköyü’nde 95 aileye, ayrıca aynı köyden 13 göçmen ailesine ve Haçımaşlı köyünden 
56 aileye arazi (Cumhuriyet, 15 Kasım 1952: 3), Kırklareli’nde 1952 yılında 12 köyde 1232 
çiftçi ailesine borçlandırma sureti ile 33.085 dönüm arazi ile 13413 dönüm mera, ayrıca 36 
göçmen ailesine 1366 dönüm arazi (Cumhuriyet, 8 Aralık 1952: 6) verilmiştir. Arazi dağıtımı 
5 dönümlük otlağı ve 25 dönüm çiftliği her göçmen ailesine verilmek üzere ikiye bölünmesi 
şeklinde gerçekleştirilmiştir (The Christian Science Monitor, 1952: 6).  

 
Görüldüğü gibi göçmenler bir yandan üretici hale getirilmeye çalışılırken, diğer 

yandan eğitim, sağlık gibi sosyal alanlarda da yardım edilerek topluma tamamen uyum 
sağlamalarına gayret edilmiştir. Göçmen çocuklarının eğitim hayatlarının aksamaması için 
Milli Eğitim Bakanlığı genelge ve talimatlar yayınlayarak duruma çözüm bulmaya çalışmıştır. 
Türkçe bilenler okullara kabul edilmeden önce bir sınava tabi tutulmuştur. Bulgaristan’da 
iken orta ve yüksek dereceli okullarda okuyan çocuklar, ellerindeki karneleri Milli Eğitim 
Bakanlığı’na göndermesi sonucu dereceleri belirlenmiş ve buna göre ortaokul, lise ve 
üniversiteye başvuru yapabilme hakkı kazanmıştır. Bu öğrencilerin eğitim göreceği okullarda 
öğretmen eksikliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı diğer okullardaki ihtiyaç fazlası 
öğretmenlerin veya yeni öğretmen kadroları açarak bu eksikliğin tamamlanacağını 
açıklamıştır. Bu yapılan düzenlemelerle göçmen çocuklarının düzenli bir şekilde eğitim-
öğretim hayatlarının devam etmesi sağlanmıştır. Öğrencilerin kırtasiye masraflarının ise Okul 
Aile Birlikleri tarafından karşılanması kararı alınmıştır (Milliyet, 11 Ekim 1950: 2). Bu 
kararlara yenileri eklenerek öğrencilerin 1950-51 ders yılının hangi ayında okula 
yazılmışlarsa o tarih dikkate alınmayarak devam sürelerinin ders yılından başından itibaren 
sayılması ve iki kanaat notu alarak sınıf geçmelerine karar verilmiştir (Milliyet, 21 Nisan 
1951: 3).  Daha sonra alınan karara göre öğrenciler kanaat notu almada başarısız olsa dahi 
ders yılı sonunda girecekleri sözlü sınavda başarılı olursa bir üst sınıfa geçebilecekti (Milliyet, 
13 Mayıs 1951: 3). 
 

1951 yılı ders döneminde lise ve ortaokullarda parasız yatılı okutulacak öğrencilerin 
sayısının en fazla 1250 olacağı, 1951 yılı bütçesinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Bununla 
birlikte 100 öğrencinin harp malulü ve savaşta ölenlerin çocuklarından, geri kalan 1150 
öğrenciden dörtte birinin Bulgaristan’dan göçmeğe mecbur edilen göçmen çocukları 
arasından seçileceği ifade edilmiştir (Resmi Gazete, 1 Mart 1951: 638). Bu durumun 1952 yılı 
bütçesinde de aynı şekilde yer alarak uygulamanın devam ettirildiği görülmüştür (Resmi 
Gazete, 1 Mart 1952: 2914). Bütçede belirtilenler dışında Milli Eğitim Bakanlığı ek 
kontenjanlarla daha fazla öğrencinin parasız yatılı okuması için kararlar almıştır. 1951-52 yılı 
eğitim-öğretim döneminde de ortaokul ve liselere 500 parasız yatılı öğrenci alınmıştır. Bu 
kontenjandan 125 öğrenci Bulgaristan göçmeni çocuklardan seçilmiş ve kayıtlarını 
yaptırabilmeleri olanağı sağlanmıştır (Cumhuriyet, 16 Eylül 1951: 3). İstanbul Rami’de de 
göçmen çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere 15 öğretmenin görev yapabileceği bir 
okul açılması kararı alınmış ve bakanlık bu okula kadro sağlamıştır. Eğitim-öğretim 
döneminin sonunda öğrencilerin dinlenebilmesi ve yılsonu yorgunluğunu atabilmesi için 
Tuzla sahillerinde 100 kişilik dinlendirme kampının açılmasına karar verilmiştir. Kampa 
katılan öğrencilerin ücretlerinin İskân Müdürlüğü ve Türk Kızılayı tarafından karşılanması 
sağlanmıştır. Öğrencilerin 1 Temmuz ile 1Ağustos 1952 tarihleri arasında arkadaşlarıyla ve 
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öğretmenleriyle mutlu bir tatil yaparak yorgunluğu atmaları temin edilmiştir (Cumhuriyet, 12 
Temmuz 1952: 2). 

 
Türkiye Cumhuriyeti’nin göçmenlerin çocukları adına yaptıkları karşısında bazen 

talihsiz ve üzücü olaylarla da karşılaşılmıştır. Bunlardan biri de Afyon Lisesinde meydana 
gelmiştir. Burada parasız olarak okutulan Şevket adında bir göçmen çocuğu okul 
arkadaşlarına Bulgaristan’daki yönetimin Türkiye’ye göre daha iyi olduğu, Nazım Hikmet’in 
milli bir kahraman olarak kabul edilmesi gerektiği yönünde konuşmalar yapması ve çeşitli 
vesilelerle komünist propagandası yaptığı gerekçesiyle arkadaşları tarafından şikâyet 
edilmiştir. Yapılan soruşturma neticesinde iddiaların doğru olduğuna kanaat getirilerek 
savcılık tarafından öğrencinin tutuklanmasına karar verilerek olay fazla büyümeden 
kapatılmıştır (Cumhuriyet, 28 Şubat 1952: 3). 

 
Göçmenlere eğitim alanında gösterilen ilgi ve alaka sağlık alanında da kendini 

göstermiştir. Çorlu’da göçmenler için 50 yataklı hastane açılmıştır (Milliyet, 10 Ocak 1951: 
5) ve İstanbul Rami’deki 6000 göçmene tifo aşısı yapılmıştır (Milliyet, 18 Haziran 1953: 2). 
Bu gibi yapılan birçok uygulamalar Amerika’da düzenlenen Dünya Sağlık Kongresi’nde dile 
getirilmiştir. Dünya Sağlık Teşkilatı Genel Merkezi müşaviri uzmanı Türkiye’nin göçmen 
meselesini her yönden mükemmel şekilde yürüttüğünü raporla üyelere açıklamıştır. 
Toplantıya katılan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ bu durumun 
Türkiye lehine övgü duyulacak zamanlardan biri olduğunu açıklamıştır (Milliyet, 30 Mayıs 
1951: 1-3). 
 

Sonuç 
 

Türkiye Cumhuriyeti, 1950-51 yıllarında Bulgaristan tarafından tehcire tabi tutulan 
soydaşlarına kapılarını sonuna kadar açmıştır. Bu suretle 1950-51 yıllarında Türkiye’ye 
toplam 147.065 kişi gelmiştir. Özellikle Bulgaristan Hükümeti’nin Türk soyundan olmayan 
grupları da Türkiye’ye sokmak istemesi üzerine, Türkiye Cumhuriyeti sınır kapılarını 
kapatmak zorunda kalmıştır. 1952 yılından itibaren sınır kapılarının kapatılması ve 
Bulgaristan Hükümetinin, Bulgar Türklerine uyguladığı göçü yavaşlatma politikası sonucunda 
göçler durma noktasına gelmiştir. 1960 yılına kadar belli aralıklarla devam etse de hiçbir 
zaman 1950-51 yıllarındaki seviyeye ulaşamamıştır. 

 
Türkiye Cumhuriyeti, Bulgaristan Hükümeti’nin 10 Ağustos 1950 yılında verdiği 

notanın sonucu gerçekleşen tehcir olayı sonrası gelen soydaşlarını son derece sıcak bir şekilde 
karşılamıştır. Sınırdan girdikleri ilk andan, yerleştirilecekleri il, ilçe ve köylere varıncaya 
kadar her şey belli bir plan dâhilinde gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede Türkiye çapında 
Marshall yardımları ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 35.510.000 Türk Lirası 
harcanarak 29.095 göçmen evi inşa edilmiştir. Bu şekilde iskânı sağlanan göçmenlerin üretici 
hale getirilmesi ve topluma uyum sağlaması için de başta devlet olmak üzere gönüllü yardım 
kuruluşları tarafından yardımlar yapılmıştır. Metinde de belirtildiği üzere, Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar’ın başkanlığında kurulan Göçmen ve Mültecilere Türkiye Yardım Birliği 1951 
yılı sonuna kadar 8.627.210, Türkiye Ziraat Bankası 1952 yılına kadar 18.288.935 Türk Lirası 
kredi, gönüllü yardım kuruluşları tarafından 1951 yılı boyunca toplam 237.900 Türk Lirası 
yardım temin edilmiştir. 
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Bulgar Türklerinin Türkiye’deki yeni hayatlarına uyum sağlamasında Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti üzerine düşen vazifeleri fazlası ile yerine getirmiştir. Devlet, göçmenlere 
tarım ve hayvancılık, ticaret, sağlık, eğitim, hukuk alanında olmak üzere her alanda destek 
olmuştur. Tarım ve hayvancılık mesleğini yapan göçmenlere zirai krediler, tarım ve 
hayvancılık aletleri, topraksız çiftçilere toprak verilmiş ve bu işi yapanları üretici hale 
getirmeye yönelik adımlar atılmıştır. Ticaret ile uğraşanlar için dükkânlar verilmiş ve ticari 
krediler verilerek iş kurmalarına yardımcı olunmuştur.  Sağlık hizmetlerine bakıldığında 
göçmenlerin Türkiye’ye girdikleri ilk andan itibaren muayeneleri yapılmış, herhangi bir 
hastalığı varsa tedavi ettirilmiş, bulaşıcı hastalıklara karşı aşıları yaptırılmış ve ayrıca çeşitli 
illerde göçmen hastaneleri kurulmuştur. Böylece Bulgar Türklerinin sağlıklı bir şekilde 
yaşamını sürdürmeleri sağlanmıştır. Eğitim alanında ise göçmen çocuklarının Türk eğitim 
sistemine zorluk çekmeden uyum sağlamaları için her türlü kolaylık gösterilmiştir. Yapılan 
uygulamalar arasında; Bulgaristan’da öğrenim gören öğrenci karnesini getirip Türkiye’deki 
okullarda yarıda bırakmak zorunda kaldığı sınıftan eğitimine devam etmesinin temin edilmesi, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bütçelerine göçmen çocuklar için ödenek ayrılması, öğrenci 
yazılı sınavda başarısız olsa dahi kanaat notuyla sınıfı geçebilmesi gibi sayılabilir. Hukuk 
alanında, Bulgar Türklerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sahip olduğu haklara sahip 
olması için Türkiye Cumhuriyeti nüfus kâğıdı verilmiştir. Böylece göçmenler Türk 
vatandaşları ile aynı haklara sahip olmuştur.  
 

Tüm bu yapılanlardan sonra iki ülke arasındaki ilişkiler siyasi, sosyal ve ekonomik 
antlaşmaların yapılması ile dostane bir yola girmiştir. Türkiye ile Bulgaristan arasında uzun 
yıllar temel sorun haline gelen Bulgar Türkleri meselesi en azından 1989 yılında kadar geçici 
olarak çözüme kavuşturulmuştur.  
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EKLER  
 
Ek: 1 
 

İskân ve Muhacirin Defterine Göre Zonguldak’a Yerleşenlerin Tam Listesi 
 

Aile Reisinin 
 
 

Mesleği 

 
Türkiye’ye 
Girdiği İlk 

Tarih 

 
Göçmen Kâğıdının 

Verildiği Yer ve 
Tarihi 

 
 

Yerleşme Tarihi 

 
 

Kaç Kişi 
Geldiği Adı Soyadı 

Mehmet  Koç Berber 19.3.1951 Edirne-19.3.1951 1952 5 
Behiye  Koç Ev kadını 19.3.1951 Edirne-26.3.1951 1952 3 
Yusuf  Coşkun Tatlıcı 24.3.1951 Edirne-26.3.1951 1952 2 
Hüseyin Yılmaz Mobilyacı 14.3.1951 Edirne-15.3.1951 1952 3 
Ayşe  Gür Ev Kadını 5.3.1951 Edirne-6.3.1951 1952 4 
Mustafa Güngördü Memur 24.3.1951 Edirne-24.3.1951 1952 6 
Mehmet  Ateş Tenekeci 13.2.1951 Edirne-14.2.1951 1952 3 
Mehmet  Erdim Terzi 15.3.1951 Edirne-16.3.1951 1952 5 
Mustafa Çetin Makinist 16.5.1951 Edirne-17.5.1951 1952 5 
Ahmet  Yılmaz Kasap 28.2.1951 Edirne-1.3.1951 1952 5 
Şaban  Çelik Kunduracı 28.2.1951 Edirne-1.3.1951 1952 6 
Emin  Altay Bozacı 23.3.1951 Edirne-24.3.1951 1952 5 
Mehmet  Akar Kunduracı 13.2.1951 Edirne-14.2.1951 1952 4 
Şevki  Akar Kunduracı 12.2.1951 Edirne-6.3.1951 1952 4 
Eyüp  Hafız Sarraf 5.3.1951 Edirne-6.3.1951 1952 5 
Mehmet  Aygün İşçi 3.2.1951 Edirne-14.2.1951 1952 6 
İsmet  Korkut İşçi 7.7.1951 Edirne-7.7.1951 1952 2 
Niyazi  Kılıç Tatlıcı 25.6.1951 Edirne-26.6.1951 1952 3 
Mürtecel Korkut Aşçı 7.7.1951 Edirne-8.7.1951 1952 3 
Necati  Akgün Terlikçi 7.7.1951 Edirne-8.7.1951 1952 4 
Mehmet Akiş Tenekeci 24.3.1951 Edirne-25.3.1951 1952 1 
Mehmet  Altınel Makasçı 17.9.1950 Edirne-19.9.1950 1952 5 
Abdullah  Çerkez ----------- 23.3.1951 Edirne-24.3.1951 1952 2 
Muharrem Güler ----------- 12.5.1951 Edirne-13.5.1951 1952 6 
Recep  Güneş ----------- 23.3.1951 Edirne-24.3.1951 1952 5 
Mehmet Kanlıoğlu ----------- 21.3.1951 Edirne-24.3.1951 1952 2 
Mehmet  Gacal ----------- 23.3.1951 Edirne-24.3.1951 1952 3 
Ali Kayalı Çiftçi 25.2.1951 Edirne-27.2.1951 1952 1 
Genel Toplam                                                                                                                                             108 

 
Kaynak: İskân ve Muhacirin Defteri, No: 1, Kod: 271, s.1-16. 
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Ek: 2 
 
Bütçe ve Marshall Planı Çerçevesinde İllere Yapılan Göçmen Evleri İçin Harcanan Paraların 

Tam Listesi 
 

İLLER T.L 
Afyon  320.000 
Amasya 150.000 
Ankara 1.153.600 
Antalya 400.000 
Aydın 1.883.000 
Balıkesir 2.040.000 
Bilecik 375.000 
Bolu 221.500 
Burdur 200.000 
Bursa 2.379.500 
Çanakkale 631.000 
Çankırı 60.000 
Çorum 300.000 
Denizli 262.275 
Edirne 823.000 
Elazığ 99.000 
Erzincan 79.625 
Eskişehir 1.579.032 
Hatay 100.500 
İçel 704.750 
Isparta 145.000 
İstanbul 5.254.583 
İzmir 1.596.000 
Kastamonu 200.000 
Kayseri 500.000 
Kırklareli 834.000 
Kırşehir 515.675 
Kocaeli 690.000 
Konya 1.650.000 
Kütahya  343.100 
Malatya 67.000 
Manisa 2.330.000 
Maraş 300.000 
Muğla 350.00 
Niğde 325.000 
Samsun 521.400 
Seyhan 2.230.000 
Sinop 109.000 
Sivas 443.875 
Tekirdağ 1.370.685 
Tokat 300.000 
Yozgat 1.520.300 
Zonguldak 151.5000 
Genel Toplam 35.510.000 Lira 
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Kaynak: From: Amembassy, Ankara To:The Department of State, Washington, 782.00/10-
1552, 15 October 1952, Enclosure pg. 19. 

 
 
 
Ek: 3 
  

Çeşitli İllerde Tamamlanan veya İnşası Devam Eden Göçmen Evlerinin Ayrıntılı Listesi 
 

İllerin Adları Tamamlanan Devam Edenler Evlerin Sayısı 
Afyon 201 36 237 
Amasya 103 12 115 
Ankara 714 162 876 
Antalya 153 168 321 
Aydın 479 708 1187 
Balıkesir 661 469 1130 
Bilecik 157 19 176 
Bolu 173 23 196 
Burdur 82 50 132 
Bursa 773 226 999 
Çanakkale 558 23 581 
Çankırı 33 15 48 
Çorum 124 78 212 
Denizli 203 31 234 
Diyarbakır 23 ---- 23 
Edirne 359 405 764 
Elazığ 43 52 95 
Erzincan 77 8 85 
Eskişehir 529 395 924 
Hatay 65 ---- 65 
Isparta 68 27 95 
İçel 417 3 420 
İstanbul 2236 ---- 2236 
İzmir 564 586 1150 
Kastamonu 91 44 135 
Kayseri 211 179 390 
Kırklareli 410 174 584 
Kırşehir 124 361 485 
Kocaeli 508 72 580 
Konya 389 919 1308 
Kütahya 193 63 256 
Malatya 39 8 47 
Manisa 1284 312 1596 
Maraş 120 84 204 
Muğla 168 100 268 
Niğde 46 219 265 
Samsun 218 178 396 
Seyhan 417 817 1234 
Sinop 39 37 76 
Sivas 154 89 243 
Tekirdağ 631 316 947 
Tokat 210 1 211 
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Urfa 1 ---- 1 
Yozgat 309 707 1016 
Zonguldak 96 25 121 
Genel Toplam 14.453 8199 22.652 

 
Kaynak: From: Amembassy, Ankara to:The Department of State, Washington, 782.00/10-

1552, 15 October 1952, Enclosure pg. 20. 
 
 
 

Ek: 4 
 

Çeşitli İllerde İnşa Edilen Yeni Göçmen Evlerinin Ayrıntılı Listesi 
 

İllerin Adları Yeni Evlerin Sayısı 
Afyon 87 
Amasya 10 
Ankara 506 
Aydın 88 
Balıkesir 832 
Bilecik 179 
Bolu 18 
Burdur 51 
Bursa 1672 
Çorum 83 
Denizli 203 
Edirne 122 
Eskişehir 200 
İçel 126 
Isparta 27 
İzmir 182 
Kayseri 25 
Kırklareli 212 
Kocaeli 63 
Konya 86 
Kütahya 86 
Malatya 2 
Manisa 84 
Maraş 54 
Muğla 86 
Niğde 10 
Samsun 125 
Seyhan 560 
Sivas 198 
Tekirdağ 432 
Tokat 25 
Zonguldak 11 
Genel Toplam 6443 

 
Kaynak: From:Amembassy, Ankara to:The Department of State, Washington, 782.00/10-

1552, 15 October 1952, Enclosure pg.21. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PERSPEKTİFİNDE HİBRİDİTE VE PAYDAŞ 
YAKLAŞIMI: ALMANYA, İNGİLTERE VE TÜRKİYE KIYASLAMALARI 

 
Dorian ALİU   Armando ALİU 

 
Öz 
 
Araştırmanın amacı sürdürülebilir turizm araştırma alanında kamu sektörü – özel sektör ve sivil toplum 
aktörlerinin çıkarlarının yakınsaması olarak tanımlanan hibridite ve paydaş yaklaşımını incelemektir. Belirtilen 
üç tarafın çok-katmanlı düzeylerde etkileşimi, destinasyon yönetişimi, yerel topluluklar ve sivil toplumun kamu 
sektörü – özel sektör ortaklıklarına katılımı ile birikimsel turizm endüstrisi gelişimi, bütünsel turizm ekonomisi, 
sosyal katılımcılık araştırılmış, bu konular ile bağlantılı olarak hibriditenin üç tarafına üçlü kazanım çözümü 
sağlanmış ve teori – uygulama ikilemi arasında sosyal realitenin daha iyi açıklanabilmesi irdelenmiştir. 
Çalışmada, yapısalcılık yaklaşımı ve örnek olay araştırma yöntemi paradigmatik ve nitel araştırma metodolojisi 
kapsamında kullanılmıştır. Ayrıca, araştırmada hem tanımlayıcı hem de keşfedici yaklaşımlara yer verilmiştir. 
Araştırmanın argümanı, kamu – özel sektör ve sivil toplum aktörlerinin ortak değerler ve çıkarlar doğrultusunda 
etkin ve verimli işbirliği mekanizmaları kurmalarına, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sosyal refaha, sağlam 
turizm ekonomisine, paydaşların aktif dayanışmasına ve yenilikçi yönetişim modeli oluşumuna etki etmektedir. 
Bu çalışma, turizm endüstrisinde hibridite ve paydaş yaklaşımının sürdürülebilir bir turizm gelişimi 
sağlamasında karşılaştırmalı uygulamalar içermesi bakımından bir ilki teşkil etmekte ve dolayısıyla çalışmaya 
önemli ölçüde orijinallik, değer ve nitelik kazandırmaktadır. Bu çerçevede, araştırmadan sağlanacak çıkarımlar 
ve argümanlar turizm disiplininde gelecekte yapılacak olan bilimsel araştırmalara ışık tutması yönüyle 
anlamlıdır. Araştırma, ölçek ve uygulama çerçevesinde Birleşik Krallık’ta Güney Doğu İngiltere Bölgesi, 
Türkiye’de Marmara Bölgesi ve Almanya’da Baden-Württemberg Bölgesi’ni içermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Turizm, Hibridite, Paydaş Yaklaşımı, İşbirliği 
 

STAKEHOLDER AND HYBRIDITY APPROACH FROM THE PERSPECTIVE OF SUSTAINABLE 
TOURISM: COMPARISONS OF GERMANY, THE UK AND TURKEY 

 
Abstract 
 
The purpose of this study is to examine stakeholder approach and hybridity which is described as the 
convergence of interests of public sector, private sector and civil society actors in sustainable tourism research 
field. The study explores state and non-state interactions at multiple levels, destination governance, the 
development of incremental tourism industry by means of participation of civil society and local communities in 
public-private sector partnerships, holistic tourism economy, social participation, provide triple win solution for 
three sides of hybridity in realm of theory and practise dichotomy, and clarify the social reality better. In this 
study, constructivism and case study research were followed in the context of paradigmatic  and qualitative 
research methodology. Likewise, the research covers both explanatory and exploratory approaches. The research 
argument tests the establishment of effective and productive collaboration mechanisms in frame of common 
values and interests of public sector, private sector and civil society actors that has an influence on social 
welfare, solid tourism economy, active solidarity of stakeholders and the innovative governance model in 
developed and developing countries. The study is the first investigation which comprises comparative 
applications and sustainable tourism development in association with hybridity and stakeholder approaches in 
tourism industry. Thus it has an orginality, value and quality. In this framework, the revealed new outcomes and 
arguments will shed lights on future scientific investigations in tourism discipline. The research has a limitation 
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in terms of scope and implementation – i.e. comprising merely the South East England Region (the UK) 
Marmara Region (Turkey) and Baden-Württemberg Region (Germany). 
 
Keywords: Sustainable Tourism, Hybridity, Stakeholder Approach, Collaboration 
 
1. GİRİŞ 

“Hibrit yapı” 21. yüzyılda yeni bir yönetiliş modeli olarak açığa çıkmıştır. Bu yapı 
turizm endüstrisinde çok boyutlu bir olgu ve yeni bir paradigma olarak anlaşılmıştır. Aslında, 
hükümet, piyasa ve sivil toplum arasında kurulan hibrit yapı birçok düzeyde stratejik 
etkileşimler, işbirliği ve demokratik katılımı güçlendirmektedir (Aliu, 2014; Billis, 2010). 
Bazı kilit çalışmalarda, turizm destinasyon yönetişimi içeriğinin zenginleştirilmesi için güç 
ilişkileri üzerindeki çoklu ölçeklerdeki (multiscalar) politikaların geliştirilmesinin yolları 
araştırılmıştır (Beritelli, Bieger ve Laesser, 2007; Beritelli, 2011; Church, 2004). 

Çok-katmanlı destinasyon yönetişiminin planlama sürecinde, stratejik paydaşların 
seçimi yoluyla işbirliği teorisi ile yöre halkının sürece dahil edilmesi arasındaki bağın anlamlı 
olduğu yönündeki anlayışa önemli ölçüde dikkat edilmiştir. İşbirliği teorisinin odak 
noktasında “kamu sektörü – özel sektör ortaklığı”ndan, “hibridite” olarak da kabul edilen 
“kamu sektörü – özel sektör – sivil toplum işbirliği”ne bir değişimi ve geçişi 
barındırmaktadır. Hibridite eleştirel turizm ve konukseverlik yönetimi yaklaşımının temelinde 
yapılandırılmıştır (Platenkamp ve Botterill, 2013). Dolayısıyla, sivil toplumun kamu sektörü 
ve özel sektör ortaklığına katılımı turizm endüstrisinde tersine inovasyon, işbirliği, tüketim ile 
hareketlilik bağlamında eleştirilerin sürekli ve yerleşik olabilmesi çerçevesinde üçüncü sektör 
ile farklı dünya görüşlerinin geliştirilmesinde çok önemli ve hatta hayati bir yere sahiptir 
(Aliu vd., 2015a, 2016a, 2016b; Aliu vd., 2015b; Aliu ve Aliu, 2014; Aliu, 2011; Aliu, 2012; 
Aliu, 2013). 

Araştırmanın hedefleri şu şekildedir: Kamu sektörü – özel sektör işbirliği ve ortaklığı 
içerisinde sivil toplumun katılımı incelenmiştir. Bu kapsamda, araştırmanın hedeflerinden biri 
sivil toplum bazlı Türkiye’de uygulanması muhtemel Alman ve İngiliz projeleri ile örnek 
olayları turizm endüstrisinin gelişimini birikimsel olarak mümkün kılmak ve Türkiye’de, 
Almanya’da ve İngiltere’de bütünsel bir turizm ekonomisine ulaşmaktır. Araştırmada sırasıyla 
Türkiye’de Marmara Bölgesi, Almanya’da Baden-Württemberg Bölgesi ve İngiltere’de 
Güney Doğu İngiltere Bölgesi içerisindeki kamu sektörü – özel sektör sivil toplum 
örgütlerinin aktif işbirliklerine odaklanılmıştır. Seçilen bölgelerdeki güçlü şirketlerin 
kümelemesi, demografik özellikler, endüstriyel yapı ve turizm endüstrisinde etkili faaliyetleri 
olan sivil toplum örgütleri, araştırma hedeflerinin yapısal verimliliği ölçüsü ile örtüşmesinde 
anlamlı etki faktörleri olarak sıralanabilmektedir. Sonrasında bu üç ülke içerisindeki hibrit 
örnek olayların kullanılması yoluyla mukayeseli bir analiz yapılmıştır. Bu analizler ışığında, 
Türkiye, Almanya ve İngiltere’nin turizm endüstrisi gelişimi sürecinde birbirleri ile önemli 
mertebede ekonomik bağlarının olduğu görülmüştür. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 
göstergelerine göre bu üç ülke birbirlerine rakip görünmekle beraber gelecekte de birbirleri ile 
daha sıkı rekabet yapabilecekleri öngörülmektedir. Dolayısıyla, bu ülkelerin turizm 
rekabetçiliğindeki kıyaslamalı ve rekabetçi avantajları ölçüsünde daha fazla turist gelişleri ile 
turizm gelirleri elde etmek doğrudan destinasyon yönetişiminde inovatif modellerin 
geliştirilmesi; sivil toplum ve yerel toplulukların katılımlarını etkileyen içsel ve dışsal 
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faktörlere, çeşitli aktörler, temsilciler, şirketler ve kurumlar arasında çıkar yakınsamasını 
güçlendirilmesine sıkıca bağlıdır. 

Hibriditenin üç tarafı arasındaki etkili işbirliğine Türkiye, Almanya ve İngiltere’de 
bölgesel ve çok-katmanlı yönetişimin gözönünde bulundurulması yoluyla ulaşılabilme 
ihtimali vardır. İtici güç olarak hibriditenin hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 
sürdürülebilir turizme birikimsel gelişim sağladığı tespit edilmiştir. Bu hususlardaki 
yakınsama / ıraksama (divergence / convergence) tartışmaları ve sorunları turizm 
akademisyenleri ve uzmanlarının yorumları üzerine kurulmuş ve değerlendirilmiştir. 

 
2. LİTERATÜR TARAMASI 

Bu çalışma paydaşların, hibriditenin ve sürdürülebilir turizmin eleştirel yönlerini 
irdelemektedir. Araştırmada öne sürülen iddialar ve varsayımlar şu şekilde sıralanmaktadır: 
(1)  Kamu sektörü – Özel Sektör – Sivil Toplum işbirlikleri “destinasyon elitleri”nin konumu 
ve otoritesinde anlamlı etkiye sahiptir ve turizm endüstrisinde paydaşların ölçeğini 
genişletebilmektedir; (2) Hibridite kamusal alan ve özel alan ikilemini etkili bir biçimde 
dengeleyebilir; (3) Hibridite örgütsel sosyoloji ve politik ekonomi üzerinde anlamlı bir nüfuza 
sahiptir; (4) Hibriditenin kâr amacı gütmeyen örgütlerin ve gönüllüğün sektörün stratejik 
faaliyetleri üzerinde pozitif bir etkisi vardır; (5) Hibridite, seçkinler topluluğunun 
(constellations) aktörleri içerisinde devlet-dışı aktörler ile yerleşik olan kamu aktörlerinin 
heterojenlik ve çoğulculuk düzeyini eşit şekilde etkiler; (6) Hibridite ülkelerin istikrarını korur 
ve kurum-temelli platformların birikimsel olarak gelişmesini sağlar; (7) Hibriditenin 
hayırseverlik faaliyetleri / küresel hayırseverlik, sosyal sorumluluk ve üçüncü sektörün 
bilişsel düzeyi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır; (8) Hibridite “demokratik katılım” – 
“yetkilendirme (yasal-sosyal haklar ve görevler)” ve “meşruluk – etkililik” bağıntıları turizm 
endüstrisine bölgesel yönetişim ve çok-katmanlı yönetişim kapsamında açıklanabilir (Bache 
ve Chapman, 2008; Bekemans, 2012; Eising, 2004; Göymen, 2000; Hall, 2011; Haugland, 
Ness, Grønseth ve Aarstad, 2011; Herrmann, 2011). 
 

2.1. Hibridite, Destinasyon Elitleri ve Paydaşlar İlişkisi 
Bu kapsamda Bramwell’in (2011) devletlerin faaliyetleri ve işlevleri ile bağlantılı olan 

“stratejik ilişkisel politik ekonomi yaklaşımı” kapsamında öne sürdüğü argümanlar 
araştırmanın birinci iddiasını desteklemektedir. Bramwell devletin toplumla olan genel 
ilişkilerini koruyan Jessop’un bilimsel çalışmalarından esinlenmiş ve turizm endüstrisinde 
devlet – özel sektör (ekonomi) – sivil toplum üçlüsünün çoklu ve karşılıklı ilişkilerini 
keşfetmiştir. Bu kapsamda, “(yarı) dolaylı merkeziyetçilik” (Kimbu ve Ngoasong, 2013; 
Yüksel, Bramwell ve Yüksel, 2005) ve “otorite / konum”un kavramsallaştırılması 
Bramwell’in önerdiği 7 perspektif çerçevesinde algılanmıştır. Bunlar; i) bütünsel, ilişkisel ve 
diyalektik; ii) materyalist ve belirsiz; iii) devlet ve düzenleme; iv) aktör (agency) – yapı 
(structure) ilişkileri ve stratejik seçicilik; v) mekansal ve zamansal değişkenler; vi) mekansal 
ve zamansal uyumlar; vii) izlek bağımlılığı (path dependence) ve izlek oluşumudur. Bu 
perspektifleri kullanarak, gönüllülük eylemleri ve öz-düzenlemeleri devlet otoritesinin 
düzenleyici kontrolü altına almak mümkündür. 

Buna ilaveten, çoklu düzeylerde destinasyon elitleri ve paydaşlar (örneğin; konaklama 
işletmeleri, çekim merkezleri, tur şirketleri, ticari hizmet kurumları, hükümete bağlı kurumlar, 
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turizm ofisleri, yerel topluluk temsilcileri vb.) etkili birtakım ortak etkileşimler, örgütsel 
faaliyetler ve dayanışmacı planlar çerçevesinde angaje olabilmektedirler (Baggio, Scott ve 
Cooper, 2010; Beaumont ve Dredge, 2010; Bramwell ve Sharman, 1999). Bu tür işbirliği ve 
iletişimsel sosyal eylemler destinasyon yönetişiminde karmaşıklık risklerini azaltabilir, çünkü 
çeşitli epistemik ağlarda konumlanan stratejik paydaşlar daha belirgin olarak görülebilen 
“destinasyon elitleri”nin oluşumunda önemli bir role sahiptirler. Bu durum destinasyon 
yönetişiminin sınırlı bazı tüzel kişiler tarafından kontrol edildiği anlamına gelmekte ve bu tür 
örgütler-arası destinasyon ağları içinde kamu paydaşlarının başkaları üzerinde en yüksek 
derecede gücü ve meşruluğu elinde bulundurduğunu ve en yüksek merkeziyetçi yapıya sahip 
olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, örgütler-arası işbirliğinin etkililiğini zenginleştirmek, 
inovasyon, bilgi yönetimi, tutarlılık ve paydaş iletişiminin gelişmesi ile eş zamanlı olarak 
gerçekleşebilir (Aliu, Özkan ve Aliu 2016c; Cooper, Scott ve Baggio, 2009; Paraskevas, 
Altinay, McLean ve Cooper, 2013; Pechlaner, Volgger ve Herntrei, 2012; Volgger ve 
Pechlaner, 2014). Elbette ki uzlaşı-temelli ve etkili bir işbirliği düzeyi kamu, çevresel ve 
münferit paydaşlar ve varolan çıkarlar ile kurumların ağları arasında resmi kurumsallaşmış 
ilişkilerin yapılandırılması şeklinde elde edilebilir. Buna ek olarak, karar-alma  sürecine 
paydaşların katılımı için kollektif eylemlerin meşruluğu, politikalar ile faaliyetlerin 
koordinasyonunu geliştirmek maksadıyla işbirliği istekliliğinin arttırılması hususu da önem 
teşkil etmektedir (d’Angella ve Go, 2009; d’Angella, de Carlo ve Sainaghi, 2010). Ancak, 
destinasyon yönetişimi içerisinde karmaşıklık, anlaşmazlıklar, ayrışan çıkarlar ve hedefler 
topluluğun yeniden tahayyülü, destinasyon yönetiminde çoğulculuk, destinasyonların 
mekansal olarak yeniden yapılandırılması, çoklu ve birbirine bağlı paydaşların açık bir sosyal 
sistem şeklinde destinasyonu düşünmesi ile üstesinden gelinebilmektedir (Dredge ve Jamal, 
2013). 
 

2.2. Hibridite, Kamusal Alan ve Özel Alan İkilemi İlişkisi 
Turizm araştırma sahasında güncel bir tartışma konusu olan kamusal alan ve özel alan 

ikilemi çerçevesinde çalışmada Habermasçı bir kamusal alan yaklaşımı benimsenmiştir. Bu 
bağlamda, Dredge ve Whitford kamusal alanın belirgin bir hale gelmesi toplumda diyaloğun 
etkin bir şekilde sağlanması sürecinde mühim bir mesele olarak açığa çıkmaktadır. Ancak, 
kamusal alanda kamu – özel çıkarları bulanıklaşabilmekte ve bilgi kontrolü ile ihtisaslaşma 
hususu geniş ölçüde şirketler ve devlet kontrolü altında bulunabilmektedir. Bu nedenle, 
hükümetlerin sivil toplumu ve yerel toplulukları geliştirmeyi taahhüt ederek turizm 
endüstrisinde daha fazla şeffaflık, hesap verebilirlik, inovatif yönetişim anlayışı, 
sürdürülebilir kalkınma, aktif sivil ve yurttaş katılımları sağlanabilmektedir (Anheier ve 
Seibel, 1990; Anheier ve Toepler, 1999; Calhoun, 1993; Calhoun, 1999; Castells, 2008; 
Dredge ve Whitford, 2011; Habermas, 1974; Habermas, 1979; Habermas, 1988; Habermas, 
1989; Habermas, 1990; Habermas, 1996; Timothy, 2002). 

Devlet – Piyasa – Sivil Toplum ilişkilerinin sağlamlaştırılması kamusal alanın yeniden 
yapılanmasında toplumun kamu tartışmalarına aktif ve sorumlu bir şekilde katılımını teşvik 
etmeyi mümkün hale getirebilmektedir. Bir başka deyişle, devlet – piyasa – sivil toplum 
ilişkileri şahısların, sivil toplumun ve bilhassa kamusal alanın genel anlamda katılımcı ve 
söylemsel demokrasiye geçişini kolaylaştırabilmektedir. Çok-katmanlı yönetişim 
çerçevesinde bakıldığında kamusal alan ve toplum birbirine bağlı ve bağımlı olarak gelişim 
göstermektedir. Dredge ve Whitford kamusal alanın çoğulcu bir şekle kavuşmasını yapısal 
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dönüşümlerin hükümet – piyasa – sivil toplum ilişkilerinin ve rollerinin ideal bir hale 
gelebilmesi, ortak çıkarlar ve değerlere ulaşılabilmesi suretiyle inovatif araçları, tekniklerin, 
stratejilerin ve modellerin devlet kontrolünde kullanılabilmesi ile gerçekleşebileceğini 
savunmaktadırlar. Dolayısıyla, devlet aktörleri, özel sektör aktörleri ve sivil toplum aktörleri 
arasındaki işbirliği kamusal alan ile özel alan ikileminde dengenin oluşmasını ve bunun 
istikrarının korunmasını, ve yönetişim karmaşıklığının bir ölçüde basitleştirilmesini 
sağlayabilmektedir.  
 

2.3. Hibridite, Örgütsel Sosyoloji ve Politik Ekonomi İlişkisi 
Politik ekonomi perspektifinden bir değerlendirme yapıldığında sosyal yapıların temel 

eşitsizliği ve sosyal çatışmaların belirleyicileri doğrudan örgütsel sosyoloji ve sosyal örgütün 
kaçınılmaz olarak birlikte düşünülmesi gerektiği ve güç ile otoritenin eşitsizlikleri ile 
örtüştüğü görülmektedir (Dahrendorf, 1959). Ancak, kapitalist-sonrası toplumlarda eşitliğin 
teori-uygulaması düşünüldüğünde, Dahrendorf’a karşı olarak geliştirdiğimiz argüman ile 
kamu sektörü – özel sektör – sivil toplum taraflarının şahsi çıkarları arasında alaşım 
(amalgamation) sağlamak sosyal çatışmaların gerekçelerinin ve ardındaki sebeplerin ortadan 
kaldırılması suretiyle bütün eşitsizliklerin üstesinden gelinmesi sürecine ciddi manada katkı 
yapma potansiyeline sahiptir. Bu tür bir işbirliği normların ve ağların insanların kollektif bir 
şekilde hareket edebilmelerini mümkün hale getiren “sosyal sermaye”nin geliştirilmesi ile 
olanaklıdır (Woolcock ve Narayan, 2000). Bu yaklaşım çeşitli toplulukları, kurumları, ağları 
ve karşılıklı gelişime dayalı sinerjiyi kapsamaktadır. Ayrıca, bütünsel ve çok-disiplinli politik 
ekonomi yaklaşımı kültürel ve felsefi derinlik, politik kurumlar, ekonomik yapılar ve 
ülkelerin sosyo-ekonomik çevreleri arasındaki karmaşık etkileşimleri yansıtmaktadır. 

Bununla ilişkili olarak Bramwell’in ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlar arasındaki 
“denge” kavramı eleştirisi çok yerinde bir eleştiri olarak düşünülmektedir. Yapısalcılık bakış 
açısından değerlendirildiğinde “denge” kavramı modern kapitalist toplumlarda ekonomik 
büyümeyi destekleyen bir fikirdir. Bu yüzden, önerilen hibridite yaklaşımı daha çok toplum-
odaklı ve yöre halkı yararına olmakla beraber “denge” fikrine karşı çıkmakta ve küresel 
standartlar ile düzenlemelerin bölgesel / yerel aktörler ile uyumlu olmasını sağlanması yoluyla 
istikrarlı, birikimsel ve inovatif turizm yaklaşımının yerleşik hale gelmesini desteklemektedir. 
Böylece, hükümet, piyasa ve sivil toplum aktörleri ile farklı mekansal ölçeklerde transaktif 
ilişkiler geliştirilebilir. 
 

2.4. Hibridite, Kâr Amacı Gütmeyen Örgütler ve Gönüllülük Sektörü İlişkisi 
Bu önerme Evers’in (Evers, 2005; Evers, 2008) kâr amacı gütmeyen örgütlerin ve 

gönüllülük sektörünün stratejik faaliyetleri ile ilintili olan argümanlara dayandırılmıştır. 
Burada değinilmesi gereken husus hibridite ile ilgili yapılan örgütsel araştırmalarda belirtilen 
konular ile yönetişim ve düzenleme özellikle de “birlikte-yönetişim (co-governance)” ve 
“karma-yönetişim (mixed governance)” tartışmaları arasında sıkı bir bağ vardır. Evers 
hibriditeyi “kurumsal izomorfizm” ve “yapısöküm süreci” olarak görülmesi gerektiğini ifade 
etmiştir. Üçüncü sektör örgütlerinin sağlam bir yurttaşlık bilinci ve “ticarileşmeyi” devletçilik 
ile harmanlayan bu anlayış piyasa ile devlet arasındaki alanı çeşitli sivil toplum örgütleri ile 
doldurmak anlamına gelmektedir. 
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Daha kapsamlı ve analitik bir perspektifte, devlet, piyasa ve sivil toplum ilkeleri ortak 
bir bağlamda biçim kazanmakta ve karşılıklı bağımlılık esasına dayanmaktadır. 
 

2.5. Hibridite, Seçkinler Topluluğu (Constellations) Aktörleri, Devlet-Dışı Aktörler 
ve Kamu Aktörleri İlişkisi 
Bu çerçevede, kamu aktörleri, özel sektör, kâr amacı gütmeyen örgütler ve sivil toplum 

aktörleri ile “hiyerarşik” açıdan merkeziyetçi ve “bürokratik” açıdan ademî merkeziyetçi 
yaklaşımlarının kombinasyonu içerisinde yerleşik bir yapıya kavuşurlar (Ruhanen, Scott, 
Ritchie ve Tkaczynski, 2010). Yerel toplulukların piyasa ile bütünleştiği katılımcı yönetişim 
şekli daha fazla iletişim, sorumluluk, dayanışma sağlamakta ve daha iyi bir destinasyon 
yönetişimi perspektifi sunmaktadır. Turizm yönetişimi; resmî kamu kurumları ile aktör 
ağlarının hiyerarşik katmanlarını içermektedir (Bramwell ve Lane, 2011; Zahra, 2011). 
Dolayısıyla, hükümet, piyasa ve sivil toplum dayanışması ve yardımlaşması turizm karar-
alma süreçlerinde farklı birçok aktörün katılımcılık ilkesiyle demokratik süreçlerin ve aitlik 
olgusunun geniş ölçüde güçlenmesini ve sürdürülebilir kalkınmayı olanaklı hale 
getirmektedir. 

Yönetişim düzeyi karar-almada destinasyon elitlerinin zorluklara karşılık verdiği 
zaman, stratejik reformların ve transandantal değerin (transcendental value) doğru politikalar 
ile bütünleştiği zaman yüksek olabilmektedir. Ayrıca, etkili bir sosyal ve ekonomik reform 
(örneğin; eksojen [exogenous] ve endojen [endogenous] durumların bir kombinasyonu gibi.) 
federatif bir mantık içerisinde kurumsal düzenlemeler ve ortaklıkçı (consociational) formlar 
yoluyla güç paylaşımı yönetişimi geliştirmektedir  (Mitra, 2008). 
 

2.6. Hibridite, İstikrar ve Kurum-Temelli Platformlar İlişkisi 
Bu önerme; yönetişim ve destinasyon yönetimini etkileyen üç kilit süreç içerisinde 

ortaya çıkmıştır (Dredge ve Jamal, 2013). Bu süreçler şu şekilde sıralanabilir: i) 
destinasyonların zamansal yeniden-yapılandırılması; ii) destinasyon yönetiminde çoğulculuk 
ve iii) kamu yararı, toplum ve topluluk-temelli turizmin dahil edilmesi suretiyle topluluk 
anlayışının yeniden tahayyülüdür. Hükümetin değişen yapıları ve yönetişimin rolünün 
büyüyebilmesi gerçeği, hükümet, piyasa ve sivil toplum arasındaki sosyal ilişkilerde ortak 
çıkarların oluşmasına yol açmıştır (Presenza ve Cipollina, 2010). Destinasyonlardaki 
örgütlerarası ağların ve örgütler arasındaki işbirliğinin etkileri, kurum-temelli platformlar 
üzerinde istikrarlı bir konjonktür ve bazı birikimsel iyileşmeler sağlamaktadır. 
 

2.7. Hibridite, Hayırseverlik Faaliyetleri / Küresel Hayırseverlik, Sosyal 
Sorumluluk ve Üçüncü Sektör İlişkisi 
Sosyal sorumluluk, dönüştürücü hayırseverlik ve sosyal değişim (Nickel ve Eikenberry, 

2009) ile hibridite ve üçüncü sektör arasında güçlü bir bağ vardır. Genel olarak, piyasadan 
ayrı olarak düşünülen dönüştürücü hayırseverlik bu çalışmada kullanılmıştır. 

Diğer bir ifade ile söylenmek istenen, hibriditenin vatandaş / tüketici, para / 
yardımseverlik, söylem / tüketim, dönüşüm / istikrar, devlet / piyasa ve kâr / eşit haklar verme 
gibi kritik sınırların ortadan kalkmasına neden olan piyasalaştırılabilecek bir hayırseverliği 
dışlaması gerektiğidir. Böylece dönüştürücü hayırseverlik evrensel ahlaksallığı ve etik 
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davranışlar dikkate alarak bu alandaki boşluğu doldurması gerekmektedir (Nickel ve 
Eikenberry, 2009). 
 

2.8. Hibridite, Demokratik Katılım, Yetkilendirme, Meşruluk ve Etkililik İlişkisi 
Bir devletin meşruluk ve etkililiği “devlet – vatandaşlar” ile “piyasa – sivil toplum” 

arasında istikrarlı bağlar sağlamak suretiyle sürdürülebilir ekonomik gelişim ve sosyo-politik 
istikrarın devamlılığı sağlanabilmektedir. Yurttaş ilişkilerine öncelik vermek turizm 
endüstrisinde devlet-merkezli bir sürdürülebilir kalkınma oluşumuna katkı yapabilmektedir. 
Eğer bir devlette meşruluk ve etkililik hususlarında sıkıntılı bir durum var ise, o zaman bu 
durum sosyo-politik istikrarsızlığa, etkisiz demokratik katılıma, sınırlı yetkilendirmeye (yasal-
sosyal haklar ve görevler) sebebiyet vermekte ve netice olarak sürdürülebilir ekonomik 
gelişim mümkün olamamaktadır. Ryan turizm endüstrisinde demokratik katılımın ve 
temsilciliğin uzlaşı-temelli işbirliği ile mümkün olabileceğini savunmuştur. Uzlaşı-temelli 
işbirliği; paydaşların etik bilinç ve ahlaki sorumluluk kapsamında katılımını, yerel topluluk 
liderlerinin hayırseverlik desteklerini, topluluk-tabanlı turizm işletmelerini, gelişmiş meşruluk 
düzeyi ve sosyal dahil edilme sürecini kapsamaktadır (Ryan, 2002). 

Bu izahatler ışığında, devlet karar-alma süreçlerinde bölgesel ve yerel düzeylerde güç 
paylaşımı yoluyla “sosyal turizm yaklaşımını” ve sürdürülebilir kalkınmayı 
gerçekleştirebilmeyi başarabilmektedir. Ayrıca, devletin faaliyetleri ve fonksiyonları çoklu 
destinasyon yönetişimi ve farklı bölgesel ve mekansal ölçekler (örneğin; ulusaşırı, ulusal, 
bölgesel, yerel vb. gibi) kapsamında değişimler gösterebilmektedir. Bu kapsamda, devletin 
yetkilerini, politik önceliklerini veya faaliyetlerini merkezi yönetimden bölgesel ya da yerel 
yönetimlere farklı mekansal ölçeklerde aktarımı ve inovatif yönetişime geçiş “devletin 
yeniden ölçeklendirilmesi (state re-scaling) olarak tanımlanmakta (Benz, 2007a; Benz, 2007b; 
Benz, 2012; Bramwell, 2011; Fürst, 2006; Krutwaysho ve Bramwell, 2010) ve farklı kamu, 
özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında politik kontrolün sağlanması ile 
ilişkilendirilmektedir. 
 
3. YÖNTEM 

Bu çalışmada, nitel ve paradigmatik araştırma yöntemleri olarak yapısalcılık ve örnek 
olay araştırması kullanılmıştır. Dolayısıyla, araştırmada teorik ile yapısalcı anlayış olmak 
üzere iki metodolojik anlayış bütünleşik bir şekilde uygulanmıştır (Aliu vd., 2015b; Aliu ve 
Aliu, 2014). Ahlaki açıdan bakıldığında, bütünleşik bir metodoloji uygulamasının 
seçilmesinin mühim bir manası vardır. Örneğin; Apel araştırmacıların çalışmalarına sadece 
“spesifik paradigmalarla” başlamamalarını bunun yanı sıra ontolojik, epistemolojik, 
hermeneutik ve fenomenolojik perspektifleri içeren “İlk Felsefe Paradigmaları (Paradigmen 
der Ersten Philosophie)” ile başlamalarını salık vermektedir. Apel bilimsel devrimlerin 
ötesine giderek sorunsalları derin araştırma soruları ile irdelemektedir (Apel, 1993; Apel, 
2011). 

Bu izahatler ışığında, turizm endüstrisinde yeterince bilgi içeren ve uygulanabilir 
hibridite örnek olayları ile bağlantılı olan sınırlı sayıda çalışma vardır. Bu nedenle, nitel 
araştırma metodolojisi kullanılmasıyla az bilinen bu araştırma sahasındaki boşluğun 
doldurulması, hibriditenin daha iyi kavranmasının sağlanması ve bu alandaki karmaşık 
süreçlerin basitleştirip gerçeklerin tarafsız ve sosyal olarak yapılandırılması hedeflenmektedir. 
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Aynı şekilde, araştırma tanımlayıcı ve keşfedici yaklaşımları kapsamaktadır. Nitel metodoloji 
çerçevesinde, araştırmada yapısalcılık ve örnek olay araştırması kullanılmıştır. 

Yapısalcılık, geniş düşünülen şekliyle, bilginin gerçeğin pasif yansıması olarak 
algılanmaması gerektiğini ve bir aktör tarafından aktif bir yapılanma ile daha iyi 
anlaşılabileceği tezini savunmaktadır (Moutinho, 2012; Zahra ve Ryan, 2005). Bir başka 
deyişle, yapısalcılık gerçeklerin nasıl olduğunu anlamaya yönelik bir sosyal bilimsel 
perspektiftir. Bu perspektif, araştırmacıların yer aldıkları gerçekler içerisinde 
yapılandırılabileceği varsayımına dayanmaktadır. Yapısalcılık anlayışı bilim insanlarının 
gerçekleri nasıl yapılandırdığı ile ilgili tecrübeler içerisinde şekillenmektedir. Yapısalcı 
teorisyenler mümkün mertebede uğraştıkları olgular ile bütün kabiliyetlerini kullanmaları 
suretiyle çok farklı açılardan değerlendirmelere ulaşırlar ve olguların kısıtlamaları ile 
bağlantıları arasında teorik birikimlerini, yorumlarını ve fikirlerini harmanlarlar (Bryant ve 
Charmaz, 2007). Bu kapsamda, turizmde yapısalcılık anlamı ve anlayışı doğrudan 
yorumlayıcı ve eleştirel bakış açıları arasında köprü kurulması yoluyla pekişebilmektedir. 
Yapısalcı teorisyenler, uğraş alanları ve araştırmalarında ele aldıkları olgular ile ilgili kendi 
“sedalarını (voices)” aydınlatıcı etmenler, araçlar ve yorumlar şeklinde çalışmalarına 
katmaktadırlar (Tribe, 2008). Sosyal bilimlerde yapısalcılık ile ilgili güncel bazı tartışmalarda 
bu metodun sistem teorisinde öz-oluşum (autopoesis) kavramı ile ilintili olarak 
yorumlanabileceği ifade edilmektedir. Sistem teorisi araştırmacıları, düşüncede beliren 
yapısalcılık faaliyetlerinin bilimsel yapılandırmaların ötesinde fayda sağlayabileceği 
varsayımını kabul etmişlerdir. Bu durum bilimin sadece bilim dışında da bazı şeyleri açığa 
çıkarabileceği manasında gelmektedir (Botterill, 2001). Ontolojik bakış açısından 
değerlendirildiğinde yapısalcılık bilginin sosyal olarak yapısal ve spesifik olduğu gerçeğini 
kabul eden relativistik bir yaklaşımı bünyesinde barındırmaktadır (Riley ve Love, 2000). 
Epistemolojik bakış açısından değerlendirme yapıldığında yapısalcılık öznellik özelliği taşır. 
Öznellik özelliği, bilginin araştırmacı ile konu arasında eşgüdümlü bir biçimde oluştuğunu 
açıklamaktadır (Botterill, 2014). Metodolojik bakış açısından değerlendirildiğinde yapısalcılık 
bilinçli uzlaşma yoluyla çoklu gerçeklerin yeniden yapılandırılması sürecini içermektedir. 
Aynı şekilde, yapısalcılık sentez yönelimli olup hermeneutik / diyalektik anlayışa sahip olarak 
araştırma sahası içerisinde araştırmacıların katılımcı olarak bulunabilmesine imkân 
verebilmektedir. 

Çalışmada örnek olay araştırma yöntemi angaje edilmiştir. Örnek olay yöntemi genelde 
sayısal veriler içererek bir modern olgunun kendi gerçek dünyasında araştırılmasına yardımcı 
olmaktadır. Araştırılan içerik ile olgular arasındaki sınırlar açık ve görünür olmadığında ve 
çok sayıda kaynaktan göstergenin araştırmaya eklenmek istendiğinde örnek olay araştırması 
uygun bir yöntem olarak düşünülmektedir (Eisenhardt, 1989; Yin, 2013). Örnek olay yöntemi 
araştırma argümanlarının doğrulanmasını mümkün hale getirebilmekte ve hibriditenin 
uygulama yönelimli boyutlarını bir bütün olarak düşünülmesini kolaylaştırabilmektedir. 
Dolayısıyla, seçilen iki paradigmatik araştırma yöntemi ve bilimsel araştırma araçları 
araştırmayı sistematik ve etkili bir biçimde tasarlamak için uygundur. 
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırma kapsam ve uygulama bakımından Türkiye’de Marmara Bölgesi, Almanya’da 
Baden-Württemberg Bölgesi ve Birleşik Krallık’ta Güney Doğu İngiltere Bölgesi’ni 
içermesinden dolayı bir sınırlandırmaya sahiptir. Bu üç ülkedeki turizm endüstrisinde 
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birdenbire çok ciddi bir rekabet düzeyi artışı yaşanmıştır. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 
verileri uluslararası turizm gelişleri ve uluslararası turizm gelirleri bakımından sıraladığı ilk 
10 ülke aşağıda Tablo 1’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 1: Uluslararası Turist Gelişi ve Uluslararası Turizm Gelirleri 
 

Uluslararası Turist Gelişi 
 
 
Sıra 

 
 Milyon Değişim (%) 

 2014 2015 14/13 15/14 
1. Fransa TF 83.7 84.5 0.1 0.9 
2. ABD TF 75.0 77.5 7.2 3.3 
3. İspanya TF 64.9 68.2 7.0 5.0 
4. Çin TF 55.6 56.9 -0.1 2.3 
5. İtalya TF 48.6 50.7 1.8 4.4 
6. Türkiye TF 39.8 39.5 5.3 -0.8 
7. Almanya TCE 33.0 35.0 4.6 6.0 
8. Birleşik Krallık TF 32.6 34.4 5.0 5.6 
9. Meksika TF 29.3 32.1 21.5 9.4 
10. Rusya TF 29.8 31.3 5.3 5.0 
TF: Sınırdan uluslararası turist gelişleri (günlük ziyaretçiler hariç). 
TCE: Toplu turizm kuruluşlarındaki uluslararası turist gelişleri. 

Uluslararası Turizm Geliri 
 
 
Sıra 

US$ Yerel Para 
Birimi 

Milyar Değişim (%) Değişim (%) 
2014 2015 14/13 15/14 14/13 15/14 

1. ABD 191.3 204.5 7.8 6.9 7.8 6.9 
2. Çin 105.4 114.1 - 8.3 - 9.8 
3. İspanya 65.1 56.5 3.9 -13.2 3.9 4.0 
4. Fransa 58.1 45.9 2.8 -21.0 2.8 -5.4 
5. Birleşik Krallık 46.5 45.5 11.8 -2.3 6.2 5.2 
6. Tayland 38.4 44.6 -8.0 16.0 -2.7 22.0 
7. İtalya 45.5 39.4 3.6 -13.3 3.6 3.8 
8. Almanya 43.3 36.9 4.9 -14.9 4.9 1.9 
9. Hong Kong (Çin) 38.4 36.2 -1.4 -5.8 -1.5 -5.8 
10. Macao (Çin) 42.6 31.3 -1.1 -26.4 -1.1 -26.5 

Kaynak: UNWTO, 2016 
 

Tablo 1, Türkiye’nin Italya’nın altında ve Almanya ile İngiltere’nin üstünde kudretli bir 
rakip olarak yer aldığını göstermektedir. Türkiye’ye 2013-2015 yılları arasında gelen 
uluslararası turist sayıları şu şekilde sıralanabilir: 37.795.000 (2013) 39.811.000 (2014) ve 
39.478.000 (2015). 2016 yılında yaklaşık %2.3 oranında düşüşle 41.391.000 civarında 
uluslararası turist gelişleri gerçekleşmiştir. Uluslararası turist gelişleri bakımından, Türkiye 
dünyada 6. sırada yer almaktadır (UNWTO, 2016; World Travel & Tourism Council, 2016a). 
Almanya’da 2013-2015 yılları arasında gelen uluslararası turist sayıları şu şekilde 
sıralanabilir: 31.545.000 (2013) 33.005.000 (2014) ve 34.972.000 (2015). 2016 yılında 
yaklaşık %2.2 oranında artışla 34.747.000 civarında uluslararası turist gelişleri 
gerçekleşmiştir. Uluslararası turist gelişleri bakımından, Almanya dünyada 7. sırada yer 
almaktadır (World Travel & Tourism Council, 2016b). İngiltere’de 2013-2015 yılları arasında 
gelen uluslararası turist sayıları şu şekilde sıralanabilir: 31.064.000 (2013) 32.613.000 (2014) 
ve 34.436.000 (2015). 2016 yılında yaklaşık %3.9 oranında artışla 34.566.000 civarında 
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uluslararası turist gelişleri gerçekleşmiştir. Uluslararası turist gelişleri bakımından, İngiltere 
dünyada 8. sırada yer almaktadır (World Travel & Tourism Council, 2016c). Dünya Seyahat 
ve Turizm Konseyi (WTTC) öngörülerine göre İtalya’nın 2026 yılında ulaşacağı uluslararası 
turist gelişi sayısı toplamda 74.452.000 kişi olarak tahmin edilmektedir. Türkiye’nin ise 2026 
yılına kadar ulaşacağı tahmin edilen 81.385.000 kişi uluslararası turist gelişi ile 5. sıraya 
yükseleceği ve sırasıyla İtalya, İngiltere (53.571.000) ve Almanya (48.166.000) tarafından 
takip edileceği öngörülmektedir (World Travel & Tourism Council, 2016a, 2016b, 2016c, 
2016d). Türkiye her ne kadar daha fazla uluslararası turist gelişi alsa da turizmden elde edilen 
gelir bu oranda artış gösterememektedir. Dolayısıyla, hibridite ve çok-katmanlı yönetişimin 
yerleşik bir yapıya kavuşması ve bu alanda yapılan projelerin desteklenmesi ile Türkiye’de 
turizmden elde edilen gelirde ciddi oranda artış sağlanabilir. Almanya’nın ise turizmden elde 
edilen gelirde önemli bir rekabet avantajına sahip olmakla beraber 2026 yılında Tayland ve 
İtalya’yı geçmesi öngörülmektedir. İngiltere’nin Almanya’yı turizmden elde edilen gelir 
oranında zorlayabileceği ve birbirlerine yakın hedeflere ulaşabilecekleri öngörülmektedir. 
Dolayısıyla, Türkiye, Almanya ve İngiltere uluslararası turizm endüstrisinde birbirlerinin en 
güçlü rakipleri ve aynı zamanda en yakın partnerleridirler (UNWTO, 2016). 

İlk olarak, Marmara Bölgesi Türkiye’nin yüzölçümü (67.000 km2) bakımından en küçük 
bölgesidir. Ancak, yedi coğrafi bölge genelinde Marmara Bölgesi yaklaşık 22 milyon insan 
nüfusu ile en yoğun bölgedir. Marmara Bölgesi Türkiye’deki toplam endüstriyel işletmelerin 
yaklaşık %48’ini barındırmaktadır (Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, 2012). 

İkinci olarak, Almanya’nın güney-batısında bulunan Baden-Württemberg Bölgesi 
turizm endüstrisinde rekabet avantajı bakımından Türkiye’de Marmara Bölgesi kadar stratejik 
bir öneme sahiptir. Baden-Württemberg Bölgesi toplamda 35.752 km2 yüzölçümüne 
(Marmara Bölgesi’nin hemen hemen yarısı kadar) ve 11 milyon insan nüfusuna (Marmara 
Bölgesi’nin yaklaşık yarısı) sahiptir. Buna ilaveten, Baden-Württemberg Bölgesi nüfus 
yoğunluğu bakımından Almanya’daki eyaletler içerisinde üçüncü sırada yer almaktadır 
(Weber ve Häuser, 2008). 

Üçüncü olarak, Güney Doğu İngiltere Bölgesi Birleşik Krallığın yüzölçümü (yaklaşık 
19.000 km2) bakımından en büyük üçüncü bölgesidir. Nüfus yoğunluğu bakımından Güney 
Doğu İngiltere Bölgesi barındırdığı 9 milyon insan nüfusu ile Birleşik Krallığın en büyük 
bölgesidir. Bölge coğrafi olarak “L” şeklinde olup Londra mega kentinin batısı ile güneyini 
çevrelemektedir. Güney Doğu İngiltere Bölgesi Londra’dan sonra uluslararası turistler için 
ikinci en cazip destinasyondur (Causer ve Park, 2010). 2012 yılında yapılan bir araştırmaya 
göre, Birleşik Krallığı ziyaret eden uluslararası turistlerin 1/7’si (%14 – 4.3 milyon) Güney 
Doğu İngiltere Bölgesi’nde konaklamışlardır. Aynı şekilde, 2012 yılında Güney Doğu 
İngiltere Bölgesi’ne gelen turistlerin 1/3’ü (1.3 milyon) tatil yapmak amacıyla gelmişlerdir 
(VisitBritain, 2013). Güney Doğu İngiltere Bölgesi’nde Güney Doğu Planı olarak bilinen 
Bölgesel-Mekansal-Strateji (Regional Spatial Strategy – RSS) ile 2006-2026 yıllarını 
kapsayan uzun vadeli bölgesel planlama çerçevesi oluşturması bakımından turizm endüstrisi 
derinden etkilenmiştir (Government Office for the South East, 2009). Bu kapsamdaki 
stratejiler ve planlar Güney Doğu İngiltere Bölgesi’ni ve Londra’yı çok-katmanlı yönetişim 
perspektifinde birbirine bağlamaktadır. 
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Yukarıda sözedilen üç farklı ülkenin coğrafi bölgelerinin turizm endüstrisi gelişimlerine 
yönelik kıyaslaması veriler bazında Tablo 2’de gösterildiği gibidir. 
 
Tablo 2: Türkiye, Almanya ve İngiltere’de Seyahat ve Turizm Gelirlerinin Gayrî Safi Yurt İçi 

Hasıla (GSYİH) İçerisindeki Payı ve Ekonomiye Toplam Katkısı 
  

Ülkeler 
GSYİH 
İçerisindeki Payı 
(2015) 

GSYİH 
%si 
(2015) 

GSYİH 
İçerisindeki Payı 
(2016) 

GSYİH 
%si (2016) 

GSYİH 
İçerisindeki Payı 
(2026) 

GSYİH 
%si 
(2026) 

Türkiye 98.5 milyar TL %5 98.6 milyar TL %0.2 143.4 milyar TL %5.2 
Almanya 117.9 milyar € %3.9 121.3 milyar € %2.9 158.4 milyar € %4.6 
İngiltere 68.6 milyar £ %3.7 71.2 milyar £ %3.8 96.4 milyar £ %4 

Ülkeler 

Ekonomiye  
GSYİH Bazında 
Toplam Katkısı 
(2015) 

GSYİH 
%si 
(2015) 

Ekonomiye  
GSYİH Bazında 
Toplam Katkısı 
(2016) 

GSYİH 
%si (2016) 

Ekonomiye  
GSYİH Bazında 
Toplam Katkısı 
(2026) 

GSYİH 
%si 
(2026) 

Türkiye 251.1 milyar TL %12.9 253.8 milyar TL %12.6 363.2 milyar TL %13.1 
Almanya 270.2 milyar € %8.9 278.5 milyar € %9 373.8 milyar € %10.8 
İngiltere 208.7 milyar £ %11.2 217 milyar £ %11.3 290.9 milyar £ %12 
Kaynak: World Travel & Tourism Council, 2016a; World Travel & Tourism Council, 2016b; 

World Travel & Tourism Council, 2016c 
 

Türkiye’de turizm endüstrisi, küresel boyuttaki seyahat ve turizm endüstrisinden daha 
fazla büyümüştür. Türkiye’de Seyahat ve Turizm gelirlerinin ekonomiye doğrudan katkısı 
2015 yılında Gayrî Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) oranında 98.5 milyar TL (GSYİH’ın %5) 
dir. 2016 yılında bu oran %0.2’e yükselerek 98.6 milyar TL olmuştur. 

2026 yılında Türkiye’de Seyahat ve Turizm gelirlerinin ekonomiye doğrudan katkısının 
GSYİH oranında %3.8 büyümesi ve 143.4 milyar TL (GSYİH’ın %5.2) düzeyine ulaşması 
öngörülmektedir. Türkiye’de Seyahat ve Turizm gelirlerinin ekonomiye toplam katkısı ise 
2015 yılında GSYİH oranında 251.1 milyar TL (GSYİH’ın %12.9) ve 2016 yılında %1.1’lik 
oranla büyüyerek 253.8 milyar TL (GSYİH’ın %12.6) olmuştur. 2026 yılında bu oranın %3.7 
büyüyerek 363.2 milyar TL (GSYİH’ın %13.1) olması tahmin edilmektedir (World Travel & 
Tourism Council, 2016a). Dünya Turizm Örgütü verilerine göre ise, uluslararası turizm 
gelirleri bakımından Türkiye’de 2013 yılında 27.99 milyar $, 2014 yılında 29.55 milyar $ ve 
2015 yılında 26.61 milyar $ kazanç sağlanmıştır (UNWTO, 2016). 

Almanya’da Seyahat ve Turizm gelirlerinin ekonomiye doğrudan katkısı 2015 yılında 
Gayrî Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) içerisindeki payı 117.9 milyar € (GSYİH’ın %3.9) dur. 
2016 yılında bu oran %2.9’a yükselerek 121.3 milyar € olmuştur. 2026 yılında Almanya’da 
Seyahat ve Turizm gelirlerinin ekonomiye doğrudan katkısının GSYİH oranında %2.7 
büyümesi ve 158.4 milyar € (GSYİH’ın %4.6) düzeyine ulaşması öngörülmektedir. Seyahat 
ve Turizm gelirlerinin ekonomiye toplam katkısı ise 2015 yılında GSYİH oranında 270.2 
milyar € (GSYİH’ın %8.9) ve 2016 yılında %3.1 oranla büyüyerek 278.5 milyar € (GSYİH’ın 
%9) olmuştur. 2026 yılında bu oranın %3 büyüyerek 373.8 milyar € (GSYİH’ın %10.8) 
olması tahmin edilmektedir (World Travel & Tourism Council, 2016b). Uluslararası turizm 
gelirleri bakımından, Almanya’da 2013 yılında 41.27 milyar $, 2014 yılında 43.32 milyar $ ve 
2015 yılında 36.86 milyar $ kazanç sağlanmıştır (UNWTO, 2016). 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 57          Eylül - Ekim 2016 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 
 

 354 

İngiltere’de Seyahat ve Turizm gelirlerinin ekonomiye doğrudan katkısı 2015 yılında 
Gayrî Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) oranında 68.6 milyar £ (GSYİH’nın %3.7) dir. 2016 
yılında %3.8 yükselerek 71.2 milyar £ olmuştur. İngiltere’de 2026 yılında Seyahat ve Turizm 
gelirlerinin ekonomiye doğrudan katkısı %3.1 büyüyerek 96.4 milyar £ (GSYİH’nın %4) 
olması öngörülmektedir. Seyahat ve Turizm gelirlerinin ekonomiye toplam katkısı ise 2015 
yılında 208.7 milyar £ (GSYİH’nın %11.2) ve 2016 yılında yaklaşık %4 büyüme kaydederek 
217 milyar £ (GSYİH’nın %11.3) şeklinde gerçekleşmiştir. 2026 yılında %3 artışla 290.9 
milyar £ (GSYİH’nın %12) olması öngörülmektedir (World Travel & Tourism Council, 
2016c). Dünya Turizm Örgütü verilerine göre ise, uluslararası turizm gelirleri bakımından 
İngiltere 2013 yılında 41.62 milyar $, 2014 yılında 46.53 milyar $ ve 2015 yılında 45.46 
milyar $ kazanç sağlanmıştır (UNWTO, 2016). 

Bu açıklamalar doğrultusunda, Türkiye, Almanya ve İngiltere turizm endüstrisinde 
birbirlerinin en güçlü rakipleri olmaya devam etmektedirler. Dolayısıyla, bu üç ülkenin turizm 
kurumlarının stratejik eylemleri, planları, projeleri ve hedefleri çok önemli olmakla beraber 
sürdürülebilir turizmin birçok yönü bakımından ve stratejik açıdan birbirlerine bağımlı 
oldukları öne sürülebilir. Bu yüzden, kıyaslanan ülkelerdeki üç bölgede çok-katmanlı hibrit 
örnekler araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Bu örnekler şu şekilde sıralanabilir: BEBKA 
(Türkiye); MARKA (Türkiye); GMKA (Türkiye); ISTKA (Türkiye); TRAKYAKA 
(Türkiye); Mannheim Türk-Alman Ekonomi Merkezi (Almanya); Heidelberg Kültürlerarası 
Merkez (Almanya) ve Güney Doğu İngiltere Kalkınma Ajansı (South East England 
Development Agency – SEEDA) (Devlet Planlama Teşkilatı, 2010; Devlet Planlama 
Teşkilatı, 2012; Doğu Marmara Kalkınma Planı, 2010; Doğu Marmara Kalkınma Planı, 2012; 
Investment Support and Promotion Agency of Turkey, 2013; Kalkınma Bakanlığı, 2012a; 
Kalkınma Bakanlığı, 2012b; Kalkınma Bakanlığı, 2012c; Kalkınma Bakanlığı, 2013a; 
Kalkınma Bakanlığı, 2013b; Kalkınma Bakanlığı, 2013c; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu, 2010a; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2010b). 
 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Devlet ve devlet-dışı aktörlerin birlikte bölgesel ve küresel sorunlar ile uğraşmak; 
toplumun iyiliği ve yararı için inovatif değerler sunmak; sürdürülebilir turizm ile bütünsel 
turizm ekonomisi arasında köprü kurmak amacıyla mümkün olan alternatif çözümler 
oluşturması gerekliliği son zamanlarda belirgin olmuştur. Bu çalışma hükümet ve özel sektör 
aktörleri ile sivil toplum örgütlerini hibridite yaklaşımı hakkında aydınlatmak amacıyla 
hazırlanmıştır. Devlet ve devlet-dışı aktörlerin çoklu düzeylerde koordinasyon, bilgi ve ağlar 
yönetimi ve ortak çıkarların paydaşlar ile yerel toplulukların demokratik katılımı yoluyla 
karşılıklı ilişkilerin istikrarlı bir biçimde gelişmesi için önerilen hibridite yaklaşımı temel 
sorunlara bilimsel bir boyut getirmiştir. 

Turizm endüstrisi, hibridite yaklaşımının incelenmesi ve anlaşılması ölçüsünde iyi bir 
uygulama sahası niteliğine sahiptir. Hibridite, turizm endüstrisinde bireysel tüketiciler ile 
seyahat yollarını kapsayan “turizm sistem yaklaşımı” yoluyla açıklanabilmektedir. Bu 
yaklaşımı “turizmde coğrafi sistem” boyutu ile ilişkilendirmek mümkündür. Turizmde coğrafi 
sistem 4 temel unsur içermektedir. Bunlar; i) yolculuğun başladığı ve bittiği yer ile turistin 
daimi kaldığı menşeî bölgesi; ii) turistin destinasyonuna ulaşması için geçmek zorunda olduğu 
bölgenin rotası; iii) turizmin temel unsurunu teşkil eden ve turistin ziyaret için seçtiği bölge, 
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bir başka deyişle destinasyon bölgesi; ve iv) diğer üç bölgeyi çevreleyen ortam şeklinde 
sıralanmıştır (Cooper ve Hall, 2008). 

Bu çalışmada bir adım ileri gidilerek, hibridite yaklaşımının üç tarafı için üçlü kazanım 
çözümleri geliştirme girişiminde bulunulmuştur. Ayrıca, Aliu (2013) iki veya daha fazla hibrit 
form arasında etkileşimlerin ele alındığı "hibridite-arası Teorisi (a theory of interhybridity)" 
ile karmaşık bir sürecin geliştirilmesini teorik ve bilimsel temellere dayandırmıştır. Hibridite-
arası Teori’ye göre; paydaşlar ile paydaş ilişkileri (kurumsal yönetişim) ve kamu sektörü – 
özel sektör partnerlikleri, politik ağları, piyasa – bürokrasi – topluluklar ve kamu yönetişimi 
etkileşimlerinin tümünü kapsayan “hibrit destinasyon yönetişimi” etki faktörleri ve imâları ile 
“yakınsamacı/yakınsak (convergent)” bir anlayış savunmaktadır (Aliu, 2013; Bramwell, 2004; 
Bramwell, 2006). 

Kuşkusuz hibridite, sivil toplum ihtiyaçlarını ve sosyal problemleri karşılayıcı bir nevi 
katalizör rolüne sahiptir. Paradigmatik olarak hibridite yaklaşımını iletişimsel ve stratejik 
eylemlerin bir kombinasyonu olarak düşünmek ve karşılıklı anlayış ölçüsünde etkileşimlerde 
anlamlı fonksiyonellik sağlamak mümkündür. Bu şekilde sosyal ilişkiler iletişimin ahlaksal 
anlamları ile yeniden şekillenebilmektedir. Hibridite içerisindeki çelişkili yapının daha açık 
bir şekilde ayrıntılarıyla analiz edilmesi için sadece “turizm endüstrisinde kamu sektörü – özel 
sektör – sivil toplum aktörleri arasında nasıl anlamlı bir etkileşim olabilir?” araştırma sorusu 
yeterli görülmeyebilir. Bu nedenle gelecekte yapılacak çalışmaların hibridite ile sosyo-
kültürel ve politik mesafeler arasında korelasyonlar yapmak suretiyle daha aydınlatıcı ve 
açıklayıcı bilgiler içermelidir. Ancak, tanımlayıcı ve ilişkilendirici araştırma yerine, gelecekte 
yapılacak çalışmalarda “ideal hibridite mekanizmasının” nasıl daha etkili çalışabileceği 
üzerinde odaklanılması gerekmektedir. Örneğin; turizm endüstrisinde, hibridite yaklaşımı ile 
ilgili çok-katmanlı yönetişim düzeyinde görülen örnek olayların GZFT (SWOT) analizinin 
(Güçlü ve Zayıf Yönleri, Fırsatları ve Tehditleri) yapılmasında fayda vardır. Bu çalışmada 
sadece yakın gelecekte turizm endüstrisinde gözlemlenebilecek bir endüstriyel handikap veya 
çıkarlar alaşımının (amalgamation) karmaşık durumuna ışık tutulmuştur. 
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MODERN DÜNYA-SİSTEM TEORİSİ KAPSAMINDA ABD İLE KÜBA 
YAKINLAŞMASININ ELEŞTİRİSİ VE LATİN AMERİKA'YA OLASI YANSIMASI 

Emrah KAYA* 

 

ÖZ 

Modern dünya-sistem teorisinin kurucusu Immanuel Wallerstein, merkez ülkelerin çevre (periferi) ülkeleri 
sürekli ve çeşitli yollarla sömürdüğünü savunmaktadır. Sömürü sayesinde merkez, sermaye biriktirip güçlenirken 
çevre bir fakirlik halindedir. Sömürüyü arttırmak için çevrenin merkeze bağlılığı ve sistemin genişlemesi 
gereklidir. Ancak bazı ülkelerde yaşanan değişimler veya tarihsel düşmanlıklar nedeniyle sermaye aktarımı 
kesintiye uğramaktadır. Bu, sistemin aleyhineyken merkez ülkenin de çıkarına zarar vermektedir. Zararın 
giderilmesi için çevrenin sisteme tekrardan bağlanması gerekmektedir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 
Afganistan ve Irak işgali sonrası alternatif yollar benimsedi. Küba da bu alternatif yolların uygulandığı 
ülkelerdendir. Çalışmada, ABD’nin Küba’yla kurduğu ilişkinin amacının sermaye aktarımını başlatmak olduğu 
yönündeki tez analiz edilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Immanuel Wallerstein, Modern Dünya-Sistem Teorisi Küba, ABD, Latin Amerika. 

 

THE CRITIQUE OF THE INTIMACY OF THE USA AND CUBA WITHIN THE CONTEXT OF 
CENTRAL WORLD-SYSTEM THEORY AND ITS POSSIBLE INCIDENCE TO LATIN AMERICA  

 

ABSTRACT 

Immanuel Wallerstein, who is the founder of the modern world-system theory, justify that the central countries 
colonize/exploit the peripheral countries in several ways consistently. While the centre is saving fund and getting 
strong by means of colonization/exploitation, the periphery is in poverty. To increase colonization/exploitation, 
dependence of the periphery to the centre and expansion of system are necessary. But the fund transfer is being 
interrupted due to the changes and historical hostilities in some countries. This situation is against the system and 
damages the benefits of the central country. In order to recover loss, it is necessary to connect the periphery to 
the system again. The USA adopted alternate ways after the invasion of Afghanistan and Iraq. Cuba is one of the 
countries on which these alternate ways are applied. In this study, it is analyzed that the objective of the 
intercourse between USA and Cuba is to initiate the fund transfer. 

Keywords: Immanuel Wallerstein, Modern World-System Theory, Cuba, USA, Latin America. 

 

1. GİRİŞ 

1959 yılında yaşanan Küba Devrimi’nden sonra ABD ile bu ada ülkesi arasında birçok 
sorun ortaya çıkmıştır. Marksistler Küba’nın yaşadığı süreci devrime giden önemli bir adım 
olarak görürken aynı zamanda devrim sonucu ABD’ye sermaye aktarmak zorunda olunmadığı 
yani ABD tarafından sömürülmeyeceği şeklinde yorumlamışlardır. Bu süreçte Wallerstein, 
modern dünya-sistem teorisini ortaya atmıştır. Teoriye göre çevre olarak anılan geri kalmış bir 
ülkenin içinde bulunduğu durumun nedeni bu ülkeden merkez yani gelişmiş ülkeye doğru 
sermaye aktarımının yaşanmasıdır. Sermaye aktarım, ilk dönemlerde sömürgecilik yoluyla 
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gerçekleştirilirken ileriki dönemlerde ülkeler arasındaki eşitsiz mübadele, yabancı sermaye 
gibi unsurlar ile devam etmiştir. Bu süreçte teoriye göre sistem için en önemli ayrıntı sistemin 
genişlemesi ve sermaye aktarımının sürekliliğidir. 

Soğuk Savaş döneminde ABD’ye cephe alan Küba, 50 yıla yakın süre boyunca ABD 
ambargolarına Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) desteğiyle karşı 
koymuştur. Çeşitli dönemlerde ABD-SSCB-Küba üçgeninde gerilimler yaşansa da bu 
gerilimler yerini daha kontrol edilebilir bir ortama bırakmış ve Küba’daki sosyalist yapı 
varlığını devam ettirmiştir. Bu noktada Küba’da sosyalist bir yapının kurulması sistemin 
genişleme isteğine karşı atılan bir adım olurken aynı zamanda Küba’dan ABD’ye sermaye 
aktarımının sekteye uğraması ABD çıkarlarına zarar vermiştir. 

Küresel güç olan ABD, dış ilişkilerde amaçlarına ulaşmak için çeşitli dönemlerde 
farklı politikalar izlemiştir. Soğuk Savaş sonrası tek kutuplu sistemin kurulmasıyla birlikte 
daha rahat hareket etme imkanı kazanan ABD, çeşitli ülkelere askeri müdahalelerde 
bulunmuştur. Ancak 2008 ekonomik krizi, yapılan savaşların ekonomik maliyetinin yüksek 
olması ve kazançların belirsizliği, ABD karşıtlığının artması, askeri işgaller sonrası bölgede 
kaosun ve terör örgütlerinin hakim olmasının yanı sıra sistemin genişleyememesi ve sermaye 
aktarımının tekrar sağlanması konusundaki belirsizlik ABD’de tartışmalara neden olmuştur. 
İşgallerin yanı sıra ABD’nin izlediği ambargo politikalarından da bir sonuç elde edilememesi 
bu stratejiyi de tartışmalı hale getirmiştir. Örnek olarak Küba gibi küçük bir ülke ABD 
ambargoları karşısında pes etmemiştir. Bunun üzerine ABD, politika değişikliğine gitmek 
zorunda kalmıştır. Yaşanan politika değişikliği neticesinde Afganistan ve Irak işgallerinden de 
ders çıkaran ABD, İran ve Küba’da farklı politikalar izleme yoluna gitmiştir. 

 Küresel siyasetin en önemli bölgelerinden biri olan Latin Amerika, Soğuk Savaş 
sonrası dünyanın tekrardan iki/çok kutuplu bir sisteme evirilmesi nedeniyle kutuplar arası 
rekabetin odak noktalarından biri haline gelmiştir. Bu noktada Latin Amerika bölgesinde 
yaşanan gelişmeleri sistemli bir şekilde analiz eden modern dünya-sistem teorisi ön plana 
çıkmaktadır. 

 Bu çalışmanın ilk bölümünde modern dünya-sisteminin analizi yapılacaktır. İkinci 
bölümde ABD ile Küba ilişkisinin tarihsel süreci ele alınacak ve iki ülke arasında yaşanan 
yakınlaşmanın nedenleri incelenecektir. Üçüncü bölümde yaşanan gelişmeler, savaş 
maliyetleri, dünyadaki güç durumu gibi birçok nedenden dolayı politika değişikliğine giden 
ABD’nin yeni stratejileri ve bu kapsamda iki ülke arasındaki yakınlaşmanın teori kapsamında 
eleştirisi yapılacaktır. Son bölümde ise ABD-Küba arasında yaşanan yakınlaşmanın Latin 
Amerika bölgesine olası yansımaları incelenecektir. 

 

  2. MODERN DÜNYA-SİSTEM TEORİSİ 

Modern dünya-sistem teorisinin kurucusu olan Immanuel Wallerstein, teoriyi 
oluştururken Marksizm’den yararlanmıştır. (Gilpin, 2011: 90-91) Teoriye göre kapitalizm 
sürekli genişlemeyi istemekte (Williams ve diğerleri, 2007: 335) ve bu süreçte politikalar 
üretmektedir. Sistemin kökler 16. yüzyıla kadar dayanmaktadır ve 21. yüzyıl kapitalist dünya-
sistemine kadar uzanan bir süreç geçirmiştir. 16. yüzyıldan önceki dönemler de ise MÖ. 
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10.000 ila 8.000 civarına kadar avcı toplayıcı, MÖ. 8.000 ile MS. 16. yüzyıla kadar ise dünya-
imparatorluk sistemi vardır. (Aktoprak, 2004: 33-34) Tarihsel süreçte yaşanan gelişmeler 
sonucunda dünyanın bir kısmı gelişmiş bir kısmı ise geri kalmıştır. Wallerstein, ortaya attığı 
teori ile bu ülkeler arasındaki gelişme farklılığının nedenlerini ve ülkelerin ilişkilerine olan 
yansımasını incelemektedir. (Clayton, 1998: 481) Bu teori ile kapitalizmin politik yönünü 
analiz etmektedir. Gelişmiş ülkelerin dünya üzerinde kurdukları kapital sistemin getirisi olan 
güç ile gelişmemiş ülkelere izlemeleri gereken ekonomi politiği baskı ile kabul ettirmektedir. 
Gelişmiş ülkelerin isteklerine boyun eğen ülkeler böylelikle sömürülmeye devam edilmekte 
ve bu ülkelerin geri kalmışlığı kronik hale gelmektedir. Kapitalizmin en önemli amacı olan 
sermaye birikimi başka bir deyişle sermayenin büyümesi ise bu şekilde gerçekleşmektedir. 
(Wallerstein, 2006: 12) Yani sermaye gelişmiş ülkede birikirken gelişmemiş ülkeler ise 
sürekli bir yoksulluk içinde kalmaktadır. 

Teori, kapitalizmin geçirdiği tarihsel sürecin önce ilkel sermaye birikimi, sonra ortaya 
çıkan sermaye ile ticari sermayenin büyümesi, ileriki süreçte finansal sermayenin genişlemesi 
ve sanayileşmenin artmasıyla kendi yasalarını belirlemesi, en son olarak da dünya-sistemi 
içinde kendi ülkeler arasında farklılıklar ile sınıflaşmaların meydana gelmesi şeklinde 
özetlemektedir. (Petras, 1981: 150) 

Teoride sınıflaşma ise üç gruba ayrılmaktadır. İlk grup merkez ülkelerdir. Bu ülkeler 
güçlü, sanayileşmiş ve hayat standartlarının yüksek olduğu ülkelerdir. Güçlü bir yönetim 
sistemine ve demokrasiye sahiptir. Merkez ülkeler sanayileşmenin getirisi olarak en çok kar 
getiren ürünleri üretmektedir. Teknoloji bu ülkelerdedir. Merkez ülkeler dış ticarette ise 
genellikle hammadde ithal eder ve pahalı sanayi malları ihraç ederler. İkinci grup ise çevre 
ülkelerdir. Bu ülkeler geri kalmış ve hayat standartları düşük olan ülkelerdir. Güçlü bir 
yönetim ve demokrasi anlayışları yoktur. Sanayiden ve teknolojiden bahsetmek çok zordur. 
Bu nedenle eski teknolojiler ile üretim yapmaktadırlar. Tarım genel olarak ekonomide ön 
plandadır. Çevre ülkeler, dış ticarette hammadde ihraç etmekte ve pahalı sanayi malları ithal 
etmektedir. Bu çerçevede merkez ülke çevre ülkeye pahalı sanayi ürünleri satarken çevreden 
ucuz hammadde ve işgücü satın almaktadır. (Wallerstein, 2004: 361; Griffiths ve diğerleri, 
2011: 384-385; Ercan, 2001: 142) Böylelikle çevre ülkeden merkez ülkeye sermaye aktarımı 
gerçekleşmekte ve kapital sistem gelişmeye devam etmektedir.  

Wallerstein’in teorisindeki üçüncü grup ise yarı-çevre (yarı-periferi) ülkelerdir. Yarı-
çevre ülkeler merkez ülkeler ile çevre ülkeler arasındadır. Bununla birlikte çevre ülkeleri 
sömürmekte ancak merkez ülkeler tarafından ise sömürülmektedir. Wallerstein, yarı-çevre 
ülkeler olmadan kapitalist dünya-sisteminin çalışmayacağını düşünmektedir. (Chirot ve 
diğerleri, 1982: 85)  

Ülkelerin sınıflandırıldığı bu üç grup arasında ekonomik, siyasi, askeri ve teknoloji 
açısından bir hiyerarşi bulunmaktadır. Bu hiyerarşinin yanı sıra ülkeler arasında bir iş bölümü 
vardır. (Elwell, 2013: 168; Wallerstein, 2011: 51-52) Merkez ülkeler ileri teknoloji ve 
sermaye isteyen ürünleri üretirken yarı-çevre ülkeler ise orta derecede teknoloji ve sermaye 
isteyen malları üretmektedir. Çevre ülkeler ise genel olarak hammadde sağlayıcı ülkeler 
konumundadır.  
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Çevre ile merkez arasındaki bu farklılık eşitsiz mübadeleye neden olmaktadır. Eşitsiz 
mübadele ile merkezde toplanan sermeye bu ülkeyi daha çok zenginleştirirken sermaye kaybı 
yaşayan çevre ülkeyi daha da fakirleştirmektedir. (Aydilek, 2011: 86) Bunun sonucunda güçlü 
olan merkez ülke zayıf olan çevre ülkeyi nüfuzu altına almaktadır. Merkez ülke elindeki 
gücün getirisi olarak oluşturduğu nüfuz ile çevre ülkeye kendi isteklerini izlemeleri gereken 
politikalar bazında empoze etmektedir. Merkez ülkenin çevre ülke üzerinde nüfuz kurmasının 
en önemli amacı sermaye akışının devamlılığını ve aktarılan sermayenin en üst seviyeye 
çıkmasını sağlamaktır. (Chase-Dunn, 1996: 86; Wallerstein, 2005: 52; Wallerstein, 2011: 52-
53; Sevgi, 1983: 42)  

Kapitalist sistemde iki ülke arasında yaşanan sermaye aktarımı ve bu aktarımın hem 
sonsuz hem de sınırsız olması nedeniyle çevre ülke gelişmek için gerekli sermayeyi 
biriktirememektedir. Bu nedenle geri kalmışlık yaratan modern dünya-sistemi ayrıca çevreyi 
merkeze bağlı kılmakta ve iki grup arasındaki ekonomik ve politik güç farkının her geçen gün 
daha da artmasına neden olmaktadır. (Gilpin, 2011: 91-92) 

Merkez; verdiği borçlar, uluslararası örgütler, yaptığı yatırımlar, çevre ülkedeki 
aydınlar ve elit kesim ile çevre ve yarı-çevre ülkelerin kendisine olan bağımlılığının devam 
etmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu araçların yanı sıra doğal süreç içerisinde 
kapitalistleşemeyen ülkelere dayattığı serbest piyasa anlayışı ve küreselleşme söylemleri ile 

çevre ülkeyi daha kolay bir şekilde sömürmeye 
devam etmektedir. (Kaya, 2014b: 12-13)  

Wallerstein’e göre modern dünya-sistemi 
şu anda bir kriz halindedir. Krizin ilk belirtisi 
1968’de ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise kurulan 
ticari ilişkilerde kar marjı gittikçe düşmektedir. 
Ayrıca SSCB’nin çökmesi ile ABD’nin ülkelere 
müdahalesindeki bahanelerini ortadan kaldırmış 
ve Avrupa Birliği (AB) ile Japon firmalarının 
ABD firmaların rakip olma konusunda önemli bir 
imkan sağlamıştır. Ayrıca gelişen demokrasilerde 
vatandaşlar devlet üzerinde daha çok ekonomik 
yük oluşturmakta, bu nedenle artan vergiler ise 
şirketlere zarar vermektedir. Kriz durumunun 
2050’ye kadar sürme ihtimali bulunmaktadır. 20. 
yüzyılda sol kendisini eleştirmeli ve yeni bir 
strateji belirlemelidir. Kapital dünya-sisteminin 
çökmesi sonucunda insanlığı nasıl bir geleceğin 
beklediği kesin değildir, lakin dünyadaki bu 

eşitsizliğin kalkması için sosyalist dünya-sistemi kurulmalıdır. (Kaya, 2014b: 14-16) 

 

3. ABD- KÜBA İLİŞKİSİ VE SON DÖNEM YAKINLAŞMANIN NEDENLERİ 

 Küba, bağımsız olmadan önceki süreçte bir İspanyol sömürgesiydi. Adada yaşanan 
gelişmeler sonucunda Küba’nın en güçlü komşusu olan ABD, olaylara müdahil olmaya 
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başladı. ABD, İspanya’ya Küba’nın özerk bölge olması için teklifte bulunmuşsa da İspanya 
bu teklifi reddetti. İspanya’nın adada çıkan isyanları sert politikalarla bastırmaya çalışması 
ABD tarafından tepkiyle karşılanmaktaydı. İki ülke arasında 25 Ocak 1898 tarihinde karşılıklı 
dostluk ziyareti düzenlendi. O gece bilinmeyen bir nedenden dolayı bir Amerikan gemisinde 
patlama meydana geldi ve 260 denizci hayatını kaybetti. (Gibson, 1966: 59) ABD bu 
patlamadan İspanyolları sorumlu tuttu ve 25 Nisan’da İspanya’ya savaş ilan etti. (De 
Quesada, 2007: 6) Savaş sonucunda galibiyet elde etti ve iki ülke arasında imzalanan anlaşma 
ile İspanya, Küba’nın bağımsızlığını kabul etti. (Turan, 2013: 325-326) 

Resim 1: Küba’ya göz diken Sam Amca. (Kaynak: Fredera, 2008: 66) 

 ABD, geçmişte Küba’ya beş defa müdahalede bulundu. Bu müdahalelerin ilk nedeni 
Küba’nın şeker endüstrisiydi. Ada içinde yaşanan isyanlar sırasında ABD, çıkarlarını koruma 
ve çıkarlarının sürekliğini sağlama hedefi gütmekteydi. İkinci olarak ise adanın stratejik 
konumu etkili önem arz etmekteydi. Küba ABD, Meksika ve Orta Amerika kıyılarında 
“yüzen gemi”ydi. Bu sayede özellikle Panama Kanalı’nı ve bu bölgedeki kıta kıyısının 
güvenliğini daha kolay sağlayabilecekti. (Armaoğlu, 2010: 105-106) Bu özelliklerinden 
dolayı Resim 1’de görüldüğü gibi ABD, Küba’ya gözünü dikmiştir. 

ABD-Küba arasındaki ilişkiler 1959’a kadar, bazı dönemlerde aksaklık yaşanmasına 
rağmen, genel olarak normal bir düzeyde ilerledi. Ancak Fidel Castro ve Che Guevara 
öncülüğünde başlatılan isyanda ABD yanlısı Batista’nın 1 Ocak 1959’da devrilmesiyle 
birlikte iki ülke ilişkileri arasında yeni bir dönem başladı. Bu dönem ABD’nin en büyük 
korkularından biri olan sosyalist yönetim anlayışını benimseyen bir devletin kurulmasıyla 
sonuçlandı ve ABD’ye ait olan sermeye Küba’dan çıkartıldı. ABD bu gelişmeler sonucu 
Küba’da kurulan sosyalist sistemi yıkmak ve başta bulunan isimleri öldürmek için birçok 
girişimde bulundu. ABD’nin girişimleri sonucunda Küba, sisteminin devamını sağlamak 
amacıyla kendisine ideolojik olarak müttefik gördüğü SSCB ile yakınlaşma politikası izledi. 
Bu gelişmelerle birlikte ABD, Küba ile ilişkilerini kopardı ve bu ülkeye ambargo uygulamaya 
başladı.  

1961 yılında ABD, Domuzlar Körfezi Çıkarmasını ve Castro’nun da öldürülmesini 
hedefleyen Mongoose Operasyonu’nu planlandı. Ancak iki girişimde sonuçsuz kaldı. 1962’ye 
gelindiğinde dönemin Savunma Bakanı Raul Castro, herhangi bir ABD müdahalesine karşı 
Sovyetlerin desteğini istedi. Bunun üzerine Sovyetler Küba’ya füze sistemi kurma kararı aldı. 
Yaşanan gelişmeler sonrası ABD ile SSCB savaşın eşiğinden döndü. (Sander, 2015: 322-329) 
Küba ile ABD arasındaki ilişkiler tamamıyla koptu. Artık iki ülke uluslararası politikada ayrı 
kutuplarda bulunmaktaydı. 1990’ların son dönemlerinde ABD, beş Küba vatandaşını ajanlık 
suçlamasıyla tutukladı. İki ülke arasında bazı dönemlerde olumlu adımlar atılsa da aradaki 
ideolojik düşmanlık aşılamadı. 1990’da Sovyetlerin dağılmasından sonra bile iki ülke 
ilişkilerini tekrar kurma politikası izlemedi. 

Obama’nın 2009’da ABD Başkanı olması sonucu iki ülke arasında olumlu adımlar 
atılmaya başlandı. 2009’da Küba, Alan Gross isimli bir ABD vatandaşını ajanlık yapma ve 
gizli iletişim sistemi kurma suçundan 15 yıl hapse mahkum etti. Ancak daha sonra iki ülke 
karşılıklı olarak mahkumları serbest bırakmaya başladı. Obama, Küba üzerindeki baskıyı 
hafifletti ve 2014 yılında karşılıklı olarak elçiliklerin açılması kararlaştırıldı. (Hürriyet, URL 
3, 23.05.2015) 
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 Küba’nın yıllarca ABD baskısı altında olması nedeniyle bu ülkenin yıprandığı 
kesindir. Ayrıca kendisine müttefik olma ihtimali bulunan ülkelerle herhangi bir kara 
bağlantısının olmaması ve Latin Amerika’nın ABD etkisinde olması tam manasıyla bölgede 
Küba’yı yalnızlaştırmaktaydı. Özellikle adanın etrafında genel olarak ABD yanlısı ülkelerin 
bulunması Küba için işleri daha da zorlaştırmaktaydı. 1991 yılında SSCB’nin dağılması Küba 
için en güçlü müttefikini kaybetmesi anlamına gelmekteydi. Ancak 1999 yılında 
Venezuela’da sol görüşlü Hugo Chavez’in başa gelmesi ve Latin Amerika’da yaşanan sol 
yükseliş sonucu Küba rahat bir nefes aldı. SSCB’nin dağılması sonrası kurulan Rusya’nın 
tekrar Latin Amerika ile ilişkiler kurması (Oboznov, 2002: 226-228) ve dünyanın yeni 
yükselen gücü olan Çin’in varlığı Küba için olumlu gelişmeler oldu. (Bain, 2011: 115-116) 

Küba için bu olumlu gelişmeler yaşanırken SSCB’nin dağılması sonucu Orta Asya’nın 
geleceğine dair kafalarda soru işaretleri uyanması, bölgede İran’ın yeni kurulan devletlerle 
sıcak ilişkiler kurmaya çalışması, Irak’ın Kuveyt’e savaş açması gibi gelişmeler Asya’yı 
ABD’nin önem sırasında ilk sıraya oturttu. Ayrıca Çin’in büyüyen bir tehdit olması, 
Rusya’nın tekrar güçlenmeye başlaması, İran-İsrail ilişkileri ve ABD’nin 11 Eylül vakasını 
yaşaması sonucu ABD bu bölgeye “Haçlı Seferi” düzenlemeye kararı aldı. 11 Eylül 
saldırısının aktörü olarak Usame Bin Ladin’i gören ABD, Afganistan’a girdi. (Şeyhanlıoğlu, 
URL 14, 24.05.2015) 2003’te ise Irak’ın kitle imha silahlarına sahip olduğunu öne sürerek 
Irak’a askeri harekat düzenledi. (Yılmaz, 2008a: 273) ABD’nin dikkatini Asya’da 
yoğunlaştırması sonrası Latin Amerika üzerindeki baskılar azalmaya başladı ve sol düşünce 
bu bölgede olgunlaşma sürecine girdi. Böylelikle Küba yeni müttefikler kazandı. 

 2014 yılında ABD, Irak ve Afganistan’da çekilme kararı aldı. (Tripathi, URL 15, 
24.05.2015; BBC, URL 1, 24.05.2015) Ancak bu sürece kadar Latin Amerika’da yaklaşık 15 
ülkede sol partiler seçimleri kazandı. Bu gelişmeler Soğuk Savaş dönemine oranla Küba’nın 
arkasındaki desteği de arttırdı. Artık bölgedeki etkisi kırılmış olan bir ABD ve bölge ülkeleri 
tarafından saygıyla karşılanan bir Küba vardı. Bu gelişme sonucu Küba’nın Latin Amerika 
ülkelerinden aldığı destekler sonucunda ABD’nin karşısına daha güçlü bir konumda çıktığı 
aşikardır. Küba, artık uluslararası politikada daha etkili bir konumdadır. En önemlisi Latin 
Amerika’da sol gruplar için ABD’ye yıllarca karşı koyması nedeniyle Küba ve Castro ayrı bir 
öneme sahiptir. Özellikle Hugo Chavez’in Küba ile kurduğu ilişkiler bunun en önemli kanıtı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Chavez’in kahramanlarından biri de Castro’ydu. (Kucera, 2011: 
25) Venezuela’nın petrol desteğiyle de Küba ekonomisi yavaş ama istikrarlı bir şekilde 
gelişme göstermeye başladı. (Azicri, 2009: 99) Bu durumda Küba’nın ABD karşısında güçlü 
bir duruş kazanmasını sağladı.    
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Grafik 1: 1990-2015 yılları arasında Küba Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’sının (GSYH) büyüme 
oranı. 

 
Kaynak: National Office of Statistics, Republic of Cuba, www.tradingeconomics.com. 

ABD’nin Latin Amerika’daki etkisinin azalması ve Ortadoğu’ya öncelik vermesi, 
bununla birlikte Amerika kıtasında kazanılan yeni müttefikler, Rusya ve Çin’in güçlenmeye 
başlaması ve dünyada ABD egemenliğinde olan tek kutuplu sisteme karşı sol politikalar 
izleyen bir grubun ortaya çıkması Küba lehine yaşanan olumlu gelişmelerdir. Ancak bunların 
yanı sıra 2008 Küresel Ekonomik Kriz, Küba ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Özellikle 
Küba’ya ekonomik destekte bulunan Venezuela’nın içinde bulunduğu sıkıntılı dönem ve 
Çin’in durgunluk sürecine girmesi ada ülkesinde olumsuz etki yarattı. Bu nedenle Küba, ABD 
ile yakınlaşmanın ve ambargonun kaldırılmasının ekonominin olumsuz gidişatını 
engelleyeceği düşüncesine vardı. Ancak ambargonun kaldırılması için Küba’nın insan hakları 
ve demokrasi konusunda önemli değişiklikler yapması zorunlu bir hal alacaktır. (Castañeda, 
URL 7, 25.05.2015)  

 ABD ile hem ulusal hem de uluslararası bazda birçok sorunla karşılaşmaktaydı. Ülke 
ekonomisinin yanı sıra dünyanın bir krizde olması, küresel terör örgütleri, Ortadoğu’da 
yaşanan krizlerin her geçen gün ABD’yi daha fazla içine çekmesi, uluslararası politika ve 
ekonomide artan Rusya ve Çin etkisinin yanı sıra zayıflayan ABD hegemonyası bu ülkeyi 
yeni politikalar izlemeye itmiştir.  

 

4. ABD’NİN DIŞ POLİTİKADA YENİ STRATEJİLERİ VE ABD-KÜBA 
YAKINLAŞMANIN TEORİ KAPSAMINDA ELEŞTİRİSİ 

2008 Küresel Ekonomik Krizi’nin etkisinin hala devam etmesi ve ABD ekonomisinin 
her geçen gün kötüye gittiğine dair tartışmalar sistemin genişlemesini ve sürekliliğini sekteye 
uğratmıştır. Bu noktada bir ihtimali göz önünde bulundurursak eğer günümüzde Latin 
Amerika’nın Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi ABD’ye bağımlı olması ve sermaye 
aktarımının en üst miktarda devam etmesi krizin ABD’ye olan etkisini bir nebze de olsa 
azaltacaktı. Çünkü kriz, daha fazla çevre ülkeleri tarafından beslenen sistem üzerinde bu 
kadar olumsuz etki yaratmayabilirdi. Bu ihtimal çerçevesinde günümüzde zararın minimuma 
indirilmesi veya krizin sona erdirilmesi için atılması gereken en önemli adım eski kaynakları 
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tekrar kendisine bağlamaktır. Çünkü Soğuk Savaş sonrası Latin Amerika’daki sol yükseliş, 
Çin’in ekonomik bir güç olarak ortaya çıkması, Rusya’nın güçlenmesi (Yılmaz, 2008b: 137-
140) ve Ortadoğu’da kaosun hakim olması (Yılmaz, URL 21, 25.05.2015; Yıldızoğlu, URL 
20, 25.05.2015) sistemin genişlemesini yavaşlamıştır.  

Merkez ülke ABD’nin 21. yüzyılda sermaye aktarımını sekteye uğratan ülkeleri 
elimine etmek için izlediği iki politika vardır. Bunlardan ilki çevreden merkeze sermaye 
aktarımı kısıtlayan monarşik, otokratik ve totaliter yönetimlere sahip ülke yönetimleriyle 
kurulacak yakın ilişkiler aracılığıyla ülkelere demokratikleşme, insan haklarına önem 
verilmesi ve küreselleşme konularında baskı kurulmasıdır. Bu baskının sonucu olarak 
sermaye aktarımın engelleyen siyasi yönetim engeli ortadan kalkacaktır. Ancak bu politikaya 
yapılan en önemli eleştiri insani ve toplumsal değerler üzerinden sömürme politikasının 
izlendiğidir. Çünkü sistem için önemli olan nokta ülkelerin siyasi yönetim anlayışı değil 
sermayenin aktarılmasını ne kadar destekleyip desteklemedikleridir. ABD’nin Soğuk Savaş 
döneminde diktatörler ve baskıcı yönetimlerle yaptığı işbirliği kanıt olarak gösterilebilir. 
Günümüzde ise Suudi Arabistan’la yakın ilişkisi bir örnektir. Kısacası baskıcı yönetimler 
sermaye aktarımının devam etmesi sürecinde bir sorun teşkil etmemekteydi. 21. yüzyılda bu 
durum benzer bir şekilde devam etmektedir. Uluslararası politikada insan hakları ve 
demokrasinin savunucusu olan merkez ülke ABD’nin İran’a uyguladığı baskıyı Suudi 
Arabistan yönetimine uygulamaması açıkça ortadadır. ABD, uluslararası ekonomi ve 
politikada zor durumdadır. Çünkü Çin’in her geçen gün büyümesi ve ABD’ye rakip olmasına 
dair beklentilerle beraber artık Rusya’nın artan nüfuz alanı ABD’nin merkez ülke rolüne zarar 
vermektedir. Bu nedenle ABD izlediği eski politikalarından vazgeçmektedir. (Turan, URL 16, 
26.05.2015) Özellikle Afganistan ve Irak işgallerinden sonra ABD kazançları ile kayıpları 
konusunda bir belirsizlik yaşamaktadır. Bunun sonucunda ABD kendi çıkarlarına ve sistem 
karşıtı hareket eden çevre ülkelerine uyguladığı sert politikalar yerine artık farklı yollar 
denemektedir. Bu noktada Küba ve İran en önemli örneklerdir. Yaklaşık 50 yıldan fazla 
süredir Küba’ya uyguladığı sert politikaların pek etkili olmaması ve İran’ın ABD tarafından 
izlenen her sert politikaya tepki olarak sert politikalar veya söylemlerle cevap vermesi 
izlenilen politikaların sonuç noktasında güvenirliğini tartışmalı hale getirmiştir. (Yegin, 2014: 
15) Bunun üzerine izlenilmeye başlanılan yeni politika kapsamında bireysel özgürlükler 
hakkındaki söylemlerin daha güçlü bir şekilde dile getirilmesi sonucu ortaya çıkan Arap 
Baharı gibi eylemlerle yıkılmaz denilen birçok yönetimin yıkılması yeni politikanın en 
azından kısa vadede istenilen sonuçlar verdiğini ortaya çıkarmıştır. ABD kısa vadede elde 
ettiği bu kazanımların gelecekte nasıl bir hal alacağını bilinmemesine rağmen uygulamaya 
devam etmektedir. (Çitlioğlu, 2010: 24) 

ABD’nin izlediği bu politika kapsamında ülkeler üzerinde oluşturmayı planladığı 
demokrasi baskısının en önemli nedeni ise artık uluslararası alanda önemli rakiplerinin 
olmasıdır. Bu durum ise ABD’nin askeri harekat yeteneğini kısıtlamaktadır. Böylelikle ABD, 
ülkeler üzerinde kurduğu baskı neticesinde bu ülkelerdeki ABD karşıtı yönetimlerin 
yıkılmasıyla beraber demokratik yönetim anlayışını benimsenmesi ve askeri harekat 
düzenlemeyerek önemli miktarda maliyetin altına girmeme amacı vardır. Ayrıca bu sayede 
ABD önemli rakiplerini de bertaraf edebilecektir. Kısacası ABD karşıtı ülkelerin yıkılarak 
ABD yanlısı demokratik yönetimlerin arttığı bir dünyada çevreden merkeze sürekli ve sağlıklı 
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bir şekilde sermaye aktarımı gerçekleşecektir. Ayrıca bu durum yüksek maliyetli savaş 
ihtimallerini de en az seviyeye indirecektir. (Lukyanov, akt: Taş, URL 12, 26.05.2015) 

İkinci politika ise güçlü bir siyasi yönetimin olmadığı ve devletin varlığının tartışıldığı 
ülkelere karşı izlediği politikadır. Bu politika ise daha çok ABD işgali ve Arap Baharı sonrası 
kaosa sürüklenen Ortadoğu ülkelerinde izlenmektedir. Merkez ülke, siyasi yönetimlerin 
varlığının tartışmalı hale geldiği Ortadoğu’da kendi taraftarlarına silah desteği sağlamakta ve 
ülkenin geleceğine yön vermeye çalışmaktadır. Soğuk Savaş sonrası merkez ülke, sermaye 
aktarımına karşı olan ülkelere baskı uygulamakta ve hatta askeri güçle işgal etmekteydi. 
Bunun en önemli örneği olarak ABD’nin Irak işgalidir. Ancak askeri işgallerin getirdiği ağır 
maliyetler ve istenilen sonucun alınıp alınmamasına dair belirsizlikler bu konunun tekrardan 
tartışılmasına neden olmuştur. Ayrıca savaş sürecinde kaybedilen yetişmiş insan sayısı, işgal 
edilen ülkelerde merkeze karşı artan nefret oranı, işgal edilen ülkede istikrarın uzun süre 
sağlanamaması ve yapılan yatırımların zarar görmesi merkez ülke karşısına dezavantaj olarak 
çıkmaktadır. ABD’nin izlemiş olduğu politika değişikliği için en önemli örnek olarak ABD 
Afganistan’ı işgali ve IŞİD politikalarındaki farklılıklar gösterilebilir. ABD, Afganistan’ı işgal 
nedenlerinden biri olan radikal dinci örgütlerin terörist faaliyetlerine karşı gösterdiği 
hassasiyeti bu gün şeriat devleti olduğunu iddia eden IŞİD’e karşı göstermemesi önemli bir 
ayrıntıdır. ABD, IŞİD’e karşı aktif bir savaşa girmek yerine bölgedeki taraftarlarını 
silahlandırarak ve onlara hava desteği vererek maliyeti minimuma indirmekte ve gelişmeleri 
kontrol etmektedir. Böylelikle hem ileriye yönelik yakın müttefik ilişkiler kuracağı gruplar 
oluşturmakta hem de sermaye aktarılmasını engelleyen grupları ve yönetimleri bertaraf 
etmeye çalışmaktadır. Bu politikaya ABD’nin Suriye’deki PKK/PYD ile olan ilişkisi örnek 
gösterilebilir. (Yegin, URL 19, 27.05.2015; Yılmaz, URL 22, 27.05.2015; Pizzi, URL 13, 
27.05.2015) ABD’nin argümanı her ne kadar Suriye’de demokratik bir sistem kurulmasını 
sağlamak ve dinci terör gruplarıyla mücadele etmek olsa da sermaye aktarımının devamının 
sağlanması isteği göz ardı edilemez. (Akbaş, 2011: 7-8) 

Uluslararası politikada ve ekonomi de zor bir süreçte bulunan ABD, Küba ile 
ilişkilerinde birinci politikayı uygulamaktadır. 50 yılı aşkın süredir Küba’ya uygulamış 
olduğu ambargonun herhangi bir sonuç vermemesi üzerine ABD Başkanı Obama “yakın 
ilişkiler politikasıyla” komünist rejimi yıkmayı hedeflemektedir. Kurulması planlanan yakın 
ilişkiler neticesinde bu yönetim üzerinde belirli bir baskı mekanizması kurulabilecektir. Küba 
ekonomisinin iyileşmesi için gerekli desteği verecek olan ABD ayrıca Küba’nın önüne 
süreceği insan haklarını iyileştirme ve demokrasi uygulanmasına dair istekleri bu süreçte 
komünist yönetim aleyhinde bir araç olarak kullanabilir. Daha sonra bu mekanizma 
küreselleşme baskısı ve uluslararası örgütlerinde aracılığıyla daha geniş ve sistemli bir hal 
alacaktır. Ayrıca ülke içinde oluşturulacak merkez ülkeyi destekleyen siyasi gruplar ve 
aydınlar aracılığıyla da Küba halkının tarihsel ABD karşıtlığı minimuma indirilmeye 
çalışılacak ve kurulacak ekonomik ilişkiler ile de sermaye aktarımının başlaması ve devam 
etmesi sağlanacaktır. Wallerstein, sistemin genişlemesi sürecinde en önemli araçlardan birinin 
çevre ülkelerde bulunan ya da yaratılan merkez ülke taraftarları olduğunu dile getirmektedir. 
Bu grupların çalışmaları neticesinde merkeze bağımlılık sağlanacak ve sistem genişleyecektir.  

ABD’nin Küba’daki yönetimi devirmek ve ülke içinde kendine taraftar bulmak için 
interneti bir araç olarak kullandığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Özellikle bu süreçte Latin 
Amerikalı gençleri kullanan ABD’nin amacının demokrasiyi benimsetmek olduğu 
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söylenmektedir. ABD, internetin Küba’da bir araç olarak kullanıldığını iddiaları kabul etmiş 
ancak amaçlarının demokratik bir toplumu teşvik etmek, evrensel değerlere destek vermek ve 
aşırı yoksulluğu bitirmek olduğunu dile getirmiştir. (Aljazeera, URL 5, 28.05.2015; The 
Guardian, URL 18, 28.05.2015; BBC, URL 2, 28.05.2015; Dünya Bülteni, URL 6, 
28.05.2015) ABD’nin “internet stratejisi” sonrasında Küba’nın ABD ile İlişkiler Direktörü 
Josefina Vidal yaptığı açıklamada ABD’nin izlediği bu politikayla yıkıcı faaliyetlerinden 
vazgeçmediğinin altını çizmiştir. (AA, URL 4, 26.06.2015) Yaşanan bu gelişmeden sonra 
ABD ile Küba arasındaki yakınlaşmanın yaşanmasıyla birlikte Küba’nın internet alanındaki 
yasakları hafifletmesi önemli bir çelişkiyi de beraberinde getirmektedir. Çünkü Küba interneti 
sıkı biçimde denetim altında tutsa bile merkez-çevre ülkeleri ilişkileri bazında merkezin 
çevrenin bağımlılığını arttırma isteği nedeniyle ABD’nin adada taraftar bulma çalışmalarına 
ve interneti bir araç olarak kullanma isteğine engel olamayacaktır. 

Küba’da bulunan sol yönetimin ülke içinde desteklenmesinin temel nedeniyle ilgili 
yapılacak analiz de yol haritası olacaktır. Çünkü bu gün Küba’da var olan sol yönetim 
gerçekten halkın benimsediği bir yönetim midir? Yoksa tarihsel temelde yaşanan olayların 
neticesinde tepki olarak mı bir ABD karşıtlığı ortaya çıkmıştır? Bu sorular ışığında ABD’nin 
Küba’ya düzenlediği askeri operasyonlar, ABD yanlısı yönetimlerin izlediği politikalar, 
sermaye aktarımının Küba’yı fakirleştirmesi ve Küba Devrimi’nden sonra adaya uygulanan 
ambargo ABD karşıtlığının altında yatan temel gerekçeler olabilir. Bu nedenler çerçevesinde 
ABD izlemekte olduğu yeni politika ile bu karşıtlığı yok etmeye ve internet stratejisi gibi 
yollarla da adada kendisine taraftar bulmaya çalışacaktır.  

Küba ile iyileştirilen ilişkiler sonucunda iki ülke arasında ticari ilişkilerin artacağı 
kesindir. Bununla birlikte ABD Küba’ya sanayi ürünleri ihraç ederken Küba’nın ABD’ye 
ağırlıklı olarak hammadde satacağı aşikardır. Küba’nın ihraç mallarını şeker, nikel, kobalt, 
tütün, biyotıp ürünleri, deniz ürünleri oluştururken ithal ettiği mallar ise petrol mamulleri, 
gıda, makinelerdir. (URL 11, 28.05.2015) Böylelikle Küba, ABD ile kurulacak ticari 
ilişkilerde bu ülkeden pahalı mallar alıp ucuz mallar satacaktır ve bu sömürülme sürecini 
başlatacaktır. Böylelikle yaşanacak sermaye aktarımı ile kapital dünya-sistemini tekrardan 
eski gücüne kavuşturulabilecektir. Bununla birlikte Küba üzerinden Latin Amerika’da tekrar 
etkili olmaya çalışacak olan ABD, sistemin tekrar canlanması konusunda önemli bir adım 
atabilir. Böylelikle 2000 yılından sonra genişlemesi sekteye uğramış olan sistem yeniden 
genişleme imkanı bulacaktır. 

ABD, Latin Amerika’da 2000 yılından itibaren yaşanan sol partilerin yükselişinden 
sonra kendisine karşı cephe alan ülkeler yerine Küba ile görüşmeye başlamasının 
nedenlerinden bir diğeri ise Latin Amerika solunun köklerinde bulunan Casto ve Che’nin 
etkisidir. Bu etki bölgedeki sol grupları ve liderleri etkilemiştir. Özelikle Hugo Chavez ile 
Castro arasındaki ilişki ve Chavez’in Castro’ya duyduğu saygı bunun en önemli kanıtı olarak 
gösterilebilir. Bölgede yeni bir strateji izleme kararı alan ABD’nin devrilen domino taşlarını 
düzeltme işlemine Küba’dan başladığı ortaya çıkmaktadır. Küba’daki sol yönetimin ve 
grupların tasfiyesi ile Latin Amerika solunu hayal kırıklığına uğratma ve en önemli can 
damarlarından birini kesmeye niyetlendiği anlaşılmaktadır.  

Bir diğer neden ise Küba ile arasındaki ilişkilerin düzelmesiyle beraber diğer Latin 
Amerika ülkeleri bu ülkeyi bahane olarak gösterip ABD’ye tepki gösteremeyecek ve ABD’ye 
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rağmen Küba’yı destekleme politikaları sonuçsuz kalacaktır. ABD’nin ilişkileri 
normalleştirme politikasına dair attığı adımlar bölge ülkeleri üzerinde baskı oluşturacağı 
kesindir. Çünkü ABD gibi büyük bir ülke ile çatışmak yerine kazan-kazan politikası 
izlemeleri gerektiğine dair düşünceler önemli bir destek kazanacaktır. Ancak sonucun ne 
olacağı muammadır. Çünkü kapitalist dünya-sisteminde sermaye aktarımının merkeze olması 
tek bir kazananın olacağını göstermektedir.  

Son olarak bölgede artan Rusya ve Çin etkisine karşı ABD’nin devreye girmesi 
gerekmektedir. Çünkü Çin ve Rusya’nın Latin Amerika’da ve dünyada artan etkisi sistemin 
genişlemesine ve merkez ülke ABD’nin çıkarlarına zarar vermektedir. ABD’nin Latin 
Amerika’da azalan etkisi bölgeden merkeze olan sermaye aktarımını da olumsuz 
etkileyecektir. Bundan dolayı sistemin içinde bulunduğu krizin etkisinin artma ve daha uzun 
sürme ihtimali bulunmaktadır. Ayrıca modern dünya-sistemi karşıtı olan ülkelerin güçlenmesi 
de söz konusudur. Bu durum 500 yıllık süreç sonrası istenmeyen bir durumdur. 

 

5. YAKINLAŞMANIN LATİN AMERİKA’YA OLASI YANSIMASI 

SSCB’nin yıkılması sonucunda artık dünyada liberal sistemin hakim olacağına dair 
propaganda yapılmakta ve modern dünya-sistemi genişlemekteydi. Ancak modern dünya-
sistemi yaşadığı bu olumlu gelişme kısa süreli oldu. Çünkü 1980’lerden beri neoliberal 
politikaların uygulandığı Latin Amerika’da halk bu sistemin getirisi olan yoksulluk karşısında 
ayaklanmıştı. (Güder, 2008: 157-158) Bu ayaklanmanın en önemli örneği ise 1989 El 
Caracazo İsyanı’dır. (Ciccariello-Maher, URL 9, 29.06.2015) 1968’den beridir kriz içinde 
olan sistemin aleyhinde yeniden hareketler başlamıştı. 1992 yılında Hugo Chavez tarafından 
yapılan darbe girişimi ile sistem karşıtlığının sadece halk arasında değil kamu görevlileri 
arasında da olduğu anlaşılmıştı. 1999 yılında Chavez’in Venezuela başkanı olması (Gott, 
2008: 148) ve diğer Latin Amerika ülkelerindeki sol partilerin seçimleri kazanması merkez 
ülkelere olan sermaye akışını sekteye uğrattı. Örnek olarak Chavez iktidara geldikten bir süre 
sonra yabancı sermayeyi ülkeden çıkardı ve başta petrol olmak üzere birçok alanda 
kamulaştırma politikası izledi. (URL 17, 29.06.2015; BBC, URL 8, 29.06.2015) 

Merkez ülkelere yaşanan sermaye aktarımının sekteye uğramasıyla beraber çevre ülke 
merkez ülkeye olan bağımlılığını sorgulamaya başladı. Bunun neticesinde daha farklı 
alternatiflere yönelen ülkeler bölgesel ve uluslararası gelişmelerde ABD’ye karşı cephe aldı. 
Ayrıca merkez ülkeler genel olarak çevre ülkelere yaptığı yatırımla ülkenin gelişmesinden 
daha çok idari ve toplumsal konularda destek olurken merkezden gelen sermaye ise sadece 
kar marjı yüksek üretim alanlarına yoğunlaşarak daha çok kar elde etme amacındaydı. Verilen 
borçlar ile birlikte liberal kurumlar ve gözetmenler de ülkeye gelmekteydi. Bu durum ise 
Latin Amerika’da tepkiyle karşılanmaktaydı. Bunun sonucunda Latin Amerika ülkeleri 
kapitalist merkez ülkelere sermaye aktarımını engellemek için yeni müttefikler aramaya 
başladı. Ancak Latin Amerika’nın yeni müttefiki olan Çin bölgeye daha çok kalkınma amaçlı 
yatırım yapmaktadır. Bu sayede ABD ve Kuzey Avrupa yerine Çin ve Rusya gibi ülkeler daha 
çok tercih edilebilir hale gelmektedir. Bu tercih ise kapitalist merkez ülkeler ile çevre 
ülkelerin yeni müttefikleri arasında bir rekabet ortamı yaratabilir. (Hilton, URL 10, 2013: 1-3, 
12.06.2015) 

http://www.akademikbakis.org/
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Latin Amerika’daki ilk domino taşı ne zaman devrildi? Yani modern dünya-sistemine 
karşı ilk gelişme neydi? 1998’de Venezuela’da Hugo Chavez’in seçimleri kazanması mıydı 
yoksa 1959 Küba Devrimi miydi? Bu konuda bazı araştırmacılar Hugo Chavez’in ilk domino 
taşı etkisi yarattığını savunurken bazı araştırmacılar da ilk domino taşının Küba Devrimi ile 
devrildiğini dile getirmektedir.  

Küba solunu tasfiye sürecinden önce Küba ile iyi ilişkilere sahip olacak olan merkez 
ülke ABD’nin Latin Amerika’daki prestiji diğer ülkeler bazında olumlu bir hava kazanacak ve 
bölge ülkeleriyle ilişkilerinde elini kuvvetlendirecektir. Çünkü artık bölge ülkelerine karşı sert 
politikalar izlemek yerine onların varlığına saygı gösterip bu ülkeleri politik ve ekonomik 
olarak kontrol altına almaya çalışacaktır. Bu sayede kırılan ABD nüfuzu tekrardan tesis 
edilecek ve sermaye aktarımı sağlıklı bir şekilde devam edecektir. Küba’daki sosyalist 
sistemin kurucularından biri olan Che, 1960'da Havana Üniversitesi'nde yaptığı bir 
konuşmada geçmişte Küba’nın ekonomik ve bu durumun getirisi olarak politik açıdan bağımlı 
olduğunu söylemişti. Bu bağımlılığın Küba Devrimi sayesinde tasfiye edildiğini dile 
getirmişti. (Guevara, 1977: 15) ABD’nin bu noktada bir geriye dönüş planladığı 
düşünülebilir. Bu süreçte ise Küba’da bulunan ABD yanlısı aydınlar ve elit kesim sosyalist 
yapının zayıflamasında en önemli araçlardan biri olacaktır.  

ABD’nin son dönemde Küba ile tekrar görüşmeye başlamasının en önemli 
nedenlerinden biri de Latin Amerika’da her geçen gün artan Rusya ve Çin etkisidir. ABD, bu 
iki ülkenin bölgede etkin hale gelmesini engellemek için böyle bir politika izlediği 
savunulabilir. Özellikle Venezuela’nın Rusya ile askeri işbirliği ABD’de rahatsızlığa neden 
olmaktadır. (Kaya, 2014a: 199-200) Ayrıca ekonomik açıdan iki ülkenin Latin Amerika 
ülkelerine destek olması bölge ülkelerinin ABD’ye olan bağımlılığına zarar vermektedir. 

 Hugo Chavez’in 1999’da Venezuela’daki seçimleri kazanması ve bölgedeki 
neoliberal politikaların etkisi sonucu birçok ülkede sol partiler iktidarı ele geçirdi. (Kaya, 
2014b: 61) Bu gelişme bölge ülkelerinden bazılarının açıkça ABD’ye karşı cephe almaları 
konusunda cesaret verici oldu. (Kaya, 2014b: 112-115) Sonuç olarak ABD, tekrar bölge 
üzerindeki eski etkinliğini kurmayı planlamaktadır. Yakın dönemde ABD ilişkilerinin bozuk 
olduğu diğer Latin Amerika ülkeleriyle tekrardan görüşmeye başlamak için bazı adımlar 
atabilir. 

 

SONUÇ 

Immanuel Wallerstein’in ortaya attığı teori kapsamında sistemin büyümesi, merkez 
ülkenin her geçen gün güçlenmesi ve gücünü koruması için çevre ülkedeki sermayeyi 
kendisine aktarması gerekmektedir. Ancak 1990 sonrası ABD’nin tek kutuplu sistemin başat 
ülkesi olmasına rağmen zamanla Ortadoğu’da yaşanan olaylar, Rusya ve Çin’in her geçen gün 
etki alanını genişletmesi sonucunda ABD dikkatinin bu bölgeye ve ülkelere yoğunlaştırmıştır. 
Bunun neticesinde ise üzerlerindeki baskı azalan başta Latin Amerika’da olmak üzere birçok 
ülkede ABD karşıtı siyasi gruplar iktidara gelmeye başlamıştır. Bununla beraber dünya 
ekonomisinin bir krize girmesi sonucu ABD sermaye aktarımını engelleyen siyasi 
yönetimlere karşı bazı politikalar benimsemiştir. 

http://www.akademikbakis.org/
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ABD karşıtı siyasi yönetimlerin iktidardan uzaklaştırılması için ya orta vadede sonuç 
verecek olan dostluk taktiği ya da ülkelerdeki muhalif grupları silahlandırma politikası 
benimsenmiştir. Bu politikalar sonucunda ise ABD, çevre ülkelerden tekrar başlayacak olan 
sermaye aktarılmasıyla hem krizden minimum seviyede zarar görerek kurtulmayı hem de 
modern dünya-sisteminin devam etmesini sağlayacaktır. Ayrıca bu sayede sistem genişleme 
ve güçlenme imkanı bulacaktır.  

Dünya krizinden kötü etkilenen ABD, Küba’yla arasında bulunan tarihsel düşmanlığı 
bir tarafa bırakarak bu ülke ile yakınlaşmaya çalışmaktadır. Ancak iki ülke arasında yaşanan 
gelişmelerin yanı sıra ABD’nin Küba’da internet üzerinden izlediği politikalar ve demokrasi, 
insan hakları üzerine geliştirdiği söylemlerle beraber ada ülkesinde kendisine taraftar bulma 
çalışmaları siyasi yönetime karşı atılan adımlar olarak analiz edilmektedir. 50 yılı aşkın bir 
süredir Küba’daki siyasi yönetimi baskı ve ambargolarla deviremeyen ABD artık başka bir 
yol denemektedir.  

Yaşanan bu gelişme Küba için kısa vadede olumlu bir etkide bulunsa bile tekrardan 
yaşanacak sermaye aktarımı yüzünden adada orta ve uzun vadede fakirleşmeye neden olabilir. 
Kısa vadede Küba’da yaşanan olumlu gelişmeler sonrası diğer ABD karşıtı Latin Amerika 
ülkelerindeki ABD yanlısı muhalefetin eli güçlenecektir. Ayrıca Küba’daki sol grubun 
iktidardan uzaklaştırılması bölgedeki sol düşünce akımlarının ana beslenme kaynağı olan 
Küba Devrimi ile bağlantısı kesilecektir. Bunların yanı sıra bölgede Küba’ya uygulanan 
ambargo nedeniyle ABD’yi eleştiren ülkelerin eleştirileri de bertaraf edilecektir. Bunun 
sonucunda ise bölgede tasfiye edilen ABD karşıtı gruplar sayesinde sermaye aktarımı 
tekrardan başlayacaktır.  

Latin Amerika’da kırılan ABD hegemonyasının yeniden inşa edilmesi sermaye 
aktarımını başlatmasının yanı sıra bölgeyi tekrardan ABD’nin arka bahçesi haline getirebilir. 
Rusya ve Çin’in etki alanlarının kısıtlanması farklı iki ideolojinin savunucuları arasında daha 
belirgin bir rekabet bölgesi yaratabilir. Sonuç olarak Immanuel Wallerstein’in teorisi 
kapsamında yapılan eleştiride ABD, küresel ve bölgesel açıdan kendi çıkarlarını düşünürken 
ayrıca kendisinin dünyanın en güçlü ülkesi olmasını sağlayan bu sistemi koruma düşüncesine 
sahiptir.  
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TANZÎMÂT DÖNEMİNDE AVRUPAMERKEZCİLİĞE BİR KARŞI ÇIKIŞ: 
AHMED CEVDET PAŞA 

 
Murat YILMAZ 

Öz 
Tanzîmât Dönemi aydınlarından olan Cevdet Paşa, bilgi ve teknoloji olarak algıladığı medeniyet kavramının 
bütün insanlığa ait olduğunu iddia eder. Böylece Osmanlı Devleti’nin kendisine model olarak benimsediği Batı 
medeniyetinin, Avrupa’ya özgü bir yapı olmadığını savunur. Bunu tarihsel temellere oturtabilmek için de 
eserlerinde Avrupa medeniyetini bir bütün olarak inceler. Bu çalışma, Cevdet Paşa’nın Avrupa’da medeniyetin 
oluşumunu tarihsel seyir içerisinde incelediğini ve günümüz Avrupa medeniyetinin Doğu-Batı ilişkisi 
çerçevesinde bir birikim sonucunda oluştuğu tezini savunduğunu tespit etmektedir. Böylece Tanzîmât 
Dönemi’ndeki Batılılardan daha çok Batılı olma anlayışına ve günümüz medeniyetinin Batılılar tarafından 
oluşturulduğu şeklindeki Avrupamerkezci yaklaşımlara karşı çıkarak kıt’alar arası birikimin ve etkileşimin 
varlığını ortaya koymaktadır.  
Anahtar Kelimeler:  Cevdet Paşa, Avrupa tarihi, Medeniyet, Doğu-Batı, Haçlı Seferleri 

 
 

A CRITICISM AGAINST EUROPEAN CENTRALISM DURING TANZIMAT PERIOD:  
AHMED CEVDET PASHA 

 
Abstract 
Cevdet Pasha one of the intellectuals of The Tanzîmât Period, claimed that civilization his conception as 
knowledge and technology belongs to all humanity. Thus, he asserts that European civilization adopted by 
Ottoman Empire itself is not a structure unique to Europe. So, He also analyzed as a whole the European 
civilization in his works for reconcile the historical basis. This paper revealed that Cevdet Pasha looked into 
historical trend that the formation of civilization in Europe and The European civilization of today occurred in 
framework of The East-West relations consist of an accumulation result. Thus, he revealed the existence of 
intercontinental background and the interaction by opposing to Eurocentric approaches such as being more 
Western than Westerners in The Tanzîmât Period and created by the West of civilization. 

Keywords: Cevdet Pasha, European history, Civilization, East-West, The Crusades 

      
GİRİŞ 
Tanzîmât Dönemi Osmanlı siyasî ve düşünsel hayatında büyük pay sahibi olan Ahmed 

Cevdet Paşa [1822-1895], telif eserleriyle Osmanlı ve İslâm dünyası hakkında olduğu kadar 
Avrupa hakkında da bilgiler vermektedir. Özellikle târih ile alâkalı eserlerinde bir bütün 
olarak Avrupa, gerek siyasî gerekse sosyo-kültürel konular olarak ele alınmaktadır.  

Cevdet Paşa, geleneksel Osmanlı eğitim kurumu olan medreseden yetişmiş, ilmiye 
sınıfına dâhil biri olduğu hâlde, kendi sınıfının zihin kalıplarını kırarak Avrupa medeniyeti 
hakkında târihsel tespit ve izâhlarda bulunmuştur. Cevdet Paşa, Osmanlı için geleneksel 
düşüncenin Avrupa’nın üstünlüğü çerçevesinde zihinsel bir kırılmaya uğradığı Tanzîmât 
dönemi aydınıdır. Bu bağlamda Avrupa medeniyetine bakışı ve modernleşme faaliyetleri 
açısından Avrupaî bilgi ve teknolojinin geleneksel İslâm-Osmanlı düşüncesine yerleştirilmesi 

                                                           
 Bu makale, 2013 yılında tarafımızca hazırlanan Ahmed Cevdet Paşa’nın Eserlerinde Avrupa ve Avrupa Târihi 
Algısı isimli yüksek lisans tezinin bir bölümünün geliştirilmesiyle oluşturulmuştur.  
 Arş. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü. 
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çabaları dikkat çekicidir. Bu durum ise onu Doğu-Batı çizgisinde gezen ve bir yanıyla aşırıya 
kaçmayan gelenekçi, diğer yanıyla da basit bir taklitçi olmayan yenilikçi yapmıştır. 

Bu çalışmanın amacı, eserlerinden hareketle Doğu-Batı ilişkisi çerçevesinde Cevdet 
Paşa’nın Avrupa medeniyetinin kökenine ve gelişimine dair görüşlerini inceleyerek, ortaya 
koyduğu tespitleri bir bütün hâlinde okuyucuya sunmaktır. Bu bağlamda üç önemli sorunun 
cevabı aranmaktadır: Avrupa medeniyetinin kökeni Doğu dünyasıyla ne şekilde 
bağdaştırılmaktadır? Avrupa medeniyetinin gelişim süreci Cevdet Paşa’nın anlayışında ne 
şekilde izâh bulmaktadır? Avrupa medeniyeti kavramı Ahmed Cevdet Paşa için neyi temsil 
etmektedir? 

Çalışmamız, bu sorulara cevap oluşturacak bir düzen içerisinde şekil alacaktır.  

 
Doğu ve Batı 
Öncelikle çalışma boyunca kullanacağımız Doğu ile Batı kavramlarının hangi merkeze 

göre belirlendiğini ortaya koymak elzemdir. Etimolojik olarak “Avrupa” kelimesi antik 
Yunancada “batı” demektir (Ateş, 2013:109). Bu bağlamda Doğu-Batı ayrımının ilk kez 
Roma İmparatorluğu döneminde Akdeniz merkez alınarak oluşturulduğu bilinmektedir. Bu 
ayrıma göre Doğu denilen bölge Mezopotamya, Mısır ve Helen medeniyetlerinin gelişim 
alanı iken; Batı ise bu medeniyetlere sonradan eklemlenen ve ona benzemekte geciktiği için 
kendine özgü nitelikler oluşturan bir alanı ifâde etmektedir (Kılıçbay, 2001: 45).  

Cevdet Paşa içinse Doğu ve Batı tabirleri genelde Avrupa ve Asya kıt’alarını, özelde 
Hıristiyan Avrupa ile İslâm dünyasını temsil eder. Bu bağlamda da “temeddün” diye ifâde 
ettiği insanın toplumsal yaşayışının ve bunun zaruri sonucu olan devlet kurma anlayışının 
kaynağını Doğu’da bulmaktadır.1 Ona göre Asya büyük medeniyetlere ev sahipliği yaparken 
Avrupa ise her türlü medeniyetten mahrumdu (Cevdet, 1309a: 163). Dolayısıyla da Avrupa 
medeniyetinin temelleri Asya’nın eski uygarlıklarına özellikle de Ortadoğu medeniyetlerine 
dayanmaktadır. Cevdet Paşa, ilimlerin buradan çevreye yayıldığına dikkat çeker (Cevdet, 
1287: 3). 

Ahmed Cevdet Paşa bu iddiasını insanlığın Nuh Tufanı sonrası ilk olarak Fırat ve 
Dicle nehirleri arasındaki el-Cezire denilen topraklara yerleşmesi hâdisesine 
dayandırmaktadır. Bölge uygun koşullara sahip olduğundan burada ortaya çıkan medeniyet 
kısa sürede Asya’nın diğer bölgelerine yayılacaktır (Cevdet, 1309a: 163). 

Medeniyeti kıt’alar arasında gezinen bir geline benzeten Cevdet Paşa, bu gelinin 
târihin değişik dönemlerinde Asya kıt’asının bir ucundan öbür ucuna dek dolaştığını belirtir. 
İslâm rengine bürünen bu gelin sonradan Mısır yoluyla Avrupa kıt’asına taşınacaktır. 
Medeniyet gelininin bundan sonra ne tarafa gideceği ve ne renklere bürüneceği ise Cevdet 
Paşa’nın “Allah’tan başka kimse bilemez” dediği bir belirsizlik içerisindedir (Meriç, 1975: 
48-49; Meriç, 2013: 85). Buradan anlaşılacağı üzere medeniyetler yoktan var olamazlar. 
Hepsi kendilerinden önceki medeniyetlerin geride bıraktıklarını alarak geliştirirler. 

                                                           
              1 Temeddün kelimesinin ihtivâ ettiği anlamın geleneksel İslâm-Osmanlı anlayışı çerçevesinde izâhı için 
bkz. (Karaçavuş, 2015: 106-125). 
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Medeniyetin zaman içerisinde yer değiştirdiği düşüncesi Osmanlı için yeni değildi. 
Zirâ Cevdet Paşa’dan önce III. Selim zamanında Seyyid Mustafa da bu düşünceyi dile 
getirmişti (Beydilli, 1987: 387-479). Cevdet Paşa da bu iddiayı yeniden gündeme getirerek 
geleneksel İslâm-Osmanlı düşüncesi ile Avrupa medeniyetini bir potada eritmeye çalışmıştır. 
Çünkü Osmanlı’nın içerisinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulabilmek için yapmak istediği 
reformların modeli Avrupa’ydı. Bu ise yüzyıllarca Avrupa’ya karşı üstünlük psikolojisi ile 
yoğrulmuş Osmanlı toplumunun kolayca kabul edebileceği bir durum değildi. Bir ilmiye 
mensubu olan Cevdet Paşa ise medeniyeti Avrupa’ya özgü bir yapıdan çıkarmak için Doğu 
dünyasındaki köklerine dikkat çekmektedir.  

Cevdet Paşa’nın bu iddialarının aksine Batılı birçok târihçi Avrupa merkezli târih 
yazımı gereği kendi medeniyetlerini diğer medeniyetlerden üstün ve yeterli kabul 
ettiklerinden, Batı dışı toplumları Avrupa’dan ayrıştırmış ve Batı medeniyetinin kendine has 
bir oluşum olduğu iddiasında bulunmuşlardır. Kendini biricikleştiren bu üstünlük psikoloji 
gereği de Batılılar yakın döneme dek Ortadoğu, Afrika, Hint ve İslâm medeniyetleri ile 
Avrupa medeniyeti arasındaki etkileşime pek önem vermemiştir. Buna karşın Cevdet Paşa’nın 
Avrupa medeniyetinin kaynağının Doğu olduğuna dair görüşünü destekleyici Batılılarca 
hazırlanmış birtakım ilmî çalışmalar da vardır.2  

Cevdet Paşa’nın Avrupa medeniyetinin kökenini Doğu toplumlarına bağlaması 
tezinden yola çıkarak bu medeniyetin târihi süreç içerisinde geçirdiği değişimi/dönüşümü 
Cevdet Paşa merkezli bir algı ile incelemeye başlayabiliriz. Bu bağlamda Avrupa 
medeniyetini, ona göre kırılma noktası olan Haçlı Seferleri’ni merkeze alarak bu seferlerin 
öncesi ve sonrası olmak üzere iki başlık altında incelemek uygundur.  

1 Haçlı Seferleri Öncesinde Avrupa Medeniyeti 
Asya’da nüfusun çoğalması sonucu yerleşim sorununun ortaya çıkması veya zulüm ve 

baskıdan dolayı Aryan kavimlerinin Avrupa’ya göç ettiklerini belirten Cevdet Paşa’ya göre, 
büyük göç Kafkaslar üzerinden geçerek ya da Hazar Denizi’nin etrafını dolaşarak 
Karadeniz’in kuzey kıyılarından olmuştur. Avrupa’ya giden Aryanlar kıt’anın kuzey 
arazilerinin imarında güçlük çekilmesi ve art arda gelen kavimlerin birbirlerini yerlerinden 
oynatması sonucu temeddün mümkün olmadığından Avrupa kıt’ası medeniyetten mahrum 
kalmıştır (Cevdet, 1309a: 165). Çünkü Cevdet Paşa’nın anlayışına göre göçebe topluluklar 
medeniyet hiyerarşisinde en alt basamakta yer alır ve bu topluluklarda medeniyet gelişemez 
(Cevdet, 1309a: 15). Avrupa’ya göç eden bu ilk kavimler de devlet kurana dek medeniyet 
merhalesine yükselememişlerdir. Buradan hareketle onun medeniyet algısının kaynaklarından 
birisinin İbn Haldûn olduğu açıkça görülmektedir. Zirâ İbn Haldûn’un bedevî toplum 
yapısında medeniyetin gelişemeyeceği yönündeki tespiti Cevdet Paşa’nın da desteklediği bir 
                                                           
2  Filozof, târihçi ve yazar William James Durant [1885-1981] 1935-1975 yılları arasında yayımladığı 11 ciltlik 
The Story of Civilization adlı eserinin ilk cildinde insan faaliyetlerinin Yakındoğu diye isimlendirilen coğrafyada 
kurulmuş medeniyetlerin içerisinde oluştuğundan bahsetmektedir. Bugünkü Batı medeniyeti diye telâkki edilen 
Avrupa ve Amerikan kültürünün Girit, Yunan ve Roma kanallarıyla edindiği tarım, ticaret, hukuk, devlet, 
matematik, alfabe, yazı, bilim, kültür, sanat ve günlük yaşama ait hemen hemen her şeyin Yakındoğu’dan 
geldiğini ifâde etmektedir. Onun şu sözleri Cevdet Paşa’nınkilerle oldukça benzeşmektedir: Medeniyeti Aryanlar 
kurmadı. Onu Babilonya ve Mısır’dan aldılar. Medeniyeti Yunanistan başlatmadı, başlatmaktan ziyade bu 
medeniyetin mirasına kondu bknz. Will Durant, The Story of Civilization Our Oriental Heritage, V.1, Simon and 
Schuster, New York 1954, s. 116. Avrupa medeniyetinin diğer medeniyetlerin birikimini yok sayıp kendisini 
biricikleştirilmesini eleştiren diğer önemli çalışmalar için bkz. (Hobson, 2007); (Goody, 2012). 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 57          Eylül - Ekim 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 
 
 

 381 

düşüncedir (İbn Haldûn, 2013b: 780-781). Gerek İbn-i Haldûn gerekse Cevdet Paşa 
medeniyeti her toplumun sistematik şekilde sürekli değişerek geçirdiği bir merhale olarak 
görmüşlerdir. Bu nedenle İbn Haldûn’un medeniyet teorisi gereği göçebe topluluklarda 
medeniyetin gelişemeyeceği görüşü Cevdet Paşa’nın da bu anlayış doğrultusunda 
örneklendirmelerde bulunmasıyla uyuşmaktadır. 

Cevdet Paşa’nın buna örneği ise Fransızların ataları olarak zikrettiği Gal toplumudur. 
Onun Fransız İhtilâli karşıtlığı temeline oturmuş Avrupa algısında Fransızların atalarına bakış 
açısı da olumsuzdur. “Vahşi” ve “putperest” diye nitelediği bu göçebe kavim hakkındaki 
olumsuz açıklamaları onların Roma istilâsından önce cumhuriyet tarzı bir idareye karar 
vermeleri yönünde devam etmektedir. Cevdet Paşa’nın iddiasına göre, bu göçebe toplum ilkel 
bir cumhuriyet yönetimi nedeniyle bir bütün hâline gelemeyip “cumhûriyet usûlünün 
fenâlığı” her yerde görülmüş ve Gal topluluğunun perişanlığına neden olmuştur (Cevdet, 
1309a: 167).3 Buradan açıkça görüleceği üzere Cevdet Paşa, devlet otoritesinin olmamasını 
medeniyet yokluğuna bağlamaktadır.  

Onları bu durumdan kurtaracak olan Roma’nın mutlakî ve sert yönetimidir. Julius 
Caesar [M.Ö. 49-M.Ö. 44] tarafından Roma yönetimine katılan Gal kavmi, Roma’nın demir 
yumruğu sayesinde karışıklıktan kurtulmuş ve ittihat hâlinde güçlü bir devlete sahip 
olabilmiştir. Üstelik Roma işgalinin bu topluma büyük kültürel getirisinin de olduğunu 
söyleyen Cevdet Paşa, Romalıların Galya’da “âsâr-ı medeniyeti” neşrettiklerini belirtir 
(Cevdet, 1309a: 169). Çünkü Cevdet Paşa’nın algısında Avrupa’da medeniyetin ilk temsilcisi 
Roma İmparatorluğu’dur.  

Avrupa’da kurulmuş ilk büyük siyasî oluşumlar medeniyetin temsilcileri de olması 
hasebiyle önem arz etmektedir. Cevdet Paşa’nın İbn Haldûn’dan temellendirdiği (İbn Haldûn, 
2013a: 215)  fikre göre bir topluluğun ulaştığı medeniyetin en üst derecesi devlet ve saltanat 
mertebesidir (Cevdet, 1309a: 16). Bundan dolayı düzen, yani hukuk ve otorite diğer bir 
deyişle hükümdar/devlet olmadan medeniyet de olamazdı (Karaçavuş, 2015:142). Çünkü 
medeniyetin gelişimi ancak böyle bir yapı içerisinde sağlanabilir. Bu anlayış ise devlet 
kurarak medeniyetin en yüksek aşamasına gelmenin her toplumun ulaşabileceği bir özellik 
olmasından hareketle târihte birçok medeniyetin yükseldiği ve battığı görüşüne temel 
oluşturur. Cevdet Paşa’nın medeniyetin târihî süreç içerisinde zaman zaman yer değiştirdiği 
tespitinin de bir dayanağı budur.  

Bu bağlamda Roma ve Frank imparatorlukları dönemlerindeki Avrupa medeniyeti 
Cevdet Paşa tarafından ele alınmaktadır.  

Cevdet Paşa’nın Roma medeniyetine bakış açısı Batı ve Doğu Roma’ya göre 
değişiklik göstermektedir (Erdem, 2009: 35). Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesinde rol oynamaları 
ve Hıristiyanlığı kabul eden I. Constantinus [305-337] dönemine kadar Hıristiyanlara karşı 
acımasız bir zulüm uygulamaları nedeniyle Hıristiyanlık öncesi Roma medeniyetine olumsuz 
bakmaktadır (Cevdet, 1309a: 170). Ahlâki esaslara dayanmayan her medeniyetin yıkılmaya 
mahkûm olduğuna inanan Cevdet Paşa, Batı Roma medeniyetinin yalnızca maddî ve nefsanî 
bir keyfiyet olmasıyla insan ahlâkını olumsuz yönde etkilediğini belirtmekte ve Batı 

                                                           
            3 Cevdet Paşa’nın bu ifâdeleri bir bakıma Fransız İhtilali’nin getirisi olan cumhuriyet yönetiminin bir 
toplumda yol açacağı olumsuzlukları târihî temellere oturtmaktan başka bir şey değildir. Onun bir amacı da 
yönetimsel olarak bir tür cumhuriyet tarzı hayat süren bu topluluğun içine düştüğü kötü durumu göstermektir. 
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Roma’nın hâkimiyeti altındaki ülkelerde büyük bir manevî çöküntü görüldüğünü de 
eklemektedir. Bu imparatorluğun olumsuz etkisi dışında kalan Arapların ve Germenlerin ise 
dünyaya yeni bir düzen getiren kavimler olduğunu savunmaktadır (Cevdet, 1309: a169-170). 
Buna karşın Roma İmparatoru Caesar’ın Mısırlı bir müneccimin yardımıyla Rûmî Takvimi 
ıslah etme çabalarını da olumlu bir gelişme olarak görmektedir (Cevdet, 1287: 25). 

Batı Roma’nın çöküş nedenlerinden biri de ona göre cumhuriyet yönetiminin neden 
olduğu olumsuzluklardır. Birçok ülkeyi ele geçirip güçlenmesine karşın, Roma halkının 
cumhuriyet usulüne karar vermesi ile aralarında bölünmeler ve ayrışmalar yaşanmıştır. Artan 
zenginlik ve refah devamında ise ahlâkın fesada uğramasına, devlet yöneticilerinin mal ve 
zenginlik hırsına kapılmalarına sebebiyet vermiştir. Giderek kötüleşen bu durum Roma’nın 
sonunu hazırlamıştır (Cevdet, 1309a: 168). Batı Roma örneğinde açıklanan bu tespit aynı 
zamanda bir medeniyetin ulaştığı en üst nokta sonrası ortaya çıkan çürüme ve çöküşü de 
yansıtmaktadır (Karaçavuş, 2015: 144). Cevdet Paşa her ne kadar medeniyeti insanlığın bir 
gereği olarak görse de, medeniyetin beraberinde “israf ve sefahat”i de getirdiğini ve bunun 
toplumda bozulmaya yol açtığını da inkâr etmez (Cevdet, 1309a: 67).  

Batı Roma’yı ahlâken çökmüş bir medeniyet olarak değerlendiren Cevdet Paşa’nın 
Doğu Roma’ya bakışı ise olumludur. Bu durumun sebebi yukarıda da ifâde ettiğimiz üzere, 
Batı Roma’nın temelinde putperest bir inanç olmasına karşın Doğu Roma’nın İslâm öncesi 
hak din olan Hıristiyanlık inancına mensubiyetinden kaynaklanmaktadır.4 Doğu Roma 
hükümdarı I. Justinianos’un [527-565] önceki Roma hükümdarlarının kanunlarını bir araya 
getirip hazırladığı kanunnameyi “gayet nefis bir kitap” olarak betimlemesi bu bakış açısının 
bir ispatıdır (Cevdet, 1309a: 178). 

Cevdet Paşa’nın Avrupa medeniyeti konusunda incelemeye değer bulduğu bir diğer 
örnek ise Frank İmparatorluğu’dur. Ancak ona göre bu dönemde dahi Avrupa medeniyeti çok 
geriyken İslâm dünyası ise büyük bir gelişim içindedir. Cevdet Paşa, bu iddiasını Abbasî 
Devleti’nin ve Endülüs Emevîlerinin ilim ve kültür alanındaki çalışmalarını örnek göstererek 
temellendirir. Avrupa’daki tıp ilminin bile İslâm ülkelerinde tahsil görerek Frank 
İmparatorluğu’na giden Yahudilerin elinde olduğunu söyler (Cevdet, 1309a: 188). Bu 
dönemde Avrupa medeniyetinin ne kadar ilkel ve İslâm medeniyetinden geri olduğunu 
belirtmek için Abbasî Halifesi Harun el-Reşid’in [786-809] Frank İmparatoru 
Charlemagne’ye [768-814]  hediye ettiği saati sihirli bir nesne sanarak kırmaya kalkan Frank 
yöneticilerinin gülünç durumlarını örnek olarak zikretmektedir (Cevdet, 1309a: 189). İslâm 
milleti ise büyük memleketler feth edip medeniyet yoluna girdiğinden İslâm dünyasında bilim 
ve teknoloji ilerlemiştir. Abbasî halifeleri ilmî çalışmalara önem verdiklerinden her ilimde 
üstün nitelikli insanlar yetişmiştir (Cevdet, 1287: 37). Avrupa’nın bu geri kalmışlığına karşın 
Abbasî Devleti karışıklık dönemlerinde bile ilmin ilerlemesi için çaba harcamıştır (Cevdet, 
1309a: 24).  

Bu bağlamda Cevdet Paşa’nın, sonradan Fransız yasalarının temelini oluşturacak olan 
Frank kanunlarını da incelemesi dikkate değerdir. Frankların Hıristiyanlık öncesi döneminden 
kalma kanunnameleri Frank hükümdarı I. Clovis’in [481-511] Hıristiyanlığı kabulünden sonra 
                                                           

            4 Elbette burada Osmanlı’nın Doğu Roma’nın vârisi olarak algılanmasının da bir etkisi vardır. Doğu 
Roma halkı olarak Rum diye adlandırılan Yunan milletinin, her ne kadar o dönemde kendi bağımsızlıklarını 
kazanmış olsa bile Osmanlı tabiiyetinde azımsanmayacak kadar Yunan olması Cevdet Paşa’nın dikkat ettiği 
bir husustur. Bu nedenle Paşa’nın Avrupa algısında Doğu Roma daima olumlu yer edinmektedir. 
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yeniden düzenlenmiştir. Cevdet Paşa, Clovis’in hazırlattığı Loi Salique denilen kanunlar için 
I. Justinianos’un kanunnamesine yaptığı gibi bir övgüden bahsetmez. Sonradan Charlemagne 
bu kanunnamenin birçok maddesini Roma kanunları ile değiştirmiş olsa da Fransa yasalarının 
ilk esası olan bu kanunnameyi yalnızca “garip” diye nitelendirmektedir (Cevdet, 1309a: 176-
177).5 

Ahmed Cevdet Paşa’nın Frank İmparatorluğu döneminde Avrupa medeniyetinin çok 
geri olduğunu belirtip eleştirmesine karşın, kimi araştırmacılar “Batı ve Avrupa kültürü” 
olarak nitelendirilen olgunun aslında Charlemagne dönemi Frank İmparatorluğu’nun 
toprakları içerisinde geçerli olduğunu ve merkezinin de Kuzey Fransa ve Batı Almanya’daki 
Frank topraklarında bulunduğunu söylemektedir. Buna göre Frank toplumunun çevresindeki 
diğer toplumlara gerek sosyal hâkimiyetini gerekse kültürel düşüncelerini aşılaması, bu 
imparatorluğun Ortaçağ Batı medeniyetinin başlangıcı ve en önemli temsilcisi olmasını ifâde 
etmektedir. İlerleyen dönemlerde Frank İmparatorluğu’ndan kopan Almanya ve Fransa bile 
Charlemagne “rönesansı” geleneklerine bağlı kaldıkları gibi kültürleri de farklı ölçülerde 
olmak şartıyla aynı unsurların üzerine kurulacaktır (Dawson, 1997: 264-265). 

Ahmed Cevdet Paşa’nın Haçlı Seferleri öncesi Avrupa medeniyeti hakkındaki 
inceleme alanlarından biri de Ortaçağ boyunca etkisini devam ettirmiş olan feodalite 
usulüdür. Avrupa’daki sınıfsal ayrışmaya ve feodalite usulüne ayrıntılarıyla temas eden 
Cevdet Paşa Avrupa’da insana verilen değerin bir ölçüsü olarak gördüğü bu sistemi 
eleştirmektedir. Feodalite dönemi Avrupa’sında soylular, din adamları ve halk olarak üç 
büyük sınıf olduğunu belirten Cevdet Paşa, halk sınıfının diğerleri tarafından kötü muamele 
gördüğünü açıklamaktadır (Cevdet, 1309b: 159). 

Alt sınıftaki bir insanın üst sınıftaki bir insan tarafından değersiz ve aşağı olarak 
algılandığı Avrupa’daki bu katî sınıf farklılıklarına İslâm dünyasında rastlanılmadığını 
belirten Cevdet Paşa, bundan dolayı İslâm’da Komünizm, Sosyalizm ve Nihilizm gibi 
fikirlerin bulunmadığını söylemektedir (Cevdet, 1991: 260-261). Onun izâh ettiği bu durum 
İslâm dininin kendine has özelliklerinden kaynaklanmıştır. Çünkü İslâmiyet, her insana 
başkasının haklarına tecavüz etmemek şartıyla belli sınırlar içerisinde hürriyet hakkı tanıyan 
bir dindir. Bunun yanında İslâm’ın gereği olan adalet kavramı da toplumda ezen ve ezilen gibi 
farklı tabakaların oluşmasına müsaade etmemiştir. Allah nezdinde üstünlüğün yalnızca 
takvada olması ve Müslümanların ekonomik düzeye ve statüye bakmadan yan yana, omuz 
omuza camide saf tutması birleştirici unsurlardır. Bunların yanında zekât ve sadaka gibi 
                                                           

                    5 Cevdet Paşa’nın, bu kanunnameyi inceleyip eleştirmesi, Fransız kanunlarının Osmanlı’ya tatbik 
edilmesine karşı çıkışına târihî bir dayanak oluşturması bakımından önemlidir. Zirâ Sadrazam Âli Paşa 
Fransız elçisi De Bourée ile birlikte, Napoléon Bonaparte tarafından hazırlatılan Code Civil’in, yani Fransız 
medenî kanununun tercüme edilmesini ve bu suretle bütün Nizâmiye Mahkemeleri’nde Code Civil’in tatbik 
edilmesini teklif etmiştir. Cevdet Paşa ise buna şiddetle mukavemet göstermiştir. Ona göre medenî hukuk bir 
milletin varlığının ve birliğinin en temel öğesidir. Bu nedenle de Osmanlı medenî kanunu ancak İslâm 
hukuku temeli üzerine kurulabilirdi bkz. (Berkes, 2008: 225). Benzer bir şekilde Nâmık Kemâl de Avrupa 
kanunlarının Osmanlı Devleti’ne aktarılma çabalarını yanlış bulur: “Lâyık mıdır ki elde âsumânî bir şeriat ve 
iki yüz milyon nüfus-ı İslâmiye içinde ve bin sene zarfında ne kadar e’âzım gelmiş ise cümlesinin ecr-i ahiret 
için vakf-ı vücud etmeleriyle meydana gelen fıkıh gibi bir derya-yıhakikat mevcut iken ecânibden iktibas-ı 
ahkâm etmeğe kendimizi mecbur bilelim?” (Namık Kemal, 2005: 253). Bir kısım devlet adamlarının da 
desteğini alan Cevdet Paşa, böylece Hanefî fıkhına dayalı bir Mecelle’nin hazırlanmasında başrolü 
oynamıştır. Buna karşın Napoléon’un telif ettirdiği Code Civil’in dönemin en meşhur hukukçularını 
toplayarak oluşturduğunu da ifâde etmekten geri durmamaktadır bkz. (Ahmed Cevdet, 1309c: 143).   
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sosyal yardımlaşmayı teşvik eden uygulamaların da olması Avrupa’daki gibi insanlar arası 
sınıfsal farklılıklara ve feodal düzenin oluşmasına imkân vermemiştir.  

Buna karşın İsmail Hüsrev Tökin, Behice Boran, Mübeccel Belik Kıray gibi Marksist 
çizgideki sosyolog ve yazarlar Osmanlı toprak sisteminden hareketle Osmanlı toplumunun da 
Avrupa’daki gibi feodal bir yapı arz ettiğini iddiâ etmişlerdir. Bu düşünceye göre 
Osmanlı’daki tımar sistemi ve sipahi-reaya ilişkisi ile fief sistemindeki senyör-serf ilişkisi 
hemen hemen aynıdır (Aslan, 2002: 249-250). Oysa Cevdet Paşa, bu iki yapı arasında 
dışarıdan bakıldığında benzerlik görülse de incelendiğinde büyük farklılıkların olduğu ve 
Osmanlı toprak sisteminde sâhib-i arz denilen mükellefin toprak üzerinden kendisine tanınan 
vergileri toplama dışında ahali üzerinde hiçbir tasarrufunun olmadığını söyleyerek bu 
tartışmalara o günden cevap vermektedir (Cevdet, 1309a: 191).  

Ortaçağ Avrupa feodal sistemini Roma medeniyeti ile karşılaştırarak insanların eşya 
gibi alınıp satıldığı Roma dönemine karşılık feodal düzende bunun toprak üzerinden yapılıp 
insanların demirbaş derecesine düşmesini Avrupa’nın medeniyet yolunda attığı bir adım 
olarak kabul eden Cevdet Paşa, yine de feodalite sisteminin insanlığa aykırı olduğu 
görüşündedir (Cevdet, 1309a: 192). Ortaçağ boyunca Avrupa’nın tamamına egemen olan bu 
sistem, Haçlı Seferleri sonrası ise yıkılmaya başlayacaktır. Cevdet Paşa’nın anlayışına göre 
Haçlı Seferleri Avrupa için bir dönüm noktasıdır. Zirâ Avrupa bu dönemden sonra İslâm 
dünyasından görüp aldıkları sayesinde medeniyet yolunda gelişme kaydedecek ve Osmanlı 
için model alınacak bir seviyeye ulaşacaktır.  

2 Bir Medeniyet Aktarıcısı Olarak Haçlı Seferleri 
Cevdet Paşa, medeniyetin bir topluma özgü olmadığı tezinden hareketle onun dışa açık 

olup temas hâlinde diğer toplumları etkileyip değiştirdiği kanaatine sahiptir. Bu mânâda 
Avrupa’da medeniyetin gelişimini sağlayan etkenler Doğu kaynaklıdır. Cevdet Paşa açıkça 
belirtmese de bunları genel olarak üç kanal şeklinde kategorize etmektedir.  

 Bu kanallardan biri Endülüs Emevîlerinin İspanya üzerinden Avrupa’daki bilimsel 
gelişime olan katkısıdır. Başkent Kurtuba’ya gelen Avrupalıların burada öğrendikleri çeşitli 
ilimleri Avrupa’nın birçok yerine yaymasıyla o zamana kadar Avrupalılarca bilinmeyen 
birçok  “envâ’-i nebâtât ve emtia” bundan sonra meydana çıkmıştır (Cevdet, 1309a: 205). 

Avrupa’daki gelişime etki eden Doğulu kanallardan bir diğeri ona göre İstanbul’un 
1453 yılında Osmanlılar tarafından fethedilmesidir. Zirâ bu olaydan sonra İstanbul’daki ilim 
adamlarının Avrupa’ya giderek çalışmalarına orada devam etmesi Avrupa için yeni bir 
başlangıcı ifâde eden Rönesans’ın oluşumuna katkı sağlayacaktır (Cevdet, 1309a: 212).6 

Üçüncü ve son kanal ise bunların içlerinde en etkili olan Haçlı Seferleri’dir. Bu 
seferler dizisi ile o zamana dek cehalet içinde yaşayan Avrupa’ya ilim ve fen götürülecektir 
(Cevdet, Nu. 8: 5). 

 Cevdet Paşa’ya göre siyasî mânâda başarısız olsa da, bu seferler ile Avrupa birçok 
kazanım elde etmiştir. Çünkü Haçlı Seferleri döneminde İstanbul ve Mısır ilim, fen ve 

                                                           
                6 Cevdet Paşa’nın bu iddiası daha önceden Voltaire tarafından ortaya atılmıştı. Dünya târihinde bilimin 

ve güzel sanatların kemâle eriştiği dört asrın önemine dikkat çeken Voltaire de kendi sınıflandırmasına göre 
üçüncü çağda İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı coğrafyasından kaçan bilginlerin İtalya’da Rönesans’ın 
başlamasında etkili olduğunu belirtmektedir (Voltaire, 1945: 4).  
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teknolojide yüksek bir mevkide olduğundan Avrupalılar buralardan çok şey öğrenmiş ve 
dönüşlerinde yanlarına Doğu dillerinde yazılmış birçok kitap alarak Avrupa’ya 
götürmüşlerdir. Böylece önce taklit yoluyla Doğu edebiyatına yakın örnekler vermeye çalışıp 
ardından da Yunan ve Latin kitapları üzerine düşünmeye başlamışlardır. Her tarafta okullar 
açılarak, Avrupa’da bilim ve teknoloji “hâlâ nazar-ı hayretle baktığımız” seviyeye yavaş 
yavaş ulaşmaya başlamıştır (Cevdet, 1309a: 204-205). Yani Cevdet Paşa’ya göre, Avrupalılar 
ilk önce Doğu medeniyetlerini görüp tanıyarak taklit etmiş ve sonrasında bu öğrendiklerini 
geliştirerek medeniyeti daha da yükseltmişlerdir.  

Ahmed Cevdet Paşa, Haçlı Seferleri’nin Avrupa’ya bilim ve teknolojinin yanında 
olumlu bir diğer etkisinin ise yaklaşık iki asır süren “sefer arkadaşlığı” sayesinde her Avrupa 
toplumunun kendisini bir millet gibi saymaya başlamasını, medenî olmanın gereği aralarında 
yardımlaşma duygusu ve kanaat birliği oluşmasını göstermektedir. Bunda Avrupalıların İslâm 
dünyasında insana verilen değeri görüp etkilenmelerinin de etkisi vardır (Cevdet, 1309a: 205).  

Avrupa’daki dinî taassubu esas alan skolâstik düşüncenin yıkılmasını Avrupalıların 
Haçlı Seferleri sırasında “memâlik-i mütemeddineyi” görmelerine bağlayan Cevdet Paşa, din 
adamlarının aşıladığı korkulardan ve mutaassıp düşüncelerden sıyrılan Avrupalıların artık her 
konuda akıl ilkeleri yolunda hareket etmeye başladığının da altını çizmektedir. Böylece Haçlı 
Seferleri sonrasında Papaların toplum üzerindeki etkileri azalmış; hattâ aforoz yetkileri bile 
önemsenmemeye başlamıştır (Cevdet, 1309a: 205). 

Avrupa, Haçlı Seferleri sonrasında medeniyet yolunda büyük adımlar atmışsa da 
cahillikten ve dinî taassuptan kaynaklanan vahşetler görülmeye devam etmiştir. Cevdet Paşa 
bu durumu özellikle Yahudilere yapılan zalimliklerle açıklamaktadır. (Cevdet, 1309a: 207-
208). Avrupa’nın bilgi ve teknoloji, yani medeniyet bakımından ilerlemiş olsa bile zihniyet 
olarak bu yüzyıllarda dahi henüz aşama kaydedemediğini 16. yüzyıldaki Osmanlı örneğiyle 
anlatmaktadır. Osmanlı hükümdârı Kanunî Sultan Süleyman İstanbul’da akıl hastaları için 
Dârü’ş-şifâ inşa ederken Avrupa’da ise bu kişiler içine şeytan girmiş denilerek ateşe atılıp 
yakılmaktaydı. (Cevdet, 1309a: 218)  

Cevdet Paşa’ya göre Avrupa’nın Haçlı Seferleri’nden diğer bir kazancı da toplumsal 
sınıf yapılarının değişmesi noktasında olmuştur. Haçlı Seferleri sonrasında Avrupa’da 
“efkârca ittihâd ve müsâvat” anlayışı ortaya çıkınca feodalite usulü kırılmıştır. Onur ve şeref 
kavramlarının yalnızca soylulara ait olmayıp tüm insanlığı kapsadığı anlaşılmış ve böylece 
eskiden soyluların insan yerine koymadığı halk sınıfı kendi haklarını aramaya başlamıştır. 
İslâm dünyasındaki hürriyet ve özgürlüğü gören ve gözleri açılan Avrupa halklarının artık 
feodalite dönemindeki şartlara uyması zordu (Cevdet, 1309b:159). Bu suretle soyluların 
zulümlerinden ve baskılarından kurtulan halk, sanayi ve ticaret vasıtasıyla refah seviyesini 
artıracak ve medeniyet yolunda ilerleme kaydedecektir.  Özellikle hürriyet kavramının 
Avrupa’da yayılmasıyla, Avrupa devletleri tebaalarına çeşitli haklar vermek zorunda 
kalmıştır. Ancak Cevdet Paşa’nın dikkat çektiği üzere Fransız halkına uygulanan mezalim 
devam etmiştir (Cevdet, 1309b: 160). Fransa’daki bu sınıf ayrımının devamlılığı ise çok 
geçmeden büyük bir ihtilâl ile sonuçlanacaktır.  

Cevdet Paşa’ya göre İslâm dünyasında etkisi görülmeyen fakat buna karşın Avrupa’da 
çok sayıda taraftar toplayan ve asıl gelişimini orada sağlayan Komünizm, Sosyalizm ve 
Nihilizm gibi toplumsal düşüncelerin kaynağı da Doğu’dur. Bunlar Avrupa’ya Haçlı Seferleri 
aracılığıyla geçmiştir. İran’da 6. yüzyılda ortaya çıkan Mazdek mezhebini de bu düşünce 
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akımlarının başlangıcı olarak görmektedir. Mazdek, insanlığın Âdem’den ve Havva’dan 
türemesinden hareketle mal ve kadın üzerinde herkesin ortak olduğu yönündeki fikirlerini kısa 
zamanda yaymıştır (Cevdet, Nu. 8: 1). Suriye’de taraftarları bulunan Batınîye mezhebi7 de 
Cevdet Paşa’nın ifâdesine göre Mazdekî olup, Haçlı Seferleri sırasında Suriye’den geçen 
Avrupalılar, Mazdekîlerin fikirlerini tanıyıp Avrupa’ya taşımışlardır. Ancak o dönemde 
fikirlerini açıktan söyleyemediklerinden Bâtınîye mezhebinden gördükleri şekilde aralarında 
gizli cemiyetler kurmuşlardır. Ahmed Cevdet Paşa Farmasonluğun da bu cemiyetlerden biri 
olduğunu iddia etmektedir (Cevdet, Nu. 8: 5). Ona göre Komünizm, Sosyalizm ve Nihilizm 
gibi sosyal akımlar da her ne kadar aralarında teferruat olarak fark var ise de hepsinin mal 
ortaklığı ve evlilik usulünü kaldırması anlayışıyla bir olduğu görüşündedir (Cevdet, Nu. 8: 5-
6).8  

Bu fikirlerin Avrupa’da hızlıca yayılmasını ise Avrupa toplumundaki dinî duyguların 
zayıflamasıyla bağlantılı gören Cevdet Paşa, bu fikir taraftarları için “firak-ı dâlle”, yani 
doğru yoldan ayrılmış topluluk nitelemesi yapar (Cevdet, Nu. 8: 6). Azalan din duygusunun 
yanında Avrupa toplumundaki ekonomik eşitsizliğin de bu fikirlerin revaç bulmasını sağladığı 
görüşündedir. Çünkü ona göre zengin ile fakir kesim arasındaki derin uçurum özellikle yoksul 
insanların dinî duygularını köreltmektedir. Bu adaletsizlik insanlardaki din duygusunu yok 
edip,  onları nefsin zevk aldığı her şeyi mübâh sayan “ibâhiyyûn” düşüncesine sevk 
etmektedir. Avrupa’daki bu toplumsal kargaşanın ise Cevdet Paşa’nın görüşüne göre “bir gün 
Avrupa’nın başına bir büyük felâket getireceği yani her tarafta ihtilâl-i umumi çıkaracağı” 
gayet açıktır (Cevdet, Nu. 8: 7). 

Avrupa medeniyeti hakkında çarpıcı tespitlerde bulunan Cevdet Paşa, milâdî 15. 
yüzyılın önemine de dikkat çekerek, bu yüzyılın Avrupa’da medeniyetin hızlı bir gelişim 
sağladığı dönem olduğunu söyler (Cevdet, 1991: 242). Bu yüzyılda Avrupa’da matbaa 
kullanımının başladığı ve yaygınlaştığı hatırlanırsa bu tespitin yerinde olduğu görülür. Zaten 
Cevdet Paşa da matbaayı insanlık için yüksek ve faydalı bir icat olarak tanımlamaktadır. 
Avrupa milletlerinde görülen “sanayi-i mütenevvia ve terâkkiyât-ı azîmelerinin” temelinin 
matbaa olduğunu ifâde eden Cevdet Paşa (Cevdet, 1309a: 68), bu sayede her türlü ilmin ve 
kültürün kolaylıkla yayılmaya ve Avrupa’da “medeniyet-i kemâl sür’at ile terakki bulmağa” 
başladığını söylemektedir (Cevdet, 1309a: 213). 

Buradan anlaşılacağı üzere Cevdet Paşa’nın medeniyet dediği kavram insanın daha iyi 
yaşaması için gerekli olanları ifâde eder. Bu ise Avrupa’nın o dönemde ulaşmış olduğu maddî 
seviye, yani bilim ve teknolojidir. Bu mânâda medeniyet hakkındaki görüşlerini açıklarken 
“terakki” kelimesini kullanmaktadır. Bilindiği üzere bu kelime 19. yüzyıl Avrupa’sında 
evrimci dünya görüşüyle ve pozitivist târih felsefesiyle yakından ilgilidir. Gerek evrimciler 
gerekse pozitivistler ilerlemeci anlayış gereği gelecekte insanlığın ve târihin gelişerek en üst 

                                                           
                 7 Ayet ve hadislerin zahirî (dış) anlamları yanında bir de batınî (iç) anlamları olduğunu ileri sürüp, asıl 

mananın bunda saklı olduğunu savunan düşünce sistemidir. 9. yüzyılda ortaya çıkıp etkisini 11. yüzyılda 
göstermiştir.  

                 8 Ahmed Cevdet Paşa’nın ne zaman yazdığı belirsiz olan bu makalesini Cemil Meriç “yalınkat ve derme 
çatma” olarak nitelemekte ve konuya yabancı olup elinde yeterince belge ve bilgi bulunmadığından Cevdet 
Paşa’nın “bilmediklerini bildikleriyle izaha kalkan” bir yaklaşım sergilediğini iddia etmektedir. Komünizm, 
Sosyalizm ve Nihilist kelimelerini yan yana sıralayışı Meriç’e göre onun konuya ne kadar yabancısı 
olduğunu ortaya koymaktadır. Buna karşın dikkatleri Sosyalizmin Doğu’daki köklerine çektiği için Cevdet 
Paşa’ya teşekkür etmektedir. (Meriç, 2012: 213-214).  
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seviyeye ulaşacaklarına inanmışlar ve terakki kelimesini bu anlamda kullanmışlardır. Ancak 
Cevdet Paşa, Avrupa’daki çağdaşlarının kullandığı mânâda insanın yapısında oluşan 
terakkiden bahsetmemektedir. Bu kelime onun dağarcığında siyasî ve felsefî olarak bir yer 
edinmez.9 Ona göre medeniyetin terakki etmesi toplumsal yaşayışın değişmesi, çağın 
şartlarına uygun biçimde bilim ve teknolojinin daha da gelişmesidir. 

Ona göre ilimlerin yayılması yeni keşiflere, milletlerin birbirlerini tanımasına ve 
“insanın insan olmasına”, yani medeniyetin gelişerek insanın “kemâl derecesini bulmasına” 
neden olmuştur. Bir millet ne kadar medeniyet yolunda ilerlemiş olursa olsun eğer geride 
yazılı eserler bırakmazsa, o milletin yok oluşuyla birlikte o ana dek sahip olduğu bilginin de 
kaybolması muhakkaktır (Cevdet, 1309a: 68). Bu nedenle bilginin korunup gelecek kuşaklara 
miras bırakılması açısından matbaa gereklidir. Buna karşın Cevdet Paşa matbaanın Avrupa’da 
kabul görme ve yayılma sürecinin oldukça sancılı geçtiği kanaatindedir. Buna dair örneklerini 
Fransa ve İngiltere’den vermektedir. Bu iki ülkede matbaa, menfaatleri sekteye uğrayan 
hattatların ve birtakım “kaba zihinli” insanların tepkisiyle karşılanmışsa da ilerleyen süreçte 
medeniyet yolundaki faydası anlaşılarak yaygınlaşmıştır (Cevdet, 1309a: 73-74). Ahmed 
Cevdet Paşa, matbaanın İstanbul’a gelişinin de pek çok seneler sonra olduğunu belirterek 
bunun nedenini Osmanlı’nın Avrupalılarla ilişkilerinin uzak olmasına bağlamaktadır. Bu 
yüzden Osmanlı Avrupa’yı aydınlatan bu ışıktan uzun yıllar mahrum kalmıştır. (Cevdet, 
1309a: 74) 

Böylece Avrupalıların çeşitli kanallar vasıtasıyla tanıştıkları İslâm dünyasından ilmi 
ve kültürü alıp, onu daha da geliştirmesiyle artık medeniyetin temsili Doğu’dan Batı’ya 
geçmiştir: “Millet-i İslâmiyye’de hemen bin târihine kadar terakkiyât-ı ilmiyyenin hızı 
kesilmemiş idi. […] Andan sonra biz geri gittikçe Avrupa’da ulûm u ma’ârif bir suret-i 
fevkalâdede terakki ede ede el-hâletü hâzihî akıllara hayret verecek dereceye gelmiştir.” 
(Cevdet, 1991: 239) Bu ifâdeler bir bakıma Cevdet Paşa nezdinde Tanzîmât dönemi bir 
Osmanlı aydınının uğradığı zihinsel kırılmayı gösteren bir itiraftır.   

 
SONUÇ 
Çalışmamızda görüleceği üzere 19. yüzyılda modernizmin toplumlara dayattığı, târih 

boyunca dünyada tek bir medeniyetin -Batı medeniyetinin- var olduğu ve bu medeniyeti 
oluşturan temelin tamamıyla Batı’ya ait olduğu iddiasının aksine, Cevdet Paşa her vesileyle 
Avrupa’nın bugünkü ileri seviyeye ulaştığı medeniyet yolundaki birçok emâreyi İslâm 
dünyasından görüp aldığını vurgulamaktadır. Bunun temelinde ise Yakındoğu’da kurulmuş 
medeniyetlerin mirasına sahip çıkış vardır. Avrupa toplumlarının Akdeniz ve çevresinde 
oluşmuş kadim medeniyetlere yabancı kaldığı süreç onlar için karanlık bir dönemi ifâde eder. 
Bu dönemde Avrupa’da meydana gelmiş toplumsal ve kültürel yapı Cevdet Paşa’nın gözünde 
olumsuzdur. Oysa aynı dönemde İslâm dünyası ise Avrupa’nın aksine, kadim medeniyetlere 
sahip çıkıp onu daha da geliştirdiğinden medeniyetin temsilcisidir. Zirâ bu yüzden sık sık 
Avrupa ile İslâm dünyasını mukayese ederek aralarındaki farkı göstermeye çalışır. Bunun 
yanında Aydınlanma Dönemi Avrupa’sında birçok fikir adamı tarafından yüceltilen ve kendi 
medeniyetlerinin temeli olarak gösterilen kadim Yunan Cevdet Paşa’nın görüşlerinde fazlaca 

                                                           
          9 Cevdet Paşa’nın terakki kelimesini kullanımı hakkındaki görüşler için bkz. (Neumann, 2000: 144-
152); (Anay, 1997: 70-71). 
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yer almaz. Ona göre kadim Yunan, Avrupa medeniyetinin oluşumu için tek başına yeterli bir 
merkez değildir. 

Haçlı Seferleri, Cevdet Paşa tarafından Avrupa’nın medenîleşmesi açısından bir 
dönüm noktası olarak görülmektedir. Bu sayededir ki Avrupa, İslâm dünyasından elde ettiği 
kazanımlarla dinî taassuptan kurtularak bilim, kültür ve teknoloji yolunda ilerlemeye 
başlayacaktır. Bu bağlamda Avrupa’da 15. yüzyıldaki gelişmelere dikkat çeken Cevdet Paşa, 
bu yüzyıldan sonra Avrupa’nın kendi medeniyetini seviyece yukarı taşıyıp İslâm dünyasının 
ise geri kaldığını belirtmektedir.  

Medeniyetler mirası fikrinden hareket ederek Avrupa’daki medeniyeti, diğer bir 
deyişle bilim ve teknolojiyi almanın Cevdet Paşa için hiçbir olumsuzluk ifâde etmediği gayet 
açıktır. Çünkü bu medeniyet saf bir şekilde Avrupa’ya ait değil, kökleri kadim Asya 
medeniyetlerinde ve İslâm dünyasında yatan bir medeniyettir. Bu nedenle çağın şartlarına 
ayak uydurabilmek için Avrupa’daki medeniyet ürünleri Osmanlı tarafından da 
özümsenmelidir. Lâkin bunu yaparken Avrupa’nın kendine özgü toplumsal yapıları ve 
kültürel değerleri alınmamalı ve taklitçiliğe düşülmemelidir. Bu nedenledir ki, kendisi Fransız 
medenî kanunlarının alınmasına karşı çıkışın başında gelerek geleneklere bağlılığını ortaya 
koymuş; ancak çağın şartları gereği Osmanlı hukukunun yazılı hâle getirilip tedvin edilmesi 
işleminin de mimarı olarak yenilikçi yönünü göstermiştir. Bunun yanında Cevdet Paşa’nın bu 
çift yönlü duruşunu geleneksel İslâm-Osmanlı düşüncesi ile Batı bilgisini birleştirme 
çabalarının bir ürünü olan Encümen-i Dâniş’in kurulması ve faaliyetlerinde aktif rol 
almasında da görebiliriz. Ahmed Cevdet Paşa’nın dikkat ettiği medeniyet ve kültür 
farklılığından doğan bu bakış açısının hemen hemen aynısı 20. yüzyıl başlarında bu konu 
üzerinde sıkça duran Ziya Gökalp’ta da vardır. Türk sosyolojisinin mihenk taşları olan bu iki 
düşünürün medeniyet algılarının arasındaki fark ise Cevdet Paşa’nın büyük bir zihinsel 
kırılmanın yaşandığı Tanzîmât anlayışı doğrultusunda, Gökalp’ın ise Türkçülük ideali 
çerçevesinde konuyu tartışmalarıdır.  

Bu tespitler bizlere Cevdet Paşa’nın amacının geleneksel İslâm-Osmanlı geleneği ile 
Avrupa’nın temsil ettiği bilimsel değerleri birleştirmenin bir ifâdesi olduğunu göstermektedir. 
Daha önce benzer şekilde Nizâm-ı Cedit döneminde dile getirilen bu görüşün Tanzîmât 
aydınlarının 19. yüzyılda devlet ve toplum anlayışı çerçevesinde yaşamış oldukları zihinsel 
kırılmayı göz önüne getirirsek, Cevdet Paşa’nın Avrupaî bilgiyi Osmanlı geleneksel düşünce 
algısı içerisine yerleştirme çabasını normal görmek gerekir.  

Kısaca diyebiliriz ki, Tanzîmât dönemi Osmanlı aydını olarak Ahmed Cevdet Paşa 
medenîleşmeyi amaç olarak görse de yöntem itibariyle Avrupamerkezci yaklaşıma karşı 
çıkmış ve medeniyet mefhumunun yalnızca Avrupalılara has bir özellik değil, bütün insanlığa 
ait olduğunu söylemiştir. Bu şekilde bir yöntem takip ederek medeniyetin kökenini 
Doğululaştırırken/evrenselleştirirken güncelini de Batılılaştırmıştır. Onun bu fikrî yapısı 
günümüzde dahi henüz sınırları ve kapsamı üzerinde anlaşmaya varılamamış Türk 
modernleşmesine bir katkı sunmaktadır. Cevdet Paşa, bugünün Batı dışı toplumlarının 
alternatif oluşturamadığı Avrupamerkezci târih ve medeniyet algısına bir Osmanlı aydınının 
karşı çıkış örneği olması hasebiyle Türk düşünce târihimizde önem arz etmektedir.  
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TÜRKİYE VE İSVEÇ’TE SİYASAL KÜLTÜRÜN SİYASAL KATILIMA ETKİSİ 

Pınar AKARÇAY* 

Öz 

Çalışmada Türkiye ve İsveç’te siyasal katılımı etkileyen kültürel faktörler ele alınmıştır. Ancak düz bir kültürel 
okuma yerine her iki ülkede siyasal katılımı olumsuz yönde etkileyen unsurlara değinilmiştir. İsveç’in özellikle 
1930’lu yıllarda diğer İskandinav ülkelerine göre daha güçlü bir şekilde kurduğu korporatist yapı etkin 
katılımcılık mekanizması olarak işlev görüyorken, 1980’li yıllardan sonra anlam aşımına uğramıştır. Uğradığı bu 
aşınmayla birlikte, katılım süreçlerinde halkın etkisi ve önemi azalmaya başlamıştır. Böylece İsveç’in müzakere 
süreçlerine dayalı korporatist kültürü ciddi değişim geçirmektedir. Türkiye’de ise evrensel kurallar yerine kişisel 
ilişkilerin (eş,dost,akraba,hemşehri) baskın karakterler olarak yer aldığı tekilci kültürde, etkin siyasal katılım için 
gerekli müzakere ve güven ortamı gelişememektedir. Bu bağlamda iki ülke salt bir gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülke karşılaştırmasıyla ele alınmamış, siyasal katılımı olumsuz etkileyen kültürel unsurları ve nedenleriyle ele 
alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Siyasal Katılım, Siyasal Kültür, Korporatist Yapı, Tekilci Kültür, Etkinlik 

 

THE IMPACT OF POLITICAL CULTURE ON POLITICAL PARTICIPATION IN TURKEY AND 
SWEDEN 

Abstract 

In the study, cultural factors that affect political participation are discussed in Turkey and Sweden.  However, the 
affect  political participation are examined instead of reading a cultural flat in both countries in a negative way 
on the factors. While functioning as a mechanism, means after the 1980s In Sweden, other Scandinavian 
countries in the 1930s, especially established in a way stronger than the corporatist structure of the active 
participation. With that, the participation process of the people began to diminish in the influence and 
importance. Thus, corporatist negotiation process are undergoing a serious change in culture in Sweden, Turkey 
can not develop an environment of trust necessary for active political participation and negotiation in the 
particularism that the rule is universal rather than personal relationships (spouse,friends,relatives,fellow -) is 
located where the dominant culture as characters. In this context the two countries are discussed factors that 
affect political participation and the reasons  has not dealt with the comparison of developed and developing 
countries. 

Key Words: Political Participation, Political Culture, Corporatist Structure, Particularism, Efficiency 

  

GİRİŞ 

Tekilci bir kültürde1, bireylerin birbirine yapacakları muamelenin niteliğini belirleyen aynı 
gruptan olup olmamaları, aralarında kişisel bir ilişkinin olup olmadığı ve genel özelliklerden 
çok durumun tekil özellikleridir. Tekilci kültürde, bireyci toplumlardaki herkese eşit muamele 
edilmesi gerektiği yolundaki normun temelini oluşturan mutlak, vazgeçilmez, ortadan 
kaldırılmaz bireysel haklar veya genel normlar değil de tekilsel yani kişilerarası beklentiler ve 
sorumluluklar vurgulanır (Önderman,2001:159). Bu bağlamada tekilcilik sosyal ilişkilerde 
kişilerin muhataplarına göre değer standartlarının değişmesine neden olur. Evrensel değerlerin 

                                                           
* Öğr.Gör.Dr. Trakya Üniversitesi, pinarakarcay@trakya.edu.tr 
1Tekilcilik (particularism) ilk anlamıyla ahlaki kaygıların belli bir grup, sınıf, toplum veya ulusla sınırlanmasıdır. 
İkinci olarak, tekilcilik, bir davranışın ahlakiliğini genel bir norm veya ilkenin değil de, durumun tekil 
özelliklerinin belirlediğini ileri sürer (Önderman, 2001:158).   
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(sosyal ilişkilerde değer standartları bireylere göre değişmeyen) oluşturulmasını engeller. 
Tekilci kültür toplumda “çifte standartçılık” yaratır (Önderman,2001:160). 

Türkiye’de sosyal ve siyasal ilişkilerde, muhatapların aile, akraba, hemşehri, mezhep, cemaat, 
siyasal parti gibi faktörlerin belirleyici olduğu görülmektedir (Önderman,2001:160-161). 
Ancak etkin siyasal katılımın gerçekleşebilmesi için, toplumun evrenselci bir ahlaka sahip 
olması oldukça önemlidir. Evrenselci ahlakta, bireylerin ahlaki yükümlülükleri kişilerarası 
ilişkilerin özelliklerine dayanmaktan ziyade, kişisel olmayan (formal) kurallara –hukuk gibi- 
dayanmaktadır. Böylece bireylerin sosyal ve siyasal ilişkileri muhataplarının kendi grubundan 
olup olmamasına göre farklılık göstermemektedir.  

Türkiye’de ne yöneticiler ne de diğer toplumsal gruplar evrenselci bir tutuma sahiptirler. 
Tekilcilik tüm toplumsal katmanlarda baskın bir biçimde yer almaktadır. Bireylerin değer 
standartlarının muhataplarının niteliklerine bağlı olarak farklılaşması modern bir toplumun 
belkemiğini oluşturan “ilkelilik” ve “düzenlilik” yerine pre-modern bir toplumun özellikleri 
olan idealizm ve tekilciliği ön plana çıkarmaktadır (Önderman,2007:25-28). 

Dolayısıyla Türkiye’de yerel yöneticiler, karar alma süreçlerinde kimi yasalarda zorunlu 
tutulan katılımı hayata geçirirken, kendine yakın, muhalefet etmeyecek, aynı siyasi görüşte 
veya hemşehrisi olan kişi ve kuruluşlara öncelik tanımaktadır. Benzer şekilde, katılımcılar da 
yönetime, ekonomik çıkar elde etme, akraba, hemşehri veya benzer siyasi partiden olma gibi 
nedenlerle katılmaktadırlar.  

Sosyal bir ortaklığın ve toplumsal iş bölümünün ön plana çıktığı korporatist anlayış,2 bireyin 
kendi çıkar ve özgürlüğün peşinde koştuğu ve bir girişimci olarak bireyin özgür olması 
gerektiğinin savunulduğu liberalizm anlayışına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Örf ve adetlerin 
uzantısı ve birleştirici bir unsur olarak ele alınabilecek korporatist anlayışta, olaylar karşısında 
ortak hareket eden ve ortak bir iradeye sahip olan bireyler, bir organizma yada sosyal bir 
bedenin parçası gibidirler. Toplumsal örgütlenmenin en temel bileşenlerinden olan 
korporatizm kavramı, birbirine alternatif olarak ortaya çıkan liberalizm ve marksizm 
kavramlarının uzantısı olarak ortaya çıkmıştır (Denk,2012:785). Gerek liberalizm gerek 
marksizmin açıklamakta yetersiz kaldığı sanayileşmiş toplumlarda oluşturulan kamu 
politikalarını, sosyal değişimleri, sosyal refah politikalarını, çalışma ilişkilerini, iş gücü 
barışını, sendikaları, hükümet politikalarını, sosyal güvenlik ve sosyal politikalarını masaya 
yatırmaktadır. Dolayısıyla korporatist anlayış, “karar verme süreçlerinde çıkar gruplarının 
resmi işbirliği”, toplumsal ve siyasal güven ilişkilerinin kurulmasına dayanmaktadır 
(Anthonsen ve diğerleri,2011:123). 

Bireyin, devletin aracı konumunda olmasının, aslında kendi amacına bir vasıta olarak hizmet 
etmesi anlamına geldiğini ve dolayısıyla onun için sakıncalı olmayacağını belirten korporatist 
zihniyette bireye aktif rol verilmektedir. Bireylerin kendi amaçlarını, en iyi, devletin verili 
amaçlarına hizmet ederek gerçekleştirebileceklerinin kabulüne dayanmaktadır. 1930’lu 

                                                           
2Kelime anlamı olarak korporatizm, işbirliği anlamına gelen İngilizce “Corporation” kelimesinden gelmektedir. 
Tarihsel seyrine bakıldığında kavram, bir ideolojik duruş olmaktan öte, özellikle tarım toplumundan sanayi 
toplumuna geçişten sonraki süreçte ekonomik ve siyasal olarak sık olarak kullanılmaktadır. Siyasi bir yaklaşım 
olarak korporatizm, ortak ilkeler ve sosyal uyum bağlamında toplumu bir organizma gibi ele alarak, toplumun 
tüm kesimlerinin faaliyetlerini “dayanışma” ve “ortak çıkar” temelinde ele alma olarak ifade edilebilir. 
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yıllarda kurulan ve geliştirilmeye başlayan korporatist siyasal kültür 1980’den sonra neo-
liberal/yeni kapitalist politikalarla aşınmaya ve etkinliğini yitirmeye başlamıştır. 

Bu çalışmada Türkiye ve İsveç kültürel bir okuma üzerinden ele alınmıştır. Ancak çalışmanın 
temel meselesi bu kültürel okumada düz bir karşılaştırmadan öte (gelişmiş-gelişmekte olan 
yada demokratik-antidemokratik) her iki ülkenin de etkin siyasal katılımı olumsuz yönde 
etkileyen unsurlarına odaklanılmıştır. Bu bağlamda çalışma Türkiye’de etkin siyasal katılımın 
ve mekanizmalarının oluşmasına fırsat tanımayan tekilci kültürü, İsveç’te ise 1980 özellikle 
1980 sonrası etkisini daha çok hissettiren korporatist yapısının çözülüşü (etkisini bariz bir 
biçimde kaybetmeye başlayan) meselelerini ele almaktadır. Bu çözülüşü daha açıklayıcı bir 
şekilde gözler önüne serebilmek için 1980 öncesi etkin siyasal katılıma fırsat veren kimi 
unsurlarına da yer yer değinilmiştir. 

1.KORPORATİST ANLAYIŞTA DEMOKRASİNİN ANLAMI VE ARKA PLANI 

Birçok Avrupalı yazar İsveç’in demokrasisini hem saf kapitalizme hem de komünizme 
alternatif bir model olarak tanımlayarak İsveç’in demokratik gelişimi 4 önemli özellikle 
ilişkilendirilmektedir(Anthonsen ve diğerleri,2011:125): 

1. İsveç’te ekonomik, sosyal ve politik gelişme diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında 
19.yy sonuna kadar daha yavaş gelişmiştir (Anthonsen ve diğerleri,2011:130). İsveç 19.yy 
sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunun tarımla uğraştığı, tarıma dayalı yaşam süren 
çoğunluğunu fakir bireylerin oluşturduğu toplum özelliği taşıyordu. Sanayileşme ve 
kentleşme diğer Avrupa ülkelerine göre daha gecikmeli olarak yaşanmıştır. Dolayısıyla politik 
haklar diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında daha kısıtlıydı (Loughlin,2001:320). 20.yy’ın 
ilk yıllarında İsveç toplumunda büyük bir dönüşüm yaşanmaya başlamıştır. Doğal kaynaklar 
endüstrinin gelişmesi için kullanılmaya başlandı. Böylece Endüstrileşme hızla gelişmeye 
başladı, kırsal yoksulluk ve toplumsal sorunlar büyük ölçüde azaltıldı. İsveç toplumu politik 
haklar elde etmeye başlamıştır (Loughlin,2001:346).   

Anders Lidström’e göre bu büyük politik dönüşüm büyük ölçüde İsveç toplumunun 
özelliğiydi. Diğer Avrupa ülkelerinin aksine politik yapılar üzerindeki demokratik kontrol 
imtiyazlı konumda olanlarla, güçsüz çoğunluk arasında herhangi bir tartışma olmaksızın 
kurulmamıştır (Loughlin,2001:323). 

İsveç güçlü bir biçimde kendini sosyal devlet olmaya adamış, geniş kamu sektörünce 
çevrelenmiştir. 1930’lardan sonra özellikle 2.Dünya Savaşı’ndan sonra cömert ve toplumu 
kapsayıcı hal alan refah devleti sistemi vatandaşların yaşam standartlarını arttırmak için 
geliştirilmiştir. Böylece zengin ve daha az imtiyazlı olan gruplar arasındaki fark eşitlenmek 
istenmiştir. Bu denge, yüksek vergi oranlarıyla finanse edilmiştir. İsveç’in refah devleti 
sistemi, farklı toplumsal katmanlardan seçilmiş temsilciler ve bu temsilcilerin yer alabildiği 
demokratik kurumlarla yönetilmiştir. 

2.İsveç’in demokrasisi önemli ölçüde “korporatist” demokrasidir. Burada önemli role sahip 
olan tabi ki işgücü piyasası olmuştur. Özellikle mavi yakalı üye sayıları bir hayli fazla olan 
sendikalar sadece tekel pozisyonu elde etmekle kalmamış, kendini merkeze taşımış ve politik 
karar verme süreçlerine sendikalar üzerinden etki etmek için çaba sarf etmiştir.  
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3.İsveç modeli demokraside göze çarpan diğer bir şey siyasi partilerin oynadıkları roller. 
İsveç’in sosyal devlet sisteminin uygulanması ve oturmasında sosyal demokrat partinin 
(Social Demokraterna) baskın bir rolü vardır. 20. yy’ın başında 5 partili bir sistem 
kurulmuştur ve partiler sağ ve sol olarak ayrılmışlardı. Siyasi partilerin rolleri arttırılmıştır. 
Siyasi partiler, güçlü üyeleri tabanında, büyük ölçüde finansal kaynaklarını ulusal ve yerel 
düzeyde kullanabilmişlerdir. Bu durum yerel birimlerin gelişimine de olumlu yönde etki 
etmiştir. 

4.İsveç’in demokrasinin diğer bir özelliği yerel yönetimin pozisyonudur. Tarihsel olarak 
kırsal alanda özerk bir yönetime sahip olan İsveç, yaşanan gelişmelerle beraber bu özerkliği 
kentlere taşımıştır. Her ne kadar katı merkezi kontrolün olduğu dönemler olsa da büyük 
ölçüde yerel faaliyetler bağımsız, yerel ve müzakereci yapıya sahip olmuştur. Ayrıca İsveç 
Batı Avrupa ülkeleri arasında en “homojen” ülkedir. Homojenlikten kasıt; din, etnik ve dil 
açısındandır. Bu durum da çıkarların ortaklaşmasına müsait uzlaşmacı bir toplum yaratmıştır. 
Modern dönemde, refah devleti sisteminin gelişmesiyle yerel yönetimlere merkezi yönetimin 
gücünü sınırlandıracak yönde yeni görev ve yetkiler verilmiştir. Örneğin eğitim ve sosyal 
hizmetlerin sağlanması görevleri ve yetkilerin yerele aktarılmıştır.  

1991-94 yılları süresince farklı tür demokrasi politikaları geliştirildi. Sosyal devlet 
politikalarının yerine yeni düşünce özelleştirme ve firmalaşma/şirketleşme ve şirket gibi 
işleme üzerinedir. Tartışmalar “demokrasi” ve “verimlilik” üzerinde yoğunlaşmıştır. İsveç’in 
korporatist kültürü neo-liberal politikaların etkileriyle özellikle yerel düzeyde özel sektör yeni 
tür korporasyonun baskın tarafı haline gelmiştir (Olsson,1995:53). Yerelde birçok hizmetler 
artık özele gördürülür hale gelmiştir. Dolayısıyla yerel politikalar özel girişimlerin 
ihtiyaçlarına göre ayarlanmaya başlamıştır. Aynı zamanda yerel düzeyde yerel yönetimler ve 
sivil örgütler arasındaki ilişki daralmıştır. Bu değişiklikle birlikte birçok belediyede/yerelde 
özelleştirme, verimlilik, etkinlik gibi kavramlar demokrasiden daha önemli hale gelmiştir 
(Olsson,1995:87-89). 

Neo-liberal dönemde, İsveç’in korporatist yapısı yerel yönetim ve özel sektör arasında işleyen 
bir form kazanmıştır. 1980’den bu yana yerel yönetimlerin yerel güçlerini arttırmak için kimi 
yasal değişikliklere bağlı olarak hizmet sunumunda yerel komitelerin sorumlulukları 
arttırılmıştır (Hammarlund,2004:148). Böylece komite sayısı arttırılmış ve yerel meclisten 
ziyade komitelerin halka daha yakın olacağı ve demokrasiyi genişleteceği umulmuştur 
(Montin,2000:112). Ayrıca yereldeki değişim özellikle organizasyon değişimiyle ilgili- özel 
sektör işletmeleri örnek alınarak yeniden geliştirilmiştir.  

1.1.İSVEÇ’TE KORPORATİZM VE SİYASAL KATILIMA ETKİSİ  

İsveç’te bir düzen kurucu olarak devlet eliyle şekillenen korporatizm kavramının içerdiği 
unsurlar şöyle açıklanabilir; toplumsal taleplerin devletgil bir siyasi gramerle telaffuz 
edilmesine, yani, toplumsal süreçlere, ekonomik ve siyasi olarak yön verecek olan sosyal 
yapının tüm bireyleri kapsayacak bir arabulucu gibi hareket eden devletin varlığına dayanır 
(Hammarlund,2004:150). Dolayısıyla “kurumsallaşma”, “müzakere” ve “danışma” 
kültürünün varlığını da içeren korporatizm, devletin temel bileşen olduğu varsayımından 
hareketle, toplumun farklı kesimlerinin de devletle aynı masaya oturmasını sağlama ve 
uygulanacak olan politikaları birlikte belirleme sürecini kapsamaktadır (Murphy,2009:125). 
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Korporatizmin içerdiği bir başka unsur; siyaset ve ekonominin seçkinleri ile halk arasındaki 
diyaloğun merkeze alındığı ve devletin öncü rol oynayarak sosyal politikaların bu bağlamda 
şekillendirdiği korporatizm kavramının bir başka öğesi demokrasi kurumları ve devlet 
güdümünde gerçekleşen kontrol mekanizmalarıdır. Mesela, sendikalar toplumsal esnekliğe ve 
korporatist anlayışa uygun demokrasi araçlarından bir tanesidir. Bu anlamda korporatizm 
kavramı ortak bir ideal belirlemek için devletin aktif olarak rol aldığı ve vatandaşlarla birlikte 
örgütsel tüm karar alma süreçlerine katılan bir katalizörü ifade etmektedir 
(Murphy,2009:128). Bireyin, devletin aracı konumunda olmasının, aslında kendi amacına bir 
vasıta olarak hizmet etmesi anlamına geldiğini ve dolayısıyla onun için sakıncalı 
olmayacağını belirten korporatist zihniyette bireye aktif rol verilmektedir. Bireylerin kendi 
amaçlarını, en iyi, devletin verili amaçlarına hizmet ederek gerçekleştirebileceklerinin 
kabulüne dayanmaktadır (Swensson ve diğerleri,2012:64-65).  

İsveç gibi bazı ülkelerin daha güçlü korporatist yapıya sahip olması o ülkenin tarihsel geçmişi 
ve alışkanlıklarıyla doğrudan ilgilidir (Murphy,2009:130). Kimi yazarlar bunu hem 
mikro/birey hem makro/devlet yapısına dayandırmaktadır (Swensson ve diğerleri,2012:70). 
Peter Katzenstein (1985) küçük Avrupa Ülkelerinin ekonomilerinin dünya ekonomisine daha 
kolay adapte olabildiği ve korporatizme daha açık ve yatkın olduklarını belirtmiştir 
(Montin,2000:115). İsveç gibi modern öncesi dönemde de insani ve diyaloğa dayalı yönetim 
birikimine sahip olan ülkelerde korporatizmin güçlü olması şaşırtıcı değildir. Bu durumu 
Katzenstein’in İsveç’in tarihsel birikimin yanında İskandinav ülkelerinin endüstrileşme 
süreçlerinin diğer Avrupa ülkelerine göre farklı olmasına da bağlamaktadır. Bu ülkeler, 
endüstrileşmeyi hem işçi hem işveren açısından daha ılımlı reformlarla ve düzenlemelerle 
geçirmişlerdir. İsveç’in işgücü uzun zamandan beri politik sisteme dahil edilmiştir. Ayrıca 
İsveç’in ılımlı ve reformcu yapısı da oldukça önemlidir (Montin,2000:114). Bu anlamda 
İsveç’in diğer kuzey Avrupa ülkelerine göre daha korporatist olması tesadüf değildir. 

İsveç’in korporatizminin genişlemesi kurumsal olarak, 1930’lu yıllarda başlamıştır. Bunda 
1917’de toplumun tamamına verilen genel oy hakkının göz ardı edilmemesi gerekmektedir. 
1938’de Sosyal Demokrat Parti işçi konfederasyonlarının ve ticaret birliklerinin kurulması ve 
yerleşmesini sağlayarak işgücü piyasasının kurallarını belirlemiştir (Rothstein,1996:155). 
İsveç’te korporatist yapılar ilk olarak yerelde inşa edilmiştir (Granberg,2008:365). Toplumsal 
sınıflar üzerinde devlet şiddetinin yaygın olmadığı, askeri ya da polis gücünün kullanımının 
yaygın olmadığı bir anlayış hüküm sürmüştür (Granberg,2008:367). Bunda, kamusal eğitime 
diğer bir çok ülkeye göre daha erken dönemde başlamış bir ülke olmasının da doğrudan etkisi 
vardır.  

20.yy boyunca başta İsveç olmak üzere diğer İskandinav ülkeleri de güçlü bir katılım 
mekanizmaları kurmuşlardır. Kamu politikalarının belirlenmesinde, yasaların hazırlanmasında 
ilgili kurumları, toplumsal örgütleri sürece dahil edecek, kapsayacak bir yapı kurulmuştur 
(Vandenberg ve diğerleri,2011:470). 

Dünya savaşları sonrası dönemde, İsveç’in korporatist yapısı uzlaşmacı, diyaloğa dayanan 
demokrasinin önemli bir özelliği haline gelmiştir. Böylece İsveç 1950-80 arası dönemde 32 
ülke arasında Norveç’le birlikte güçlü korporatist ülke kategorisinde yer almıştır (Vandenberg 
ve diğerleri,2011:472). 1980 sonrasında korporatist ilgi Danimarka ve Norveç’e göre İsveç’te 
azalmaya başlamıştır. Birçok yazara göre, bunun en önemli nedeni ekonomik dönüşümdür 
(Rothstein,1996:157). 
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 Hala refah devleti uygulamaları devam ettirilmeye çalışılsa da 1980’den sonra neo-liberal 
anlayışın etkisi hissedilmiştir. Politik iktisat okulunun görüşlerinden yola çıkan yazarlar, 
yapıların ve süreçlerin ekonomik çıktılarla bağlantılı olduğunu vurgular, dolayısıyla makro 
kalkınma anlayışına dayanan sosyal refah devleti demokratik konsensusa ve ortak pazarlığa 
ihtiyaç duyduğundan, demokrasiyi ona uygun olarak geliştirmişti. 1980 sonrası İsveç 
korporatizmi –yine benzer ekonomik kaygılarla bu kez neo-liberalizme uygun olarak- şekil 
değiştirmiştir. Bugün eleştirilen ve değişen İsveç korporatizmin, neo-liberal politikaların 
pazarlığını tek taraflı olarak sermayeyle yaptığı yönündedir (Karlsson,2012:806). İsveç’te 
toplumsal örgütler 1980 sonrası bariz bir biçimde karar alma süreçlerinde etkisinin azalmaya 
başladığı görülmektedir. Bu azalma İsveç’te neredeyse tüm politik alanlarda görülmektedir. 
1983’te merkezi karar süreçlerinde 213 sivil toplum örgütü temsil ediliyorken, 2005’te bu sayı 
82’ye düşmüştür (Karlsson,2012:810).  

Marshall’a göre -İsveç modelini, siyasal, sosyal ve ekonomik yapıların birbirine entegre 
olduğu bir model olarak tanımlayarak, üç önemli özelliği olduğunu ifade etmiştir 
(Marshall,1996:846); merkezi düzeyde pazarlık sistemi (yani taraflar merkezi yönetim 
ölçeğinde tüm temsilcilerin yer aldığı bir pazarlık ve karar aşaması), diğeri, taraflar çıkarlarını 
uzlaştırarak bütüne destek çıkması, üçüncüsü, aktif sivil örgütler. Dolayısıyla politika üretme 
aşamaları açık, bilgilendirme kanalları aktif bir yapı sergilemekteydi- neo-liberalizmin 
İsveç’in korporatist kültürüne verdiği en önemli zarar siyasal ve toplumsal uzlaşmayı, 
konsensüsü rencide ederek güvenin azalması ve karar verme süreçlerini politik alanın dışına 
taşıması olmuştur. İsveç’in korporatist sisteminin 1980’li yıllardan sonra değişmesini 
Marshall da ekonomik değişime bağlamıştır. İsveç’te uygulanmaya başlayan neo-liberal 
politikalar, korporatizmi de refah devleti dönemdeki işleyişiyle koruyamamıştır.  

1.2.HALKIN VE YÖNETİCİLERİN SİYASAL KATILIM ALGISI 

Hugh Heclo ve Henrik Madsen, İsveç’te siyaseti ele aldığı kitabında İsveç toplumunun kolay 
adapte olabilen yenilikçi bir yapısı olduğunu vurgular (Heclo ve diğerleri,1987:10). Bu 
nedenle İsveç tarihinde reformların çok sık yaşandığı ve yapılan bu reformların uygulamada 
sorunlara yol açmadığı ve toplum tarafından çoğunlukla kolayca kabul edildiğini belirtmiştir 
(Heclo ve diğerleri,1987:12). Heglo ve Madsen bunun nedenini İsveç toplumun tarihsel 
birikimi olarak “kendi kendine yapabilir” olmasına bağlamaktadır. 1500’lü yıllardan bu yana 
en küçük yerel birim olan köylerde yerleşip, modern dönemde merkezi siyasi yapılara kadar 
uzanan “birlikte yapma” anlayışının bir sonucu olarak adaptasyon sorunu yaşanmadığını 
vurgulamaktadır (Heclo ve diğerleri,1987:15). 1500’lü yılların ortalarından sonra daha bariz 
olarak görülen, köylerde değişen ihtiyaçlara getirilen çözümler yöre halkıyla birlikte bir 
tartışma süreci sonunda belirlendiğinden, uygulamada çıkan sorunlar aynı yöntemle aşılmıştır; 
reformların temelini oluşturan ve bunların nasıl hayata geçirileceği, hangi mekanizmaların 
kurulacağı gibi hayati meseleler yöre halkı tarafından kararlaştırıldığından kolayca uygulama 
alanı bulmuştur. 

Heglo ve Madsen, oluşturulan yerel politik yapıların uzun süre “insanların evi” olarak 
nitelendirilmesinin sebebini de buna bağlamaktadır. Bu anlamda İsveç’te 20.yy da yapılan 
yerel yönetim reformuna kadar Avrupa’daki diğer ülkelere göre çok daha fazla sayıda köy 
idaresi ve belediye olmasını da buna bağlamaktadır. Daha az nüfusun idaresini kapsayan fazla 
sayıda yerel idarenin olması, yörede yaşayanların kendi hayatlarıyla ilgili konularda sürecin 
içinde yer alabildiğini göstermektedir.  
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“Birlikte yapma” geleneği modern devlete geçişle beraber, modern devlet kurumlarının 
belirlenmesi ve yasaların hazırlanması sürecinde de –kısmen-korunmuştur. 1890-1917 
tarihleri arasında modern devlet kurumlarının oluşturulmasında pre-modern dönemin 
demokratik geçmişi son derece etkili olmuştur (Michele,1995:19). Köy idaresinde yörede 
yaşayan köylünün söz sahibi olduğu yönetimin belediyeler, il konseyleri ve komiteler 
aracılığıyla merkeze taşınması köylünün merkezi yönetimde temsil edilmesini sağlamıştır. 
Modern öncesi köy idaresi ve köylü etkileşimini sağlayan danışma ve müzakere alışkanlığı, 
modern dönemdeki bürokratik yapıların, temsiliyet, danışma ve müzakere mekanizmalarının 
arka planını oluşturmaktadır. Heglo ve Madsen’e göre, İsveç’in demokrasisinin özünü köylü 
ve köy idaresi oluşturmaktadır (Heclo ve diğerleri,1987:18). Dolayısıyla yerelden merkeze 
uzanan bu ilişki, hukuk tarafından garanti altına alınmış ve devlet-toplum güven ilişkisini 
geliştirmiştir.  

Tartışma geleneğine dayanan bu sistem, yüksek oranda örgütlü bir toplumsal ve ekonomik 
yapıyı gerektirmekteydi (Anton,1980:159). Bu nedenle İsveç’te kiracılıktan, balıkçılığa kadar 
her alanda oluşturulmuş sosyal ve ekonomik örgütler yer almaktadır. Bireyler tek başına 
olmaktan ziyade örgüt içinde daha çok anlam kazanmışlardır. Bireyler karar süreçlerine 
örgütler aracılığıyla katılabilmekteydiler (Anton,1980:160). Her örgüt konusuna giren alanda 
diyalog süreçlerine katılmaktaydı. 1980 öncesi toplumun %72’si karar sürecinin gerçek bir 
toplumsal etkileşim ilişkisi olduğunu belirtmiştir (Michele,1995:25). Ancak neo-liberal 
dönemde örgütlü temsiliyet yerini temsiliyetin aşındırıldığı STK’lara bıraktığından diyalog 
süreçlerinin etkinliği ve tartışmacı kültür sorgulanır hale gelmiştir.  

1.3.İSVEÇ’TE ETKİN SİVİL TOPLUMUN SİYASAL KATILIMA ETKİSİ  

Sivil toplum örgütleri İsveç’te 1800’lü yıllardan beri devlet ve birey arasında oldukça önemli 
işlevler üstlenmiş ve devlet-toplum ilişkilerinin şekillenmesinde aktif olarak yer almışlardır 
(Karlsson,2012:809). Bu örgütler gücünü ve etkinliğini İsveç’in “etkin sivil toplumu”ndan 
almışlardır (Michele,1995:29). İsveç’te sivil örgütlenmeler hükümet ve toplumun ortaklaşarak 
çalışmasına destek olmaktadır. 

Kimi yazarlara göre ise, 1960-70’li yıllara kadar İsveç’te devlet tarafından kurulan ve 
geliştirilen bir örgütlenme özgürlüğü vardı (Stömberg,1984:15). Bu durum hükümetin baskın 
konumda olmasına ve temsilde tekelciliğe yol açmıştır. Dolayısıyla farklı türde sivil 
örgütlenmelere ve bunların gelişimine engel olmuş ve demokratik sorunlar yaratmıştır 
(Stömberg,1984:17). Ancak Stockholm Üniversitesi’nde akademisyen olan Micheletti’nin 
“Civil Society and State Relations in Sweden” çalışmasına bakıldığında toplumun homojen 
yapısı uzlaşmayı ve katılımı kolaylaştırmakla birlikte hükümetin sivil örgütler üzerinde baskın 
konumda olduğunu kabul etmez. Micheletti açıklamalarına şöyle devam 
etmektedir(Michele,1995:35);  

“İsveç diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak endüstrileşmesini ve kentleşmesini ani ve hızlı 
değil daha uzun süreçte tamamlamıştır. Bu geçiş süreçleri, etkin bir sivil toplumun varlığına 
bağlı olarak toplumsal tartışma ve uzlaşma süreçleriyle eş zamanlı olarak yaşanmıştır. Bu 
etkin sivil toplum varlığını ilk olarak 1800’lü yılların ortalarında imtiyaz ve ayrıcalıklara 
karşı özgürlük mücadelesi vermekle göstermiştir. Ayrıca aynı dönemde politik özgürlük, barış, 
din ve cinsiyet hakları, kadın hak ve özgürlükleri konularında da mücadele eden etkin bir 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 57          Eylül - Ekim 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 
 
 

 398 

kamuoyu söz konusudur. Yine bu dönemde siyasal iktidara karşı protestolar sivil toplum ve 
sivil örgütlerce genişletilmiştir.” 

Genişletilen bu protestolarla demokrasinin yeniden tanımlanması istenmiştir. İsveç kendine 
özgü demokrasi tanımı geliştirmek zorunda kalmıştır. Bunun yansımaları en iyi 1900’lü 
yıllarda görülmektedir. 1900’lü yılların başında, sivil örgütlerin güvenlik ve ekonomik haklar 
konusundaki mücadelesi işçi ve işveren örgütlerin gelişmesi ve güçlenmesine destek 
olmuşken, 1950’lere kadar bilinçlenme ve vatandaşın güçlendirilmesi için protesto hareketleri 
ve sivil örgütler genişletilmiştir. 1950’lerin sonunda ise savaş karşıtlığı, kadın hakları, kişi hak 
ve özgürlüklere yönelik yıkıcı faaliyetlerin engellenmesi gibi konularda daha etkin sivil 
örgütlenmeler oluşturulmuştur. Böylece 1800’lerde başlayan ve 1900’lerde hızlanan etkin bir 
gönüllü sektör oluşmuş ve İsveç’in demokrasi tarihinde yerini almıştır (Karlsson,2012:811). 

İsveç’te hükümetler sivil örgütlenmelerin siyasal karar verme süreçlerine katılımına sıcak 
bakmak zorunda kalmıştır. Kimi yazarlar buna kanıt olarak, İsveç’te yapılan demokratik 
reformların –işçi hareketleri, kadın hareketleri- yapılmasında halk protestolarının ve sivil 
örgütlerin önemli bir payı olduğunu belirtirler. Dolayısıyla İsveç’te sivil topluma kulağını 
kapatmış bir yönetimden söz etmenin zor olduğunun altını çizmişlerdir.  

Genel olarak bakıldığında “diyalog”un  İsveç’te politik kültürün köşe taşı olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. İsveç uzlaşma başarısını ciddi anlamda kültür, ırk, din gibi ayrımların yer 
almadığı homojen toplum yapısına ve etkin sivil toplumuna borçludur. Böylece çıkarları 
örtüşen homojen toplumun uzlaşması daha kolay olmuş ve uzlaşma kültürünü yaratmıştır. 
Bunun diğer bir uzantısı sınıf çatışması yerine sınıf ortaklığı üzerine kurulmuş toplumdur 
(Aylott,1999:65). Böylece hemen her konuda müzakere süreçleri bulunan etkin sivil toplum 
ve müzakerelere açık siyasal yapılar bulunmaktadır.  

Yazarlar buna en iyi örnek olarak 1938’de kabul edilen “Agreement of Saltsjöbaden” 
anlaşmasıyla işçi-işveren ortaklığına dayanan ve sınıf mücadelesi yerine sınıf ortaklığına 
dayanan bir yapı meydana getirmesini vermişlerdir (Aylott,1999:67). 1970’lerden sonra 
ekonomik kötüleşmeyle beraber sivil toplum-devlet ortaklığı sekteye uğramaya başlamıştır 
(Granberg,2008:366). Ayrıca sivil örgütler de iç işleyişinde ekonomik krize bağlı olarak 
durgunluk yaşamaya başlamışlardır. Ekonomik güvensizlik devlete ve sivil örgütlere olan 
güveni tartışmaya açmıştır. Düşük ekonomik büyüme, yüksek işsizlik, enflasyon ciddi 
problemler yaratmakla birlikte korporatist topluma yerleşen sosyal demokratik anlayışı 
eleştiriye açmıştır. 

Kimi yazarlar dünya ölçeğinde ekonomik krize çözüm olarak sunulan neo-liberal politikaların 
uygulanmasının İsveç’te yıllarca süren sosyal demokratik hegemonyanın sonu olarak savunsa 
da, kimi diğer yazarlar aksine yeni dönemin İsveç’te tarihinden getirdiği uzlaşma, ortaklaşma, 
katılım ve demokrasinin sonu olarak değerlendirmektedirler (Laffin,1986:58-59). Neo-liberal 
dönemin sivil örgütlerini, kadın, çevre gibi hareketlere indirgediği, demokratik hak ve 
taleplerden uzaklaştırdığı, temsiliyeti belirsizleştirdiği gibi eleştiriler 
getirmişlerdir(Laffin,1986:63). 

Bir çok yazar, neo-liberalizmin İsveç’te demokrasiyi geliştirmek yerine baltaladığının altını 
çizmişlerdir. Piyasa anlayışıyla demokrasiye şekil vermek, İsveç’in tarihinden gelen 
müzakereci demokrasisiyle ters düştüğünü vurgulamışlardır (Montin,2000:122). İsveç’in 
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politik karar süreçlerinde yer alan etkin sivil örgütleri, yeni kapitalizmle dönüştürülmüş –etkin 
ve muhalif yapısı- pasifleştirilip süreçlerin dışına itilmişlerdir. Neo-liberalizmin sunduğu; 
yeni siyasal aktörler, küreselleşme, yeni ekonomik düşünce, yeni yönetilemez –yönetişim- 
model tüm dünyada defolu bir model yaratmakla birlikte İsveç’in toplumsal konsensusunu ve 
toplum yapısını bozguna uğratmaktadır (Montin,2000:125). 

 

2.TEKİLCİ KÜLTÜRÜN TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL VE SİYASAL GÜVENE 
ETKİSİNİN SİYASAL KATILIMA YANSIMASI 

Türkiye’de, toplumda herhangi bir kişiyle kurulan ilişkilerde güveni sağlayan şey, evrensel, 
değişmeyen ortak değerler ve hukuk yerine, tekilci kültürün bir uzantısı olarak hemşehrilik, 
akrabalık, mezhep, siyasal eğilimler ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla toplumsal güven bu 
kavramlar üzerine inşa edilmektedir. 1990-1991 Dünya Değerler araştırmasına göre, Türk 
Toplumunun Değerleri araştırmasında; Sizce genel olarak insanlara güvenilebilir mi? Yoksa, 
başkalarıyla herhangi bir ilişki kurarken ya da iş yaparken hiçbir zaman dikkati elden 
bırakmamak mı gerekir? Sorusuna deneklerin %10’u insanlara güvenilebilir yanıtını, %90’ı 
hiçbir zaman dikkati elden bırakmamak gerekir yanıtını vermiştir. Araştırmanın sonuçlarına 
göre, genel güven oranı en yüksek olan ülkeler yukarıdan aşağıya doğru, Norveç, İsveç, 
Danimarka, Hollanda ve Kanada olup bu ülkelerde güven oranı %50’lerin üzerindedir. En 
aşağıdan yukarıya doğru ise, Brezilya, Peru, Filipinler, Türkiye’dir (TÜSİAD,1991:20; 
akt.Önderman,2001:179).  

Ancak etkin katılımcılığın sağlanması için “güven”in değişmez ve genel kabul görmüş 
standartları açık olan bir zemine oturması oldukça önemlidir. Toplumda güven sağlanamazsa 
adil ve eşit katılım sağlanamayacağı gibi tarafları ikna edecek nesnel mekanizmalar 
olmadığından “uzlaşma”nın sağlanabilmesi de zor gözükmektedir (Önderman,2007:27). 
Toplumun genelini kapsayan bir katılma ve uzlaşmanın olmayacağı açıktır. Ancak siyasal ve 
toplumsal ilişkilerin hukuka dayalı olduğu toplumlarda tarafların açık ve özgür olarak fikir 
beyan etmeleri, ortak iyiye ikna olmaları, uzlaşmaları daha kolaydır. Güvenin hukuka 
dayanmadığı tekil ilişkilere dayanan toplumlarda, katılma ve uzlaşma başlı başına büyük bir 
problem teşkil etmektedir (Önderman,2007:28).  

2.1.TEKİLCİ KÜLTÜRDE HALKIN VE YÖNETİCİLERİN SİYASAL KATILIM 
ALGISI 

Türkiye’de kuramsal olarak siyasal alanda konuşlanan devletin, elinde tuttuğu siyasal iktidar 
aracılığıyla özel alanda olduğu kadar kamusal alan üzerinde de geniş ölçüde düzenleme ve 
denetleme yetkisine sahip olduğu dikkat çekmektedir (Hanioğlu,2007:303-308). Anayasal 
demokrasilerde, devlet iktidarı ve eylem alanı önceden belirlenmiştir (Hanioğlu,2007:303-
308). Anayasal demokrasinin zaafa uğradığı, düzgün işlemediği ülkelerde, demokrasi 
tanımına uymayan patronajcı-himayeci, davranışın yaygınlaştığı genellikle bilinen bir 
durumdur. Siyasal ya da bireysel çıkar karşılığı işleyen rant dağıtma mekanizmasıyla 
toplumun devlete bağımlılığını sürdürmenin bir aracı olarak işleyen devlet-toplum ilişkileri, 
demokrasinin kurumsallaşması önünde önemli bir zihniyet engeli yaratmaktadır 
(Önderman,2007:28-37). 
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Siyasal sürece yön veren politikacıların, farklı çıkarların, düşüncelerin, tercihlerin, yarışarak 
uzlaştırıcı çözümlere bağlanmasını içeren bir toplumsal pratik yerine, yönetimin hedefleri 
doğrultusunda toplumun değiştirilmesinin bir aracı olarak algılanmaktadır 
(Önderman,2007:30-46). Bireyler arasındaki, güven bağını oluşturamamış bir düzende devlet-
toplum ilişkilerinde devlet, toplumun denetimi dışında kalmaktadır. Böylece, devleti 
kutsallaştıran ve bireyleri devlete hizmet ettiği ölçüde önemseyen, kendi ideolojik politik 
beklentileri ölçüsünde bir demokrasi algısına, devlet ve toplum yapısına sahip bir yapı ortaya 
çıkmaktadır (Önderman,2001:151-159).  

Merkezden yerele inecek olursak, yerel yönetimlerin katılım ve demokrasi noktasında önemi, 
yurttaşların bu yönetsel-siyasal yapıda siyasetle yüz yüze geldiği ve demokratik yaşamın 
erdemlerini algıladığını ve bunu yaşam biçimine dönüştürme şansını elde edebilmelerinden 
gelmektedir (Çukurçayır,2012:220). Türkiye’de gerek sivil toplum örgütleri gerekse meslek 
odaları ve halkın yönetime katılmak konusuna mesafeli durmaktadırlar. Bunun nedenlerinden 
ilki, yöneticilerin katılıma karşı ılımlı bir tutum sergilememesi, diğeri yönetimi 
etkilemeyeceği düşüncesi, katılıma teşvik edecek bilgi, eğitim ve mekanizma eksikliğidir.  

Demokrasi, katılım gibi kavramların yerleşmesinde yasal olanakların hazırlanması önemlidir. 
Ancak, yeterli değildir. Dolayısıyla belediyelerde demokratik değerlerin yerleşmesi için 
halkın katılımcı bir yerel yönetim için eğitilmesinin yanı sıra, yerel yöneticilerin de eğitim ve 
bilinç düzeyinin arttırılması gereklidir. Türkiye’de yerel demokrasi ve katılım daha çok seçim 
dönemlerinde vurgulanmaktadır (Çukurçayır,2012:221).  

2.2.TEKİLCİ KÜLTÜRDE GÜÇ MESAFESİNİN YÜKSEK OLMASININ SİYASAL 
KATILIMA ETKİSİ  

Osmanlı’da demokratikleşme birçok yazara göre, Tanzimat’la başlamıştır. Böylece halk 
siyasal yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Siyasal katılmanın önemli bir koşulu olan “birey” 
hem toplumsal hem de edebiyat alanında bir değer olarak bu dönemde ortaya çıkmaya 
başlamıştır (Çukurçayır,2012:48). Böylece birey cemaatin dışında tek başına özerk bir değer 
olarak önem kazanmaya başlamıştır. Siyasal katılma ve yönetime yönelik beklentilerin 
gerçekleşmesi bakımından olumlu bir süreç olmaya başlamıştır. Ancak bu süreçler 
demokratik zemin kurma ve bu zemini yerleştirme konusunda yeterli olamamıştır 
(Turan,2007:440). Dolayısıyla tanzimat dönemi ve sonrası, batılı anlamda demokratik gelişme 
dinamikleri bulunmadığından, batılı anlamda demokrasi gelişememiş bodur kalmıştır 
(Turan,2007:441-443). 

Türkiye’de hegemonya birey düzeyinde değil de, grup düzeyinde işlemektedir. Birey 
topluluktan, topluluk devletten ayrışabilmiş değildir (Kazancıgil,2007:62; 
Çaha,1999:49;Önderman,2007:133-136). Oysa bireyin özneleşmesi, hem devletten hem de 
topluluktan bağımsızlaşmasını gerektirmektedir. Türkiye’de birey-toplum-devlet arasındaki 
ayrışmamışlık, iktidarı bireysel rızaya dayalı meşruiyet, dolayısıyla siyasal öznelik kavramına 
dayanarak incelemeyi zorlaştırmaktadır (Kazancıgil,2007:64-66; Çaha,1999:50-
53;Önderman,2007:133-136). Ayrıca kolektivist toplumlarda devlet, kendini toplumun 
dışında ve üstünde görme eğilimindedir. Bu anlayış, devleti, isteklerini yerine getirmesini 
sağlamaya yönelik sert önlemler almaya sevk etmektedir. Toplumsal kültürler düzeyinde, 
bireycilik evrenselcilikle, kolektivizm tekilcilikle koşut gösterilmektedir 
(Önderman,2007:118-123; Çukurçayır,2012:53-66).  
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Türkiye’de tekilci kültürün bir uzantısı olarak iktidar-halk ilişkilerindeki yüksek güç mesafesi 
demokrasinin yerleşebilmesinde ve uygulanışında önemli bir unsurdur. Yüksek güç 
mesafesinin otoritenin, bireylerin erişim alanlarının dışında konumlandırılmasından ötürü, 
iktidarın kendini bireysel öznelik dolayımıyla üretmesini engelleyen, hiyerarşik ilişkilerde 
tarafların birbirlerini tamamlayan karşılıklı beklentilere sahip olmasını destekleyen ve böylece 
iktidarın kendini kişiler arası ilişkiler yoluyla üretmesine hizmet eden bir kültürel etmen 
olarak görülebilir (Önderman,2007:125-138). 

Türk toplumu gibi, güç mesafesinin yüksek olduğu toplumlarda, içsel kurallara duyulan 
ihtiyacın yerini, üstlerin kendi takdirlerine dayanmaktadır. Böylece yüksek güç mesafesi, 
yöneticiler ve halk arasında “diyalog eksikliğine” yol açmakta ve “kararların yöneticiler 
tarafından verilmesiyle” sonuçlanmaktadır (Kalaycıoğlu,2007:8-11;Önderman,2007:143-
148).  

 

 

SONUÇ 

İsveç’in örnek alınan korporatist yapısı İsveç’in kendine has demokrasisinin önemli bir 
unsuruydu. 1980 sonrasında korporatist yapısı değişmeye başlamıştır. İsveçli birçok yazar 
bunu ekonomideki dönüşüme bağlamıştır. Bir bütün olarak kalkınma anlayışına dayanan 
sosyal refah devleti demokratik konsensusa ve ortak pazarlığa ihtiyaç duyduğundan, İsveç’te 
kurulan güçlü sosyal devlet, toplumla devlet arasında güçlü konsensüs ve müzakereye 
dayandırılmıştı. 1980 sonrası İsveç korporatizmi –yine benzer ekonomik kaygılarla bu kez 
neo-liberalizme uygun olarak- şekil değiştirmiştir. Değişen İsveç korporatizmi, konsensüsü 
halk yerine tek taraflı olarak sermayeyle yaptığı yönündedir. Neo-liberalizmin İsveç’in 
korporatist kültürüne verdiği en önemli zarar siyasal ve toplumsal uzlaşmayı, konsensüsü 
rencide ederek güvenin azalması ve karar verme süreçlerini politik alanın dışına taşıyarak 
halkı katılım süreçlerinden arındırılması olmuştur.  

Türkiye’de ise hegemonya birey düzeyinde değil de, grup düzeyinde işlemektedir. Dolayısıyla 
birey-toplum-devlet arasındaki ayrışmamışlık, devleti, kendini toplumun dışında ve üstünde 
görme eğilimine yol açmaktadır. Bu anlayış, devleti, içsel kurallara duyulan ihtiyacın yerini, 
üstlerin kendi takdirlerine dayanmaktadır. Bu durum, yöneticiler ve halk arasında kopukluk ve 
kararların yöneticiler tarafından verilmesiyle sonuçlanmaktadır. Türkiye’nin sahip olduğu bu 
kültür, toplumsal kültürler düzeyinde, evrenselciliğe ve kolektivizme karşı farklı bir yerde 
koğuşlanır.  
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EKOLOJİK GÖRÜŞLER VE İDARENİN YENİDEN YAPILANMASI 

 

Hüsamettin İnaç*  Ahmet Özkan** 

 

Öz  

Bu çalışmada idarenin yeniden yapılanmasında, ekolojik görüşlerin nasıl bir öneme haiz olduğu ele alınmaya 
çalışılmıştır. Bu amaçla ekoloji, kentsel ekoloji, toplumsal ekoloji, çevre etiği gibi kavramlar ayrıntılı olarak 
açıklanarak sivil toplum ve idarenin yapıları ile harmanlanarak ortaya konulmuştur. Keza idarenin yeniden 
yapılanması konusunda kentsel, toplumsal, çevresel vb. faktörler ele alınmadan yapılacak olan yorumların, 
görüşlerin ve düşüncelerin eksik kalacağı muhakkaktır. Bu sebeple çalışmamızın çok yönlü olması ve 
kavramların ayrıntılı olarak ele alınması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ekoloji, idarenin yapılanması, toplum, idare, kentsel ekoloji, toplumsal ekoloji, etik, çevre 
etiği 

 

ECOLOGICAL OPINION AND ADMINISTRATIVE RESTRUCTURING 

 

Abstract 

In this study, the importance of administrative restructuring and how important the opinion of ecology is 
investigated. For this purpose, the concepts of ecology, urban ecology, social ecology, and ethic of environment 
are explained in detail and the structures of civil society and administrative put forwarded with reviewing them. 
It is obvious that the evaluation and opinions on the administrative restructuring without considering the effects 
of urban, society, environment will be incomplete. For this reason, detail study and concept definitions are 
aimed. 

Keywords: Ecology, Administrative restructuring, society, administrative, urban ecology, social ecology, ethic, 
environmental ethic 

 

GİRİŞ 

Özellikle son yıllarda dünyada yaşanan gelişmelerden ötürü ekolojik görüşlerin ön 
plana çıktığını görmekteyiz. Bu kapsamda değişen dünya ve şartlar çerçevesinde devlet 
idarelerinin de değişiklik gösterdiğini, diğer bir ifadeyle gelişimlerin baş göstermesiyle 
ihtiyaçların karşılanması noktasında idareler de kendilerine düşen görevlerini idame 
ettirebilmeleri noktasında yeniden yapılanma sürecine dahil olmuşlardır. Bu sürece dahil olma 
noktasında sivil toplum örgütlerinin, idarenin bizatihi kendisinin, sosyolojik yapıların ekoloji 
kavramı içinde, etik kavramı ile harmanlanması ile ortaya çıkması daha doğrusu tetikleyen 
unsurların gözden kaçmaması gerektiğinin de ele alınmasının büyük önemi olacağı 
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düşünülerek değinilmiştir. Ayrıca konunun daha iyi anlaşılabilmesi ve idarenin yeniden 
yapılanması noktasında neleri dikkate alması gerektiğinin de üzerinde durulmuştur. Nitekim 
bu aşamada kavramların içerikleri ayrıntılı bir şekilde sorgulanarak ve irdelenerek çeşitli 
düşünürlerin fikrinde de yararlanılması bu sebeptendir. 

Bu çerçevede kapitalizmin, sömürünün ve makineleşmenin birtakım insanlara sadece 
maddi getiri getirmesi diğer insanların ve canlıların ise bu durumdan zarar gördüğünü 
görmekteyiz. Tıpkı doğanın, ekolojik çevrenin -insanların, hayvanların, bitkilerin- zarar 
gördüğü gibi. İlerleyen sayfalarda bu durumu da Schumacher’in “Küçük Güzeldir” eserinde 
ele aldığı ve bu durumu ayrıntılı olarak incelediğini göreceğiz. 

Ekolojik bir anayasanın mevcudiyetinin sağlanması için çeşitli sivil toplum örgütleri 
konferanslar düzenlemekte ve belirli bir uğraş göstermektedir. Bu tip çabaların her ne kadar 
etkisiz olduğu söylense de sivil toplum örgütlerinin bir şekilde konuya dahil olmaları daha 
doğrusu sırf bu amaçla kurulmaları ve seslerini duyurabilmek için çeşitli efor sarf etmeleri 
demokrasi adına güzel bir gelişmedir. En azından toplumun belirli bir kesimini rahatlatıcı 
özelliği olması sebebiyle de önemlidir. 

 

1.EKOLOJİ KAVRAMI 

Öncelikle ekoloji kavramının kökenlerini inceleyecek olursak; Yunanca’ da ev 
(barınak) anlamına gelen ‘oikos’ sözcüğünden türetildiği için bazılarınca konut ya da ev 
bilimi olarak da tanımlanmıştır. Oysa dar anlamda ekoloji, insanın içinde varlık kazandığı ve 
bir parçasını oluşturduğu doğal ortamla ilişkisini ifade etmektedir. Günümüzde ise ekoloji, 
canlıların çevreleri ile ilişkilerini uyum içinde sürdürmelerini inceleyen bir bilim dalı olarak 
değerlendirilmektedir (TOBB, 1996: 39). Ayrıca bu tanıma Türk Dil Kurumu’nun da nasıl 
açıkladığını ortaya koyarak ele almamız daha sağlıklı olacaktır. Canlıların hem kendi 
aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalı, 
çevre bilimi, organizmaların çevre ile ilişkilerini ve davranışlarını konu edinen bilim dalı 
olarak açıkladığını görmekteyiz(TDK Sözlüğü). 

İdarenin yapılanması noktasında ekoloji kavramının yerini ve mahiyetini anlamamız 
için bu kavramların yukarıdaki anlamlarını göz önünde bulundurarak idarenin yeniden 
yapılanmasında ekoloji kavramını ne ölçüde ve ne şekilde kullanabileceğimizi anlamamız ve 
yol gösterici olacak olması hasbiyle önem arz etmektedir. 

 

1.1.İdarenin Yapılanmasında Ekoloji 

Devletin hantal ve antidemokratik örgütlenmesi ekolojik sorunlara yol açmıştır. 
Demokratikleşme süreci öncesinde Batı’nın sanayi devleti başat rol oynarken, Doğu 
Bloku’nun kapsayıcı devleti altında, günümüzün en kirli ülkeleri yaratılmıştır. Aynı şekilde 
Türkiye’ de de benzeri bir dönüşüm yaşanırken ilave olarak kamu kurum ve kuruluşlarının 
pek çoğu kirletici faaliyetlerine devam etmektedir(Görmez, 2003: 37). 
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“Aydınlanmanın devleti toplumla özdeşleştirmesi, Hegel’in devleti toplumunun etik 
düşüncesini gerçekleşmesi olarak ele alması, Spencer’ın ‘biyolojik bir organizma’ şeklinde 
özetlenecek devlet anlayışı… kolaylıkla korporatif bir devlet görüşü oluşturabilir. Ekolojik bir 
dünya görüşü için devletin yeniden yapılanması, dönüştürülmesi gerekir. Bu noktada esnek, 
kurumları ve bireyleri ön plana çıkaran devletin ekolojik bir dünyaya engel olmadığını 
söylememiz gerekir. Doğrudan demokrasinin uygulanabildiği alanlarda uygulanması ekolojik 
duyarlılığı artırabilir ve bu duyarlılığın benimsenmesine yol açabilir. Aksi halde kapitalist 
sanayi üretim biçimi ile özdeşleşen devletin kapsayıcılığı, ekonomik hayata olduğu kadar tüm 
topluma sirayet edecektir(Boockhin, 1994: 228-238). 

Oysa bugünün endüstriyel uygarlığı büyük yapılar üzerine kurulmuştur. Mumford’ın 
piramitleri ve gökdelenleri örnek vererek anlattığı ve militarizmi, iktidarı ve yıkıcılığı 
simgeleyen pentagon metaforunu oluşturan kavramlar büyük ve merkezi idari yapıları 
anlamak için de kullanılabilir: iktidar, prestij, mülkiyet, üretkenlik ve kâr. Bu merkezi yapılar, 
teknolojinin yardımıyla endüstriyel sistemin sarsılmaz bileşenleri hale gelmiştir. Bugün 
yeniden doğrudan demokrasiyi, katılımcılığı ve yerinden yönetimi tartışmaya başlarken, 
aslında endüstriyel sistemin dayattığı büyük ve merkezi yapıların, belki yine teknolojik 
dönüşümlerin de yardımıyla çözülebileceği bir düzeni, daha yerel, daha ekolojik, doğaya ve 
insani ölçeğe daha yakın, küçük ve erişilebilir yapıların mümkün olduğu bir düzeni yeniden 
kurma çabası içine girilmesi muhakkak isabetli olacaktır(Şahin, 2006: 58-63). 

Nitekim ekolojik toplum tasarımında, insanları gereksiz iş yükünden kurtaracak bilgi 
ve teknoloji üretmeyi önem verilmesi de organik toplumların iş ve teknoloji anlayışı ile 
yakından ilgilidir. Özellikle tarım devriminin hemen sonrasında artık ürünün sağladığı boş 
zamanla ve öteki olanaklarla, topluluğun yaşamına, geçim etkinlikleri dışında başka 
etkinlikler de girmiştir. Bu etkinlikler, sohbetler, eğlenceler, törenler ve sanatsal faaliyetlerdir. 
Bunlar toplumda yaşayan insanların düşlerini, duygularını ve düşünce dünyalarını 
zenginleştirmiştir. İnsanlar, doğayla ve hayvanlarla ilişkileri üzerine, kendi yaşamları üzerine 
ve yaşam sonrası üzerine düşünmeye başlamışlardır(Şenel, 1991: 98). Günümüzün yoğun, 
hiyerarşik ve yorucu iş temposunda, bireylerin düş ve düşüncelerinin, "geçim derdi" ya da 
"zengin yaşam" dışındaki sorunlara kapalı olduğu söylenebilir. Bu sebeple, mevcut bilgi ve 
teknoloji gelişiminin, "yaratıcı düşünce ve boş zaman" üretimi sağlamak şöyle dursun, bunları 
körelttiği ileri sürülmektedir. Bundan dolayı, yeni bir uygulama olarak değil, ancak, bir 
anlayış olarak ilkel toplumlardaki "boş zaman" kavramının canlandırılması öngörülür(Aygün 
ve Mutlu 2006:3). 

Egemen sistemin hiyerarşik ve tahakküm üretici oluşunda, kişisel ve sınıfsal 
farklılaşmalar yaratılması önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda, ekolojik toplumda sınıfsal 
farklılıkların reddine dayalı eşitlikçi toplum anlayışı da organik toplumdaki eşitlikçi 
anlayışları anımsatır. Organik toplumlardaki eşitlikçi, işbölümü ve dayanışmaya dayalı 
toplum yapısının, "veri bir yapı" olarak değil, ancak anlayış olarak esin kaynağı oluşturduğu 
unutulmamalıdır(Aygün ve Mutlu, 2006: 23).  

 

Ulusal düzeyde ortaya çıkan yapılanmalar, ortaya çıkan sorunların yapıları itibariyle 
uluslararası platformlarda anlam ifade ettiği noktalarda, uluslararası idarelerin işbirliği 
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içerisine girdiğini görmekteyiz. Yapılan bu işbirliklerin ekolojik anlamda ve idarelerin bu 
konuya eğilimleri noktasında büyük öneme haizdir. Yakın bir zaman diliminde konuya 
eğilinmesi ayrıca durulması gereken bir noktadır. “Çevre sorunlarının ulusal ve uluslararası 
bağlamda dünya kamuoyunun öncelikli gündemini oluşturması, ancak son otuz yıllık süreçte 
söz konusu olabilmiştir. Bu sürecin en önemli özelliklerinden birisi, çevre sorunlarının doğal 
yaşam ve kaynaklar ile insanoğlunun sosyal ve fiziksel çevresi arasındaki karmaşık 
etkileşiminin bir sonucu olarak ortaya çıktığının farkına varılmasıdır. Sanayi faaliyetlerinin 
artması ve buna paralel olarak tüketim düzeyinin sürekli artması, ülkelerin sürekli büyüme 
hedefi içinde çevreyi umursamadan kirletmelerine yol açmıştır(Yalçın, 2009: 288-309) 

Neticede ekolojik görüşlerin güç kazanmasıyla birlikte idarede değişim yaşanmış, bu 
değişim de kendini yeniden yapılanma süreci olarak göstermiştir, çünkü idarede yaşanan 
değişimin tetikleyici unsurlarından biri olan ekolojik görüşlerin önemi idarenin yeniden 
yapılanması düşüncesiyle örtüşmüştür. Örtüşmekle kalmamış kendini farklı noktalarda da az 
da olsa göstermeye başlamıştır. Zira değişen bu şartlar karşısında hamlesiz kalmayan idareler, 
yasama organları küçük de olsa adımlar atarak göstermelik de olsa faaliyetler ve uygulamalar 
devreye sokmuşlardır. Yeterli olmamakla beraber bu adımların geliştirilmesi ve hayatımıza 
daha etkin bir şekilde rol almalarının sağlanması gerekmektedir.   

 

1.2.Toplum,  İdare ve Ekoloji İlişkisi 

Ekoloji ve idareyi aynı potada ele aldığımız vakit toplum kavramını da bu çerçevede 
değerlendirmek ve görüş ortaya koymak isabetli olacaktır.  Ekoloji ve toplum kavramının 
kökenlerini incelediğimizde; toplumsal tahakkümle ortaya çıkan hiyerarşiler, sınıflar, 
mülkiyet biçimleri ve devletçi kurumlar kavramsal olarak insanlığın doğayla ilişkisine 
taşınmaktadır. Doğa da giderek tıpkı latifundialardaki köleler gibi acımasızca sömürülecek bir 
kaynak bir nesne, bir hammadde olarak görülmeye başlanmıştır. Günümüz dünyasında artık 
doğal çevreyi korumak ve güçlendirmek için birtakım teorilerden ya da tekniklerden dem 
vurmak yetmez; insanlığın yaşama bakışını ve doğayı kabile toplumlarından beri çarpıtan özel 
mülkiyet engellerini tanımayan bir insan kolektifliği gibi, komünal olarak yeryüzüyle 
ilgilenmeliyiz(Boockhin, 1996:45-47). 

Kentlerimiz topluluklara ya da eko topluluklara ayrılmalı, içinde yaşadıkları eko 
sistemlerin kapasitesine uygun incelik ve ustalıkla tasarlanmalıdır. Teknolojilerimiz ve 
idarelerimiz de eko sistemlere uygun olarak yürütülmeli, geliştirilmeli ve hiç kirlenme 
yaratmayacak toplumsal düzeni ve idarenin işleyişini bozmayacak şekilde yerel enerji 
kaynakları ve maddelerinden yararlanmak üzere incelik ve ustalıkla düzenlenmelidir. Bu 
çerçevede yeni bir ihtiyaç anlayışı geliştirmeliyiz; bu inşa edeceğimiz ihtiyaç anlayışı 
medyanın ya da kamuoyunun dikte ettiği anlayış sisteminden ziyade sağlıklı bir yaşamı 
destekleyen ve bireysel isteklerimizin ifadesi olan ihtiyaçlara dair bir anlayış olmalıdır. 

Bunlara ek olarak toplumsal ekoloji kavramını da akılcı ekolojik toplum çerçevesinde 
ele almalıyız. Öncelikle bu kavramı açıklayacak olursak; toplumsal ekolojinin, Amerikalı 
anarşist bilim adamı Murray Bookchin tarafından geliştirilmiş ve işlenmiş bir düşünce akımı 
olduğunu görmekteyiz. Bookchin, 1960’lı yıllardan itibaren günümüzdeki toplumsal yapıyı 
radikal ekolojik bir perspektifle eleştirerek,   ekolojik bunalımın toplumsal ve siyasal 
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kökenleri üzerinde bir çok araştırma ve inceleme yapmıştır. Bookchin’e göre salt doğal 
kaynakları korumayı öne çıkarıp konunun diğer boyutlarını göz ardı eden ekolojist akımlar 
hümanist değildir ve çevreyi tahrip etmektedir. Ona göre, bu tür ekolojist akımların ekolojik 
krize çözüm getireceğini ve toplumsal değişime önderlik edebileceğini düşünmek boşuna bir 
beklentidir(Ünal, 2010: 115). 

Bookchin’in anarşist gelenek içinde sol-liberter çizgide olması toplumsal ekolojinin 
anarşist unsurlar içermesine yol açmıştır. Bookchin, anarşist olan Kroopotkin’den etkilendiği 
için toplumsal ekoloji üzerinde anarko-komünizmin etkileri açıkça görülmektedir. 
Bookchin’in amacı, ekolojik sorunların toplumsal kaynaklarına ilişkin tutarlı bir görüş 
geliştirmek, böylece toplumu akılcı bir çizgide tutarak yeniden yapılandıracak eko-anarşist bir 
proje sunmaktır(Önder, 2003: 186-187). 

İnsanın doğa üzerindeki baskısının giderek artması ve bunun sonucunda ekolojik 
dengenin bozulmaya başlaması, önemli bir sorun olarak kendisini fazlasıyla hissettirmeye 
başlamıştır. Hızlı nüfus artışı, kentleşmedeki yoğunluk, teknolojinin getirdiği yıkıcı sonuçlar, 
ekolojik sorunları, çağdaş toplumların gündeminin ön sıralarına taşımıştır. Özellikle sanayi 
toplumuyla birlikte, insanın doğaya hakim olmaya başlaması çevre sorunlarını gündeme 
taşımıştır. Başta sanayileşmiş ülkelerde görülen çevre sorunları zamanla tüm dünyaya 
yayılmış, hatta günümüzde tüm evreni tehdit eder hale bürünmüştür. Ekoloji sorunlarının 
yoğun bir şekilde artması, bu alanda acil önlemler üretilmesini zorunlu hale getirmiştir. 
Çevreyi koruma ve sağlıklı ortamlarda yaşamanın gerekliliğine dair fikirler, uluslararası 
düzeyde tartışılmaya başlanmış ve çözümler üretilmeye çalışılmıştır(Ünal, 2010: 117). 

İnsanlığın başlangıcından itibaren çevre sorunlarına duyarlılık tespit edilmekle beraber 
20. yüzyılın başlarında çevre sorunları ekseninde Batı toplumlarında gelinen nokta toptan 
tartışma konusu olmuş, özellikle yapılan eleştiriler, insanlığı doğrudan etkileyen akımların 
hatalarına karşı geliştirilmiştir. Bu doğrultuda aydınlanma düşüncesine yapılan eleştiriler 
artmış ve bütüncül ekolojik yaklaşımlar geliştirilmeye başlanmıştır. Zamanla ekolojik 
sorunların doğmasına neden olan her türlü düşünce ve eylem eleştirilmiş ve bu alanda 
düşünceleri eyleme dönüştüren gruplar oluşturulmuştur(Özer, 2001:36-37). 

Felsefi düzeyde akılcı-ekolojik toplumun oluşturulması sürecine yol açan temel faktör, 
aydınlanma dönemine yapılan eleştirilerin yaygınlaşmasıdır. Ancak bu süreçte eski 
tahakkümcü anlayışın devlet ve toplumda etkisini sürdürmesi birçok alanda yeni sorunların 
doğmasına yol açmıştır. İnsanlığın kendini sorgulamasını getiren bu süreç, toplumsal 
eylemlerin doğmasına ve ideolojik fikri zemini hazırlanan ekoloji düşüncesinin gündeme 
gelmesine imkan tanımıştır. Fikri altyapının zamanla eylemlerle desteklenmesi, akılcı-
ekolojik bir toplumun oluşumunun önünü açmıştır(Ünal, 2010: 117). 

Ekolojik düşünce içinde değişik eğilimleri olan pek çok akım ya da hareket görmek 
olanaklıdır. Bundan dolayı ekolojik düşüncenin herkesçe kabul edilen, ortak bir düşüncesi 
olduğu söylemek zordur. Buna karşılık söz konusu akım ve hareketler için ortak olabilecek 
bazı temel görüşlerden söz edilebilir (Aygün ve Mutlu, 2006: 18). 
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Ekolojik toplum tasarımıyla ilgili ortak görüşlerin başında, "egemen sistemin,   
ekonomik, toplumsal ve siyasal yaşam biçimiyle ekolojik sorunlara sebep olduğu" varsayımı 
gelir. Egemen sistem bu şekilde işlediği süreç ekolojik bir toplum kurulamayacaktır (Görmez, 
2003: 100). Çünkü bu ilişkiler, doğal olarak doğanın sömürüsünü ortaya çıkarmaktadır. 

Ortak görüşlerden bir diğeri örgütlenme ve yönetim biçimiyle ilgilidir. Ekolojik 
toplum tasarımı ademi merkezi bir örgütlenmeye dayanır. Böyle bir örgütlenmeyle 
amaçlanan, siyasal gücün yerelleştirilmesi, iktidar unsurlarının parçalara ayrılması, 
dolayısıyla merkeziyetçiliğin kırılmasıdır. Ademi merkezi yapılar, özgürlükçü kurumları 
yaratmak için de yaşamsal niteliklidir. İnsanlar arasındaki hiyerarşi ve tahakkümün, aynı 
zamanda ekolojik sorunların temel kaynağını oluşturduğundan hareketle, özgürlüğü ve 
özgürlükçü kurumlara büyük önem verilir. Bunun için de temsili, anonim ve mekanik ilişkiler 
çerçevesinde değil, doğrudan, yüz yüze ilişkiler çerçevesinde yapılanmış bir toplum tasarlanır. 
Katılıma,  ilgiye ve etkinliğe dayanan bir yurttaşlık duygusu canlandırılmak istenir. 
Dolayısıyla cinsel, etnik ve hiyerarşik önyargılardan kurtulmuş bir doğrudan demokrasi 
yaratmak amaçlanır. Doğrudan demokrasi ve etkin yurttaş sayesinde, tüm olgun bireylerin, 
toplumsal meseleleri, tıpkı, kendi özel meselelerini yönetmeleri gibi doğrudan yönetmeleri 
sağlanarak, özgürlükçü kurumların oluşturulabileceği öngörülür (Boockhin, 1994: 478-479). 

Toplumsal ekolojiye göre ‘yerellik’ kavramı da oldukça önemlidir. Toplumsal 
ekolojiye göre yerellik, kent yaşamının tüm kurumları için uygulanmalıdır. Kentteki dev 
müzeler ve tiyatro merkezleri gibi kültürel yapıların yerine her mahallede kurulacak küçük 
müzeler ve tiyatrolar almalıdır. Üniversiteler öğretim ve araştırma merkezleri olarak 
hizmetlerine devam etmelidir. Büyük hastaneler yerine küçük klinikler ve sağlık ocakları 
geliştirilerek sağlık toplumsallaştırılmalıdır. Bu kurumların kontrolleri özel mülkiyetten 
kurtarılmalı, bulundukları yerleşimdeki topluluğun kontrolüne verilmelidir. Böylelikle, 
toplumsal politik yaşamın diriltilmesi için gerekli olan kurumsal düzenlemeler ile psişik ve 
toplumsal yaşamın iç içe işlenmesinin ve geliştirilmesinin yolu açılacaktır(İdem, 2002: 15-
16). 

Toplumsal ekoloji, bir yandan bir yerleşimin coğrafi olarak insani ölçekte olmasını, 
politik kararların bu yerleşimin halk meclisinde doğrudan demokrasi yoluyla oluşturulması 
gerektiğini savunurken, diğer yandan da eğer bir yerleşim, kendini komşusu olan 
yerleşimlerin, bölgelerin, büyük coğrafi alanların ve giderek tüm insanlığın bütünleyici bir 
parçası olarak görmediği, dünyasını sadece bu ölçeğin içine sıkıştırdığı zaman izole, kendi 
içine dönük ve dar görüşlü bir toplum oluşturma tehlikesine de hassasiyetle vurgu 
yapmaktadır(Ata, 2002:22). Konfedere sistemin gelişiminin en üst noktasına ulaşıp toplumsal 
bir örgütlenme haline gelebilmesi için ekonominin konfedere hale getirilmesi, yani 
yerleşimlerdeki çiftliklerin, fabrikaların ve diğer gerekli girişimlerin yerel yönetimlerin eline 
verilmesi gerekmektedir.  

Toplumsal ekolojiye göre, ekonominin yerelleştirilmesi, “mülkiyetin” (fabrikaların, 
atölyelerin, toprakların, çiftliklerin vb.) yerel yönetimlerin elinde olmasını ve ekonominin 
halk meclisindeki tüm yurttaşlar tarafından yönetilmesini önermektedir. Yurttaşlar, 
topluluğun ekonomik kaynaklarının kolektif “sahipleri” olacaklardır. Toprak ve yatırımlar 
artan bir şekilde topluluğun gözetimine, halk meclislerindeki yurttaşların ve bu meclislerin 
konfederal meclislerdeki temsilcilerinin gözetimi altına girecektir. İşlerin nasıl planlanması 
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gerektiği, hangi teknolojilerin kullanılması gerektiği veya hangi malların dağıtımının 
yapılması gerektiği ise ancak pratikte çözülecek sorulardır. Ama rasyonel ve ekolojik 
standartlar tarafından yönlendirilen ihtiyaçları karşılayacak olan malların kaliteli ve 
kapitalizme alternatif oluşturabilecek seviyede olması gerekmektedir(Bookchin, 1994:203).  

Toplumsal ekoloji, konfederal özgürlükçü yerel yönetimlerin bölgesel ihtiyaçlarını 
karşılamak için insani ölçekte düzenlenmiş çok yönlü endüstriyel projelerini, organik tarım 
şekillerinin kullanımını, güneş, rüzgar, metan gibi diğer enerji kaynaklarını ve eko-
teknolojilerinin kullanımını amaçlamaktadır. Halkın sorunlarına yönelip, beceriyle sorunlarını 
çözmek ve her bireyin her yönüyle kendisini geliştirmesi için boş zamanı 
amaçlamaktadır(Ünal, 2010: 120). 

Charles Elton’un dediği gibi “Dünyanın geleceği yönlendirilmek zorundadır, ama bu 
yönlendirme bir satranç oyununa benzemez …daha çok bir yelkenlinin idaresi gibidir.” 
görüşüne de bakacak olursak idarenin öneminin ne kadar büyük olduğunu görmüş oluruz. 
Doğal dünyanın zenginliğini ve potansiyellerini ortaya serip gerçekleştirebilmesi için, belli bir 
oranda kendiliğinden bir gelişmenin dümen suyuna girmesine izin verilmelidir; elbette, 
doğanın özbilinçli ve özektin kıldığı insan bilincinin ve yönetiminin bilgisi ışığında mümkün 
olacaktır. İnsan meziyetlerinin kendisini idarede yapılanma sürecinde göstereceği 
aşikârdır(Boockhin, 1996: 63). 

İdarenin, yeniden yapılanma sürecinde bazı değerlere yeteri kadar eğilmemesi 
kentlerin kanser hücresi gibi toprakta yayılırken, karmaşık materyaller basit materyallere 
dönüşürken, çeşitlilik cam, tuğla, briket, metaller ve makinelerden oluşmuş sentetik bir 
çevrenin midesinde erirken toprağımızın sağlığı, okyanuslarımızın ve atmosferimizin 
bütünselliği ve varlığımızın fizyolojik devamlılığı için bağlı olduğumuz karmaşık besin 
zinciri giderek daha da basitleşecektir(Boockhin, 1996: 71). Günümüzde de bu durum yavaş 
yavaş kendini göstermeye başlamış, her alandaki basitleşme özellikle de besin ağındaki 
basitleşme dünyadaki kanser vakalarını artırmıştır. 

 

1.3.Kentsel Ekolojik Kuram 

Kentsel ekolojik kuramı açıklamamız idarenin yeniden yapılanması noktasında 
ekolojik görüşlerin mahiyetini anlamamız adına önemli bir yere sahip olduğu kanaatindeyiz. 
Nihayetinde kentsel ekolojik kuramın doğuşu, düşünürleri, altyapısı ve ne gibi önem arz 
ettiğini anlamamız konuya hakimiyet noktasında önem arz edecektir. 

Kentlerin sosyo-ekonomik yapısı ve mekânsal gelişiminin çeşitli kuramlar 
doğrultusunda ele alındığı da görülmektedir. Bu kuramlardan ilki modern sanayi kentinde, 
kentsel büyüme ve mekansal ayrımlaşma sorununu açıklamayı amaçlayan kentsel ekolojik 
kuramdır. Söz konusu kuramın geliştiği toplumsal çerçeve, etkilendiği kuramlar ve kurama 
yöneltilen eleştiriler, bu başlığın altını dolduracaktır(Aslanoğlu, 2000: 25). 

Kentsel ekoloji sistemli olarak kenti inceleyen ilk kuramdır. Hawley, bu kuram içinde 
insanların çevreye uyum noktaları araştırılmakta olduğunu ve sorgulandığını ifade etmektedir. 
Başka bir söylemle kentsel ekolojinin bireylerin ve kurumların fiziksel dağılım, yerleşim ve 
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örgütlenme biçimlerini analiz etmekte olduğunu ifade etmektedir. Kentsel ekolojinin temel 
varsayımı nüfus topluluğunun örgütlenme sağlayarak çevresel uyumu kolaylaştıracağı 
şeklindedir. Nüfuslanma örgütü içinde yer alan bireyler birbirleriyle ortak yaşam ilişkisi ile 
var olmaktadırlar. Kentsel ekoloji kuramın ketleşme yazını içindeki önemi kentsel mekanı 
tanımlama çabalarından kaynaklanmaktadır. Daha sonra çeşitli kuramlar içinde ele alınan 
kentsel mekan tanımlamaları ilk kez ekolojik kuram içinde geliştirilmiştir. 

Ekolojik kuramı geliştiren ilk kent sosyologları R. Park, Mc Kenzie ve E. Burgess 
kavramsal çerçevelerini oluştururken çeşitli kuram ve düşüncelerden etkilenmişlerdir. R. Park 
kentsel ekoloji kavramını geliştirirken, Comte, Spencer, W.I. Thomas, Darwin, Durkheim gibi 
birçok düşünürden etkilenmiştir ki etkilenmesi de anormal karşılanmamalıdır. Özellikle 
Durkheim’dan yöntemini almışlar, Darwin’den ise kuramsal çatıyı oluşturmuşlardır. Ayrıca 
Park kentin doğal ve değişmeyen güçlerin etkisiyle oluştuğunu vurgulamakta ve kentleri insan 
doğasının bir ürünü olarak algılamaktadır. 

Park’ın kentsel ekolojiyi oluştururken ekolojik kuramın nasıl bir toplumsal çerçevede 
geliştiği sorusunu da yanıtlamaktadır. Buna göre ekolojik görüş içinde kentsel analiz 
yapılırken rekabetçi bir ekonomik yapının hakimiyeti görülmektedir. 

Daha önce de belirttiğimiz hususlara baktığımızda Park’ın kuramsal çatısının 
oluşumunda Darwin etkili biyolojik anolojiler önemli bir yer tutmaktadır(Yörükan, 1970: 57). 
Darwin’in yaklaşımında etkili olan, yaşama adı verilen bir süreç içinde bütün organizmaların 
kurduğu karşılıklı bağımlılık ilişkisidir. Çeşitli bitki ve hayvan türlerinin karşılıklı olarak 
birbirine bağlı olduğu yaşama ağında aynı yerde yaşamak zorunda kalan canlı varlıklar 
birbirleriyle mücadele ve yarışmaya girişirler. Bunun sonucunda hâkimiyet ilişkisine göre yer 
seçerler. Park’ın katkısı aynı sürecin insan topluluklarında da yer aldığını belirtmesidir. 

Ayrıca gene Park’ın geliştirdiği kentsel ekolojinin araştırma birimi tanımlı coğrafi ve 
kültürel yaşama yeri içinde bulunan insanların oluşturduğu yerleşme gruplarıdır. Park’a göre 
kentteki mekânsal ilişkileri açıklayan kavram hakimiyet kavramıdır. Darwin’den alıntı yapan 
Park; her yaşam grubu içinde bir ya d daha fazla hakim tür olduğunu belirtmektedir. Örneğin, 
bir bitki topluluğunda bu hâkimiyet genel olarak farklı türlerin ışık için yapmış oldukları 
uğraşın sonucudur. Işık bitkilerin temel gereksinimi olduğu için yerleşme grubu içinde hâkim 
olan bitki en uzun boylu bitkidir. Onun altında kendini daha az ışığa göre ayarlamış olan bitki 
türleri vardır. İnsan yerleşmelerinde de benzer bir şekilde sanayi ve ticaret hâkimdir. Sanayi 
ve ticaretin geliştiği noktalarda yahut merkezlerin büyük ve merkezi konumda olmasından 
ötürü ticaretin ve sanayinin gelişmiş olduğunu görmekteyiz. Kent merkezine yönelik baskı 
yüksek rantlı bir değer yaratmakta bu da kentin diğer bölgelerindeki rantları etkilemektedir. 
Sanayi ve ticaret yerleşmelerinin yer seçimi için verdikleri uğraş uzun dönemde ana kentsel 
gelişme çizgisini çizmektedir. Hakimiyet ilkesi kentin genel ekolojik dokusunu tanımlamakta 
ve kentsel alanların birbiri ile işlevsel ilişkisinin altını çizmektedir. Hakimiyet ilkesi kentin 
genel ekolojik dokusunu tanımlamakta ve kentsel alanların birbiri ile işlevsel ilişkisinin altını 
çizmektedir(Aslanoğlu, 2000: 27). Bu bağlamda ekolojik süreçlerin gelişime bakmakta da 
büyük fayda olacaktır. Ekolojik birimler arasında kentsel gelişme dinamiğini sağlayan temel 
süreçler; yoğunlaşma-merkezileşme- ayrımlaşma-istila ardıllık olarak tanımlanır. 
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Mc Kenzie bunların temel ekolojik süreçler olduğunu ancak bu süreçlerin içinde karşıt 
yönde işleyen ya da ikame edici ara süreçlerin de bulunduğunu belirtmektedir. Söz konusu 
süreçleri açıklayacak olursak; 

Yoğunlaşma: Aynı işleve sahip birimlerin aynı mekanda yoğunlaşma eğilimi olarak 
nitelendirebiliriz. 

Merkezileşme: Kentsel işlevlerin farklılaşması sonucu denetim ve örgütlenmenin 
merkezi eğilimi olarak ifade edebiliriz. 

Ayrımlaşma: Aynı işleve sahip ekolojik birimlerin aynı mekanda toplanması eğilimi 
sonucu olarak birbirinden ayrılmış alanların ortaya çıkma süreci denebilir. 

İstila-Ardıllık: Daha önce belli bir işleve sahip olan ekolojik birim içinde yeni bir 
işlevin gelmesi sonucu eski işlevin başka bir alana kayarak yerini yeni işleve bırakması süreci 
olarak tanımlanabilmektedir(Köksal, 1986: 25) 

Mc Kenzie bu süreçler içinde kentsel alan kullanımını değiştiren istila ve ardıllık 
üzerinde durmuştur. Mc Kenzie istila ve ardıllığı ortaya çıkartan koşulları şu şekilde 
özetlediğini görmekteyiz: kentsel ulaşım akslarında ortaya çıkan değişiklik, kentin belirli 
bölgelerinde fiziksel eskime olması,  kentte önemli ticaret aktiviteleri oluşturularak çekim 
odaklarının yaratılması, yeni bir sanayi türünün ortaya çıkışı, gelir dağılımı vb. gibi iktisadi 
alanda yapılan temel değişiklikler, kentsel mekanda söz konusu süreçlerin görülmesinde etkili 
olmaktadır(Akdiş, 1990: 13-16). 

 

2.SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE EKOLOJİK ANAYASA 

Ekolojik bir toplum yaratmalıyız. Ekolojik bir toplum yaratabilmek için de idarenin 
yapılanmasını, reformasyonunu ekolojik görüşler çerçevesinde yapmalıyız. Bu oluşum içinde 
çeşitli sivil toplum örgütleri öncelikle ülkemiz bünyesinde ekolojik bir anayasa yapılması 
noktasında Almanya menşeli Heinrich Böll Stiftung’un Türkiye temsilciliği olan Yeşil 
Düşünce Derneği 15 Mayıs 2011’de Cezayir Toplantı Salonu, Galatasaray Beyoğlu’nda; 
Anayasalar, Haklar; Ekoloji Hareketleri, Anayasal Hareketler olmak üzere iki oturumdan 
oluşan konferans tertip etmiştir. Bu konferansın sonucunda bir bildiri1 yayınlanmıştır, 
bakacak olursak: 

 Yeni Anayasa insan merkezli (antroposentrik) değil, ekoloji merkezli, bütünleşik 
bir hak anlayışını tercih eden,  Ekolojik bir Anayasa olmalı.  
 Türleri açısından ve içinde var oldukları sistemlerdeki rolleri bakımından özgün 
olan tüm canlı-cansız varlıkların da hakları olduğu yeni Anayasada belirtilmelidir.  
 İnsan dâhil, tabiatın parçası olan her varlığın hakları, canlı/cansız öteki 
varlıkların (ekosistemler, eko-bölgeler, biyo-bölgeler) haklarıyla sınırlıdır; bu 

                                                           
1 15 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da yapılan “Ekolojik Anayasa Konferansı”nda mutabakat sağlanan görüşler 
bildiri haline getirilmiştir. Bkz. www.ekolojikanayasa.org 
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varlıkların hakları arasındaki çelişkiler Doğa’nın bütünlüğü, dengesi ve sağlığı 
temelinde çözülmelidir.  
 Doğanın, yaşamsal döngülerini ve süreçlerini insan tarafından bozulmadan 
devam ettirme ve biyolojik kapasitesini yeniden oluşturma; bütünlüğünü, ilişkide 
olduğu diğer varlıklarla birlikte sürdürme hakkı vardır.  
 Hayvan hakları anayasal güvence altına alınmalı, hayvanlara yönelik suçlar ceza 
yasası kapsamında değerlendirilmeli, türlerin devamlılığı ve yavru canlıların 
anneleri ile serbest ve doğal bir gelişim sağlama hakkı gözetilmelidir. Devlet, 
insan ve tüm canlıların doğayla iç içe özgürce var olma, tecrübe etme, düşünme ve 
hissetme hakkını korumalı ve gözetmelidir.  
 Vatandaşlık, doğaya zarar vermemek ve gelecek kuşaklar adına onun emanetçisi 
olmak anlayışına uygun olarak, ekolojik sorumluluk çerçevesinde 
tanımlanmalıdır.  
 Doğayla etkileşim içinde olan her türlü faaliyet hem bugünkü hem de gelecek 
kuşaklar düşünülerek ve yaşamın devamlılığı anlayışıyla yürütülmelidir.  
 Yeryüzü / Doğa;  insan faaliyetleri nedeniyle, her türlü kirlenmeden, zehirli ve 
radyoaktif atıklardan zarar görmekten; yaşamsal bütünlüğünü, sağlıklı işleyişini 
tehdit edecek şekilde genetik yapısında bozulmalardan korunma hakkına sahiptir.  
 Anayasada insan, çıkarları ve geleceği Doğa’dan ayrı ve bağımsız bir varlıkmış 
gibi tanımlanmamalı; anayasa insanı içinde var olduğu bütünün, tabiatın bir 
parçası olarak görmeli. İnsana saygı, çevreyi metalaştırma hakkını vermez.  
 Savaşlar, canlı cansız doğanın, insanın, sosyal hayatın düşmanıdır; doğal ve 
sosyal tüm sistemlere telafisi mümkün olmayan zararlar veren, insan eliyle 
yaratılmış felaketler olarak görülmeli ve önlenmelidir. Yaşamın korunması adına 
savaşlara karşı çıkmak tüm bireylerin, toplulukların hakkıdır.  
 İnsanlar dahil tüm Doğa, savaş ve barış hâllerinde kimyasal, biyolojik ve nükleer 
silahlarının varlığından, tehdidinden ve tahribatından korunma hakkına sahiptir. 
Savaş veya güvenlik gerekçesiyle ekolojik dengeyi bozacak faaliyetler ve canlı 
veya ekosistem katliamı kabul edilmez.  
 Su, tohum ve diğer doğal varlıkların kaynak olarak değil, Doğa’nın bir parçası 
ve onlara bağlı yaşayan tüm canlılara ait olarak görülmesi, Doğa’nın bir hak 
öznesi olarak tanımlanmasında önemli bir kavramsal açılım olacaktır. Bunlar 
mülkiyete tabi olmamalı, kendileri veya genetik bilgileri hiç bir şekilde 
patentlenememeli ve kamusal kullanımları ekolojik dengeler öncelikli tutularak 
güvence altına alınmalıdır.  
 Özel mülkiyet, hakların korunması gözetilerek, kamu yararı yanı sıra çevrenin 
korunması amacıyla da kısıtlanabilir.  
 Doğal felâketlerin oluşmasına karşı önlemler ve bunlara karşın adaptasyon 
tedbirleri almak da devletin görevleri arasında sayılmalıdır.  
 Bütünleşik ekoloji anlayışı gereği, Doğa emanetçiliği ulusal sınırlarla 
belirlenemez ve yeryüzünün tamamına karşı yükümlülükleri kapsar. Doğa’nın 
hakları çerçevesinde, çevre sorunlarının ve bozulmasının ulusal sınırlarla 
sınırlandırılamayacağı, küresel bir anlayışın zorunlu olduğu kabul edilmelidir.  
 Dilsel ve kültürel çeşitliliğin biyolojik çeşitliliğin algısı ve yaşatılmasındaki rolü 
dikkate alınarak farklı dillerin ve kültürlerin korunması ve kendini gerçekleştirme 
ve geliştirme hakkı anayasal güvence altına alınmalıdır.  
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 Anayasada kültürel, tarihi, arkeolojik ve estetik değerler ile doğal peyzajın 
korunması hüküm altına alınmalıdır.  
 Anayasada, devletin, özel sektörün, her türlü sosyal kurumun, sivil toplum 
örgütlerinin, bilim insanlarının, bireylerin Doğa’nın haklarının korunmasıyla ilgili 
hak ve sorumlulukları net ve açık bir şekilde tanımlanmalıdır.  

Ekolojik Anayasada Kamu Yönetimi ilkeleri: 

 Yeni Anayasa bireylerin ve sivil toplumun çevre konularında bilgi ve belge 
edinme, karar mekanizmalarına katılma ve yargıya erişim haklarını garanti altına 
almalıdır.  
 Yeni Anayasada kamu yönetimi Doğa’yı, biyo-çeşitliliği, insan dışı varlıklarda 
yerel düzeydeki genetik farklılıkları, insanlarda kültürel çeşitliliği, ırkçı 
yaklaşımlara mahal vermeyecek şekilde, korumak ve geliştirmekle yükümlü 
kılınmalıdır.  
 Yeni Anayasada kamu yönetimi, çevrenin ve doğal varlıkların kullanımında, 
yönetiminde ve muhafazasında doğal dengenin gözetilmesinden yükümlü 
olmalıdır.  
 Yeni Anayasada kamu yararı, üstün kamu yararı ilkeleri ekoloji merkezli bir 
bakış açısıyla yeniden tanımlanmalıdır.  
 Doğa’nın kalıcı zararlı etkilere maruz kaldığı durumlarda, kamu yönetimi, 
yenilenmeyi sağlamak için en etkili mekanizmaları oluşturmak ve zararlı çevresel 
sonuçları ortadan kaldırmak veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla 
yükümlü olmalıdır.  
 Ekosisteme kalıcı olarak zarar vermiş olan uygulamaların oluşturduğu doğal ve 
sosyal tahribatın belgelenmesi ve tazmini için tedbirler bir kamu sorumluluğudur.  
 İklim değişikliği, çevre kirliliği ve Doğa’nın korunması ile ilgili tüm uluslararası 
anlaşmalara taraf olunmalı; konulan çekinceler kaldırılmalı ve anlaşma hükümleri 
iç hukuka aktarılmalıdır. Bunlara uygulama ve işlerlik kazandırılabilmesi 
amacıyla gerekli tüm altyapının oluşturulması için çözümler üretmek öncelikli 
politika haline getirilmelidir.  
 Ulusal hukuk ekolojik açıdan uluslararası hukuki tüm düzenlemelerle 
uyumlaştırılmalı; yasal ve düzenleyici diğer önlemler bu anlayışla tekrar gözden 
geçirilmeli ve bu kapsamda açık, tutarlı bir çerçeve oluşturulmalıdır.  
 Sürdürülebilir Kalkınma ilkesinin doğa-korumacıları değil doğayı tahrip eden 
şirket ve yönetimlerin elinde her kapıyı açan sihirli bir anahtar hâline geldiği ve 
uygulamada her zaman “kalkınma” lehine kullanıldığı, bu kavramın hukuksal 
değil, ideolojik bir kavram olduğu dikkate alınmalıdır. Bu nedenle sürdürülebilir 
kalkınma kavramının yeni Anayasada yer almasının önüne geçilmesi gerekir.  
 Çevrenin ve doğal dengelerin korunması için kabul edilmiş olan uluslararası 
hukuki düzenlemeler temel insan haklarının güvence altına alınması bakımından 
önemlidir. Bu uluslararası anlaşmalardan doğan hakları kullanabilmek için 
bireylerin bilgiye erişim hakkına sahip olmaları, çevre konularında karar verme 
süreçlerine katılım prosedürleri hakkında bilgilendirilmeleri gereklidir. Yeni 
Anayasa bireylerin ve sivil toplumun  “yaşam alanlarıyla ilgili her konuda” bilgi 
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ve belge edinme, karar mekanizmalarına katılma ve yargıya erişim haklarını 
garanti altına almalıdır.  
 Bu hakların ve bilgilerin kullanılabilmesi yoluyla vatandaşların, sivil toplum 
örgütlerinin ve özel sektörün çevreyi korumada ve yaşamın sürdürülebilirliği 
temelinde oynayabilecekleri rollerin önemi dikkate alınarak Kamu yönetiminde 
her düzeyde şeffaflık ve hesap verebilirlik Anayasal güvence altına alınmalıdır.  
 Yaşam alanlarıyla ilgili olarak halkın, yerel karar alma mekanizmalarına 
katılımının güçlendirilmesi için Yeni Anayasa ademi merkeziyetçi bir yönetim 
anlayışını düzenlemelidir ve yurttaşların karar alma mekanizmalarına doğrudan ve 
etkin katılımını sağlayacak yöntemler / kurumlar geliştirilmelidir.  
 Yerel yönetimler katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir olmalı, gerekli durumlarda 
seçilmişlerin geri çağrılmasını sağlayacak mekanizmalar, yerel arabuluculuk gibi 
çözümler oluşturulmalıdır.  
 Tabiatın dengesi anlayışının, çevre ve bilincinin gelişmesi için eğitim ve 
öğrenim kamu yönetimi tarafından yaygın olarak desteklenmeli, bu alanda çalışan 
çevre korumacı ve ekolojist girişim ve örgütler teşvik edilmelidir.  
 Doğal, kültürel ve tarihi değerler ile doğrudan ilgili veya dolaylı olarak bu 
değerlerin bekasını etkileyecek olan kamusal kararları denetleyecek bir özerk 
kamu denetçisi mekanizması yeni anayasada yer almalıdır.  
 Toplumun bütün kesimlerinin katılımıyla ekolojik olarak sürdürülebilir, sosyal 
olarak adil bir ekonomik sistem geliştirilmeli; ekonomik öncelikler ve faaliyetlerin 
doğal sistemlerin kendini var etme ve yenileme yetisine zarar vermeden, Doğa’yla 
uyum içinde ve yerel düzeyin olabildiğince teşvik edildiği bir var oluş sağlamak 
üzere değiştirilmesi hedeflenmelidir. Bu bağlamda toplumun ve bireylerin sağlık 
ve refahının sürdürülebilir kalkınma dahil maddi varlığı çoğaltmak ve 
kalkınmanın herhangi bir türüyle değil, toplumsal adalet ve doğayla uyumlu 
sürdürülebilir bir yaşam geleneğinden geçtiği her türlü hukuki içtihatta temel bir 
kabul olarak benimsenmelidir.  
 Yapılan tüm ekonomik faaliyetler Doğa’nın kendini yenileme kapasitesini 
zorlamayacak biçimde yapılmalıdır. Her türlü ekonomik girişimin oluşturabileceği 
zararları önlemeye ve en aza indirmeyi amaçlayan ve insanların ve Doğa’nın olası 
zararlardan korunması için kullanılan ihtiyatlılık ilkesine anayasal bir içerik 
kazandırılmalıdır. Bu bağlamda, kişi ve girişimlere ekolojiye sadece menfi etki 
hâli değil ayni zamanda bunun ihtimali olan faaliyetlere karşı yürütmeyi 
durdurmak için başvurma hakkı verilmelidir.  

Sorunların artmasıyla birlikte çevreci hareketler, düşünsel önceliklerine göre 
farklılaşmakla kalmamış, aynı zamanda sayısal olarak da büyük bir artış göstermiştir. 
1970’lerde yükselişe geçen toplumsal eylemler ve konuya ilişkin araştırmalar çevre 
sorunlarını insanların gündemlerine sokmalarını sağlamıştır(Görmez, 1997: 77). 

İş bölümü ve uzmanlaşmanın zorunlu sonuçlarından birisi kitle üretimi ise, diğeri de 
John Locke’un dediği gibi mülkiyetin koruyucusu olan devletin yeniden örgütlenmesidir. 
Sanayi Devrimi sonrasında devlet öyle bir dönüşüme uğraşır ve merkeziyetçi örgütlenme 
modeli sonuçta o hale gelmiştir ki her şeyi kapsayan, hantal, zaman zaman totaliter bir yapıya 
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dönüşmüştür. İnsan hak ve özgürlüklerinin koruyucusu olma amacıyla örgütlenmiş devletin, 
bu süreçte insan hayatını kapsayıcı ve kuşatıcı bir hale düştüğü de gözden kaçmamaktadır. 

 

3.KÜÇÜK GÜZELDİR 

Yeşil düşüncenin vazgeçilmez ilkelerinden biri olan “küçük güzeldir” Budist 
ekonominin savunucusu E.F. Schumacher’in kavramsallaştırdığı bir anlayıştır. Schumacher, 
ekonomik ve toplumsal ilişkilerde Lewis Mumford’ın tarif ettiği megamakineye karşı doğaya 
ve insana yakın ölçeği savunur. Üretimde, tüketimde ve toplumsal yapıda erişilebilir 
küçüklükteki yapılar aynı zamanda yerel demokrasiyi de mümkün kılar. Schumacher şöyle 
der: “Demokrasinin, özgürlüğün, insan saygınlığının, yaşam düzeyinin, kendini 
gerçekleştirmenin, doyumluluğun anlamı nedir? Mallarla ilgili bir şey midir, yoksa insanlarla 
mı? Doğal ki bir insan sorunudur söz konusu olan. İnsanlar da ancak küçük, kavranabilir 
gruplar içinde kendilerini bulabilirler. Bu bakımdan birçok küçük ölçekli birimle işleyebilen 
belirli bir yapı çerçevesi içinde düşünebilmeliyiz(Schumacher, 1989). 

Bu kitap açgözlülüğün, kanaatten yoksunluğun ve sınırsız büyüme ihtirasının sonu… 
“Bu kadar kazanç bize yeter” denilemiyor kapitalist düzende. Schumacher, modern kapitalist 
sermayedara “bu kadarı bana yeter” dedirtecek bir ahlakın izlerini arıyor, “Küçük Güzeldir” 
kitabında. Kitabın önemi içerik açısından oldukça büyüktür. Yazar insanların 
doyumsuzluğunu ve bu doyumsuzluğun diğer insanlar açısından, diğer canlılar açısından ve 
dünya açısından tehlikeli olduğunu belirtiyor. 

Vicdanlı ve insaflı bir adam olarak karşımıza çıkıyor Schumacher. İnsancıl… Kitabın 
alt başlığı hem fikirlerinin hem de kitabın özeti gibi adeta: “Önceliği İnsana Veren Bir 
Ekonomi Anlayışı” Modern ekonomik ilişkilerin insanı kıvrandıran çarklarının arasına biraz 
merhamet ve diğerkâmlık2 zerk etmenin yollarını arıyor, önerilerde bulunuyor. Schumacher 
yarı dinsel ve mistik bir tatla insanın açgözlülük ve kıskançlık huylarından arınması 
gerektiğini söylüyor. Schumacher, kabuk bağlamış, fakat bugün küresel kriz sebebiyle tekrar 
deşilmiş olan yaralara bundan yaklaşık kırk yıl önce parmak basıyor. İktisada ahlakı sokmak 
istiyor. Ne kadar mümkündür, orası tartışmaya açık bir konudur3. 

Çağımızda sermaye, yeni sermaye üretmek amacıyla üretiliyor. Sorduğunuzda 
alacağınız cevap genelde aksi de olsa, sermaye kullanımındaki başlıca amaç sermayenin 
kendisini büyütmesidir. Aslında, bu çok saçma ve düpedüz ahmakça bir tutum. Bu sistemde, 
geçmiş birikimler yalnızca daha fazla sermaye biriktirmek için kullanıldığı ölçüde sermaye 
kabul ediliyor. Sermayeyi sırf biriktirmiş olmak için biriktirmek, insanlık tarihinde her zaman 
vuku bulmuştur, yeni bir şey değil. Ancak bu biriktirme hırsı hemen her zaman kötü ahlakın 
bir şubesi sayılmış, kerih görülmüş ve kötülenmiştir. Modern kapitalist dünyada ise doğal, 
makul, makbul ve meşru addediliyor. Hatta teşvik ediliyor ve bir devlet düzeni, bir rejim ismi 
olarak sistemleştiriliyor. En büyük fark burada. Birçok dini ve mistik öğreti içinde nehiy 
edilen gayri ahlaki bir tutum, çağımızda kurumsallaşmış bir vaziyettedir. İnsanoğlunu kendi 

                                                           
2 Bkz. TDK, Özgecilik, Her kişinin asıl yükümlülüğünün, kendisini başkalarına, topluma adamak olduğu 
düşüncesine dayanan ve A. Comte ile Spencer'in temelini attıkları ahlak görüşü. 
3 Bkz. http://www.derindusunce.org/2011/10/26/kucuk-guzeldir-ernst-friedrich-schumacher/ 
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kendine esir eden de bu yaklaşımdır. Özgürlük yolunu kapatan servet değil servet 
tutkunluğudur; zevkli şeylerin tadını çıkarmak değil, bunun için kıvranmaktır(Schumacher, 
1989: 43) 

Kurumsallaşmış açgözlülüğün en çarpıcı etkilerinden biri çalışanlar üzerinde 
gösteriyor kendini. Karlılığı arttırmak ve “olmazsa olmaz” büyümeyi sağlamak gayesiyle 
maliyetleri azaltmak için, üretim süreçlerinden insan öğesi çıkartılabildiği ölçüde üretim 
sorununda çözüme yaklaşıldığına inanılıyor. Makinelere yatırım yapmak, çalışması için 
işçilere para ödemekten daha ucuz olduğu sürece makineleşme yolunda ilerlemede hiçbir 
sakınca görülmüyor. Sanayinin ideali, canlı etkeni ve hatta insan etkenini bile eleyerek 
ortadan kaldırmak ve üretim sürecini makinelere devretmektir. Ekonomizmi putlaştırmanın 
kaçınılmaz sonucu insanın önemini yitirmesidir(Schumacher, 1989: 84-88 ) 

Sanayinin/üretimin/ekonominin bütün ilerlemesi insansız bir ekonomiye doğru akıyor. 
İş gücü en düşük düzeyine indirilmeye çalışılıyor, maliyetleri azaltma adına. Makine başında 
kalan son insanlar da asli unsur değil; makineye/üretim süreçlerine eklemlenmiş bir parça 
gibi. Gitgide silikleşiyor insan, hükümsüzleşiyor devasa mekanizmalar karşısında. Bu 
durumda ekolojik görüşlerin idarelerin yeniden yapılanması noktasında ne kadar beyhude 
durduğunu gösteriyor. Keza maddi durumlar, makinelerin insanları ele geçirmeleri, 
açgözlülük ve insanların bitmek tükenmez ihtirası doğayı, canlıları ve geleceğimizi umarsızca 
kirletiyor. İdareciler ve siyasetçiler bile bu ekonominin- canavarlaşmış makinelerin- 
karşısında çaresiz kalmaktadır.  

 

4.YENİDEN YAPILANMADA ETİK VE ÇEVRE ETİĞİ 

4.1 Etik 

Öncelikle etik kavramının kökenlerine bakacak olursak “ahlak felsefesi, felsefenin 
‘ödev’, ‘yükümlülük’, ‘sorumluluk’ ve ‘erdem’ gibi kavramları analiz eden, ‘doğruluk’ veya 
‘yanlışlık’ ile ‘iyi’ veya ‘kötü’yle ilgili ahlaki yargıları ele alan, ‘ahlaki eylem’in doğasını 
soruşturan ve iyi bir yaşamın nasıl olması gerektiğini açıklamaya çalışan dalı” olarak 
tanımlayabiliriz(TDK sözlüğü). 

İşte bu noktada idarenin yeniden yapılanması noktasında göz ardı edemeyeceğimiz bir 
nokta da ekolojik anlamda bir bütünlük arz etmesi hasebiyle etik kavramının da bu potada 
eritilmesi olacaktır. 

 

4.2.Çevre Etiği 

Günümüzde toplumsal yaşamın neredeyse her alanında görünür duruma gelen hızlı 
değişim ve dönüşümlerle simgelenen günümüzde, yeni dönemle birlikte birçok alanda “etik” 
yaklaşımının öne çıktığı bir söylemler alanı oluşmuştur. Bu noktada çevresel sorunlar 
karşısında gündemimize giren ‘çevre etiği’ kavramı da etik yaklaşım bağlamının kurulacağı 
zemin bakımından sorunlu bir alanı işaret etmektedir. Çünkü ekonomik alanda liberal kültürel 
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alanda ise post-modern kavramları ile tanımlanan bir dönüşüm etik bir çerçeveyi hem 
dayatmakta, hem de ona bu kavramla makyaj ihtiyacı yaratmaktadır. Konuya böyle 
baktığımızda çevre etiği kavramının da ekolojik dengede ne kadar önem arz ettiğini 
söylememiz mümkündür(Fırat, 2004: 106). 

Çevre etiği kavramını biraz da zorlamayla Antik Yunan felsefecilerine kadar 
götürmemiz mümkündür. Çevresel hareketin yeni sayılabilir bir akım olduğu düşüncesiyle bu 
yargıya karşı çıkılabilirse de, insanın doğayı göz önüne alarak doğayla uyum içerisinde 
yaşama düşüncesi insanlığın ilk anından itibaren vücut bulmaktadır. Gerekçeleri de üç aşağı 
beş yukarı aynı olmakla birlikte ‘aşırı zenginlikten kaçınma, doğal olana yaklaşma, doğaya 
uymayan bir davranıştan ötürü diğer canlılara zarar verme’ gibi. 

Aristotales, yeryüzündeki etkin olmayan varlıkların bir hiyerarşik bir düzen içinde 
bulduklarını belirtmektedir. Hiyerarşinin en altında cansız varlıklar yer almaktadır ve bunlar 
herhangi bir ruha sahip değildirler. Ruhları var olan canlı varlıklar ise aşağıdan yukarıya 
doğru üç aşamada sıralanır. 

a)Bitkisel varlıklar: Canlılar arasında en alt sırada bulunan bu varlıklarda yalnızca bitkisel ya 
da besinsel ruh bulunur. Bu ruh tüm canlılarda vardır ve doğmayı, büyümeyi, üremeyi, 
büyümeyi, beslenmeyi ve ölmeyi içermektedir. 

b)Hayvansal varlıklar: Devinme gücü ile yüklü olan bu varlıklar, bitkisel ruhtan başka, 
duyusal algıları ve acı, istek, sevgi gibi duyguları içeren hayvansal ruha sahiptirler. 

c)İnsansal varlıklar: Canlılar dünyasının en üst aşamasında yer alan canlılar insanlar, diğer ilk 
iki ruhun yanı sıra bir de yalnızca kendilerine özgü olan akılsal ruha sahiptirler. Akılsal ruh 
insanın tanrısal yanı olmakla birlikte yok olamaz. Oysa ölüm denilen olgu ile birlikte bitkisel 
ruh ve hayvansal ruh yok olup gider. Bu hiyerarşik düzende her varlığın durumu diğer 
varlıklar içinde kendine yer bularak konum sahibi olur, anlam kazanır. Örneğin bir hayvan 
insan için araç, bitki için ise amaçtır. Aristotales’in ahlak anlayışının temelinde iyi-iyilik 
sorunu yatmaktadır. Epikuros da bireysel mutluluğu sağlamayı amaç edinen ahlak öğretisinin 
temelini doğada bulmaktadır. Daha açık söyleyecek olursak haz ile acı duygusu üzerine 
temellendirir. Bütün canlılar doğal eğilimleri gereği acıdan kaçınıp, hazza yönelirler onu elde 
etmeye uğraşırlar(Ağaoğulları, 1994: 307-309, 372). 

Bu bağlamda OECD’nin 1996 yılında alınması gereken hususlar adı altında yönetim 
konusunda, koordinatör kurum ve kamu hizmeti koşulları; rehberlik konusunda, davranış 
kuralları ve mesleki sosyalleşme; denetim konusunda, hukuki çerçeve ve hesap verebilirlik 
yani denetim noktasında siyasi liderlik(idarenin-milletin ortaya koyduğu irade-başı) altında 
analiz edilmiş ve bu yapının oluşturulmasıyla idarenin yeniden yapılanma sürecinin ekolojik 
çerçevede de katkı sağlayacağı belirtilmiştir(Yüksel, 2010: 113-120). 

Günümüzde çevre sorunlarının karmaşıklaşması karşısında, etik boyutta yapılacak 
çalışmalar bağlamında, mahalli idarelerin etkinliği idarelerce çözüm olarak önerilmekte, yerel 
düzeyde çevre etiğine ilişkin sorunların mahalli idarelerce çözümlenmesi gerektiği ifade 
edilmektedir. Ulusal düzeyde veya uluslar arası düzeyde ele alınması gereken sorunların 
giderek arttığı göz önüne alındığında, çevre etiği ile ilgili yaşamsal sorunların ciddiyeti, 
önemi, ivediliği ve çok boyutluluğu ortaya çıkmaktadır(Mahmutoğlu, 2010: 111). 
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SONUÇ 

Sonuç olarak ekolojik görüşler ve idarenin yeniden yapılanması noktasında ortaya 
konulan başta sivil toplum örgütleri olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri 
bireyler tarafından desteklenmelidir. Değişen dünya ve şartlar çerçevesinde yeniden 
yapılanma süreci kaçınılmaz olmuştur ve bu noktada adımlar atılması şarttır. Gerek sivil 
toplum örgütlerinin konferansları, bildirileri gerekse de etik dışı faaliyetlerle mücadele 
çerçevesinde ekolojik görüşler baz alınarak idarenin yeniden yapılanma sürecini geçirmesi 
isabetli olacaktır. Bu yapılanmayla birlikte ulusal olarak benimsenmiş ve olgunlaşmış bu 
yapıyı diğer uluslarla da karşılıklı paylaşımlar noktasında ortak paydalarda toplanılarak 
topyekûn bu mücadelenin sürdürülmesidir. 

Ekolojik görüşler ve idarenin yeniden yapılanma noktası öncelikle devletlerin kendi iç 
yapılarıyla alakalı olmakla birlikte küresel anlamda çözüm bekleyen sorunların uluslar arası 
işbirliği içerisine girerek çözüme kavuşturulmasının gerekliliğidir. Dünya an ve an gelişmekte 
ve küreselleşme kavramıyla birlikte ortak paydaların çoğaldığı ve çözümlerinin ancak uluslar 
arası platformda çözümlenebileceği bir hal almıştır. Her devletin kendi idari yapılanmasıyla 
kendi üzerine düşen görevi yapması muhakkaktır. Konuyu her ne kadar ekolojik sorunlar ve 
küreselleşme kavramı üzerinden anlatmaya çalışıp konunun özünden uzaklaştığımız sanılsa da 
idarenin yeniden yapılanması noktasında anlatılan konuların ehemmiyeti büyüktür. 
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TÜRKİYE’NİN NÜKLEER ENERJİ POLİTİKASI* 

Ferat KAYA**  Emirhan GÖRAL*** 

 
ÖZET 
Gelişmekte olan Türkiye, nüfusun artması, hayat standartlarının yükselmesi,  sanayileşme faaliyetleri ve yeni 
teknolojilere yönelim nedeniyle her yıl daha fazla enerji tüketmek durumunda kalmaktadır. Türkiye’nin enerji 
kaynakları çeşitlilik göstermesine rağmen mevcut birincil enerji kaynakları talebi karşılamakta yetersiz 
kalmaktadır. Net bir enerji ithalatçısı olan Türkiye, rezervlerin yetersiz olması nedeniyle enerjide dışa 
bağımlıdır. Nükleer enerjiyi alternatif enerji kaynağı olarak gören Türkiye, nükleer santral yapımına yönelerek 
enerji bağımlılığını düşürmeyi hedeflemektedir.  
Bu çalışma, Türkiye’nin nükleer enerjiye yönelmesiyle birlikte, Rusya’ya yönelik olan bağımlılığın daha da 
artacağını belirtmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Enerji, Türkiye-Rusya, Nükleer enerji, Akkuyu Nükleer Santrali 

 
TURKEY’S NUCLEAR ENERGY POLICY 

 
ABSTRACT 
The developing Turkey obliged to consume more energy each year due to population growth, rising standards of 
living, industrialization and orientation to the new technologies. Although Turkey’s energy sources are 
diversified, current primary energy stocks fail to meet the demand. Due to insufficient reserves, net energy 
importer Turkey is dependent on foreign energy. Turkey, perceiving nuclear energy as a source of alternative 
energy, aims to reduce its energy dependence by the way of constructing of nuclear power plant. 

This study emphasized that Turkey’s dependence on Russia will increase with the shifting the nuclear 
power plant 

Key Words: Energy, Turkey-Russia, Nuclear Energy, Akkuyu Nuclear Power Plant 

 
 
GİRİŞ 

Enerji üretimi açısından dışa bağımlı olan Türkiye, enerji kaynakları arasına nükleer 
enerjiyi de katarak enerji çeşitliliğini artırmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflemektedir. 
Nükleer enerji seçeneğine yönelen Türkiye, bir yandan fosil kaynaklı maliyetlerin yarattığı 
ekonomik baskıdan bir nebze olsun kurtulurken, diğer yandan nükleer enerjinin getireceği 
mali, teknolojik, güvenlik ve dolaylı etkileri de detaylı bir şekilde değerlendirmelidir. Nükleer 
enerji santrali kurulum aşamasında büyük yatırımlar gerektirmesinin yanında, işletme 
güvenliği, söküm aşamaları ve atık sorunu gibi nedenlerden ötürü dikkatle yaklaşılması 
gereken bir konudur. Türkiye’nin nükleer teknolojiye, finansal altyapıya, kalifiyeli işgücüne 
sahip olmaması ve bu teknolojinin kısa bir süre içerisinde elde edilemiyor olması, Türkiye’nin 
neden günümüze kadar bir nükleer santrale sahip olamadığının cevabını açıklayıcı niteliktedir.  

Enerji ithaline büyük meblağlar ödeyen Türkiye, enerji alanında dışa bağımlı bir ülke 
profili çizmektedir. Eurostat 2012 verilerine bakıldığında, Türkiye’nin ithalata dayalı 
                                                           
* Bu çalışma doktora tezinden üretilmiştir. 
** Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi, feratkaya@hotmail.com 
*** Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü / Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası 
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bağımlılık oranı 2005 yılında %61.8 iken, 2011 yılında %80.2’ye çıktığı görülmektedir.1 2013 
verileri dikkate alındığında Türkiye; doğal gaz ithalatında dünya beşincisi; petrol ithalatında 
dünya on üçüncüsü; kömür ithalatında dünya sekizincisi; petrol koku ithalatında dünya 
dördüncüsü; toplamda dünya net enerji ithalat liginde on birinci sırada yer almaktadır.2 Her 
geçen yıl artan bağımlılığın Türkiye’yi politika üretme konusunda zorlayacağı söylenebilir. 
Enerji ithalatına yüksek meblağlar ödeyen ve bundan ötürü cari açığı da büyüyen Türkiye 
enerji sarmalına girmektedir. Bu durum Türkiye’nin enerji güvenliğinin dış politikada 
manevra alanına da olumsuz etki yapmaktadır. 

Türkiye açısından neredeyse 60 yıllık geçmişi olan nükleer enerji konusu daima 
gündemi meşgul etmiştir. 1955 yılında “Atom Enerjisinin Barışçıl Amaçlarla Kullanılması” 
amacıyla toplanan I. Cenevre Konferansından sonra 1956 yılında Türkiye’de “Atom Enerjisi 
Komisyonu” kurulmasına rağmen, geçen bu süre zarfında Türkiye’de nükleere yönelik istenen 
sonuçlar elde edilememiştir. 1960’lı yıllardan beri birkaç kez ihaleye açılan nükleer santral 
antlaşmaları neticelendirilmemiş veya neticelendirilmek istenmemiştir. Türkiye’nin 
sürdürülebilir bir gelişme için nükleer enerji santrali kurma girişimleri daima bir tartışma 
yaratmıştır.  

Türkiye’de nükleer enerji konusuna yönelik tutumlarda nükleer enerjiyi tehdit-
savunan yönlü ayrışma dünya genelindeki birçok ülkeyle benzer olmasına rağmen, Türkiye de 
Akkuyu’da yapılacak olan nükleer santralin kendine has özelliklerinden dolayı 
farklılaşmaktadır. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin (NES) %51’lik kısmının Rus şirketine 
ait olması ve kullanımı boyunca Ruslar tarafından işletilmesi bu farklılığın temel sebebidir. 
Zira dünyada bir ilk olarak bir ülke başka bir ülkenin topraklarında bir nükleer santrale sahip 
olmaktadır. Bu nedenlerden ötürü bu çalışmayla; Türkiye’nin nükleer enerji politikası ve 
Rusya hükümetiyle yapılan anlaşmanın detayları incelenerek, Türkiye açısından böylesi bir 
anlaşma sonucu nükleer enerjiye sahip olmanın ne kadar makul olduğu değerlendirilecektir.  

 
Türkiye’nin Nükleer Enerji Politikasının Gelişimi 

ABD, gelişen nükleer teknoloji ve sanayinin denetimi için uluslararası bir sistemin 
gerekliliğine dikkat çekerek, 1. Cenevre Konferansında bu konunun diğer devletlerce kabul 
edilmesi için “Barış için Atom” önerisini sunmuştur. ABD, müttefik olarak görülen ülkelere 
küçük çaplı araştırma reaktörleri vererek, bu ülkelerde gerekli teknolojinin transferi ve gerekli 
kadroların yetiştirilmesini amaçlamıştır.3 1955 yılında Türkiye ve ABD arasında atom 
enerjisinin barışçıl kullanımına yönelik ikili işbirliği anlaşması imzalanmıştır.4 Bu anlaşmayla 
birlikte Türkiye, nükleer enerjiye yönelik çalışmalara başlamıştır. Türkiye nükleer araştırmayı 

                                                           
1 Eurostat Statistics Explained, File: Energy Imports, 2005 and 2011, 2012, http://ec.europa.eu/eorostat/statistics-
explained/index.php/File:Energy imports. 2005 and 2011 (20 Aralık 2014).  
2 Oğuz Türkyılmaz, “Ocak 2015 İtibarıyla Türkiye Enerji Görünümü Raporu: Enerji Politikaları Artan 
Bağımlılık Çıkmazında”, Türkiye Makine Mühendisler Oda raporu, 2013, Yayın No 616, Ankara, 
http://www.mmo.org.tr/yayinlar/kitap_goster.php?kodu=379 (15 Aralık 2014), s.2. 
3 Arzu Celalifer Ekinci, İran Nükleer Krizi, 1. Baskı, Ankara: Karınca Yay., 2009, s.14. 
4 David Fischer, Atomic Energy Agency: The First Forty Years, First Edition, Vienna: A Fortieth Anniversary 
Publication, 1997, s.29. 
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denetleme ve koordine etmek amacıyla Atom Enerjisi Komisyonu’nu (AEK) 1956 yılında 
kurmuştur.  

Türkiye 1959 yılında Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’yle (ÇNAEM) 
ilk nükleer araştırma reaktörünün inşaatına başlamış, 1962 yılında işletmeye açmıştır.5 
ÇNAEM nükleer reaktör ve teknolojisi üzerinde çalışma yapmaktadır. Türkiye, General 
Electric tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde yapılan 250 KW Triga 
Mark II hafif su reaktörünü işletmeye almıştır.6 1967 yılında Ankara Nükleer Araştırma ve 
Eğitim Merkezi (ANAEM), nükleer alanında uygulamalı ve temel araştırmalar yanında eğitim 
ve analiz faaliyetlerini yürüterek, nükleer teknolojinin endüstriyel kısmına odaklanmıştır.7 Bu 
reaktörler eğitim amaçlı olup, araştırma, deney ve testler için kullanılmaktadırlar.  

1982 yılında AEK yerini Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na (TAEK) bırakmıştır. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlanan TAEK’in organize yetkileri 2002 yılında 
yeniden düzenlenerek, artırılmıştır. UAEA’nın bağımsız uluslararası kuruluş olduğu 
düşünüldüğünde, Türkiye’de TAEK’in ETKB’ye bağlı bir şekilde çalışması, bağımsız ve 
özerkliğine engel olmaktadır. Bu nedenle TAEK, UAEA normlarına göre düzenlenerek, 
araştırma, lisanslama ve denetleme kısımlarında bağımsız bir kuruluş olmaya çalışmasında 
fayda vardır.  

Nükleer enerji üretimine yönelik yasal düzenlemeler 1959 yılından sonra çıkarılan 
yasalarla gerçekleştirilmiştir. Türkiye, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, nükleer 
kaza durumunda işbirliği, nükleer güvenlik ve radyoaktif yönetimi gibi çeşitli uluslararası 
sözleşmelere taraftır. Türkiye nükleer enerji alanında, nükleer silahların yayılmasının 
önlenmesi, nükleer güvenlik, terörizm ve atık sorunu gibi uluslararası sözleşmelere taraf 
olmuş ve dünyadaki genel trendi takip etmiştir. 1950-60 arası yıllarda nükleer enerjinin 
gelişiminde uluslararası kurumlara odaklanılmıştır. 1960-80 döneminde nükleer silahların 
yayılmasının önlenmesi, fiziksel korunma ve ticaret konularına yoğunlaşılmıştır. 1980-2000 
arası dönemde ise Üç Mil Adası kazası ve Çernobil kazasından ötürü nükleer güvenlik 
konularına önem verilmiştir. 2000 sonrası 11 Eylül gibi uluslararası çapta gerçekleşen terör 
olaylarından ötürü nükleer silahların yayılmasının engellenmesi ve güvenlik konularına 
odaklanılmıştır. Türkiye, 1955 yılından itibaren ticari nükleer santral kurulumu hariç, dünyada 
oluşan bu hassas konuların dışında kalmayarak, süreci yakından takip etmeye çalışmıştır.  

 
Türkiye’nin Nükleer Enerji Santrali Kurma Girişimleri 

Nükleer santral kurmak isteyen Türkiye, AEK kurulduğu ilk günden itibaren sivil 
nükleer santral sahibi olmak amacıyla girişimlere başlamıştır. Türkiye 1980 öncesi ithal 
ikameci sanayileşme sistemiyle ekonomiyi yürütürken, 1983 yılında Turgut Özal’ın Başbakan 
                                                           
5 Aaron Stein, “Turkey’s Nuclear Energy Ambitions: Big Plans with Little Progress”, Edam Non-Proliferation 
Policy Briefs 2012/2, İstanbul: EDAM, 2012, s.2. 
6 Aaron Stein, “Turkey’s Nuclear Energy Ambitions: Big…, s.3. 
7 ANAEM 2005 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM) 
olarak faaliyetlerine devam etmektedir. (Kaynak)Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Sarayköy Nükleer Araştırma 
ve Eğitim Merkezi, 2014,  http://www.taek.gov.tr/kurumsal/birimler/bagli-kuruluslar/sanaem.html (13 Ağustos 
2015) 
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olmasıyla birlikte serbest piyasa ekonomisine geçmiştir.8 1986 yılında yaşanan Çernobil 
faciası, hükümetin kredi garantisi vermeyerek kömür santrallerini daha elverişli bulması, 
siyasi irade ortaya koyulmaması nedenlerinden ötürü girişim başarısız olmuştur. Nisan 
1986’da gerçekleşen Çernobil nükleer kazası 1985-1990 yılları arasında dünya genelinde 
yapılacak olan nükleer reaktör sayısında yavaşlamaya neden olmuştur. Normal şartlarda 
nükleer santralin yapım süresi 5-8 yıl arasında sürmekteyken, Çernobil faciasının nükleer 
reaktör yapımında yavaşlamaya yönelik direk etkisinin görülmesi zor olabilir. Ama 
Çernobil‘de yaşanan kazanın yıkıcı etkisini gören bazı ülkeler nükleer enerjiye yönelik 
kararlarında olumsuz tepkilerini hemen göstermişlerdir.9  

Nükleer enerjiye yönelik böylesi karamsar bir tablo oluşmuşken, TEK 1988 yılında 
Nükleer Santraller Dairesini kapatarak, deneyimli kadroyu dağıtmıştır. 1957-1987 yılları 
arasında yurt içi ve yurt dışında yetişmiş olan kalifiyeli nükleer mühendis, nükleer fizikçi, 
uzman, teknisyen uzmanlıklarıyla ilgili olmayan başka işlere kaydırılmış veya yurt dışına 
çıkmıştır.10 Yaşanan bu olay nedeniyle Türkiye nükleer enerji alanında uzman ve kalifiyeli 
kadrolarını kaybetmiştir. Yaşanan beyin göçüyle nükleer teknoloji ve personel anlamında 
Türkiye dezavantajlı konuma düşmüştür. 

1994 yılında hazine teminatları, vergi muafiyetleri artırılarak Yap-İşlet-Devret (YİD) 
modeli çekici hale getirilmeye çalışılmıştır.11 TEAŞ 1995 yılında Güney Kore firmasıyla 
birlikte Akkuyu nükleer santraline yönelik şartname hazırlamıştır. 1997 yılında Fransız-
Alman, Amerikan-Japon ve Kanada-Japon firmalarından oluşan konsorsiyumdan 700-1500 
MW arası reaktör teklifi alınmıştır. Aynı yıl şartnameyi daha etkin kılmak için Yap-İşlet-
Sahip ol (YİS) modelini benimseyen Türkiye, YİD modeli yerine YİS modelini öne çıkararak 
anlaşmaya çalışmıştır. Hükümetin reaktör yapımına yönelik devlet hazine teminatı vermeyi 
reddetmesi ve 2000 yılında oluşan mali sıkıntı yüzünden bu görüşmeler sonuçsuz kalmıştır. 
Nükleer enerji politikasına yönelik bütüncül bir politika oluşturamayan Türkiye, 2000 yılına 
kadar dört kez nükleer santral kurulmasına yönelik çaba göstermişse de bir netice elde 
edememiştir.12  

2001 yılında yaşanan kriz sonrası rekabetçi bir piyasa yapısına geçmeyi hedefleyen 
Türkiye, elektrik sektörünü tamamen özelleştirmeyi hedeflemiştir.13 Bu mevzuatla ETKB 

                                                           
8 Güneri Akalın, “The Turkish Economic Development Since 1923: Achievements and Failures”, Turkish 
Public Administration Annual, Vol.20, No.21, 1995, s.100. 
9 Poong Eil Juhn, Jürgen Küpitz, “Nuclear Power Beyond Chernobyl: A Changing International Perspective”, 
IAEA Bulletin, Viyana: 1996, s.2.  
10 Şebnem Udum, “Understanding The Nuclear Energy Debate In Turkey: Internal and External Contexts”, (A 
Ph. D. Dissertation, Bilkent University SBF, Ankara, June 2010), s.113. 
11 Tamer Çetin, Fuat Oğuz, “The Politics of Regulation in the Turkish Electricity Market”, Energy Politics, 
Vol.3, No.35, Mart 2007, s.1763. 
12 Santral kurulumuna yönelik ilk çalışmalar 1965 yılında Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİEİ) tarafından 
oluşturulan çalışma grubu tarafından yürütülmüştür. 1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu’nun (TEK) 
kurulmasıyla elektriğe yönelik işler tek merkezde toplanmış, 1972 yılında ise TEK, Nükleer Enerji Dairesi’ni 
kurmuştur. Nükleer santralin fizibilite ve alan çalışması yapılmıştır ancak finansman sorunlarının çözülememesi 
ve askeri darbe nedeniyle görüşmeler 1980 yılında kesilmiştir. 
13 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çıkartılarak, dikey bütünleşmiş olan sektöre serbestleşme ve özelleştirme 
aracılığıyla rekabet getirilmesi hedeflenmiştir. (Kaynak) EPDK, Enerji Yatırımcısı El Kitabı, 2012, s.14. 
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makro ölçekte politikalar üreterek, enerji arz güvenliğinden kaynaklanan riskleri azaltmayı 
hedeflemiştir. ETKB 2004 yılında nükleer santral kurulmasına yönelik TAEK’i 
görevlendirmiştir. TAEK tarafından 2007 yılında Akkuyu ve Sinop nükleer santrallerinin 
inşasına başlamak amacıyla “Ulusal Nükleer Teknoloji Geliştirme Programı” kurularak; 
nükleer güç santrallerine yönelik Ar-Ge altyapısının oluşturulması, nükleer reaktör 
teknolojisinin ve kalifiyeli eleman geliştirilmesine yönelik çalışmalara başlanmıştır.14 
Mecliste kabul edilen bu yasa sonrası TETAŞ, Akkuyu’da kurulacak olan nükleer santrale 
yönelik ihaleye çıkmıştır. 2008 tarihinde sonlanan ihalede sadece Atomstroyexport-Inter Rao-
Park Teknik Ortak Girişim Grubu teklif vermiştir. Tek şirketin teklif vermesindeki en büyük 
etken, Türkiye’nin hazine garantisi vermemesi ve nükleer enerji santrali yapımına yönelik 
YİS modelini tercih etmesidir.  

 
Türkiye’de kurulacak olan VVER-1200 Nükleer Enerji Santrali  

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Mayıs 2010 tarihinde santral kurulumuna 
yönelik “Hükümetlerarası Anlaşma” imzalanmıştır. Akkuyu sahasında kurulacak olan VVER-
1200 tipi nükleer santral dört reaktörden oluşup, toplamda 4800 MW elektrik üretecektir. 
Rosatom firmasının bulacağı sermayeyle yapılacak olan santralin inşası, işletmesi, işletmeden 
çıkarılması ve sökümü firmaya ait olacaktır. Buna karşılık Türkiye, inşa alanının tahsisini, 
elektrik alımına yönelik finansal ve finansal olmayan garantiler, yapım desteği ve 
lisanslamayı vermekle yükümlüdür. 

Türkiye, dünyada olduğu gibi, nükleer enerji ruhsatı vermeye yönelik üç safhadan 
oluşan süreci izlemektedir; saha ruhsatı, inşaat ruhsatı ve işletici ruhsatı.15 Ruhsatlar 
verildikten sonra denetleme yetkisi TAEK’indir.  TAEK 2011 tarihinde, nükleer santral 
lisansı çıkarmak amacıyla Rosatom firmasının kurduğu Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş.’yi 
kurucu olarak tanıdığını belirtmiştir.16 Saha lisansına yönelik 1976 yılında alınan Akkuyu 
nükleer santral lisansının güncellenerek Kurumun onayına sunulması istenmiştir. 
Güncellenmiş yer raporu TAEK’e Aralık 2013 tarihinde sunulmuş ve TAEK’in 130/2 sayılı 
kararıyla yeterli ve uygun bulunmuştur.17 14 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen törenle 
deniz yapıları ve limanın temelleri atılarak inşaat sürecine başlanmıştır.18 

                                                                                                                                                                                     
http://www.epdk.org.tr/documents/strateji/rapor_yayin/yatirimciel_kitabi/Sgb_Rapor_Yayin_Yatirimciel_Kitabi
_Tr_2012_y6Xj7FNVt7F6.pdf (19 Ağustos 2015) 
14 Ulusal Nükleer Teknoloji Geliştirme Programı 2007-2015 yıllarında TAEK aracılığıyla ilgili 523 firma, 
üniversite ve sanayi odalarıyla birlikte eşgüdümü sağlamak amacıyla, görüşmeler yapılmasını içermektedir. 
(Kaynak) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK), Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 
28. Toplantısı; Toplantı Hazırlık Notları,  Ankara, 2015, s.12-13. 
15 Aaron Stein, “Türkiye’nin Nükleer Mevzuatı”, EDAM Tartışma Kâğıtları Serisi 2013/1, İstanbul:  EDAM, 
2013, s.3. 
16 Filiz Keskin, “Nükleer Enerjide Gelişmeler”, Türkiye Kalkınma Bankası Yayını, 2012, Sayı. 63, 
http://www.kalkinma.com.tr/data/file/kalkinma_dergisi/63_dergi_2012.pdf  (5 Ekim 2015), s.20. 
17 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Güncellenmiş Yer Raporu Duyurusu, 2015, http://www.taek.gov.tr/belgeler-
formlar/ngd-belgeleri/G%C3%BCncellenmi%C5%9F-Yer-Raporu-Duyurusu (21 Ağustos 2015) 
18 Akkuyu Nükleer A.Ş., Akkuyu’da ilk temel Törenle Atıldı, 2015, http://www.akkunpp.com/akkuyuda-ilk-
temel-torenle-atildi (23 Ağustos 2015) 
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VVER (Voda-Vodyanoi Energetichesky Reaktor) batılı ülkelerdeki Basınçlı Hafif Su 
Reaktörlerinin (PWR) Rusya versiyonudur.19 Rusya’nın VVER tasarımları başlangıçta Batı 
tipi PWR’lerden farklıydı ama 1970 sonrası Batı tasarımlarını dikkate alan güvenlik 
iyileştirmeleriyle yeni nesil VVER’ler üretilmeye başlanmıştır. 1980’li yıllarda nükleer enerji 
alanında yapılan iyileştirme, teknolojinin gelişmesi ve güvenlik sisteminin geliştirilmesiyle 
VVER-1000 tipi reaktörler kurulmuştur. Kullanım süresi uzatılan işletimde bulunan 31 tane 
VVER-1000 reaktörü, Ukrayna, Rusya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Hindistan ve 
İran’da işletimde bulunmaktadır.20 

VVER-1000 reaktörlerinin geliştirilmiş versiyonu olan VVER-1200 reaktörleri 
(NPP-2006/AES-2006) III+ Nesil nükleer güç santralidirler. VVER-1000 reaktörlerinden 
kazanılan deneyimle güç, güvenlik ve kullanım süreleri artırılıp, geliştirilmiştir.21 Rusya’da 
Novovoronezh’de iki adet V-392 ve Leningrad sahasında iki adet V-491 reaktörü inşa 
halindedir. Türkiye ve Belarus’la (iki adet) VVER-1200 reaktör yapımına yönelik anlaşma 
imzalanmıştır. Ayrıca Çek Cumhuriyeti’nde 3-4 adet, Finlandiya’da 2018 yılında başlayacak 
olan 1 adet reaktör yapımına yönelik teklif sunulmuştur.22 Rusya, Finlandiya’da bulunan 
nükleer enerji şirket hisselerini de alarak nükleer enerji sektöründe yatırım ve çalışmalarına 
aralıksız devam etmektedir. Rusya son yıllarda devreye koyduğu yayılmacı politika nedeniyle 
maruz kaldığı yaptırımlardan enerji alanına yatırım yaparak en az zararla çıkmayı 
hedeflemektedir. 

Türkiye aktif güvenlik sisteminin hâkim olduğu VVER-1200/V-491 nükleer reaktör 
tasarımını kullanacaktır.23 Nükleer güç santrali Rosatom tarafından yapılıp, işletilecektir. 
Anlaşma gereği yakıt arzının tedariki, atık yönetimi, yedek parça temini ve santralin 
sökümüne yönelik tüm detaylarla Rosatom firması ilgilenecektir. Anlaşma protokolünde 
yakıtın taşınması ve NGS’nin sökülmesine yönelik net bilgiler verilmemiştir.24 Santralde 
kullanılan atıkların ve sökümün nasıl ve hangi yollarla yapılacağına yönelik teferruatlı bilgiler 
verilmemiştir. Türkiye atık yönetimi ve söküme yönelik net bir tavır ortaya koymadığından, 
bu soruna yönelik “bekle ve gör” politikası uygulamakta veya konu sorun olarak 
görülmemektedir.  

                                                           
19  (Su Soğutmalı ve Su Moderatörlü Güç Reaktörü), (Kaynak) Hasan Saygın, “Appendix II Water Cooled Water 
Moderated Reactor and Its Evolutionary Designs”, Sinan Ülgen, EDAM (Ed.), The Turkish Model for 
Transition to Nuclear Power içinde (200-218), İstanbul: EDAM, 2011, s.202.  
20 Dünya genelinde işletim halinde olan toplamda 56’tane VVER reaktörü mevcuttur. (Kaynak) Rosatom, 
Rosatom, The VVER Today: Evolution/Design/Safety, 2015, 
http://www.rosatom.ru/en/resources/b6724a80447c36958cfface 
920d36ab1/brochure_the_vver_today.pdf (22 Ağustos 2015), s.10-13. 
21 VVER-1000 reaktörü, 1000 MW elektrik gücü üretmekte, tasarım hizmet ömrü 30 yıl, özgül madde tüketimi 
1.00 olmaktadır. Buna karşın VVER-1200 reaktörü 1200 MW elektrik gücüne, 60 yıl tasarım hizmet ömrüne ve 
özgül madde tüketimi 0.85 şeklinde olmaktadır. Ayrıca pasif güvenlik hizmetleri artırılmıştır. 
22 Rosatom, The VVER Today: Evolution/…, s.12. 
23 Rosatom, The VVER Today: Evolution/…, s.12. 
24 Resmi Gazete, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye 
Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahası’nda bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliği 
Anlaşması”, 6 Ekim 2010,  s.4.  
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Türkiye ile Rusya arasında imzalanan anlaşma protokolünde “Proje Şirketi elektrik 
dâhil olmak üzere, NGS’nin sahibidir” ifadesi yer almaktadır.25 Böylece ilk kez bir ülke başka 
bir ülkenin topraklarında NGS sahibi olmakta ve ürettiği fazla elektriği istediği kurum veya 
ülkeye satabilecektir. Türkiye, kendisine ait olmayan VVER-1200 nükleer reaktörlerinden 
12.35 sent üzerinden elektrik alım garantisi vererek, kendi üstüne düşen sorumluluğu 
üstlenmektedir. 

Günümüzde işletimde olan herhangi bir VVER-1200 reaktörü bulunmamaktadır. 
VVER-1000 tecrübesine dayanılarak geliştirilen proje, bilgisayar simülasyonları ve kâğıt 
üzerindedir. Bu nedenle beklenmeyen santral arızaları veya öngörülemeyen fiziksel veya 
kimyasal süreçler nedeniyle yapım ve/veya işletim sırasında yeni ve beklenmeyen sorunlar 
ortaya çıkabilir.26 Türkiye, güncel süreci yakından takip ederek, belirsizlikleri derhal ortadan 
kaldırmalıdır. Atık sorunu ve kaza olma ihtimali karşısında ne tür önlemlerin alındığı açıkça 
kamuoyuyla paylaşılarak, her alanda şeffaflaşma sürecine girmelidir. 

 
Türkiye’de Nükleer Enerji Kurulumunun Enerjide Dışa Bağımlılık ve Arz Güvenliğine 
Etkisi 

Enerji arz güvenliği ülkelerin güvenlikleri ve ekonomik gelişimlerini etkileyen 
önemli bir unsurdur. Enerji arz güvenliği, hem mevcut enerji kaynaklarına erişmede ortaya 
çıkabilecek ani sıkıntıları, hem de talebin artması sonucu enerji kaynaklarının yetersiz kalması 
halinde ortaya çıkabilecek durumları kapsamaktadır.27 Enerjinin güvenilir şekilde idamesi 
için; devletler toplumun ihtiyaç duyduğu enerjiyi yeterli, kaliteli, sürekli, çevre ile uyumlu ve 
düşük maliyetli yapmak zorundadırlar.28 Enerji sektörü bütün kesimlere girdi sağladığından, 
sektörle ilgili oluşabilecek en küçük hata ekonominin de etkilenmesine sebep olabilir. Bu 
nedenle tüm devletler olası enerji darboğazına engel olup, önüne geçmek amacıyla yeni 
yatırımlar yaparak, kapasitelerini artırma yoluna gitmişler veya enerji kaynaklarını 
çeşitlendirmişlerdir. 

Devletler talebi karşılayabilmek amacıyla mevcut olan her türlü enerji çeşidini 
kullanmışlardır. Gelişmiş devletler enerji çeşitliliğine nükleer enerjiyi de katarak, arz 
güvenliklerine alternatif enerji türünü de eklemişlerdir. Teknoloji ve yatırım sürecinde yüksek 
maliyet gerektiren, yakıt fiyatlarındaki değişime duyarsız kalabilen, ekonomik ömrü uzun 
olan nükleer enerji arz güvenliğine yönelik etkili bir enerji türüdür. Tüm kullanımı boyunca 
yakıtını depolayabilmesi nedeniyle dış piyasada oluşabilecek spekülasyonlardan uzak 
kalmaktadır. İklim değişikliği konusunun gündemde olması nedeniyle, nükleer enerji 
kullanımı ile ilgili tartışmalar ülkelerin gündemine girmiştir. Sera gazı oluşturmadığından, 
bazı kesimler bu konuya daha ilgiyle yaklaşmaktadır. Atık sorunu, söküm maliyeti ve olası 
kaza ihtimali ise nükleere yönelik endişelerdendir. Ayrıca zenginleştirmeyle birlikte nükleer 

                                                           
25 Resmi Gazete, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında…,  s.4. 
26 Hasan Saygın, “Appendix II Water Cooled Water Moderated Reactor and…, s.216. 
27 Şadan Çalışkan, “Türkiye’nin Enerjide Dışa Bağımlılık ve Enerji Arz Güvenliği Sorunu”, Dumlupınar 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:25, Aralık 2009, s.306. 
28 International Energy Agency, What is Energy Security?, 2015, 
http://www.iea.org/topics/energysecurity/subtopics/whatisenergysecurity/ (26 Ağustos 2015) 
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bomba yapılma riskinin mevcut olması, tüm devletler açısından bu konunun ehemmiyet 
derecesini artırmaktadır. 

Enerji piyasalarında Türkiye’nin önemi, hem bölgesel enerji merkezi hem de 
büyüyen bir tüketici olması nedeniyle artmaktadır.29 İktisadi olarak gelişen Türkiye’nin enerji 
talep artışı gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye enerji arzını enerji ithalatıyla kapatmaya 
çalışmaktadır. Bu olay Türkiye’nin enerji tüketimiyle orantılı bir şekilde dış ticarette açıklar 
vermesine ve cari açığın büyümesine sebep olmaktadır. Türkiye’de yüksek olan enerji 
fiyatları daha da yükselerek, mal ve hizmet sektörünü uluslararası piyasaya karşı rekabet 
edemez duruma getirebilir. Türkiye enerji sektöründe kendi öz kaynaklarına dönmedikçe, 
enerji alanındaki dışa bağımlılığı, cari açıkla birlikte artmaya devam edecektir. Türkiye 
sürdürülebilir enerji temini oluşturmak ve cari açık azaltma amacıyla yerli yakıt kaynak arzı 
yaratarak, kaynak çeşitliliğine gitmesinde fayda vardır. 

ETKB, enerji çeşitliliğini artırmak ve enerji açığını kapatmak amacıyla nükleer enerji 
üretimini de gündemine almıştır. 2030 hedefleri arasına nükleeri ekleyen Türkiye, yaklaşık 
olarak 10.000 MW’lık kurulu güce ulaşmayı öngörmektedir.30 Türkiye dışa bağımlıktan 
kurtulmak ve arz güvenliği oluşturmak amacıyla, planlı ve ülke menfaatlerini gözetecek 
şekilde nükleer enerji konusuna yönelmelidir. Nükleer enerjiyi arz güvenliği veya bir elektrik 
üretim kaynağı olarak görmek sadece buzdağının görülen kısmıdır. İleri teknoloji ve yeni 
yapım teknikleriyle, Türkiye bilimsel teknik ve teknolojik kapasitesini artırarak sanayi 
alanında sıçramalar yapabilir. Türkiye yüksek düzeyde bilimsel ve teknolojik bir kültürü 
edinerek teknik eğitim kalitesinin yükseltilmesinde altyapıyı oluşturabilir. Bu nedenle Türkiye 
açısından nükleer enerji teknolojisinin edinimi devlet politikası haline getirilerek, bilgi 
birikimin istikrarlı bir şekilde artırılarak ülkeye kazandırılması, gelişmiş medeniyetler 
seviyesine ulaşmak için önem arz etmektedir.  

Türkiye, enerji arzıyla ilgili kendi kaynaklarını çeşitlendirerek, kullanma stratejisi 
geliştirmesinin yanında, tek bir ülkeye bağımlılık yaratmayacak kaynak tercihine de 
yönelmelidir. Doğal gaz (%58), petrol (%11) ve kömür (%11) ithalatında özellikle Rusya’ya 
bağımlı olan Türkiye’nin31, Rusya’yla ilgili gelişebilecek olası bir sorun ve enerji arz krizinde 
nasıl tavır takınacağı merak konusudur. Seçilecek kaynakların haricinde, inşa edilecek enerji 
santrallerinde tek bir ülkeye bağımlı olunması da sorun yaratacaktır.32 Türkiye, bu 
bağımlılığın üstüne hem kendi ülkesinde kurulacak olan ama Rusya’ya ait olan NGS 
kurulumuna hem de yakıt ikmalini Rusya’nın sağlayacağı projeye imza atmıştır. Türkiye’nin, 

                                                           
29 Dünya petrol ve doğal gazın %70’i Türkiye’yi çevreleyen Ortadoğu, Kafkasya ve Rusya bölgesinde 
bulunmaktadır. (Kaynak) İlhan Öztürk, “Energy Dependency and Security: The Role of Efficiency and 
Renewable energy Sources”, Working Paper, London: International Growth Centre, 2014, s.7., Ayrıca bkz,. 
Selahattin Hakman, “Türkiye’nin Enerji Arz Politikaları”, Türkiye-AB Karma İstişare 26. Toplantısı (Rapor), 
İstanbul: 2009, s.1. 
30 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Enerji Stratejisi, 2015, 
http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-stratejisi.tr.mfa (27 Ağustos 2015) 
31 International Energy Agency, Energy Supply Security 2014: Emergency Response of IEA Countries, 
Paris, 2014, s.451. 
32 Örgen Uğurlu, “Türkiye’nin Enerji Güvenliğini Yeniden Tanımlamak”, TMMOB Çevre Mühendisleri 
Odası, 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Yaşam Çevre Teknoloji, İzmir: TMMOB, Ekim 2007, ss.75-
90. 
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Rusya’dan tedarik edeceği nükleer enerji yakıtı da eklenince tamamen Rusya eksenli bir 
bağımlılık söz konusu olacaktır.  

Uluslararası ilişkilerde, diğer devletlerle yapılan anlaşmalar ve işbirlikleri hızlı bir 
şekilde değiştirilemeyeceği için, Türkiye kısa vadede enerji ithal ettiği ülke çeşitliliğine 
gidemeyecektir. Bu nedenle, tek ülkeye bağımlıktan kurtulma ve ülke çeşitlemesine yönelik 
planlarını uzun vadeli süreçlerle gerçekleştirebilir. Türkiye’nin enerji çeşitliliğine yönelik 
nükleer güç santraline yönelmesi arz güvenliği açısından doğru bir karar olmasına karşın, hem 
NGS yapımı ve nükleer yakıt tedariki alanında tek ülkeye bağımlı hareket etmesi arzın 
güvenliğini tehlikeye atabilir. 

Rusya’yla uçak düşürme krizi ile gerilen ilişkiler Türkiye’nin enerji alanında 
ivedilikle başka tedarik ülkeleri bulmasını zorunlu hale getirmektedir. Rusya, Türkiye’ye 
uyguladığı yaptırımların içine enerji çeşitlerini de eklediği takdirde Türkiye’nin enerji 
kaynağı bulma aşamasında işinin epey zor olduğu görülecektir. Türkiye, Rusya’dan ithal ettiği 
doğal gaz, petrol ve kömüre ek olarak, aynı ülkeye nükleer enerjinin geleceğini bağlaması 
bağımlılık açısından sorun yaratabilir. 

Türkiye, NGS kurulumuyla enerji çeşitliliğine gidecektir ama bu santral dışa 
bağımlılıktan kurtulmasına herhangi bir fayda sağlamayacaktır. NGS’nin kurulumuyla enerji 
arzının sağlanması amaçlanıyorsa, yeterli miktarda uranyuma sahip olunması ve/veya 
uranyumu işleyecek yüksek teknolojiye sahip zenginleştirme tesislerinin bulunması gereklidir. 
Türkiye uranyum miktarı açısından zengin bir ülke değildir ve zenginleştirme yapacak 
teknolojisi de bulunmamaktadır.  

ABD, nükleer teknolojiyi belli bir çerçeveye oturtmak amacıyla, nükleer enerjiye 
yönelik emniyet, güvenlik ve silahsızlanma standartlarını getirerek 2006 yılında Küresel 
Enerji Ortaklığı (Global Nuclear Energy Partnership/GNEP) adıyla bir girişim başlatmıştır.33 
Daha sonra GNEP’in görevi aynı şekilde devam ederek, adı Uluslararası Nükleer Enerji 
Çerçevesi (International Framework for Nuclear Energy/IFNEC) olarak değiştirilmiştir. 
Zenginleştirme ve yeniden işleme teknolojilerini edinmek isteyen Türkiye, ABD’nin kurmuş 
olduğu IFNEC’e katılmamayı tercih etmiştir.34 Bu durum Türkiye’nin, Rosatom ile imzaladığı 
atık yönetim içeriğini bu nedenlerin etkisiyle detaylandırmak istemediğini düşündürebilir. 
Türkiye, Batı’nın İran’a yönelik askeri ve ambargo tehditlerine karşı çıkarak, barışçıl 
amaçlarla zenginleştirme yapabileceğini, NPT’ye taraf olan devletlerin uranyum 
zenginleştirme kabiliyetlerini güçlendirebileceğini, Orta Doğu’nun kitle imha silahlarından 
arındırılması ve olası sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtmiştir.  

                                                           
33 World Nuclear Association, International Framework for Nuclear Energy Cooperation (formerly Global 
Nuclear Energy Partnership), 2015, http://www.world-
nuclear.org/info/inf117_international_framework_nuclear_energy_cooperation.html (28 Ağustos 2015) 
34 Sinan Ülgen, “The Security Dimension of Turkey’s Nuclear Program: Nuclear Diplomacy and Non 
Proliferation Policies”, Sinan Ülgen, EDAM (Ed.), The Turkish Model for Transition to Nuclear Power 
içinde (136-180), İstanbul: EDAM, 2011, s.147. 
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Türkiye, İran’ın zenginleştirme yönündeki tutumunu destekleyerek, aslında NPT’den 
kaynaklanan haklarını korumak istemektedir.35 Türkiye barışçıl amaçlı yürütülen nükleer 
politika ve girişimlerin yetkin devletler tarafından sınırlandırılmasını kabul etmeyerek, tüm 
devletlerin nükleere erişim hakkının olduğunu belirtmiştir. İran’ın nükleer politikasına 
yönelik Türkiye’nin neo-realist kuramın güç dengesi söylemine uygun hareket ederek 
dengeleyici bir rol oynadığı ve nükleer güç dengesi bağlamında uluslararası sisteme önemli 
bir katkı sunduğu söylenebilir.36 

Türkiye zenginleştirmeyi kendisi yapma seçeneğini hiçbir zaman dışlamamaktadır.37 
Zenginleştirme tesisi kurmak Türkiye açısından dışa bağımlılığını azaltacak önemli bir 
olaydır. Zenginleştirme tesisinin kurulumu maliyetli olup, ileri teknoloji içermektedir. Fransa, 
Almanya, Hollanda, İngiltere, Japonya, ABD, Rusya ve Çin ‘in büyük zenginleştirme tesisleri 
bulunmaktadır.38 Zenginleştirme tesisinin sermaye maliyetini en hızlı şekilde amorti 
edebilmesi için yaklaşık 8-10 kurulu reaktör kapasitesine sahip olması gerekmektedir.39 
Türkiye, maliyeti karşılanabilecek zenginleştirme tesisi kurmak istiyorsa, belirtilen 
kapasitenin üstünde nükleer santrale sahip olması gerekmektedir. Bu verileri önemsemeyip, 
ekonomik verimliliği hesaplamadan, enerji arzı güvenliğini vurgulayan bir politika ile ulusal 
zenginleştirme tesisleri kurmak bir tercih olabilir. Ancak zenginleştirme tesisi ve belirli sayıda 
nükleer reaktör kurmanın yanında, işlenmemiş uranyum arz akışının hesaplanması da 
gerekmektedir. Yenilenebilir enerjide tesisler kurularak yakıt arz sorunu kendiliğinden 
halledilirken, nükleer enerji ve diğer fosil yakıtla çalışan enerji santrallerinde yakıt akışı 
hesaba katılarak planlamalar yapılması gerekmektedir. Sonuç olarak Türkiye’nin nükleer 
enerji ile dışa bağımlılığı azaltma politikası yakıt temini, zenginleştirme olanakları ve nükleer 
santral inşasından oluşan bir sacayağı üzerinde düşünülmelidir.  

 

TAEK Kriterleri Çerçevesinde Nükleer Enerji Teknoloji Transferi 

TAEK, nükleer enerji alanında çalışma ve düzenlemeler yaparak bu alandaki 
sınırlamaları, denetlemeleri ve geliştirmeleri yapmaktadır. Türkiye’nin nükleer santral kurma 
yolundaki girişimleri bu alana yönelik yasal düzenlemeler yapılmasını gerektirmekte ve bu 
yasal konular başa geçen hükümetler tarafından yönlendirilerek gerçekleştirilmektedir. 
Üzerinde siyasi baskı hisseden TAEK’in kararlarında ne derece tarafsız olabildiği tartışılır. 
                                                           
35 Gallia Lindenstrauss, “A Sigh of Relief: The Turkish Perspective on the Interim Deal With Iran”, The 
Institute for National Security Studies: Strategic, Innovative, Policy-Oriented Research, Tel Aviv: Institute 
for National Security Studies, 2014, s.80. Ayrıca bkz, Sinan Ülgen, “Nuclear Policy and Iran: An Opportunity 
for Turkey”, The German Marshal Fund of the United States: Strengthening Transatlantic Cooperation, 
Washington DC: GMF, 2010, s.2. 
36 Suat Tayfun Opak, “Uluslararası Sistemde Nükleer Güç Dengesi: İran’ın Nükleer Programı ve Son Dönem 
Türk Dış Politikası Bağlamında Türkiye’nin Rolü”, The Journal of Academic Social Science Studies, Vol. 6, 
Issue 5, May 2013, s.700.  
37 Çiğdem Bilezikçi Pekar, “Türkiye’nin Nükleer Güç Santralleri ve Nükleer Yakıt Döngüsü Seçenekleri”, 
EDAM Tartışma Kağıtları Serisi 2014/4, İstanbul: EDAM, 2014, s.4. 
38 World Nuclear Association, Uranium Enrichment, 2015, http://www.world-nuclear.org/ 
info/Nuclear-Fuel-Cycle/Conversion-Enrichment-and-Fabrication/Uranium-Enrichment/ (29 Ağustos 2015) 
39 Hasan Saygın, “Türkiye’nin Nükleer Yakıt Döngüsüne İlişkin Stratejisi”, Sinan Ülgen, EDAM (Ed.), Nükleer 
Enerjiye Geçişte Türkiye Modeli-II içinde (94-126), İstanbul: EDAM, Aralık 2012, s.92. 
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TAEK Başkanı’nın, Başbakan tarafından atanması, istenildiği zaman görevden alınabilmesi 
ve TAEK’in bütçesinin Başbakanlık bütçesine bağlı olması tarafsızlığına gölge 
düşürmektedir. TAEK’in düzenleme, denetleme ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinde 
bağımsız olduğu kabul edilirken, TAEK yasal ve kurumsal anlamda bağımsız değildir.40    

Nükleer santral teknolojisine sahip olmak; tasarımdan işletmeye, malzeme ve parça 
üretiminden, yakıt yükleme ve atık yönetimine dek nükleer santral teknolojisinin önemli 
konularıyla ilgili çalışmaları, üretimleri, geliştirmeleri ve iyileştirmeleri yapabilmeyi ifade 
eder.41 NGS’ler enerji ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, tıp, tarım, gıda güvenliği, askeri 
amaçlar, uzay çalışmaları, araştırma reaktörleri, çevre ve sanayi olmak üzere birçok farklı dalı 
kapsayan geniş teknolojik kullanım yelpazesine sahiptir. NGS kurulumuyla, nükleer güç ve 
nükleer uygulamalar için geliştirilen, üretilen ekipmanlar, elemanlar, sistemler ve ilgili hizmet 
üretimlerini kapsayan geniş kapsamlı nükleer teknoloji elde edilir. Nükleer teknolojideki 
bütün parça ve malzemeler, yüksek kalite kontrole tabi tutularak, dünya çapında ulusal bir 
standart yakalaması gerekmektedir. Bu nedenle nükleer güç santrallerinin endüstriyel 
gelişmeye büyük katkısı vardır. Teknoloji transferi sayesinde endüstrileşme standartları 
gelişerek, sermaye üretimi artar ve ekonomik büyüme gerçekleşir.  

Teknoloji transferi ikili anlaşmalar şeklinde olduğundan, alınacak teknoloji anlaşma 
şartları dâhilinde olmaktadır. Bu nedenle bazen nükleer santral sahibi olmak, nükleer 
teknolojiye sahip olmak anlamına da gelmeyebilir. Sadece NGS yapımıyla bir ülke nükleer 
teknolojiyi elde edemez. Buna yönelik yetkin personel yetiştirme ve teknolojiyi elde etmek 
gerekmektedir. Teknolojiyi kuracak olan ülkeyle yapılacak anlaşmada, teknoloji transferine 
dönük tüm detaylar ana hatlarıyla görüşülmeli, olası sınırlamalardan kaçınılmalıdır. Nükleer 
teknoloji için malzeme bilimi, yapı ve komuta sistemlerinde bilgi sahibi olmak 
gerekmektedir.42 Nükleer teknolojiye yönelik, sürekli bir siyasi iradenin oluşturulması ve 
devlet politikası haline dönüştürülmesi gerekmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde yüksek 
teknolojiyi belli bir sürede kurmak mümkün olmadığından, nükleer enerji santrali için gerekli 
teknoloji yurt dışı desteğiyle birlikte, kararlı bir devlet politikası gerektirmektedir.43  

Barışçıl amaçlar için nükleer reaktörlere sahip olmak isteyen ülkelere diğer ülkeler 
tarafından herhangi bir engelleme getirilmemektedir. Hatta üretici devletler bu olayı bir ticaret 
olayı olarak gördüklerinden nükleer enerjinin barışçıl kullanımının yayılmasını 
istemektedirler. Nükleer teknolojiye sahip devletler santral kurumu, personel transferi ve yakıt 
tedarikiyle birçok yönden kazançlı çıkmaktadırlar. Bu nedenle denetimli bir şekilde, nükleer 
silahların yayılmasının önlenmesi, nükleer güvenlik ve radyoaktif yönetimi gibi çeşitli 
uluslararası sözleşmelerle nükleer teknolojinin yayılması desteklenmektedir. 

                                                           
40 İzak Atiyas, Deniz Sinan, “Nükleer Enerji İçin Düzenleyici Otorite; Ülke Deneyimleri ve Türkiye İçin 
Öneriler”, Sinan Ülgen, EDAM (Ed.), Nükleer Enerjiye Geçişte Türkiye Modeli-II içinde (122-156), İstanbul: 
EDAM, Aralık 2012, s.125. 
41 TMMOB Fizik Mühendisleri Odası, Nükleer Enerji Raporu, Ankara, 2011, s.113. 
42 Sencer İmer, Akın Dalbudak, “Türkiye’de Nükleer Güç Santrali Kurulması ve Dış Politikaya Olası Etkileri”, 
Gazi Akademik Bakış Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, Yaz 2012, s.163. 
43 H.J. Laue, “Nuclear Power and Technology Transfer”, Second International Conference on Nuclear 
Technology Transfer, Buenos Aires: IAEA Bulletin, September 1982, s.20.  

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 57          Eylül - Ekim 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 
 
 

 432 

1970’lerden günümüze dek, Türkiye’de gerekli siyasi kararlılığın olmayışı, başarısız 
girişimlerde büyük bir etkendir. Türkiye, bugüne kadar ABD, Kanada, Güney Kore, Fransa ve 
Rusya ile farklı işbirliği derecesi ile nükleer işbirliği anlaşmaları imzalamış ve onaylamıştır.44 
Teknoloji transferi konusunda anlaşmalar sağlanmasına rağmen ikinci aşamaya bir türlü 
geçilememiştir. Nükleer enerji yapımından sökümüne kadar çok aşamalı, zorlu süreçleri 
gerektiren kategorilerden oluşmaktadır. Planlama, ihale, mukavele, lisanslama denetimler, 
mühendislik hizmetleri, kabul testleri, işletme ve bakım, yakıt çevrimi ve nükleer yakıt idaresi 
gibi süreçler takip edilmektedir.45  Bunun yanında bilgi transferi, mühendislik ve teknik 
personel eğitimi de yer almaktadır.  

Türkiye nükleer enerjiye yönelik hangi teknolojiyi ne derece transfer edeceğine halen 
kararlaştıramamıştır. Türkiye teknoloji transferi anlamında tercih ettiği YSİ ve YİD 
modelleriyle, yüzeysel teknoloji elde edecektir. Bu modellerle santrali kuran ülke her türlü 
bilgiyi, teknolojiyi, sağlayacağı yakıt miktarı ve üretimi konusunda kendini asıl belirleyici 
seçecektir. Türkiye’yle herhangi bir bilgi paylaşımında bulunulmadığı takdirde, Türkiye bu 
enerjiyi sadece ülkede üretip, bir bilgi sahibi olamayacaktır. Türkiye nükleer teknolojide 
yetkin ve dışa bağımlıktan kurtulmak istiyorsa, nükleer tesisler yerine, nükleer teknoloji elde 
edecek girişimlerde bulunmalıdır. Bu yönüyle teknoloji transferini başarıyla gerçekleştirebilen 
Güney Kore örneği önem teşkil etmektedir. Güney Kore, Kanada’dan anahtar teslimi şeklinde 
aldığı PWR ve CANDU tipi santrallerde gerekli tecrübeyi edindikten sonra yapılacak olan 
santrallerde yerli katkıyı artırarak nükleer teknolojiyi elde etmiştir. Teknoloji elde eden 
Güney Kore günümüzde PWR ve CANDU tipi nükleer reaktör ve yakıtlarını üretici konuma 
gelmiştir.  

Güney Kore, Türkiye’yle aynı tarihte Atom Enerji Komisyonu’nu kurmuştur.  
Nükleer enerji kurulumunu ana gündemine alan Güney Kore, 1980’lerde 8 reaktör yapımına 
başlamıştır. Günümüzde 24 nükleer reaktör, ülkenin 1/3’lük enerji ihtiyacını 
karşılamaktadır.46 2029 yılına kadar Güney Kore, nükleer enerji kullanım oranını %70’e 
çıkarmayı hedeflemektedir.47 Güney Kore’nin nükleer enerjiye geçişte neler yaptığına dair 
yapılan araştırma sonucu; ekonomik kalkınmaya yönelik güçlü devlet anlayışı, ulusal enerji 
yapım ve planlama aşamasının merkezileşmesi, ulusal kalkınma ve teknolojik ilerleme 
arasındaki bağ, karar aşamasındaki teknokrat ideolojinin etkisi, siyasi iradeye karşı itaat ve 
sivil toplum aktivizmin zayıflığı gibi etkenler etkili olmuştur.48 Türkiye nükleer enerji 
endüstrisi ve teknik bilgisini geliştirmek ve aktif bir oyuncu olmak amacıyla tıpkı Güney 
Kore’nin yaptığı gibi anahtar teslim yaklaşımını benimseyerek, nükleer teknoloji transferi 
açısından fayda getirmeyen YSİ veya YİD modellerini bir kenara bırakmalıdır.  

                                                           
44 Sinan Ülgen, Aaron Stein,  “Atomun Kontrolüne Yönelik Çabalar ve Nükleer Teknoloji Transferi: Türkiye 
Açısından Bir Değerlendirme”, Sinan Ülgen, EDAM (Ed.), Nükleer Enerjiye Geçişte Türkiye Modeli-II 
içinde (48-87), İstanbul: EDAM, Aralık 2012, s.50. 
45 Nejat Aybars, “Nükleer Teknoloji Transferi”, Uluslararası Nükleer Teknoloji Kurultayı, Ankara: TMMOB 
Makine Mühendisleri Odası, 12-15 Ekim 1993, s.287. 
46 World Nuclear Association, Nuclear Power in South Korea, 2015, http://www.world-
nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-O-S/South-Korea/ (02 Eylül 2015) 
47 World Nuclear Association, Nuclear Power in South Korea … 
48 Scott Victor Valentine & Benjamin K. Sovacool, “The Socio Economy of Nuclear Power Development in 
Japan and South Korea”, Energy Policy, Vol.38, No.12, December 2010, s.7975.  
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Nükleer güç teknolojisinin asıl itici gücü devlet yatırımları ve merkezileşmiş devlet 
arama enstitülerine bağlanmaktadır.49 Devlet bütçesiyle kurulacak olan anahtar teslim 
modeliyle, belirli bir miktar teknoloji transferi yapılmakta ve reaktör çalıştığı süre boyunca 
personelin eğitim süreci tamamlanmaktadır.50 Anahtar teslim modeli sonrası gerekli deneyimi 
elde ettikten sonra, Türkiye zamanla mecburen kendi katkısını sunarak, geliştirmeleri yaparak 
yerli kullanım oranını artırabilir. Hatta Türkiye edindiği deneyimle, nükleer teknoloji ithal 
etme yerine,  parça ve malzeme üretimini kendi teknolojisi ve sanayi gücüyle üretebilir ve dış 
bağımlılığını azaltabilir. Böylece Türkiye ileri teknoloji ithal etme yerine ihracatına da 
başlayabilir. Nükleer teknoloji diğer bilim dallarına katkı sunarak teknolojik anlamda 
Türkiye’nin birçok yönden gelişmesine olanak sağlayabilir.  

Teknoloji transferinde, teknoloji seçimi kadar ortaklık yapılacak ülke seçimi ve 
işbirliğinin hangi basamağa kadar yapılacağı da önemlidir. Türkiye, Rusya’yla YSİ modeli 
üzerinden anlaşma sağlamıştır. Bu ikili anlaşma gereği, reaktör Türkiye’de inşa edilecek ve 
mülkiyeti Rusya’ya ait olacaktır. Her ne kadar karşılıklı bilgi transferinden söz ediliyor olsa 
da, Türkiye yatırımcı grup içinde yer almayacak ve nükleer reaktör yapımına yönelik bilgi 
erişimi kısıtlı olacaktır. Yapılan anlaşmayla; “teknoloji transferi ve nükleer yakıt döngüsü 
hakkında karşılıklı mutabakat yapılacaktır”51 denilmesine rağmen, ne tür teknoloji ve bilginin 
paylaşılacağı halen belirsizdir. Türkiye, teknoloji transferine dönük ikili işbirliği 
anlaşmasında; işbirliğinin ana hatları ve hedeflerini, doküman transfer mekanizmasını, adam 
yetiştirme programı, personel değişimi, teknik yardım servislerini, lisans hükümlerini, gizlilik 
hükümleri-denetimleri, anlaşmanın süresi ve bitiş şeklini açıkça belirtmelidir.52 

Türkiye’den, Rusya’ya 2015 yılına kadar 250 öğrenci Ulusal Nükleer Araştırma 
Üniversitesi Moskova Fizik Mühendisliği ve St. Petersburg Devlet Politeknik 
Üniversitesinde, mühendislik eğitimi almak amacıyla gönderilmiştir.53 Bu öğrencilerin 
nükleer tesislerde hangi işi yapıp, nerede çalışacakları ve teknolojinin ne kadarının alınacağı 
konusu halen belirsizdir. Bu nedenle Türkiye’nin nükleer teknoloji alanında bilgi ve 
birikimini geliştirmesi ve ne kadar kazanım elde edeceği konusu halen meçhuldür. 2015 
yılında yaşanan uçak düşürme olayıyla Türkiye ile Rusya arasında yaşanan gerilimin nükleer 
enerji ve diğer enerji alanlarına sirayet edip etmeyeceği halen belirsizliğini korumaktadır.   

Türkiye nüfus, sanayileşme ve teknolojik gelişmeler karşısında, güvenli, sürekli ve 
sürdürülebilir enerji arzını karşılamak amacıyla nükleer teknolojiyi edinmelidir. Enerji açığı 
büyük ve dışa bağımlı olan Türkiye, geri kaldığı nükleer teknoloji alanına rasyonel yatırımlar 
yaparak bu sarmalın içinden çıkabilir. Türkiye, Hindistan’ın yaptığı gibi gelecek dönemde 
toryumla çalışabilecek nükleer santral teknolojisine ağırlık vererek bağımlılığını azaltabilir. 
Bu nedenle nükleer teknoloji gereksinimi kamuoyuna açık ve net bir şekilde anlatılarak, 

                                                           
49 Valentine & Sovacool, s.7975 
50 United States Congress Office of Technology Assessment, Technology Transfer to the Middle East, 
Washington DC, 1984, s.375. 
51 Resmi Gazete, “Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında …, s.4. 
52 Nejat Aybars, “Nükleer Teknoloji Transferi”, Uluslararası Nükleer Teknoloji…, s.301. 
53 Anadolu Agency, Deadline Looms for Turks Seeking Russian Nuclear Study, 2015, 
http://www.aa.com.tr/en/economy/482721--deadline-looms-for-turks-seeking-russian-nuclear-study (03 Eylül 
2015) 
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kamuoyu desteği sağlanmalıdır. Uluslararası anlaşmalarla uyumlu olacak şeklide 
zenginleştirme işlemi takip edilerek, güçlü bir siyasi irade ortaya konulmalıdır.  

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Türkiye çeşitli birincil enerji kaynaklarına sahip olmasına rağmen bu kaynaklardan 
yeterince faydalanamamakta, enerji üretim ve iletiminde verimliliği sağlayamamakta, kayıp 
kaçak konusuna gereken önemi vermemektedir. Enerji kaynakları arasında yenilenebilir enerji 
payının az olması, nükleer santrallerin kurulumuna yönelik ciddi ve kararlı adımların 
atılmaması, kaynak çeşitliliğinde yetersizliğe yol açmakta ve enerjide dışa bağımlılığı devam 
ettirmektedir.    

Dışa bağımlı olan Türkiye, enerji açığını kapatmak amacıyla nükleer enerjiyi 
alternatif seçenek olarak görmektedir. Türkiye günümüze kadar dört kez nükleer reaktör 
sahibi olmaya yönelik girişimlerde bulunmuşsa da, halen nükleer teknolojiye sahip 
olamamıştır. Türkiye’nin nükleer enerji alanına yönelik ciddi bir ulusal stratejisinin olmaması 
ana etkense de, Batılı ülkelerin bu teknolojiyi Türkiye’ye vermekten çekinmelerinin de etkisi 
olmuştur. Batılı ülkeler nükleer teknolojiyi vermeksizin kapalı kutu şeklinde nükleer reaktör 
yapılmasını ve tüm bilginin kendilerinde olacak bir sistemi temenni etmektedir. Güney Kore 
örneğini gören Batılı ülkeler kendilerine rakip olabilecek başka oluşumların oluşmasını 
engellemek amacıyla değişik manevralar yapmış olsalar da, Türkiye’nin ciddi ve uzun erimli 
bir nükleer politikasının olmaması sürecin başarısızlıkla sonuçlanmasındaki asıl etkendir. 

Türkiye, Rusya ile imzaladığı ikili hükümetlerarası anlaşmayla Akkuyu’da nükleer 
santral yapılmasına yönelik uzlaşı sağlamıştır. Bu anlaşmayla Türkiye, 4800 MWe’lık enerji 
üretebilecek dört adet VVER-1200 reaktörüne sahip olup,  %5’lik enerji ihtiyacını buradan 
karşılamayı öngörmektedir. Türkiye nükleer teknolojiyle birlikte mühendislik, tarım, 
hayvancılık, tıp, askeri ve gen teknolojisi gibi alanlarda gelişme göstererek, ileri teknolojiye 
sahip olacağını ve sanayi altyapısının gelişeceğini kurgulamaktadır. Bu gelişmeler olumlu gibi 
görülürken, anlaşmanın detaylarına bakıldığı zaman, birçok konunun muğlâk bırakıldığı ve 
Türkiye’nin aleyhine olabilecek maddelerin yer aldığı görülmektedir.   

Türkiye, kamuoyuna danışmadan nükleer enerji yapım kararı alarak bu konu 
üzerinde ciddi tartışmaların ve çalışma ortamının gerçekleşebilme ihtimalini ortadan 
kaldırmıştır. Türkiye’nin nükleer enerji ihtiyaç gerekliliği ve alternatiflerinin de masaya 
yatırılarak akademik, yerel halk ve STK kuruluşlarının katılımıyla geniş bir tartışma 
ortamında oluşacak olan uzlaşı kültürüyle alınmasında fayda vardır. Nükleer santral edinim 
kararı çıkması neticesinde, ulusal bir politika haline dönüştürülerek nükleer santral edinimine 
yönelik uzun erimli çalışmalar başlatılabilir. Tüm bu süreçlerin saydam ve şeffaf bir şekilde 
yürütülerek demokratik bir ortamda yürütülmesinde ve toplumsal mutabakata dayalı nükleer 
enerji politikası izlenmesinde fayda vardır. 
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İBN HALDUN’DA COĞRAFİ DETERMİNİZM 
 

Cemalettin ŞAHİN              Rauf BELGE 

 

Öz 

Ortaçağ İslam dünyasının yetiştirdiği büyük düşünürlerinden biri olan İbn Haldun, 1332’de Tunus şehrinde 
doğdu. Hayatı boyunca birçok önemli görevde bulunan düşünür; vezirlik, kâtiplik, şeyhlik ve kadılık gibi 
vazifeler yaptı. Ömrünün büyük bir kısmını Mağrip, Endülüs ve Mısır’da geçirmiş, bu süre zarfında Kuzey 
Afrika’nın büyük bir bölümüne seyahatler yapmıştır. Hayatının son yirmi dört yılını geçirdiği Kahire’de 1406 
yılında vefat etmiştir. Birçok Ortaçağ âlimi gibi İbn Haldun da farklı ilimlerle meşgul olmuş; coğrafya, tarih, 
ekonomi, felsefe, sosyoloji, edebiyat ve siyaset gibi alanlarda çeşitli görüşler ortaya koymuştur.  

Bu çalışmada İbn Haldun’un beşeri coğrafya ekseninde coğrafi determinizm ile ilgili görüşleri ele alınmaya 
çalışılmıştır. Bu bağlamda, İbn Haldun’un Kitâb’ül-İber adlı umumi tarihe dair eserine giriş mahiyetinde yazdığı 
ve çoğu zaman müstakil bir eser olarak telakki edilen Mukaddime adlı eseri coğrafi bakış açısı ile incelenmiştir. 
Çalışmada, ulusal ve uluslararası arası kaynaklardan faydalanılarak coğrafi determinizm akımının kısa bir 
tarihçesi verilerek genel bir kavramsal çerçeve oluşturulmaya çalışılmıştır. Daha sonra İbn Haldun’un coğrafi 
determinizmle ilgili görüşleri kendisinden asırlar sonra ortaya çıkan modern coğrafyadaki determinist görüşler 
ile mukayese edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma ile birlikte 19. yüzyılın sonlarında doğru akademik coğrafya 
çalışmalarında bir hayli yaygın olan coğrafi determinizm fikrinin, esas itibariyle 14. yüzyılda İbn Haldun 
tarafından ele alındığı anlaşılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: İbn Haldun, Coğrafya, Beşeri Coğrafya, Coğrafi Determinizm, Çevre. 

 

THE GEOGRAPHICAL DETERMINIZM IN IBN KHALDUN 

Abstract 

Ibn Khaldun, who is one of the world's great thinkers raised by Medieval Islam, was born in Tunis in 1332. The 
great thinker has made many important tasks through his life such as; vizier, clerk, sheikh and judge. He spent 
most of his life in Maghreb, Andalusia, Egypt and during this period, he travelled a large part of North Africa. In 
1406 he died in Cairo where he spent the last twenty-four years of his life. Like many Medieval scholars, Ibn 
Khaldun has interested in different sciences and he has revealed various opinions in such as; geography, history, 
economics, philosophy, sociology, literature and politics.  

In this study, the geographical determinism views of Ibn Khaldun have been discussed within the scope of 
human geography. In this context Ibn Khaldun's Muqaddimah, which is an introduction to Kitâb’ul Iber (general 
history) and usually considered as an independent study, has been analyzed by geographical perspective. A brief 
history of the geographical determinism has been tried to fit a general conceptual framework by benefiting from 
national and international sources. Ibn Khaldun's ideas about geographical determinism has been tried to 
compare with the determinist views in modern geography that emerged hundreds of years after him. The study 
found out that, Ibn Khaldun already discussed the principles of geographical determinism in 14 th century, which 
was quite common in academic geography in 19th century.  

Keywords: Ibn Khaldun, Geography, Human Geography, Geographical Determinism, Environment. 
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          GİRİŞ 
Yaşadığı dönemde fikirleri pek önemsenmeyen İbn Haldun, vefatından sonra bir süre 

unutulmakla birlikte 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı devlet adamları ve tarihçileri İbn 
Haldun’u yeniden keşfetmiş, düşünceleri Mukaddime’nin Türkçe tercümeleri ile yaygınlık 
kazanmıştır. Fikirleri, 19. yüzyıldan sonra batılı şarkiyatçıların da dikkatini çekmiş (Tomar, 
1999: 8), bu tarihten sonra İbn Haldun, birçok farklı disipline mensup araştırmacılar 
tarafından ele alınmıştır. Zira İbn Haldun, toplumsal ve tarihsel olayları çok boyutlu ele almış 
ve bunları izah ederken bütüncül-geniş bir bakış açısı ile yorumlamıştır. Bu durum İbn 
Haldun’u batılı düşünürlerden ayıran önemli özelliği olmuş, zira batılı düşünürler olayları 
sadece bir yönü ile açıklama yoluna gitmişlerdir (Çalık, 2015: 47). Bu anlamda İbn Haldun 
olayları, bir coğrafi bakış açısı yöntemi olan bütüncül yaklaşım ile izah etmiş, kendisinden 
asırlar sonra meydana gelen modern coğrafi bakış açısını ortaya koymuştur. Zira ileri de 
bahsedileceği üzere toplumsal ve biyolojik olguları hem coğrafi hem de kültürel yönüyle 
açıklamıştır.   

Çalışmanın ana temasını oluşturan determinizm, “kâinatta olup biten her hadisenin 
maddi veya manevi sebeplerin zorunlu sonucu olduğunu ileri süren felsefi bir doktrindir” 
(Kutluer, 1994: 215). Bu doktrin, bir dönem coğrafyanın modern anlamda kimlik 
kazanmasında önemli rol oynamıştır. Sebep-sonuç ilişkisi üzerine gelişen determinizm 
görüşünün coğrafyaya yansıması insan-çevre ilişkisi bağlamında olmuş ve coğrafi (çevresel) 
determinizm şeklinde genel kabul görmüştür. Bir beşeri coğrafya terimi olarak coğrafi 
determinizm, genel anlamda çevresel faktörlerin insan faaliyetleri üzerinde etkili olduğunu 
savunan bir akımdır. Bu akım 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarına kadar Avrupa ve 
Amerikan coğrafyacıları arasında çok sayıda taraftar bulmuş; özellikle Friedrich Ratzel’in 
başını çektiği, Davis, Semple, Huntington ve Demolins gibi coğrafyacılar sayesinde de ilim 
âlemdeki etkisini artmıştır. Buna mukabil coğrafi determinizm, genel kabul gördüğü dönemde 
bile eleştirilere maruz kalmış ve 1930’lardan sonra da etkisini yitirmeye başlamıştır.  

İbn Haldun, coğrafi determinizm görüşlerini açıkça yazdığı Mukaddime adlı eserinde; 
insan ve çevre etkileşimi, umran1, devlet ve milletlerin dağılışı, göçebe ve yerleşik kültürlerin 
genel özellikleri, kır ve şehir hayatı, nüfus, meslek grupları, sanayi ve ticaret gibi çeşitli 
konuları coğrafi bakış açısı ile analiz etmiştir. İbn Haldun, bahsi geçen konuları delilleri ile 
birlikte ele almış ve bu durumu etkileyen coğrafi faktörleri de izah etmiştir. İbn Haldun, söz 
konusu eserde sadece beşeri hususları ele almaz, bu hususlara etki eden dış faktörleri de izah 
eder. Örneğin, yeryüzünün umran bölgelerini genel hatlarıyla inceler ve bu bölgelerde 
iklimsel faktörlerin insan ve umranın gelişimini etkilediğini öne sürer2. Çevresel determinizm 
olarak adlandırılan bu husus, İbn Haldun'un coğrafyacılar tarafından kabul görülmesinde 
büyük rol oynamıştır.  

İbn Haldun’un çevrenin insan üzerindeki etkisi ile ilgili görüşleri, coğrafyacıların 
dikkatini çekmiştir. Örneğin Tanoğlu (1969: 18) İbn Haldun’u Ortaçağ İslam dünyasının 
                                                           
1 Umran: Bayındırlık, mamurluk. 2. Uygarlık, ilerleme, refah ve mutluluk (TDK Büyük Türkçe Sözlük, 
http://www.tdk.gov.tr/). Arslan, İbn Haldun’un umranı yeryüzünün coğrafi özelliklerini açıklamak için kullandığını 
yazmıştır. Yazara göre umran, başta insan olmak üzere diğer canlıların yaşayabileceği ve uygun iklim şartlarına sahip 
bölgelerdeki faaliyetlerin yoğunluğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda umranla aynı kökten gelen mamur üzerinde 
yaşanılabilen, oturulabilen, kalabalık ve gelişmiş bölgeleri işaret eder (Arslan, 1997: 91). Bu bakımdan kasaba ve şehirler 
umranın coştuğu beşeri mekânlardır.  
2 İbn Haldun, 2013: 259-268.  
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büyük coğrafyacıları arasında saymış, siyasi coğrafya ile ilgili determinist görüşlerine yer 
vermiştir. İbn Haldun’un step - çöl kavimlerin ve imparatorlukların fiziki çevre ile 
münasebetlerine dair görüşlerine değinmiştir. Tümertekin ve Özgüç (2014: 47-48, 200), 
çevresel determinizm görüşünün coğrafyanın bilimsel kimlik kazandığı dönemden önce de 
var olduğunu ifade eder. Örneğin İbn Haldun gibi Ortaçağ bilim adamlarının eserlerinde 
çevreyi, ırk ve kültürel farklılıkları ortaya koymak için bir araç olarak kullanıldığından 
bahseder. Söz gelimi medeniyetlerle iklim ve fiziki çevre koşulları arasında ilişki kuran İbn 
Haldun, hava şartlarının insanın karakteri ve devletlerin oluşumları üzerindeki etkisini 
araştırmıştır. İbn Haldun söz konusu görüşleri ile çevreci determinizm akımı üzerinde etkili 
olmuştur. Adı geçen coğrafyacılar, İbn Haldun’un determinist görüşlerinden birkaçını örnek 
verir. Mesela İbn Haldun’a göre fiziki çevre koşulları insanları, toplumları ve siyasi 
oluşumları bir arada yaşamaya zorlayarak, medeniyetin orta kuşaklarda yer aldığını 
savunmuştur. Aynı zamanda İbn Haldun, iklimin karakter ve davranış üzerinde etkili 
olduğunu ve ırki farklılıkları belirlediğini öne sürmüştür (Tümertekin, 1978: 10).  

Doğanay ve Doğanay (2014: 123-124) İbn Haldun’un coğrafi determinizm 
görüşlerinden bahsetmiş, İbn Haldun’u tarihçi, düşünür, toplum bilimci ve coğrafyacı olarak 
tanımlayan yazarlar, İbn Haldun üzerinde en çok duran Türk coğrafyacılarındandır. Adı geçen 
yazarlar, İbn Haldun’un önemli bir coğrafyacı olduğunu vurgulayarak, bazı coğrafi 
görüşlerini (çevre-insan ilişkisi, şehir coğrafyası, siyasi coğrafya, sanayi ve ticaret coğrafyası) 
kısa örneklerle açıklamışlardır. Özellikle İbn Haldun’un insan ve çevre etkileşimi ile ilgili 
determinist görüşlerine yer ayırarak, insanın bedensel yapısı ve ahlakı ile iklim arasında 
kurduğu ilişkiden bahsetmişlerdir.  

Amerikalı coğrafyacı Alexander (2005: 415-416), İbn Haldun'un Ortaçağ'ın en önemli 
tarihi coğrafyacısı olduğunu belirtmekle beraber, coğrafyanın önemli konularından olan fiziki 
çevre ve kültür arasında ilişkiyi araştıran ilk kişi olduğunu vurgulamıştır. Glassner ve Fahrer 
(2004: 4-5), İbn Haldun’un İslam dünyasının en iyi gözlemci ve üretken yazarlardan birisi 
olduğunu; fiziki çevre ile siyasi yapı, şehir, meslek ve kabileler arasında kurduğu ilişkisinden 
söz eder. Gümüşçü (2014: 318-319), İbn Haldun’un sosyolog olmanın yanında iyi bir 
coğrafyacı olduğunu belirtir. İbn Haldun’un determinist kişiliği üzerinde duran Gümüşçü, 
doğal ortam ve insan etkileşimi hakkındaki görüşlerine değinmiştir. Bu bağlamda İbn 
Haldun’un Mukaddime’sinde geçen coğrafi determinizmle ilgili örnekler vermiştir. Fekadu 
(2014: 136) bir çalışmasında çevresel determinizm ve posibilizm akımlarının genel bir 
literatür taramasını yapmıştır. İbn Haldun'un çevresel determinizmin önemli taraftarlarından 
biri olduğunu ve buna iklim ile insanın ten rengi arasındaki ilişkisini örnek göstermiştir. 

İbn Haldun’un coğrafi determinizm görüşlerine birçok sosyal bilimci de atıfta 
bulunmuştur. Örneğin İbn Haldun’un coğrafi görüşlerini müstakil bir çalışmada ele alan 
Fındıkoğlu (1940: 49-59) özellikle İbn Haldun’un yedi iklim sınıflandırması üzerinde durarak, 
bu iklimleri umrana elverişlilik bakımından incelemiştir. Yazar, umran ve medeniyete 
elverişli ılıman iklimler ile elverişli olmayan aşırı soğuk-sıcak iklimleri İbn Haldun’un bakış 
açısı ile tekrar ele almıştır. İbn Haldun’un iklim şartları ve insan karakteri üzerindeki 
görüşlerine değinen Fındıkoğlu, İbn Haldun’un ırk anlayışının biyolojik olmanın ötesinde 
coğrafi olduğunu ifade etmiştir. Zira İbn Haldun’a göre ırk, coğrafi çevre şartlarına göre 
ortaya çıkan bir olgudur. Yazar, İbn Haldun’un insanların ten renklerinin siyah veya beyaz 
olmasının tabii şartların bir sonucu olduğu görüşünden bahsetmiştir. Başka bir çalışmada 
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Ülken ve Fındıkoğlu (1940: 71-80, 145, 151-152), İbn Haldun’un Batlamyus Coğrafya 
Mektebi’nin bir talebesi olduğunu ve coğrafyacı sıfatı ile iklim, beslenme ve ahlak arasında 
kurduğu ilişkiden bahsetmiştir. Ayrıca yazar, İbn Haldun’un coğrafi ve iktisadi olaylarda bir 
takım determinist görüşler içerisinde olduğunu yazmıştır. Bu anlamda İbn Haldun’u 
Montesquieu'nün müjdecisi olarak tanımlamışlardır. Ayrıca çevre, iklim, insan ve toplum 
ilişkileri üzerinde duran İbn Haldun ile birlikte Ratzel, le Play, E. Demolins ve E. Huntington 
gibi batılı beşeri coğrafyacılar; coğrafyacı sosyologların mensubu oldukları coğrafya ekolüne 
yakındırlar (Günay, 1986: 83). Bu bağlamda tabiat-insan ekseninde oluşan coğrafyacı ekol, 
Batlamyus’tan İbn Haldun’a ve batılı deterministlere kadar gelişen bir süreç izlemiş ve bilim 
dünyasında oldukça etkili olmuştur.  

Avrupalı sosyologlar, sosyal hayattaki determinizmi, yani toplumsal hayattaki bazı 
olayların bir takım değişmez kurallara tabi olduğu fikrini ilk defa İbn Haldun’un ortaya 
attığını yazmışlardır (Uludağ, 2013: 115). Kızılçelik’e (2006: 139-144) göre sosyoloji 
biliminin dayanağı ve kaynağı coğrafyadır. Zira birçok coğrafyacı sosyolojinin gelişmesinde 
katkıda bulunmuştur. Bunlardan birisinin de Ortaçağ’da yaşamış olan İbn Haldun olduğunu 
belirten Kızılçelik, İbn Haldun’un coğrafi görüşlerine değinmiştir. Nitekim coğrafi 
görüşleriyle İbn Haldun, sosyolojide coğrafyacı ekolünün ilk temsilcisi olarak görülmektedir. 
İbn Haldun’un determinist görüşlerine değinen Alptekin, İbn Haldun’u sosyolojide ilk 
belirgin coğrafyacı determinist olarak ele almaktadır (Alptekin, 2013: 80).3 Öte yandan İbn 
Haldun’un katı bir determinist olmadığı, insanın rolünü fiziki coğrafya şartlarında üstün 
tuttuğunu ifade eden çalışmalar da bulunmaktadır (Dönmez, 2002: 136). Bu bağlamda İbn 
Haldun’un coğrafi determinizm görüşlerine değinenler olduğu gibi, O’nun salt bir determinist 
olmadığını düşünenler de bulunmaktadır. Kısaca ifade etmek gerekirse, İbn Haldun’la ilgili 
yapılan çalışmalar gözden geçirildiğinde İbn Haldun’un coğrafyacı bir kimliği olduğu ve 
başta coğrafyacılar olmak üzere sosyal bilimciler bu kimliği ön plana çıkarmaktadır.  

 
VERİ VE YÖNTEM 
Çalışmanın temel amacı İbn Haldun ve batılı coğrafyacıların determinist fikirlerini aynı 

zeminde tartışmaya açmaktır. Bu bağlamda, çalışma iki bölüm halinde ele alınmıştır. Birinci 
bölümde çevresel determinizm akımının kısa bir tarihçesi verilerek kavramsal çerçeve 
oturtulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda, ulusal ve uluslararası arası kaynaklardan 
faydalanılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde İbn Haldun’un Mukaddime adlı eserinden 
hareketle İbn Haldun’un determinist görüşleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bakımdan 
Mukaddime’nin Türkçe tercümelerinden Uludağ’ın (2013) iki ciltlik çevirisi esas alınmıştır. 
Ancak zaman zaman diğer diğer tercümelerden de istifade edilmiştir. Mukaddime’de, insan ve 
çevre ilişkisine dair kısımlar coğrafi bakış açısı ile ele alınmıştır. Bu yöntemle Mukaddime’de 
yer alan determinist görüşler coğrafi zeminde tahkik edilmiştir. Çalışmanın sonunda İbn 
Haldun’un determinist görüşleri, batılı deterministlerin görüşleriyle mukayese edilmiştir. 
Batılı coğrafyacıların determinist görüşlerine, kendi eserlerinden ve ikincil kaynaklardan 
ulaşılmıştır.  

 

                                                           
3 İbn Haldun çok yönlü bir düşünürdür. Bu nedenle İbn Haldun, coğrafyacılara göre coğrafyacı, sosyologlara göre sosyolog, 
tarihçilere göre tarihçi, siyaset bilimcilere göre devlet adamı ve siyasetçi, felsefecilere göre filozof ve ilahiyatçılara göre bir 
din adamıdır.  
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MODERN COĞRAFYADA DETERMİNİZM 
Coğrafya bilim tarihinde insan ve çevre ilişkisini açıklamak adına birçok görüş ortaya 

atılmıştır. Bu görüşlerden çevresel determinizm, ortaya atıldığı günden beri üzerinde çok 
tartışılan fikirlerden birisi olmuştur (Tümertekin, 1990: 25-37). Bazı coğrafyacılar insan ve 
çevre etkileşiminde, insanın yapıcı ve tahrip gücünü savunurken, diğer yandan bazıları 
çevrenin insan faaliyetlerini kontrol ettiğini ileri sürmüşlerdir.  

Coğrafi determinizm akımının temel felsefesi, insanın hayatının büyük ölçüde fiziki 
çevre koşullarına bağlı olarak şekillendiği ve bu anlamda diğer organizmalara benzediği 
görüşüdür. Başka bir ifade ile coğrafyada determinizm, insanın hayat mücadelesinde başarılı 
olabilmesi için doğanın kanunlarına uyum sağlaması gerektiğini savunmaktadır. Bu bağlamda 
deterministlere göre coğrafyanın konusu, insanın fiziki ortama tepki gösterme yöntemlerini 
araştırmak olduğunu iddia ederler. Böylece yeni bir ortama giren insanın fiziki çevreye tepkisi 
önceden tahmin edilebilirdi (Tümertekin, 1990: 25). Bu itibarla deterministler, insan yapısının 
ve beşeri faaliyetlerin doğanın bir takım değişmez kurallarına göre şekillendiği, aynı zamanda 
insanın diğer canlılar gibi bazı tabii kanunlara tabi olduğunu savunmuşlardır.   

Tarihsel olarak determinizm görüşü çok eskilere dayanır. Teknolojinin henüz 
gelişmediği ilk dönemlerde, insan-çevre ilişkisinde çevrenin ağırlığı söz konusuydu. Nitekim 
tarih ilminin kurucusu sayılan Herodot‘un; Mısır’ın Nil’in bir armağanı olduğunu ifade 
etmesi, fiziki çevrenin insan üzerindeki etkisinin İlkçağ düşünürleri tarafından da fark 
edildiğini göstermiştir (Herodot, 1973: 133). Ayrıca İlkçağ coğrafyasının ilk temsilcilerinden 
olan Strabon, Geographica adlı eserinde, Platon’un varsayımlarına dayanarak; ova, sahil ve 
ılıman iklimlerin yaşandığı bölgelerde ikamet eden toplumların daha medeni ve uysal 
olmasına karşın, dağlık ve yüksek bölgelerde yaşayan insanların ise medeni olmaktan geri ve 
kaba olduklarını belirtmiştir. Strabon’a göre dağ yaşamı uygarlığın ilk aşamasını temsil 
ederken, ova ve kıyılar daha sonraki aşama manasına gelmekteydi. Bu bakımdan dağlardan 
aşağıya (ova ve denizlere) doğru hareket, uygarlık ve yaşam tarzındaki birtakım değişimleri 
işaret etmeydi (Strabon, 2000: 110-111).  

Modern anlamda coğrafi determinizm, coğrafyanın akademik manada kimlik 
kazanmasından sonra etkili olmuştur. Nitekim çevresel determinizm ile ilgili akademik 
çalışmaların artmasıyla beraber, 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başlarında çevreci görüş, 
bazı batılı coğrafyacılar tarafından kabul görmeye başlamıştır. Özelikle Alman ve Amerikan 
coğrafyacılar, çevresel determinizm akımından en fazla etkilenen coğrafyacılar olmuş, bu 
coğrafyacılar yeryüzünde insan faaliyetlerinin çevre tarafından kontrol edildiğini 
savunmuşlardır.   

Çevresel determinizm fikri, Darwin’in evrim teorisinden etkilenmiş ve coğrafya 
araştırmalarına ve coğrafi anlayışa ilham kaynağı olmuştur. Böylece Darwin’in fikirleri 
coğrafya bilimine tatbik edilmeye başlanmıştır (Tümertekin ve Özgüç, 2014: 193-199). 
Coğrafi determinizm, özellikle Alman coğrafyacıları tarafından siyasi coğrafya çalışmalarına 
tatbik edilmeye başlanmıştır. Alman coğrafya ekolünden etkilenen ilk dönem Amerikalı 
coğrafyacılar, çevrenin insan yapısını ve birtakım faaliyetlerini etkilediğini ileri sürmüşlerdir.  

Modern beşeri coğrafyanın kurucusu Ritter’e ve fiziki coğrafyanın kurucusu kabul 
edilen Humboldt’a göre beşeri coğrafyacılar, çevre ve insan ilişkisini anlama hususunda doğa 
bilimlerinden faydalanmalıdır (Rubenstein, 2011: 24). Ritter’e göre beşeri coğrafyanın asıl 
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konusunun insan ve çevre arasındaki ilişki oluşturur. Ancak Ritter, insan ve çevre 
etkileşiminde herhangi bir tarafın hâkimiyetini kabul etmez (Doğanay, 2014: 21-29). Bununla 
beraber Ritter’e göre Türkmenlerin küçük ve çekik gözlü, göz kapaklarının şişkin olması çöl 
koşullarının organizma üzerinde açık bir etkisidir (Semple, 1911: 36). Bu itibarla Ritter, her 
ne kadar salt bir determinist olmasa da çevrenin insan üzerindeki etkisini vurgulayan 
görüşlere sahiptir.  

Determinizm akımı Ratzel’in (1844-1904) coğrafyada yaptığı çalışmalarla büyük hız 
kazandı. İki ciltlik Antropogeographie adlı eserinde, fiziki çevrenin insan üzerindeki tesirini 
ortaya koymuştur. İnsanların yeryüzünde grup oluşturma biçimlerini, bu grupların yeryüzünde 
dağılışını ve göçlerini inceleyen Ratzel, genetik oluşumları bir tarafa bırakarak insanı dış 
çevreye bağlı olarak ele almıştır. İnsanı fiziki çevrenin bir ürünü ve tabiatın etkisinde hayatını 
idame eden bir canlı olarak gören Ratzel, insanın fiziki çevrenin kurallarına boyun eğdiği 
sürece hayat mücadelesinde başarılı olabileceğine inanmaktadır (Tümertekin ve Özgüç, 2014: 
193-199).  

Ratzel, çevresel determinizm görüşünü açıkça savunduğu Politische Geographie isimli 
eserinde, çevre ile siyasi birimler arasındaki ilişkiye dikkat çekmiştir. Söz konusu eserinde 
Ratzel, devleti canlı bir organizma gibi ele almıştır. Organik Devlet Teorisi olarak bilinen 
görüşe göre devlet, bir canlı gibi doğar, gelişir, yaşlanır ve ölür. Böylece Ratzel, devletlerin 
gelişmeleri ve hâkimiyetlerini devam ettirmeleri için yeni sahalar kazanmayı gerekli görmüş, 
bunun bir biyolojik zorunluluktan kaynaklandığını savunmuştur (Akengin, 2013: 37). Bu 
bağlamda Ratzel, insanın diğer canlılar gibi fiziki çevrenin kanunlarına göre hayatını sürdüren 
bir varlık olarak görmüş, insan karşısında çevrenin üstünlüğü savunmuştur. Ratzel aynı 
zamanda çevresel determinizm fikrini siyasi ünitelere tatbik etmiş, bu görüşleri coğrafya 
camiasında büyük yankı uyandırmış, görüşleri ilk dönem Amerikalı ve diğer Avrupalı 
coğrafyacılar tarafından büyük ilgi ile takip edilmişti.  

Çevreci determinizm görüşü 1920’lerden önce Amerikalı coğrafyacılar tarafından 
büyük ilgi görmüş ve yaygınlık kazanmıştır. Amerikalı coğrafyacılar Davis (1850-1934), 
Semple (1863-1903) ve Huntington (1876-1947) gibi coğrafyacıların determinizmin 
gelişmesinde büyük katkıları olmuştur. Söz konusu coğrafyacıların çalışmalarıyla çevresel 
determinizm, Amerika’da çok sayıda taraftar kazanmış ve böylece yaygınlık kazanmıştır. 

Amerikalı determinist coğrafyacılardan biri de Davis’dir. Amerikan Coğrafyacılar 
Birliği’nin ilk başkanı olan Davis, ilk dönem coğrafyacıların büyük çoğunluğu gibi Ratzel’in 
fikirlerinden etkilenerek insana karşı çevrenin üstünlüğünü savunmuştur (Arı, 2005: 4). 
Semple çevresel determinizm akımın İngiltere ve ABD gibi İngilizce konuşan ülkelerde etkili 
olmasında rol oynadı. Ratzel’den etkilenen Semple, Influences of Geographic Environment 
(1911) adlı kitabında fiziki çevrenin insan üzerindeki etkisini örneklerle açıklamıştır. Nitekim 
söz konusu eserin giriş cümlesi “İnsan yeryüzünün bir ürünüdür"  (Semple, 1911: 1) diye 
başlaması Semple’ın determinizm görüşünü açıkça yansıtmaktadır.  

Çalışmalarında determinizmi savunan Amerikalı coğrafyacılardan biri de 
Huntington’dur. Civilization and Climate (1915) adlı eserinde ise medeniyetlerin gelişimi ile 
iklimsel vakalar arasındaki münasebeti ortaya koymuştur. Huntington’a göre iklimde yaşanan 
değişimler, medeniyetlerin gelişmesi veya yok olma sürecinde önemli oranda etkili bir 
faktördür. Medeniyetlerin ancak uygun klimatik koşullarda gelişebileceğini savunmuştur. 
Ayrıca hava sıcaklığının insan enerjisi üzerinde önemli ölçüde etkili olduğunu ve mevsimlere 
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bağlı olarak insanın çalışma hızının değiştiğini ifade etmiştir (Huntington, 1915: 218-219). 
Determinist görüşlerine ek olarak kendi geliştirmiş olduğu teorilerini medeniyetlerin yükseliş 
ve çöküşlerinin açıklamasında kullanmıştır. Teorisini desteklemek amacıyla, Ortadoğu, Orta 
Asya ve Maya medeniyetlerinin iklim değişikliği nedeniyle yok olduklarını savunmaktaydı 
(Tümertekin, 1990: 25-37). Bu bakımdan Huntington’a göre iklim insan üzerinde etkili 
olduğu gibi medeniyetlerin gelişim süreciyle yakından ilgilidir.  

Fransız coğrafyacı Demolins (1852-1907) gibi coğrafyacılar da determinizmin görüşünü 
kesin ifadelerle savunmuştur. Nitekim Demolins (1903), steplerin insanın yaşam tarzını 
şekillendirdiğini ve step bölgelerde yaşayan toplumların atlar sayesinde kültürel birlik 
oluşturduğunu ileri sürmüştür. Demolins, ataerkil aile yapısının steplerin genel bir özelliği 
olduğunu, aynı zamanda göçebe hayvancılıkla uğraşan insanların sık sık yer 
değiştirmelerinden dolayı tüketilen gıda, iş ve toplum yapısının değişime uğradığını 
savunmuştur (Tümertekin ve Özgüç, 2014: 199). Bu bakımdan insan hayatını değiştiren temel 
etkenin hayvancılık olduğunu vurgulayan Demolins, dolaylı olarak iklimin etkisine 
değinmiştir. Bu durumun toplumların etkileşiminde ve kültürel birliğin sağlaması açısından 
büyük önem taşıdığını ifade etmektedir.  

Coğrafi determinizm, bazı coğrafyacılara göre sadece bir teoriden ibaretti. Glassner ve 
Fahrer’e (2004: 54-55) göre bunun nedeni, bazı coğrafyacılara göre determinizmin hiçbir 
zaman somut delil ve deneylerle desteklenmemiş olmasıdır. Bu sebeple 1920’lerden sonra 
yavaş bir şekilde eleştirilmeye başlanan çevresel determinizm, 1930’ların sonlarına doğru bu 
eleştiriler yoğun bir şekilde artmış ve nihayetinde 1950’ler ise “determinist” terimi neredeyse 
aşağılayıcı ve küçümseyici bir anlam kazanmıştı. Bu nedenle bir zamanlar yaygın bir görüş 
haline gelen coğrafi determinizm, 20. yüzyıl ortalarından itibaren akademik coğrafya 
çalışmalarında pek önemsenmeyen bir görüş olmuştur. Nitekim gelişen teknolojik yenilikler 
sayesinde insanın doğa karşısında yapıcı ve tahrip edici gücü bunda etkili olmuştur. 

Coğrafi determinizm, insan karşısında çevrenin üstünlüğünü savunan bir fikir olmuştur. 
Buna göre çevre, insanların beden ve zihin yapılarını kontrol etme gücüne sahiptir. Bu 
bağlamda insanı pasif bir varlık olarak gören coğrafi determinizm, doğanın insanı 
şekillendirdiğini ileri sürmektedir. Ancak yeryüzünde benzer fiziki çevre koşullarına sahip 
bölgelerde yaşayan toplumların farklı kültürel özelliklere sahip olmaları, çevresel 
determinizm fikrinin eleştirilmesine neden olmuştur. Nitekim çevresel determinizme göre 
insan doğanın bir ürünü olup, benzer çevre koşullarında insan açısından benzer durumların 
ortaya çıkması gerekirdi. Oysa yeryüzünde benzer fiziki çevre koşullara sahip bölgelerin 
farklı beşeri özelliklere sahip olması, determinizme yöneltilen eleştirilerden birisi olmuştur. 
Öte yandan fiziki çevrenin insanın bazı faaliyetlerini şekillendirdiği doğrudur. Ancak bu 
şekillendirmenin mutlak manada olmadığı da açıktır. Zira insan,  ihtiyaçları, gelenekleri ve 
sahip olduğu teknolojik imkânları ölçüsünde bu sınırlamaları izale edebilir. Çünkü insan, 
sahip olduğu bilgi birikimi nispetinde çevreyi şekillendirir ve ondan faydalanır.  

 
İBN HALDUN’UN DETERMİNİZM ANLAYIŞI 

Asıl ismi Ebu Zeyd Abdurrahman olan İbn Haldun, soyu Yemen Araplarına dayanan 
köklü bir aileye mensuptur (Cemil Zeki, 1899: 1). 1332’de Tunus şehrinde doğmuş, 
çocukluğunu burada geçirmiş, önemli âlimlerden dersler almıştır. Merini sultanlarının 
hizmetinde bulunmuş, sarayda mühürdarlık, haciblik, kâtiplik ve vezirlik görevlerini 
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yürütmüştür. Bir süre Fas, İfrikiye, Tilemsen ve Gırnata’da ikamet eden İbn Haldun, 1374–
1378 yılları arasında Mukaddime’yi kaleme almıştır. Tunus’ta bir süre kaldıktan sonra 
Mısır’ın Kahire şehrine gider. Kahire’de ilmi tedrisatın yanı sıra daha çok kadılık görevinde 
bulunur. Ömrünün kalan 24 senesini burada geçirir ve 17 Mart 1406 tarihinde Kahire’de vefat 
eder (Uludağ, 1999: 538-543). Böylece İbn Haldun, Endülüs’ten Mısır’a kadar olan geniş 
bölgede yaşaması ve devlet kademelerinde çeşitli görevlerde bulunması sayesinde farklı 
toplumsal ve siyasi olayları gözlemleme imkânı bulmuştur. Bu bakımdan İbn Haldun’un 
hayatını bilmek, coğrafi görüşlerini anlamada yardımcı olabilir. 

İbn Haldun’un determinizm anlayışının özünde İslam4 bulunmaktadır. Zira Kur’an ve 
İlkçağ düşünürleri çevre ve insan ilişkisini sıklıkla vurgu yapmış, insanı kâinatın küçük bir 
cüz’ü olarak göstermiştir. Aynı zamanda İbn Haldun’dan önce yaşayan Kindî, Mesudî ve 
Gazzali gibi düşünürler eserlerinde tabiat ve insan ilişkisini ele almışlardır. İbn Haldun’un adı 
geçen İslam düşünürlerinden temel farkı çevre ve insan ilişkini sistemli ve ayrıntılı olarak ele 
almış olmasıdır (Turgut, 2013: 176-180). Öte yandan determinizm, İslam tarihinde ve batı da 
bir hayli tartışma konusu olmuştur. İslam bilim tarihinde illiyet olarak bilinen determinizm 
fikri, bazı İslam filozofları tarafından felsefi bir doktrin olarak alındığı gibi dini boyutu olan 
bir mesele olmuştur. Bazı İslam âlimleri determinizmi kader ile ilişkilendirmiş (Kutluer, 
1994: 215-220), diğer yandan Ortaçağ İslam coğrafyacılarından İbn Haldun gibi bilginler bu 
görüşü coğrafi anlamda kullanmıştır. Çünkü İbn Haldun, toplumsal olayları illiyet 
(nedensellik) kanunu ve determinizm ile izah etmiştir (Tomar, 2006: 18). 

İbn Haldun’u determinist yapan birçok görüşü vardır. Zira İbn Haldun’a göre insan, 
çevresi ile bütünleşmiş, yaşadığı coğrafyanın iklimi ve yeryüzü şekillerinden doğrudan 
etkilenmiştir. Yani insan, bedenen ve ruhen fiziki çevre tarafından şekillenmiştir. Nitekim İbn 
Haldun, insanı yalnız bir olgu olarak değil, coğrafi çevresi ile birlikte ele alır. Mukaddime’de 
insanı konu alan birçok görüşünde bu yaklaşımın örneklerine rastlamak mümkündür. Söz 
gelimi İbn Haldun’a göre coğrafya, insanın ten rengini, ahlakını ve beden yapısını 
şekillendirmiştir (İbn Haldun, 2013: 259-267).  

Çevresel determinizmi savunan coğrafyacılara göre iklim, insanların karakter ve 
davranışlarını yönlendirmekte, aynı zamanda renk ve fiziki görünüşlerini etkilemektedir. 
"Klimatik kontrol" olarak bilinen bu anlayışın tarihi eskidir. Nitekim Ortaçağ coğrafyacısı 
olan İbn Haldun, yeryüzünü yedi iklim bölgesine5 ayırmış, insanla ilişkisine dikkat çekmiştir 
(Tümertekin ve Özgüç, 2014: 200-206). Demircioğlu’na (2013: 68) göre bu yaklaşım, bir 
coğrafyacı olarak İbn Haldun’un orijinalliğini oluşturmaktadır. Fındıkoğlu ve Ülken’e (1940: 
72,138) göre İbn Haldun, çevresel etkiler arasında iklimin etkisini birinci sıraya koymuştur. 
Çünkü iklim, bir kavmin şekillenmesinde en büyük etkendir. Zira aynı iklimlerde yaşayan 
toplumlar fiziki ve manevi açıdan olduğu gibi karakter özellikleri bakımından da benzer 
özellikler taşımaktadır. İbn Haldun’a göre insanların fiziki ve ahlaki özellikleri ile 
bulundukları iklim bölgesi arasında doğrudan bir münasebet bulunmaktadır. Bu bağlamda 
                                                           
4 Mesela Kur’an-ı Kerim’in A’raf Suresi’nin 34. ayetinde - Her milletin belli bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir 
an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler - toplumları bir canlı organizma gibi gören bir ifade yer almaktadır. Not: Söz 
konusu ayet, Diyanet işleri mealine göredir.  
5 Yeryüzünü yedi iklim bölgesine ayırma düşüncesi, İbn Haldun’dan önce Müslüman coğrafyacılar tarafından da bilinen bir 
husustu. Şeşen, İran ve Hind coğrafya eserlerinin Arapça’ya tercüme edilmesiyle yedi iklim anlayışının İslam dünyasına 
girdiğini ifade etmiştir (Şeşen, 1998: 95). Nitekim Mesûdî, İstahrî, İbn Hurdazbih, Yakubî ve İbn Havkal gibi Müslüman 
coğrafyacılar eserlerinde yedi iklim anlayışını çeşitli şekillerde işlemişlerdir (Ağarı, 2006).   
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iklim şartlarının insan tabiatı üzerindeki etkisini ileri sürmesi, en önemli determinist görüşü 
olmuştur. Zira İbn Haldun’a göre iklim şartları insanları fiziksel, ruhsal ve ahlaki açıdan 
etkilemekle beraber, bir beşer ürünü olan umran, devlet, şehir ve kasabaların dağılışını ve 
gelişimini belirlemektedir. İbn Haldun, toplumların dini yapısını iklimin sıcak ve soğuk 
olmasıyla açıklamış, bu bağlamda peygamberlik müessesinin dağılışını iklim şartlarına 
bağlamıştır. Ayrıca İbn Haldun, coğrafi konumun insan yapısına etkisini ileri sürmüş, 
bölgenin insanı ruhsal açıdan etkilediğini savunmuştur. Bu bakımdan ova, yayla, dağ ve sahil 
kesimde yaşayan insanlar arasında ruhsal, fiziksel ve ahlaki açıdan birtakım farklılıkların 
olduğunu ileri sürmüştür. Fakat İbn Haldun, söz konusu farklılıkların oluşmasında coğrafi 
konuma bağlı olarak hava sıcaklığında görülen değişimi esas almıştır (İbn Haldun, 2013: 259-
267). 

İbn Haldun’u determinist yapan başka bir görüşü de beslenme türünün insanı fiziksel, 
ruhsal ve ahlaki açıdan etkilediğini öne sürmesidir. Nitekim İbn Haldun’a göre vücuda alınan 
gıda ile insanın fiziki ve zihinsel yapısı arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu bakımdan gıda 
maddesi bakımından verimli ovalarda yaşayan, kırlarda yaşayan göçebeler ve şehirde ikamet 
eden insanlar arasında bolluk ve beslenme rejimi açısından farklılıklar gözlemlenmektedir. 
Beslenme alışkanlığında görülen söz konusu farklılıklar, insanların vücut yapılarına, 
zihinlerine ve mizaçlarına tesir etmektedir (İbn Haldun, 2013: 269-274).   

İbn Haldun'a göre hayatın her alanında bir değişim ve başkalaşma söz konusudur. O'na 
göre âlemin, milletlerin durumu, cemiyetlerin âdet ve görenekleri, ülke, devlet ve şehirlerin 
durumu istikrarlı bir yol izlemez. Bu açıdan tarihi olaylar ve beşerî haller zamanla değişime 
uğrar ve halden hale girer. Ancak İbn Haldun'a göre bu değişimler ve başkalaşımlar rastgele 
meydana gelen durumlar değildir. Bilakis, âlemdeki değişim ve başkalaşımlar belli yasalara 
göre hareket etmektedir. Diğer bir deyişle sosyal ve siyasi hayatta meydana gelen değişim ve 
dönüşümleri etkileyen kanun ve kaidelerin aynıdır. Nitekim İbn Haldun söz konusu durumu 
şu şekilde izah eder; 

"Çağların değişmesi ve günlerin geçmesi ile millet ve kavimlerin hallerinin de değişeceği 
hususunun dikkatten kaçması tarihte vaki olan (ve gözden kaçan) gizli hatalardandır. Bunun 
sebebi şudur: Milletlerin ve âlemin ahvali, cemiyetlerin âdetleri ve dindarlıkları bir tek vetire 
(süreç) ve istikrarlı bir yol üzere devam etmez. Bu cihet günler ve zamanlar geçtikçe vukua 
gelen bir değişiklik ve bir halden diğer hale intikalden ibarettir. Nitekim bu husus (ve 
değişiklik) şahıslarda, vakitlerde ve şehirlerde de mevcuttur. Ülkelerde, bölgelerde, zamanlarda 
ve devletlerde de durum böyledir" (İbn Haldun, 2013: 190).  

İbn Haldun’un yukarıdaki ifadeleri, determinist görüşten etkilenen ve İngiliz 
coğrafyacıların başında gelen Fairgrieve’in “Tüm dünya bir sahnedir” sözünü 
anımsatmaktadır.  Bu cümle şu anlama gelmektedir; dünya bir sahne insan ise sadece birer 
oyuncudan ibarettir. Tümertekin’e göre Fairgrieve bu ifadeyi, dünya tarihinin coğrafi koşul ve 
olaylarla nasıl kontrol edildiğini açıklamak için kullanmıştır (Tümertekin, 1990: 30). Bu 
hususta İbn Haldun ve Fairgrieve’nin beşeri ve tarihi olayların önceden belirlendiğini ve belli 
kurallara göre hareket ettiğini, insanın ise buna müdahale etme gücünün olmadığını 
savunması bakımınındın benzerlik göstermektedir.  

İbn Haldun’a göre insan, yaşadığı çevreye göre şekil alır. Bir ortamda uzun süre 
yaşayan toplumlar, çevrenin fiziki şartlarından etkilenir ve buna uyum sağlamaya çalışır. Söz 
gelimi, verimsiz topraklarda yaşayan insanlar, geçim zorluğuyla birlikte birçok sıkıntıya 
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maruz kalır. Söz konusu insanları bu duruma yönelten zaruri sebeplerdir. Örneğin, bedevi 
Arapları sahrada yaşama sevk eden temel etken develerdir. Çünkü çöl koşullarına uyum 
sağlamış olan develer, çöl bitkileri ile beslenmektedir. Bu bakımdan uzun süre çöllerde 
yaşamalarından dolayı, çöl şartları bedevilerin adet ve alışkanlıkları haline gelmiş, bu durum 
onların doğasına ve huylarına işlemiş ve onları vahşileştirmiştir (İbn Haldun, 2013: 336). 
Daha önce bahsedildiği gibi, coğrafi determinizmin en önemli temsilcilerinden biri olan 
Demolins de İbn Haldun’un söz konusu görüşlerine benzer fikirler ortaya koymuş, step 
bölgelerinde atlar sayesinde kültürel birliğin sağlandığını savunmuştur (Tümertekin ve Özgüç, 
2014: 199).  Bu bakımdan İbn Haldun ve Demolins, hayvancılığın toplumsal şekillenme 
üzerinde etkili olduğunu ifade etmişlerdir. 

İbn Haldun’a göre insan yaşadığı çevrenin koşullarına uyum sağlamış ve çevre onun 
adet ve alışkanlıklarını şekillendirmiştir. Ya da farklı beslenme tarzı ve alışkanlığına sahip 
şehirli ve göçebe toplumlar arasında, fiziksel ve zihinsel farklılıklar gözlemlenmiştir. İşte bu 
nedenle İbn Haldun, insanın adetlerinin bir ürünü olduğunu öne sürmüştür (İbn Haldun, 2013: 
330). İbn Haldun’dan yaklaşık beş asır sonra yaşayan determinist coğrafyacı Semple da bu 
konuya değinmiş, insanın çevrenin bir ürünü olduğunu savunmuştur. Çünkü Semple’a (1911: 
1) göre tabii çevre insanın beslenmesine, düşüncesine, bedenine ve arzularına yön vermiştir. 
Bu hususta İbn Haldun ve Semple, determinist bir yaklaşım içerisinde olmuş, çevre ve 
alışkanlıkların insan üzerindeki tesirine dikkat çekmişlerdir. 

Başka bir ifade ile insan bedeni ve ruhu, yakın çevresi ile ilişkilidir. Çevre insana 
sağladığı imkânlar ölçüsünde insanı değiştirir. Bu bağlamda İbn Haldun’a göre insanın ahlaki 
ve psikolojik özellikleri genetik olmayıp, bilakis çevre ile girdiği etkileşimden 
kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan insanın mahiyetini çok iyi bilen İbn Haldun, insanın coğrafi 
çevre ile girdiği etkileşimden nasıl bir sonuç çıkacağını çok iyi tahmin edebilmektedir. 
Modern coğrafi düşüncede coğrafi determinizm olarak ifade edilen bu anlayış, İbn Haldun’un 
coğrafi anlamda ortaya koyduğu önemli görüşüdür. Netice itibariyle, İbn Haldun’a göre iklim 
ve gıdanın insan üzerinde etkili olması, O’nu bir determinist yapan iki önemli görüşüdür. Bu 
nedenle coğrafyacılar eserlerinde, genellikle İbn Haldun’un söz konusu determinist fikirlerine 
vurgu yapmışlardır.    

 
İKLİMİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
İbn Haldun, yeryüzünün yarısının su ile kaplı olduğunu ifade etmiştir. Suları çekilen 

kısmın (ana karanın) daire şeklinde olup ve Bahr-i Muhit denilen büyük okyanusla 
çevrildiğinden bahseder. İbn Haldun, ana karanın içine sokulmuş iki önemli su kütlesi olan 
Akdeniz ve Hint Okyanusu’ndan söz etmiştir. İbn Haldun’a göre Güney Yarımküre, boş 
sahalardan ve çok az mamur alanlardan oluşmaktadır (İbn Haldun, 2013: 217-222). İbn 
Haldun, ekvator çizgisinden başlayıp kuzey kutuplara kadar olan yeryüzünün bu bölümünü 
yedi iklim bölgesine ayırmaktadır. Yedi iklim bölgesi sınırları içerisinde olan dağ, akarsu, göl 
gibi fiziki coğrafya özeliklerinde bahsettiği gibi bu bölgelerde yaşayan kavim ve milletleri, 
umran, şehir ve devletleri konu alır. Bu bakımdan İbn Haldun’un yedi iklim bölgesi adı 
altında yaptığı tasnif aslında dünyanın bölgesel coğrafyası niteliğindedir. Nitekim Uludağ’a 
göre İbn Haldun’un iklim kelimesini coğrafi bölge; hava terimini ise iklim şartları 
anlamından kullanmıştır (Uludağ, 2013: 258). Buna ek olarak İbn Haldun’un iklim bölgesi, 
günümüz modern bilimde ekolojik çevre tabiri ile karşılık bulmaktadır (Günay, 1986: 83). 
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Ayrıca İbn Haldun yedi iklim bölgesinde hava ile gıda, maneviyat, insan bedeni, ahlakı ve 
seciyesi arasındaki ilişkiye dikkat çekmiştir (Ülken ve Fındıkoğlu, 1940: 72). Bir eğilim 
olarak doğanın insan üzerindeki determinasyonunu karakterize eden iklimci düşünceye sahip 
olan İbn Haldun, eserinde başta iklim olmak üzere, coğrafi etmenlerin toplumsal hayat ve 
milletlerin kaderleri üzerinde etkili olduğunu yazar (Öztürk, 2008: 198). Bu bağlamda İbn 
Haldun’un yedi iklim bölge sınıflandırması birçok açıdan coğrafi bir çalışma olarak 
nitelendirilebilir.  

Tablo 1: İbn Haldun’un yedi iklim bölgesi. 

Kaynak: İbn Haldun, 2013: 226-258. 
 
İbn Haldun, sıcaklığı baz alarak yedi iklim bölgesini üç ana kategoriye ayırmaktadır. 

Bunlardan ilki ekvator çizgisinin hemen kuzeyinden itibaren başlayan birinci ve ikinci iklim 
bölgeleridir. Bu iklim bölgelerinde hava çok sıcak ve güneş ışınları geniş açıyla düşmektedir. 
Birinci iklim, ikinci iklim bölgesinden daha sıcaktır. Üçüncü, dördüncü ve beşinci iklim 
bölgeleri de ılıman iklim grubunu oluşturmaktadır. Söz konusu iklim bölgeleri orta 
enlemlerde yer almalarından dolayı ılıman hava şartlarına sahiptir. Bilhassa dördüncü iklim 
bölgesi en mutedil iklim şartlarının görüldüğü bölgedir. Son olarak, altıncı ve yedinci iklim 
bölgeleri ılıman iklim bölgelerinin kuzeyinde yer almakta ve karaların en kuzey noktasına 
kadar devam etmektedir. Kuzey iklim bölgelerinde ve özellikle yedinci iklim bölgesinde aşırı 
soğuk hava şartları görülür (Tablo 1).  

İbn Haldun, yeryüzünü yedi iklim bölgesine ayırmış ve bunların insan doğasıyla 
ilişkisini incelemiştir (Tümertekin ve Özgüç, 2014: 206). İbn Haldun tabiat ve insan 
bağlamında, yedi iklim bölgesini esas itibariyle üç grupta ele almıştır. Birinci grupta umrana 
elverişli olan 3. 4. ve 5. iklim bölgeleri yer almaktadır. Bu iklim bölgeleri, insan doğasına en 

 Bölgeler Bölgelerin Sıcaklık 
Durumu 

Bölgelerini Coğrafi Dağılışı (Doğudan Batıya Doğru) 

SI
C

A
K

 
İK

L
İM

L
E

R
 

1.İklim 
Bölgesi 

Yüksek sıcak hava 
şartları 

Kanarya Adaları, Kongo havzası, Güney Sahra Çölü, 
Güney Sudan, Arabistan’ın Güneyi, Seylan Adası, Çin’in 
bir kısmı 

2.İklim 
Bölgesi 

Sıcak hava şartları Kuzey Gana, Nijer Sahrası, Kızıldeniz,  İran Denizi, 
Pakistan ve Hint diyarı, Saygon şehri (Çin) 

IL
IM

A
N

 İK
L

İM
L

E
R

 

3.İklim 
Bölgesi 

Ilıman olmaya yakın ve 
2. iklime yakın yerler 
sıcaktır. 

Kuzey Afrika, Şam, Sina, Hicaz, Basra Körfezi, Ceyhun 
Nehri, bazı Türk illeri, Tibet, Fergana, Kırgız ve Altaylar, 
Çin’in bir kısmı 

4.İklim 
Bölgesi 

En mutedil hava şartları Akdeniz adaları, Endülüs, Güney İtalya, Suriye, Çukurova, 
Mezopotamya,  Taşkent, Semerkant ve Buhara illeri, Yecüc 
ve Mecüc Dağı 

5.İklim 
Bölgesi 

Ilıman olmaya yakın ve 
6. İklime yakın yerler 
soğuktur.  

Kuzey Endülüs, Galiçya, Cenova illeri, Alp dağları, 
Venedik Denizi, Ege Denizi, İstanbul, Anadolu, 
Ermenistan, bazı Türk illeri, Yecüc ve Mecüc ülkesinin bir 
kısmı 

SO
Ğ

U
K

 
İK

L
İM

L
E

R
 

6.İklim 
Bölgesi 

Soğuk hava şartları Kuzey Avrupa, Karpat Dağı, Rus illeri, Karadeniz, Hazar 
toprakları, bazı Türk kavimleri, Yecüc ve Mecüc illerinin 
bir kısmı 

7.İklim 
Bölgesi 

Aşırı soğuk hava şartları İngiltere, Polonya’nın Kuzeyi, İskandinavya ülkeleri, Bazı 
Türk boyları (Kımazek, Tatar, Peçenek), Rus illeri, Yecüc 
ve Mecüc illerinin bir kısmı 
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uygun hava şartlarına sahiptir. Diğer yandan 2. ve 6. iklim bölgeleri nispeten umrana elverişli 
ve insan doğasına uygundur. Güneydeki 1. ve kuzeydeki 7. iklim bölgesi ise umrana elverişli 
olmayan ve toplumsal hayatın gelişmediği alanlardır (İbn Haldun, 2013: 259).  

Bu bakımdan İbn Haldun, iklim bölgeleri ile insan ve beşeri faaliyetleri arasındaki 
ilişkiyi izah etme hususunda determinizm fikrini açık ifadelerle savunmuştur. Bu hususta İbn 
Haldun, iklim ile ilgili üç alanda determinist yaklaşımda bulunmuştur. Bunlardan ilki iklim 
şartlarının insanın fiziki özelliklerine tesiridir. Nitekim İbn Haldun, sıcaklık ile insanların ten 
ve göz rengi ve derinin kalınlığı ile sıkı bir ilişkinin olduğunu ileri sürmüştür. İkincisi, iklimin 
insanın ruh yapısı ile ilgilidir. İbn Haldun, sıcaklık ve soğukluğun insanların ruh hali, zihinsel 
ve ahlaklarını tesir ettiğini iddia etmiştir. İbn Haldun’a göre iklimin temel elemanlarından 
olan sıcaklık ve nemli hava insanların vücutlarında birtakım değişimlere yol açarak, insanı 
dolaylı olarak ahlaki ve duygusal yönden etkilemektedir. Bu bakımdan sıcak ve soğuk 
iklimlerde, sahil, dağ ve yüksek kesimlerde yaşayan insanlarda birtakım duygusal 
farklılıklarının olduğunu ileri sürmüştür. Diğeri ise iklimin umran, sanat, şehir, devlet, 
peygamberlik gibi beşeri unsur ve faaliyetlerine etkisidir. Bu bakımdan İbn Haldun, insanların 
fizyolojik ve ruhsal yapıları ile iklim arasında sıkı bir ilişki olduğu gibi, iklim ile beşeri unsur 
ve ürünler arasında güçlü bir ilişki olduğunu vurgulamıştır. Nitekim İbn Haldun, beşeri umran 
ile sıcaklık arasındaki bağı Mukaddime’nin çeşitli yerlerinde değinmiştir. 6 

İklim, aynı zamanda determinist coğrafyacılar tarafından da en fazla önemsenen fiziki 
etkendir. Örneğin, Whitbeck’e (1871-1939) göre insanın karşılaştığı en güçlü coğrafi etken 
iklimdir. Çünkü Whitbeck, iklimin insanlığın toplumsal, dinsel ve siyasal yapısını etkileyecek 
kadar güçlü olduğunu öne sürmüştür. Ayrıca Semple, başta iklim olmak üzere fiziki çevre 
koşullarının insanların huyu, toplumların yaşamı, kültürü, dini, ekonomik faaliyetlerini 
etkilediğini yazmıştır (Tümertekin ve Özgüç, 2014: 203-206). Bu anlamda İbn Haldun’la 
benzer determinist görüşlere sahip olan Whitbeck ve Semple, iklimin etkisini insan hayatının 
neredeyse bütünü kapsadığını savunmuştur. Nitekim ileride ifade edileceği üzere, İbn 
Haldun’a göre iklim ile insan ve insan faaliyetleri (toplumsal, siyasal ve dini yapı) arasında 
sıkı bir ilişki bulunmaktadır.  

Öte yandan İbn Haldun’u salt bir determinist olarak tanımlamak yanlış olacaktır. Zira 
İbn Haldun, Mukaddime’de insana vurgu yapan kısımlar bulunmaktadır. Görgün, bu hususta 
başta umran olmak üzere mülk ve devlet gibi birçok beşeri faaliyetleri örnek gösterir. Çünkü 
insan, kendi arzu ve emelleri doğrultusunda fiziki dünyayı inşa eder. Bir beşeri başarı olan 
umran ise bu inşa sürecinde ortaya çıkar (Görgün, 1999: 544). İbn Haldun’a göre köy, kasaba 
ve şehirler insan tarafından inşa edilen beşeri unsurlardır. Ancak insan sahip olduğu bilgi ve 
beceri sayesinde bunları inşa eder. Örneğin, ılıman iklimlerde yaşayan ve yeteri bilgi ve 
donanıma sahip toplumlar, birçok kasaba ve şehir kurarlar.  

Sıcak İklim Bölgeleri: İbn Haldun’a göre, birinci ve ikinci iklim bölgesi sıcak bölgelerini 
oluşturmaktadır. Birinci iklim bölgesi, yedi iklim bölgesi içinde en sıcak hava şartlarına 
sahiptir. Bu sıcaklık, orta enlemlere doğru tedricen azalmaktadır. Birinci iklim bölgesi ılıman 
olmaktan çok uzak olup, sıcaklık bakımından en sert koşullara sahip ve bu yönden itidal 
olmaktan bir hayli uzaktır. Birinci iklimin kuzeyinde yer alan ikinci iklim bölgesi de ılıman 
olmaktan uzak hava şartları hâkimdir (İbn Haldun, 2013: 261-262). Ancak ikinci iklim, birinci 
iklim bölgesi kadar sıcak hava şartlarına sahip değildir. Sıcak iklim bölgeleri; Kanarya 

                                                           
6 İbn Haldun, 2013: 231, 259-264, 266-267. 
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Adaları’ndan başlayarak Kongo Nehri, Nijer Sahrası, Kuzey Gana, Sahra Çölü, Sudan, 
Arabistan Yarımadası, Kızıldeniz, Seylan Adası, İran Denizi, Pakistan ve Hint diyarı ve 
Çin’inin bir kısmını içine alır (Tablo 1). Sıcak iklim bölgelerinde millet sayısı az olduğu gibi 
nüfus miktarı ve yoğunluğu da düşüktür. Buna bağlı olarak şehir ve kasaba sayısı da azdır 
(İbn Haldun, 2013: 222). 

Bu iklimlerdeki hava şartları normalden (aşırı sıcak) uzak olduğu gibi, İbn Haldun’a 
göre buralarda iskân eden insanlar da normal olmaktan uzak ilkel bir hayat sürdürmektedirler. 
Şöyle ki, söz konusu iklimlerde yaşayan insanlar, çamurdan ve kamıştan yapılmış ilkel ve 
basit meskenlerde oturmaktadırlar. Darı ve bitkiler temel besin kaynakları olup, aynı zamanda 
yabani meyve ve katık yiyecekleri ile beslenmekte ve ağaç yapraklarından ve deriden elbise 
yapmaktadırlar. Hatta İbn Haldun,  buradaki insanların çoğunun elbise bile giymediklerinden 
söz eder. Ticari hayatta altın ve gümüşü kullanmayı bilmemektedirler. Bunların yerine 
alışverişte deri, demir veya bakırdan yapılmış aletleri takas etmektedirler. Yüksek sıcaklıktan 
dolayı bu toplumların insani yönleri az gelişmiştir. Bu bakımdan İbn Haldun bu insanları 
konuşan hayvandan çok, konuşmayan hayvana yakın olduğunu ifade eder. Çünkü Sudan 
(zenci) halkının çoğunluğu ormanlarda ve mağaralarda yaşamakta ve bazen ot ile 
beslenmektedirler. Hatta bu insanlar çok vahşi ve yabani olduklarından, bazen birbirlerini 
yerler. Bu bakımdan söz konusu kavimler İbn Haldun’a göre, konuşmayan hayvana yakın 
olmaları cihetinden insan olma vasıflarını kaybetmişlerdir. Bunun temel sebebi sıcaklığın 
yüksek olmasıdır. Çünkü bu kavimlerin yaşadığı alanlar ılıman hava şartlarından yoksun sıcak 
iklim bölgeleridir. İbn Haldun’a göre aşırı sıcak iklimler, insanın bedensel ve ruhsal 
bakımından gelişmesinde olumsuz etkiye sahiptir. Bu nedenle aşırı sıcak olan birinci ve ikinci 
iklimlerde yaşayan kavimler bedensel ve ruhsal açıdan olduğu gibi umran açısından çok az 
gelişmiştir (İbn Haldun, 2013: 261). Zira aklen ve bedenen az gelişmiş insanların, çok 
gelişmiş bir medeniyet inşa etmeleri beklenemez.  

İbn Haldun’a göre iklim ve dini inanış arasında sıkı bir ilişki vardır. Nitekim İbn 
Haldun, çok sıcak iklimlerde yaşayan kavimlerde dini inanışın çok zayıf olduğundan 
bahsetmiştir. Şöyle ki, bu kavimler herhangi bir dinin kurallarına bağlı olarak yaşamazlar. 
Çünkü birinci ve ikinci iklim bölgelerinde semavi bir din olduğuna dair bir rivayet 
bulunmamaktadır. Ayrıca sıcak bölgelerde yaşayan kavimlerde dini bağlılık olmadığı gibi, 
ilim de yoktur. Söz konusu iklimler sıcaklık bakımından sert hava koşullarına sahip 
olmasından dolayı insani özelliklerin gelişmesini engellemiştir. Bu hususta daha önce ifade 
edildiği gibi aşırı sıcak iklimlerde yaşayan halk, genel halleri itibariyle insandan çok hayvana 
yakındırlar. Ancak sayıları az da olsa, ılıman iklimlere yakın yaşayan bazı kavimlerde bu 
durum geçerli değildir. Örneğin Habeş halkı İslam’dan önce olduğu gibi İslam’dan sonra da 
Hristiyanlık dinine tabi olmayı sürdürmüşlerdir. Ayrıca Mali, Gawgaw ve Tekrur gibi 
Mağrib’in güneyinde (Sahraaltı Afrika) yer alan Müslüman kavimler de Habeş halkı ile aynı 
kategoride değerlendirilebilir (İbn Haldun, 2013: 261). İbn Haldun, burada iklim ve dini 
inanış arasındaki ilişkiye dikkat çekmek istemiştir. Nitekim İbn Haldun’a göre sıcak 
iklimlerde yaşayan kavimlerde dini yaşantı çok zayıftır. İbn Haldun, bu hususta 
peygamberlerin umumiyetle ılıman iklim bölgelerinden çıkmasını delil olarak göstermiştir.  

İbn Haldun’a göre milletlerin ten renklerinin farklı olması, genetik kalıtımdan ziyade 
coğrafi şartlara bağlıdır. Nitekim İbn Haldun, birinci ve ikinci iklim bölgelerinde yaşayan 
milletlerin siyahi olmasını iklim şartlarından kaynaklandığını ileri sürmüştür. Yani İbn 
Haldun’a göre insanların renklerinin farklı olması, soy ve nesep bağından 
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kaynaklanmamaktadır. İbn Haldun, insanların yaşadıkları fiziki coğrafya şartları ile fiziki 
görünüşleri arasında bir ilişki kurmuştur. Şöyle ki, birinci ve ikinci iklimlerde yaşayan 
insanların sıcaklığın tesiri ile renklerinin siyahlaştığını ifade etmiştir. Çünkü İbn Haldun, 
siyahi insanların dördüncü veya yedinci iklimde ikamet etmeleri halinde, bunların neslinden 
gelenlerin zamanla beyazlaştıklarını ifade etmiştir. Bu durumun tersi de aynı şekilde cereyan 
etmektedir. Örneğin, dördüncü veya diğer kuzey iklimlerinden olanların, güneyde sıcak 
iklimlerde yaşamaları durumunda, zamanla bunlardan hâsıl olan nesillerin siyahlaştıklarını 
belirtmiştir (İbn Haldun, 2013: 263). Bu bakımdan, İbn Haldun’a göre ten renklerinin iklimin 
genel karakteristiğine bağlı olarak değişkenlik arz etmektedir. Zira İbn Haldun, ten renklerinin 
nesebe bağlı olarak değişmediği, bilakis insanların iklim bölgeleri arasında geçiş yapması 
halinde değişime uğradığını ileri sürmüştür. Bu bakımdan İbn Haldun’un ırk anlayışının 
coğrafi olduğu söylenebilir. Örneğin İbn Haldun, birinci ve ikinci iklimin insanı hakkında şu 
yorumu yapar; 

“Güneş her sene iki defa zenit (başucu) noktasına gelir, güneşin iki defa zenit noktasına 
gelmesi, birbirine yakın zamanlarda olduğundan, tepe noktasında olması, umumiyetle 
mevsimleri kaplayacak şekilde uzun sürer. Onun için de ışık çok olur, ahalinin üzerine alev alev 
yanan şiddetli sıcaklar bastırır, aşırı hararet sebebiyle bölge halkının derileri siyahlaşır" (İbn 
Haldun, 2013: 263).  

İbn Haldun, sıcak hava ile ve ten rengi arasındaki ilişki hususunda ünlü hekim İbn 
Sina’nın şu sözünü delil olarak göstermiştir: “Sıcaklık zencilerin bedenlerini değiştirmiş, hatta 
derilerine siyahlığı bir elbise olarak giydirmiştir” (İbn Haldun, 2013: 263). Bu cümleden 
anlaşıldığı üzere ünlü tıp adamı İbn Sina da iklimin insanın bedeni üzerindeki etkilerine 
dikkat çekmiştir.  

İbn Haldun, bazı milletlerin ruh ve mizaçlarında görülen farklılıkları, yaşadıkları coğrafi 
çevre ile açıklamaktadır. Mesela İbn Haldun, sıcaklık ve insan bedeni arasında sıkı bir ilişki 
olduğunu, sıcaklığın insan ruhu ve ahlakı üzerinde etkisi olduğunu ileri sürer. Örneğin Sudan 
halkının (zencilerin) yaşadıkları sıcak havanın tesiriyle birtakım özelliklere sahip 
olduklarından söz eder. Şöyle ki zenciler; işlerinde hafif ve aceleci ayrıca zevk ve keyfe fazla 
düşkündürler. Hatta bunlar, dans etmeye çok düşkün ve bu nedenle her duydukları müziğe 
göre dans etmeyi severler. Çünkü ekvatoral bölgelerde sıcaklık, zencilerin bedenlerinin 
yapısına ve oluşumlarının özüne işlemiştir. Bu özelliklerinden dolayı, İbn Haldun, zencilerin 
her yerde “ahmak” olarak vasıflandırıldıklarını ifade etmektedir. İbn Haldun’a göre bu 
durumun temel sebebi sıcaklığın insan bünyesi üzerindeki etkisidir. Zira sıcaklık, havayı ve 
buharı genişletir ve atomların içine nüfuz ederek sayılarını artırır. Söz konusu durumun en 
güzel örneği hamamlarda müşahede edildiğini yazan İbn Haldun, hamamların sıcak havası, 
insanların ruhlarına girerek, bedende bir ferahlama ve keyiflenme hissi verdiğini ileri 
sürmüştür. Böylece sıcak iklimlerde yaşayan insanların bedeninde sıcaklığın tesiriyle bir 
gevşeme durumu hâsıl olur. İbn Haldun’a göre işte bu nedenle hamamlara giren insanlar, 
sıcaklığın tesiriyle neşelenir ve mutluluğun verdiği his ile şarkı söylemeye başlarlar (İbn 
Haldun, 2013: 266). Bu bakımdan hamamlar ile sıcak ve nemli iklimler arasında bir benzerlik 
söz konusudur. 

İbn Haldun’a göre iklimin söz konusu etkisi sahil bölgelerinde de görülmektedir. Şöyle 
ki, deniz yüzeyinde ısı ve ışığın yansıması sonucu sahil bölgelerin havası ısınır. Sıcak hava, 
sahil kesimde yaşayan insanlarda bir ferahlık ve hafiflik hissi uyandırır. Bu durum, soğuk 
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dağlarda ve yaylalarda ikamet eden insanlarda daha azdır. Çünkü dağlarda ve yüksek 
kesimlerde sıcaklık oranı deniz kesimlerinden daha düşüktür. Sıcaklığın ferahlattırıcı etkisi, 
üçüncü iklimde yer almasına rağmen Cezayir7 halkında da gözlemlenmektedir. Söz konusu 
bölgenin havasında denizin etkisiyle sıcaklık birikmiş ve bundan dolayı bu durum ortaya 
çıkmıştır. Sıcaklığın artış göstermesindeki diğer etken de Cezayir’in kırsal ve yüksek 
yaylalardan uzak kalmasından kaynaklanmaktadır (İbn Haldun, 1977: 224; İbn Haldun, 2013: 
266). Bu nedenle bölge halkında sıcaklığın tesiriyle bir rahatlama ve gevşeme durumu ortaya 
çıkmıştır. Bu bakımdan sıcak iklimlerde meydana gelen durumun benzeri söz konusu 
Cezayir’de yaşayan insanlarda da gözlemlenmektedir. İbn Haldun’a göre bunda etkili etkili 
olan temel etmen sıcaklıktır.  

Söz konusu durum Mısır halkı için de geçerlidir. Çünkü Mısır, Cezayir ile aynı 
enlemlerde yer almaktadır. İbn Haldun’a göre sıcaklığın tesiriyle Mısır halkında ferahlık ve 
hafiflik hissi uyanmıştır. Bu nedenle buradaki halk, yaptıkları işlerin sonunu 
düşünmemektedirler. Söz gelimi Mısır halkı, bir aylık gıda malzemesi bile biriktirmekten 
kaçınmaktadırlar. Bu halk, genellikle gıda maddelerini günübirlik olarak pazardan temin 
ederler. Yani sadece bir gün yetecek kadar gıda almayı tercih ederler. Oysa bu durum, Mağrib 
bölgesindeki Fas’ın havası soğuk yaylalarında böyle değildir. Burada yaşayan insanlarda, 
işlerin akıbetini düşünmekten kaynaklanan bir hüzün, endişe ve kaygı hali zuhur etmiştir.  Bu 
insanlar gelecek endişesiyle, iki yıllık buğday ve hububatı depolayabilmektedirler. Hatta 
ambarlarındaki gıda tükenmesin diye sabahları erkenden pazara çıkarak, günlük besin 
ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler. Sıcak iklimlerde ve sahil kesimde yaşayan halk rahat ve 
neşeli iken, soğuk ve yüksek bölgelerde yaşayan toplumlar ise temkinli ve düşünceli 
olmaktadır (İbn Haldun, 2013: 267). Bu bakımdan İbn Haldun, sıcak hava ile ferahlık, 
hafiflik, hüzün, endişe ve kaygı gibi insani duygular arasındaki ilişkiye dikkat çekmek 
istemiştir.  

İbn Haldun, sıcak hava ve ahlak ilişkisinin yeryüzünde çeşitli bölgelerinde örnekleri 
olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca İbn Haldun, kendisinden önce yaşamış olan coğrafyacı 
Mesudî’nin de Sudanlıların ve zencilerin hafifmeşrep, kararsız ve ehlikeyif olmasının 
nedenlerini açıklamaya çalıştığını, ancak konuyu yeterli bir şekilde izah edemediğini ifade 
etmiştir. Mesudî’nin bu hususta sadece Galen (Calinos) ve el-Kindî’nin görüşlerini 
aktarmakla iktifa ettiğini belirtmiştir. Mesudî, Sudan halkının böyle olmalarını Galen ve el-
Kindî’nin fikirlerini beyan ederek konuyu şöyle izah etmektedir: "Bu durum Sudanlıların 
beyinlerinin gelişmemiş ve bunun neticesi olarak akıllarının zayıf kalmış olmasından ileri 
gelmektedir." Ancak adı geçen düşünürler, konuyu biyolojik olarak ele almaktadırlar. Bu 
fikir, İbn Haldun’un determinizm görüşüne aykırı olduğu için, İbn Haldun söz konusu 
cümleyi özü ve ispatı olmayan bir iddia olmakla eleştirmektedir (İbn Haldun, 2013: 267). Bu 
açıdan bakıldığında İbn Haldun, insanın fiziki yapısı ve görünüşün coğrafi çevreden 
etkilendiği ve bu durum dolaylı olarak insanın bazı huy ve mizacını değiştirdiğine 
inanmaktadır. İnsandaki birtakım özellikler (huy, mizaç, ten rengi) nesilden nesile geçmesine 
rağmen, söz konusu özellikler insanda kalıcı olmaz. Zira coğrafi mekânın değişmesiyle bu 
özellikle zamanla değişebilmektedir. Konu ile alakalı olarak Uludağ; “İnsanların değişmeyen 
bir takım huyları ve psikolojik vasıfları olabileceği, bunların hiç değişmeden ve bozulmadan 

                                                           
7 “Cezayir” mütercimler tarafından farklı şekillerde çevrilmiştir. Mesela, Dursun (1977) ve Ugan (1986) Cezayir; Uludağ 
(2013), Ceziriye Adaları; Tekin (2015) Mezopotamya diye çevirmiştir. Çalışmada ise Cezayir ismi tercih edildi.   
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irsiyet yolu ile nesilden nesile sonsuza dek sürüp gideceği fikrine İbn Haldun çok yabancıdır” 
(Uludağ, 2013: 275)  yorumunu yapar. Bu nedenle İbn Haldun’un insan ve çevre ilişkisine 
dair vermek istediği mesaj açıktır. Zira İbn Haldun’a göre insan ve çevre ilişkisinin ağırlık 
merkezini çevre oluşturmaktadır. 

Ilıman İklim Bölgeleri: İbn Haldun’a göre üçüncü, dördüncü ve beşinci iklimler, ılıman 
iklim bölgelerini oluşturmaktadır. Çok sıcak olan ikinci iklim ile çok soğuk olan altıncı iklim 
arasında ılıman hava şartlarına sahip söz konusu iklimler bulunmaktadır. Her iki taraftan da 
orta iklimlere doğru sıcak ve soğuk hava tedricen yumuşar ve orta kısımda iklim ılıman bir 
hal alır. Bu iklimlerde hava ılıman olup, bilhassa dördüncü iklim orta kısımda yer aldığı için 
itidale en yakın bölgedir. Kuzeydeki beşinci iklim ve güneydeki üçüncü iklim bölgeleri ise 
ılıman iklime yakın hava şartlarına sahiptir (İbn Haldun, 2013: 262). Ilıman iklim bölgeleri 
beşer hayatı için en uygun sıcaklığa sahip alanlardır. İbn Haldun’a göre ılıman hava şartları, 
beşeri fonksiyonların inkişafında büyük rol oynamaktadır. Ilıman iklim bölgelerinde beşeri 
hayatın her yönden gelişmesinden dolayı, İbn Haldun bu ılıman iklim bölgeleri üzerinde 
fazlaca durmuştur. Endülüs, Mağrip, Suriye, Hicaz, Yemen, Irak, İran, Rum ve Yunan 
bölgeleri, Galya, Güney Avrupa, Horasan, Fergana, Semerkant, Buhara, Sind (Pakistan), Hint, 
Çin’in bir kısmı ve bunlara yakın olan topraklar ılıman iklim bölgelerinde bulunmaktadır 
(Tablo 1). Öte yandan ileri değinileceği gibi İbn Haldun, ılıman iklimlerde yer alan bölgelerin 
bütünüyle gelişmiş ve verimli topraklardan oluşmadığını belirtmektedir. Çünkü bazı 
bölgelerde tarımsal faaliyet yapılamayan, umrandan mahrum çöl ve çorak araziler de 
bulunmaktadır (İbn Haldun, 2013: 262). Ancak bunların sayısı ve kapladıkları alan azdır. 
Ilıman bölgelerde nüfus yoğunluğu yüksek; bu nedenle kasaba ve şehir sayısı fazladır (İbn 
Haldun, 2013: 222). Umran da oldukça gelişmiştir.   

Modern dönemde determinist coğrafyacılar iklimin insanların karakter ve davranışlarına 
yön verdiğini savunmuş, insanların ten rengi ve fiziki özelliklerini etkilediğini iddia 
etmişlerdir. Hatta deterministler, orta kuşakta yaşayan insanların keşif gücü yüksek, çalışkan 
ve demokrat olduklarını ileri sürmüşlerdir (Tümertekin-Özgüç, 2014: 200). Determinist 
coğrafyacılardan önce İbn Haldun, yeryüzünün ılıman iklim bölgelerini sıcaklık ve soğukluk 
bakımından değerlendirdikten sonra bu durumu, insan bedeni ve ruhu ile olan ilişkisini ele 
almıştır. İbn Haldun’a göre ılıman iklim bölgelerinde yaşayan halk, ahlaken ve bedenen 
insanların en gelişmiş olanlarıdır. Mutedil iklimler, mükemmel doğal koşullara sahip 
olmasından dolayı, doğanın şekillendirmesi ile insan ve insana arız olan her şey mükemmel 
olma hususiyetine sahip olmuştur. Ayrıca orta enlemlerde yani ılıman iklimlerde hava şartları 
beşer hayatı için uygun olması, beşeri faaliyetlerin en mükemmel seviyeye ulaşmasını 
sağlamıştır. Nitekim ılıman iklimlerde ve bilhassa dördüncü iklimde yaşayan toplumlar, 
ılıman hava şartlarından dolayı bedenen ve ruhen insanların en mükemmel olanlarıdır. Bu 
açıdan dördüncü iklime komşu olan üçüncü ve beşinci iklimler de itidale yakındır. Her 
iklimin de dördüncü iklime bakan yönlerinde ılıman hava şartları görülmektedir. Ancak 
üçüncü iklimin, ikinci iklime yakın olması ve beşinci iklimin ise altıncı iklime yakın 
olmasından dolayı her iki iklimin bu yönleri sıcaklık ve soğukluk bakımından ılıman 
olmaktan bir miktar uzaktır. Havanın ılıman olmaktan uzaklaşmasına bağlı olarak burada 
yaşayan halk da hem bedenen hem de ruhen bu şekilde itidalden sapmaya meyillidir (İbn 
Haldun, 2013: 262). Bu bakımdan İbn Haldun’a göre sıcaklık ve soğukluğun yüksek oranda 
artması halinde insanda kötülük yapma eğilimi artmaktadır.  
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İbn Haldun, iklim ve insan arasındaki ilişkiyi izah ettikten sonra, konuyu umran 
açısından değerlendirir. İbn Haldun’a göre, yeryüzünde gelişmiş mamur alanlar iklimin ılıman 
olmasından dolayı sadece orta iklimlerinde yer alır. Bu bakımdan, orta kısımda yer alan 
dördüncü iklim bölgesi ılıman hava şartlarına sahip olduğu için umrana en elverişli iklim 
bölgesidir (İbn Haldun, 2013: 262). Bu husus, söz konusu iklim bölgesinin aşırılıktan uzak, 
normal iklim koşullarının hâkim olmasından kaynaklanır. Daha önce de ifade edildiği üzere, 
iklim insanın beden ve ruh haline tesir ettiği gibi, beşeri bir unsur olan umranı da etkiler. 
Ilıman iklim bölgelerinin iklim özellikleri ile burada yaşayan insanların maddi ve ahlaki 
yönden gelişmişlik seviyeleri paralel bir durum arz eder. Bu bağlamda iklim (sıcaklık) şartları 
ile kültür ve insan bedeni-ahlakı arasında sıkı bir ilişki söz konusudur. 

Üçüncü, dördüncü ve beşinci iklimlerde havanın ılıman olmasından dolayı ilimler, 
sanatlar, binalar, giyecekler, yiyecekler, meyveler mükemmel olma özelliğine sahiptir. Zira bu 
bölgelerde ılıman hava şartlarından dolayı söz konusu özellikler burada yer almaktadır. Ilıman 
iklimlerde, her şey aşırı olmaktan uzak olup, itidal üzerine kurulmuştur. Ayrıca ılıman 
iklimlerde yaşayan insanlar; beden, renk, ahlak ve dini yaşayış tarzı bakımından en olgun ve 
mükemmel (mutedil, aşırı olmayan) olma özelliğine sahiptirler. Bu iklimlerde toplumların, 
kâmil olma (itidal) özelliklerinden dolayı peygamberler genellikle bu iklim bölgelerinde 
ortaya çıkar. Çünkü peygamberler beden ve ruh açısından insan türünün en mükemmel 
olanlarıdır (İbn Haldun, 2013: 259). Zira daha önce de bahsedildiği gibi bedenen ve ruhen en 
mükemmel insanlar ılıman iklimlerde yaşar. Dolayısıyla peygamberler ancak ılıman 
iklimlerde yaşayan insanlar arasında seçilebilir. 

Daha önce adı geçen ılıman iklimlerde (üçüncü, dördüncü ve beşinci iklimler) normal 
hava şartları görülmesinden dolayı, burada yaşayan insanlar yeryüzünün en mükemmelleri 
olup genel itibariyle aşırılıktan ve sapkınlıklardan uzaktırlar. Bu sebepten ötürü ılıman 
iklimlerde yaşayan halk, umran bakımında ileri seviyededir. Burada yaşayanlar; mesken, 
kılık-kıyafet, gıda ve sanat bakımından gelişmişlerdir. Bu iklimlerde taşlardan yapılmış 
yüksek ve sanatsal mimari eserler mevcuttur. Ayrıca burada yaşayan toplumlar, alet yapma 
konusunda çok maharetli olup, bu hususta birbirileriyle rekabete girerler. Altın, gümüş, demir, 
bakır, kurşun ve kalay gibi doğal madenleri kullanmayı çok iyi bilmektedirler. Ekonomik 
faaliyetlerde altın ve gümüşü, ticari araç olarak kullanırlar. Mağrip, Suriye, Hicaz, Yemen, 
Irak, İran, Hint, Sind, Çin, Rum ve Yunan, Endülüs diyarları ve buraya yakın olan Frenk ve 
Gallılar ılıman iklimlerde yaşayan milletlerdir. Burada yaşayan insanlar itidal üzerinde olduğu 
gibi bunlara komşu olan halklar da böyledir. Bahsi geçen bölgelerden Irak ve Suriye tam 
olarak orta kısımda yer aldığı için iklimin en mutedil olduğu sahada yer almaktadır (İbn 
Haldun, 2013: 260). İbn Haldun’un söz konusu görüşleri, günümüz bilim dünyasında fazla 
rağbet görmeyebilir, ancak bu görüşler o dönemin koşullarında orijinal niteliktedir. Zira bu 
görüşlerin doğruluğundan ziyade, olay ve olgular arasında ilişki kurma şekli ilginçtir 
(Demircioğlu, 2013: 52). Bu bakımdan İbn Haldun’un determinist görüşleri, o dönemin siyasi 
ve sosyal gelişmişlik düzeyi göz önünde bulundurarak ele alınmalıdır.   

İbn Haldun’un Arap Yarımadası hakkındaki açıklamaları dikkat çekicidir. Arap 
Yarımadası birinci ve ikinci iklimlerde toprakları olmasına rağmen, İbn Haldun burayı 
mutedil (ılıman) iklimler sınıfına dâhil eder. Çünkü Arap Yarımadası’nın üç tarafı denizlerle 
çevrili olmasından dolayı deniz buranın havasını nemlendirmiş ve hava kuruluğunu gidererek, 
aşırı sıcak olmasını engellemiştir. Böylece yarımadanın ılıman bir iklime sahip olmasını 
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sağlamıştır. İklimin itidal olması da umranın gelişmesini sağlamıştır (İbn Haldun, 2013: 261). 
Bu bağlamda İbn Haldun, Arabistan Yarımadası’nda umranın gelişmiş olmasını, bölgenin 
ılıman bir iklime sahip olmasıyla açıklamıştır. Burada ılıman hava şartlarının görülmesini, İbn 
Haldun denizin etkisi ile izah etmekle önemli bir coğrafi olguya dikkat çekmiştir. 

İbn Haldun’a göre ılıman iklimlerde yaşayan milletler, beşeriyetle alakalı her alanda 
gelişmiş durumdadırlar. Çünkü ılıman iklimlerde yaşayan insanlar beden ve huyları dâhil 
olmak üzere her yönden normal ve gelişmiş bir hal üzerinde yaşamaktadırlar. Bu durumun 
nedeni, uygun iklim koşullarından dolayı bu insanların mesken, sanat, ilim, yöneticilik ve 
mülk gibi ileri beşeri unsurlara sahip olmalarıdır. Söz konusu iklimlerde ikamet eden 
insanların bu özelliklere sahip olması nedeniyle; reislik (liderlik), peygamberlik, devletler, 
kanunlar, beldeler, şehirler, kasabalar, binalar, tarım ve diğer mutedil durumlar, ılıman hava 
şartlarına sahip olan orta iklimlerde ortaya çıkmıştır. Arap, Rum, Fars, İsrail oğulları, Yunan, 
Sind, Hint ve Çin milletleri orta iklimlerde yaşamalarından dolayı çok gelişmiş milletlerdir 
(İbn Haldun, 2013: 263). Yani İbn Haldun’a göre sıcaklık şartları, insanların beden ve 
huylarına etkilediği gibi beşeri unsurların yapısına ve toplumların gelişmişlik seviyesine de 
yön vermektedir.  

Hatta İbn Haldun, iklimin havyanlar ve diğer canlılar üzerinde de etkili olduğunu 
belirtir. Orta iklimlerde yaşayan hayvanların vücut yapıları daha iyi görünümlü ve şekil 
bakımından daha düzgün olmasını ılıman hava koşullarıyla açıklamıştır (İbn Haldun, 2013: 
260). Bu ifadelerden anlaşıldığı üzere İbn Haldun, insana etki eden faktörlerin diğer canlılar 
için de geçerli olduğunu ifade etmiştir.  

Soğuk İklim Bölgeleri: İbn Haldun, altıncı ve yedinci iklimleri kapsayan kuzey 
iklimlerinde hava şartlarının çok soğuk olmasından şöyle bahsetmektedir: Soğuk iklimlerde 
güneş gün boyu ufuk düzlemde bulunur ve dik açıyla hiçbir zaman düşmez. Bu nedenle 
sıcaklık seviyesi düşüktür. Her iki taraftan da orta iklimlere doğru soğuk hava tedricen 
yumuşar ve orta kısımda iklim ılıman bir hal alır. Bu durumdan dolayı yedinci iklim, altıncı 
iklimden daha soğuktur (İbn Haldun, 2013: 222). İngiltere, Avrupa’nın kuzeyi, Polonya, Rus 
illeri, bazı Türk kavimlerinin yaşadığı alanlar (Kımazek, Tatar ve Peçenekler) ve Yecüc – 
Mecüc illeri soğuk iklim bölgelerin dâhil olan yerlerdir (Tablo 1).  

Altıncı iklim bölgesi, ılıman olmaktan uzak hava şartları hâkimdir. Buna komşu olan 
kuzeydeki yedinci iklim bölgesi ılıman olmaktan daha çok uzak olup, bu nedenle altıncı iklim 
bölgesinden soğukluk bakımından daha sert koşullara sahip ve bu yönden itidal olmaktan bir 
hayli uzaktır. İbn Haldun, insani gelişmişlik bakımından sıcak ve soğuk iklimleri aynı 
görmektedir. Yüksek sıcak havalar gibi aşırı soğuk havalar da insan bedenini, ahlakını ve aynı 
zamanda toplumsal gelişmişliği olumsuz manada etkiler (İbn Haldun, 2013: 262). 

İbn Haldun’a göre aşırı sıcak iklimlerde olduğu gibi, soğuk iklimler insanın bedensel ve 
zihinsel açıdan gelişmesini engellemektedir. Keza ılıman iklim bölgelerinin aksine kuzey 
kutbuna yakın altıncı ve yedinci iklimler, itidalden uzak hava şartlarına sahiptir. Soğuk hava 
şartlarından dolayı, bu bölgelerde yaşayan insanlar normal olmaktan uzak iptidai bir hayat 
sürdürmektedirler. Zira sıcak iklimlerde olduğu gibi soğuk iklimlerde yaşayan insanlar da 
ilkel ve basit meskenlerde oturmaktadırlar. Temelde darı ve bitki ile beslenmekte ve aynı 
zamanda yabani meyve ve katık yiyecekleri tüketmektedirler. Burada yaşayan insanlar basit 
elbiseler yaparlar. Soğuk iklimlerde ticari hayat çok fazla gelişmemiş, bu yüzden altın ve 
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gümüşü kullanımı söz konusu değildir. Buna mukabil alışverişte deri, demir veya bakırdan 
yapılmış aletleri kullanmaktadırlar. Eskimolar ve Slavlar bu tarz toplumlara örnek 
gösterilebilir. Birinci ve ikinci iklimlerde olduğu gibi, adı geçen kavimler konuşmayan 
hayvana yakın olmaları cihetinden insan olma vasıflarını kaybetmişlerdir. Bu nedenle çok 
soğuk olan altıncı ve yedinci iklimlerde yaşayan kavimler bedensel ve ruhsal açıdan olduğu 
gibi umran açısından çok az gelişmiştir (İbn Haldun, 2013: 261).    

Altıncı ve yedinci iklimlerde de soğuk hava şartlarından dolayı insanların fiziki 
görünüşleri değişime uğramıştır. Söz konusu iklimlerin, aşırı soğuk olmasından dolayı 
insanların ten renkleri genel itibariyle beyaz olmuştur. Bunun nedeni ise güneş ışınlarının dar 
açıyla düşmesi ve güneşin yıl boyunca ufuk düzleminde olmasıdır. Ayrıca güneş ışınlarının 
hiçbir zaman dik açıyla gelmemesinden kaynaklanan soğuk ve şiddetli mevsimlerin 
görülmesidir. Soğuk ülkelerde, iklim sadece ten rengini değiştirmekle kalmamış, insanın bazı 
biyolojik ve fizyolojik özelliklerini de değiştirmiştir. Söz gelimi buralarda yaşayan halk beyaz 
tenli, köse, mavi gözlü ve kızıl saçlı olma gibi özelliklere sahiptir (İbn Haldun, 2013: 262). 
Bunda etkili olan temel etmen,  güneş ışınlarının dar açıyla gelmesinden kaynaklanan düşük 
hava sıcaklığıdır. Bu nedenle soğuk hava şartları, altıncı ve yedinci iklimlerde yaşayan 
insanların fiziki görünüşlerini ve fizyolojik yapılarını değiştirmiştir.  

Soğuk iklimlerde yaşayan toplumlar, din hususunda çok az gelişmiştirler. Nitekim 
kuzeydeki soğuk iklimlerde semavi bir din olduğuna dair herhangi bir tarihi kayıt mevcut 
değildir. Zira bu insanlar herhangi bir dinin kurallarına bağlı olarak yaşamazlar. Bunlarda dini 
bağlılık olmadığı gibi, ilim de yoktur. Bu hususta daha önce ifade edildiği gibi soğuk 
iklimlerde yaşayan toplumlar, aşırı soğuk hava şartlarından dolayı insani özellikleri az 
gelişmiştir. Ancak sayıları az da olsa soğuk iklimlere yakın bölgelerde yaşayan Slav, Frenk ve 
Türk kavimleri gibi bazı kavimlerde bu durum geçerli değildir (İbn Haldun, 2013: 261).  

İklim ve ten rengi ile ilgili İbn Haldun, İbn Sina’nın bir sözüne atıfta bulunmuş, soğuk 
havanın insanın ten renginin beyaz, derinin yumuşak ve ince olmasına neden olduğu fikrini 
aktarmıştır (İbn Haldun, 2013: 263). Bu bakımdan İbn Haldun, İbn Sina’nın sıcaklık ile insan 
derisinin kalınlığı ve sertliği arasında bir ilişki olduğu görüşüne katılmaktadır8.  

Elliot, İbn Haldun’a göre insanların iklim bölgelerine bağlı olarak farklı özelliklerine 
değinmiş, dördüncü iklimde yaşayan insanların en mükemmel insan olduğunu belirtmiş ve 
diğer bölgelerdeki toplumları harita üzerinde göstermiştir. Bu bakımdan Elliot, 
Mukaddime’den hareketle İbn Haldun’un zihin haritasını (mental map) çıkarmaya çalışmıştır 
(Elliot, 1979, s. 250-265, Şekil 1).  

 

                                                           
8 İbn Haldun, iklim bölgelerindeki hava şartlarını ve toplumların gelişmişlik durumunu izah etmek için bir takım kavramlar 
kullanmaktadır. Örneğin, iklimin durumunu açıklamak için itidal, mutedil, normal ve normalden uzak kelimelerini tercih 
etmiştir. Bu kelimelerden itidal, mutedil ve normal kelimeleri eş anlamlı olup, ılıman iklimi ve orta iklim bölgelerini ifade 
etmek için kullanmıştır. Normalden uzak kavramını ise aşırı sıcak olan birinci ve ikinci iklimler ile aşırı soğuk olan altıncı ve 
yedinci iklimleri izah etmektedir. İbn Haldun, mutedil ve itidal kelimelerini umranı, beşeri unsurları ve faaliyetleri ifade 
etmek için de kullanmaktadır. Bahsi geçen kavramları bazen mükemmel ve kâmil anlamında da kullanmıştır. Söz gelimi İbn 
Haldun, ılıman iklimlerde yaşayan insanların bedenen ve zihnen çok gelişmiş olduklarını ifade etmek için; normal, 
mükemmel, itidal ve kâmil kavramlarını tercih etmiştir. 
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Şekil 1: İbn Haldun’a göre Toplumların Gelişmişlik Durumlarına Göre Coğrafi Dağılışı 

 
       Kaynak: Elliot, H. M. (1979). Mental maps and ethnocentrism: Geographic characterizations in 
the past, Journal of Geography, 78: 7, 250-265.9  

İbn Haldun’dan yaklaşık beş asır sonra determinist coğrafyacılar da iklim ile insan 
karakteri ve davranışları arasındaki ilişkiyi ele almışlardır. Mesela adı çevresel determinizmle 
özdeşleşen Semple, bu hususta benzer bir yaklaşımda bulunmuştur. Semple’e göre fiziki çevre 
şartları insanların dini inanışını, edebiyatını, düşünce şeklini ve konuşma tarzını 
etkilemektedir.  Bu bakımdan Semple, iklim ve coğrafi çevre ile dini hayat arasında bir ilişki 
olduğunu öne sürmüş; tarih boyunca dinlerin çıkış yeri çöl bölgeleri olduğunu savunmuştur. 
Semple, tek tanrılı dinlerin doğuş yerinin Suriye ve Arabistan olmasının çöl iklimiyle 
yakından ilgili olduğunu belirtmiştir. Zira çöl iklimin saf ve kuru havası çöl insanını duygusal 
anlamda harekete geçirir, fakat çölün monoton ve niteliksiz havası insana çok az çalışma 
imkânı verir. Çöl iklimi aynı zamanda insanı zihinsel açıdan olumsuz etkilemiş, zihinsel 
faaliyetleri dar, sınırlı, kontrolsüz ve verimsiz olmasına neden olmuştur. Başka bir ifade ile 
çöllerdeki tek tip fiziki çevre koşulları çöl insanına sınırlı olanak sunmaktadır. Semple’e göre 
bu durum, çevrenin psikolojik etkisinden kaynaklanmaktadır (Semple, 1911: 38-40, 511-512). 
İbn Haldun ve Semple din hususunda her ne kadar farklı ifadeler kullanmış olsalar da, her 
ikisinin de işaret ettiği coğrafi bölge büyük oranda örtüşmektedir. Zira İbn Haldun’a göre 
dinlerin doğuş yeri olan ılıman iklim bölgeleri, günümüzde genel itibariyle Ortadoğu 
ülkelerini kapsamaktadır. Söz konusu bölgelerde çöllerin geniş yer kaplaması da Semple’ı 
görüşünü desteklemektedir.  

Çevresel determinizmin önemli isimlerinden birisi olan Amerikalı coğrafyacı 
Huntington da İbn Haldun’a benzer görüşler öne sürmüş; iklim ile insan ve medeniyetler 
arasındaki ilişkiye dikkat çekmiş, iklimin insanların ten renklerini ve zihinsel yapılanlarını 
değiştirdiğini savunmuştur. Bu hususta evrimci bir anlayış içerisinde olan Huntington, iklimin 

                                                           
9 Lejanttaki ifadelerin yukarıdan aşağıya doğru Türkçe Tercümesi; En Mükemmel İnsanların Yaşadığı Bölgeler, Mükemmel 
İnsanların Yaşadığı Bölgeler, Sıradan İnsanların Yaşadığı Bölgeler, Anormal İnsanların Yaşadığı Bölgeler, Aşırı Anormal 
İnsanların Yaşadığı Bölgeler.  
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insan fizyolojisi ve zihinsel yapısında etkili olduğunu savunmuştur. Ortalama sıcaklığın 15.5 
0C olan bölgelerde optimum fiziki faktörlere sahip olduğunu ve bunun da beyaz ırkları işaret 
ettiğini ifade etmiştir (Huntington, 1919: 84). Ayrıca Civilization and Climate eserinde 
iklimsel faktörlerin insanları hem fiziksel hem de psikolojik açıdan etkilediğini ileri 
sürmüştür. Mevsim, sıcaklık ve nem ile insanların çalışma performansı arasındaki ilişkiyi 
araştıran Huntington, çalışma koşulları için optimum şartların olduğunu iddia etmiştir. 
Mesela, güz ve bahar mevsimlerinde 10 0C sıcaklık ve  % 75 nem oranının çalışma koşulları 
için ideal olduğunu savunmuştur. (Huntington, 1915: 50, 86). Tümertekin’e göre söz konusu 
iklim verileri, Batı Avrupa ülkelerinin mevsimlerini işaret etmekteydi. Aynı zamanda 
Huntington, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da sanayileşmenin devam etmesi için gerekli 
iklim ve diğer fiziki koşulları ile ilgili görüşlerini ortaya koymuştur (Tümertekin, 1990: 29). 
Bu bakımdan İbn Haldun ve Huntington’un determinist görüşleri arasında benzerlikler 
bulunmaktadır. Nitekim her iki düşünüre göre iklim, insanların fiziki ve zihinsel yapısını 
etkilemektedir. Ayrıca hem İbn Haldun hem de Huntington, iklimin ekonomik faaliyetler 
(zanaat ve sanayi) üzerinde etkili olduğunu savunmuştur. Bununla birlikte İbn Haldun’a göre 
insan için en mutedil iklim şartları Irak ve Suriye’nin olduğu coğrafyada görülürken, 
Huntington’un optimum iklim verileri ise Batı Avrupa ülkelerini işaret etmektedir. Bu 
nedenle Huntington’un determinist görüşleri batı dünyasının diğer medeniyetler karşısında 
üstünlüğünü iklim şartlarıyla açıklamış, insanı çevrenin bir ürünü olarak görmüştür. İnsan 
yapısı gibi teknoloji ve sanayinin gelişmesini de fiziki çevre koşulları ile açıklamıştır.  

Günümüz coğrafyacılarından Doğanay ve Doğanay (2014: 24), Strabon’un görüşlerine 
istinaden dağlık, yüksek ve soğuk iklimlerde yaşayan kırsal toplumların toplumsal 
seviyelerinin düşük, çağdaşlıktan ve uygarlıktan geri olmalarının yaşadıkları doğal çevre ile 
yakından ilgili olduğunu ifade etmiştir. Ancak iklimin doğrudan etken olmaktan çok, 
toplumların sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan olumsuz manada etkileyerek toplumların az 
gelişmesine neden olabileceğini ifade etmiştir. Göney de iklimin etkisi hususunda İbn 
Haldun’a benzer fikirler öne sürmüş; iklimin insanın fiziki ve moral yapısı, sağlığı, enerjisi, 
çalışma derecesi ve verimi üzerinde tesirli olduğunu ifade etmiştir. Aynı zamanda Göney, 
iklim ile siyasi oluşumlar arasındaki ilişkiye dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştır: “Bütün 
devletlerin geniş manada orta iklim kuşağında toplanması, herhalde bir tesadüf eseri değildir.” 
Bu bakımdan Göney, yüksek ve düşük sıcaklıkların siyasi oluşumlara elverişli olmadığını 
ifade etmiştir. Yazar ayrıca step bölgelerde yaşayan toplumlarında daha enerjik ve hareketli 
olduğunu; bundan dolayı geniş imparatorluklar kurduğunu belirtmiştir (Göney, 1993: 127-
130).  

Bu bakımdan İlkçağ coğrafyacılarından Strabo, modern coğrafyadaki determinist 
coğrafyacılar ve günümüz coğrafyacıları, meseleyi her ne kadar farklı şekillerde ele alsa da, 
söz konusu coğrafyacılar, İbn Haldun gibi çevrenin insan üzerindeki etkisini savunmuş, 
özellikle dağlık ve yüksek alanlar ile insan karakteri ve davranışları arasındaki münasebeti 
araştırmışlardır. Bu itibarla çevrenin insan üzerindeki etkisi ile ilgili görüşlerin, uzun bir 
geçmişe sahip olduğu söylenebilir.  

 
ÇEVRESEL DETERMİNİZM BAKIMINDAN GIDANIN ETKİSİ  
Beşinci Mukaddeme adlı bölümde İbn Haldun, beslenme ile insan bedeni ve ahlakı 

arasındaki ilişkiyi ele almış, bolluk ve kıtlık dönemlerinin insanların beden ve ahlakı 
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üzerindeki etkileri ve bu durumun umranla olan ilişkisini açıklamıştır. Bu bölümde İbn 
Haldun, insan bedeni ile coğrafi çevreden sağlanan besinler arasındaki ilişkiyi incelemesi 
bakımından, determinizm fikrini daha da derinleştirmiştir. Zira İbn Haldun’a göre insan, 
âdetlerinin ve alışkanlıklarının ürünüdür. Gıda elde etme ve tüketme metodu ise insanın en 
büyük alışkanlığıdır. Bu bağlamda toplumdan topluma ve bölgeden bölgeye farklı 
uygulamalar söz konusudur. Verimli topraklarda, sahralarda veya şehirlerde yaşayan 
insanların beslenme âdetleri farklı olduğu için, doğal olarak ahlaki ve bedensel olarak 
farklılıklar ortaya çıktığını belirtmiştir. 

İbn Haldun, ılıman iklimlerin tümünde gıda bakımından bolluk olmadığını 
vurgulamaktadır. Dolayısıyla ılıman iklimlerde yaşayan insanların tümünde refah söz konusu 
değildir. Çünkü ılıman iklimlerin bazı bölgelerinde verimli topraklar olduğu gibi bazı 
bölgelerde tarımsal faaliyet yapılamayan umrandan mahrum çöl ve çorak araziler de vardır. 
Verimli olmayan söz konusu arazilerde yaşayan halk geçinme konusunda bazı zorluklar 
çekmektedirler. Örneğin, Hicaz, Güney Yemen bölgeleri ve Mağrip ile Sudanlılar arasında ki 
sahalarda verimsiz topraklar yer almaktadır. Bu bölgelerde yaşayan halk, hububat ve katık 
maddeleri tedarik etme hususunda sıkıntı çekerler. Çöl ve çorak alanlarda yaşayan bedevi 
Araplar da aynı durum söz konusudur. Genel itibariyle hayvanlarından temin ettikleri süt ile 
beslenirler. Göçebe Araplar her ne kadar, yaylalardan hububat ve katık madde tedarik etme 
imkânları olsa da, bu gıdaları yılın sadece belli aylarında elde edebilmektedirler. Bundan 
dolayı geçinmeleri temin edecek yeterli miktarda gıda tedarik edemediklerinden, yılın belli 
dönemlerinde kıtlık çekmektedir (İbn Haldun, 2013: 269). 

İbn Haldun, ılıman bölgelerin verimli ve verimsiz yerleri hakkında ön bilgi verdikten 
sonra asıl konuya geçiş yapmaktadır. Beslenme tarzı ile insan bedeni ve ahlakı arasındaki 
ilişkiyi örneklerle açıklamaktadır. Şöyle ki, çöl ve çorak (kırsalda) arazilerde yaşayan ve besin 
kıtlığı çeken bedevi10 toplumların beden ve ahlak itibariyle, verimli ovalarda yaşayan 
toplumlardan daha iyi durumda oldukları görülmektedir. Kırsalda yaşayan insanların renkleri 
daha saf, vücutları daha temiz, bedenleri daha mükemmel yapıda, ahlakları daha iyi, bir şeyi 
kavrama hususunda anlayışları daha keskindir. İbn Haldun bu duruma örnek olarak, kırlarda 
yaşayan Araplar ve Mülessimin kabilesini, verimli ovalarda yaşayan Berberiler ile Mağrib 
halkını vermiştir. Çünkü Araplar ve Mülessimin kabilesi kırsalda yaşamaları ve az gıda ile 
yetinmelerinden dolayı, verimli ovalarda yaşayan Berberiler ve Mağrip halkından hem fiziki 
görünüş itibariyle hem de ahlaken daha iyi konumdadırlar. Bunda etkili olan temel etmen 
coğrafi çevreden sağlanan gıdadır. Nitekim verimli ovalar ve topraklar gıda bakımından çöl 
ve kurak alanlardan daha verimlidir. Ancak İbn Haldun’a göre gıdanın bol olması, insanı 
fiziki ve ruhi açıdan olumsuz etkiler (İbn Haldun, 2013: 270).  

İbn Haldun, her durumu ve olayı (umran, şehir, devlet ve insan) etkileyen koşulları 
determinist bir yaklaşımla ortaya koyduğu gibi, kırlarda ve verimli ovalarda yaşayan 
insanlardaki bedensel ve ahlaki farklılıkları neden ve sonuçlarıyla ortaya koymuştur. Şöyle ki, 
verimli ovalarda yaşayan toplumlarda fiziki görünüşleri itibariyle birtakım farklılıklar 
gözlemlenmektedir. Bu alanlarda yaşayan insanlarda, vücuda alınan fazla besinler ve bunların 
oluşturduğu nem, bedende birtakım fazlalıklar ve kötü artıklar oluşturur. Bu fazlalıklardan 
                                                           
10 Günay’a göre İbn Haldun’un bedevi umran olarak ifade ettiği kavram, çöl, kır ve köy hayatını ihtiva etmektedir. Bu 
bakımdan bedevilik veya badiye hayatı, göçebelik, yarı göçebelik, köylü hayatı, göçebelerin yerleştiği ve dolaştığı bölgeleri 
belirtmek için kullanmıştır (Günay, 1986, s. 78).  
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dolayı beden orantısız bir şekilde genişler ve bozuk ve kokmuş salgılar meydana getirir. Bu 
durumda, insanlarda şişmanlıktan kaynaklanan bir şekil bozukluğu oluşur. Bu tür insanların 
renkleri soluk ve donuk olur. Ayrıca bu durum insanların zihinsel faaliyetlerini de etkiler. 
Çünkü fazla oranda alınan gıdanın neminden hâsıl olan buhar, beyne ulaşarak zihni ve fikri 
köreltir. Bu bakımdan verimli arazilerde bolluk içinde yaşayan insanlarda genel olarak, 
itidalden sapma, gaflet, dikkatsizlik ve aptallık halleri müşahede edilir. Ayrıca ekini, 
hububatı, süt ve süt ürünleri, katık maddeleri ve meyveleri bakımından gıda maddeleri bol 
olan ve verimli arazilerde yaşayan insanlar, genel itibariyle geri zekâlı ve bedenleri kaba 
olmakla tanınmışlardır (İbn Haldun, 2013: 271).  

Farklı beslenme alışkanlıklarına sahip kabileler arasında da yukarıdaki durum söz 
konusu olmuştur. İbn Haldun, bu hususta Berberileri örnek vermiştir. Nitekim gıda 
bakımından bolluk içerisinde yaşayan Berberi kabileleri ile kıtlık içinde yaşayan diğer Berberi 
kabileler arasında birtakım farklılıklar vardır. Kıtlık çeken kabileler, Berberilerin soyundan 
gelmelerine rağmen, akılları ve bedenleri bolluk içerisinde yaşayan diğer kabilelerden daha 
iyi durumdadır. Çünkü söz konusu kabileler, gıda bakımından verimli olmayan bir coğrafyada 
yaşamaktadırlar. İbn Haldun’a göre bu durumun bir benzeri Endülüs ve Mağrib’de yaşayan 
insanlar arasında görülmektedir. Endülüs halkının zihni berrak, zekâları daha parlak, bedenleri 
hafif, vücutları daha çevik olup, ilim öğrenmedeki istekleri daha fazladır. Çünkü Endülüs 
halkı sadeyağı (bir çeşit tereyağı) olmayan bir topluluk olup, genellikle darı ile 
geçinmektedirler. Oysa Mağrib’in verimli topraklarında yaşayan insanlar ise ekmeği ve katık 
gıda maddeleri bol olduğu için hantal, zihinleri bulanmış durumdalar (İbn Haldun, 2013: 271). 
Burada İbn Haldun, coğrafi çevre ve insan bedeni arasındaki ilişkiye dikkat çekmiştir. İnsan 
bedenin fiziki görünüşü ve insanın bazı zihinsel faaliyetleri beslendiği çevreden 
etkilenmektedir. 

İbn Haldun’a göre insanın tükettiği hayvan eti ile insanın bedensel büyüklüğü arasında 
sıkı bir ilişki vardır. Şöyle ki, iriyarı hayvan eti ile beslenen insanlar, iri nesilleri meydana 
getirir. Bu durum hadariler (şehirliler) ve bedevi (göçebeler) toplumlar için de geçerli bir 
husustur. Deve ile beslenen bedeviler, bedenleri iri olmakla birlikte, deveye benzer huy ve 
karaktere sahip olmaktadırlar. Bilindiği üzere develer, yük taşımada gösterdikleri sabır ve 
tahammül ile meşhurdur. Deve ile beslenen insanların da huy ve mizaç olarak develere benzer 
özelliklere sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca develerin bağırsak ve diğer iç organları 
sağlam olduğu için deve eti beslenen insanların da bağırsak ve diğer organları sağlam ve 
sıhhatli olmaktadır. Fakat aynı durum hadarilerin (şehirlilerin) bedenleri için söz konusu 
değildir. Nazik ve latif gıda maddeleri ile beslenen şehir halkının bağırsakları ince ve nazik 
olmaktadır (İbn Haldun, 2013: 274). 

Yukarıdaki durumun benzeri hayvanlar âleminde de görülmektedir. Örneğin, deve 
dışkısındaki hububatla beslenen tavukların yumurtaları, kuluçkaya yatırıldığı takdirde, daha 
iri civcivler elde edilir. Ayrıca kuluçkadaki yumurtaların üzerine deve dışkısı atıldığı zaman 
normale göre daha iri civcivler elde edilebilmektedir. Bahsi geçen durum, çiftçilerin ve 
ziraatçıların tecrübeleri şahit oldukları bir husustur (İbn Haldun, 2013: 274). Çünkü İbn 
Haldun’a göre insan diğer canlılar gibi aynı tabii kurallara bağlı olup, aynı zamanda diğer 
canlılar ile bütünleşmiş durumdadır. Söz gelimi çöl, çorak, kırsal alanlar ile otu bol meralarda, 
yaylalarda ve ovalarda yaşayan hayvanlar arasında fiziki görünüş açısından parlak olmaları, 
saf derileri, düzgün vücutları, organlarının uyumluluğu, kavrayışların keskinliği ve hislerinin 
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kuvvetleri bakımından bir takım farkları vardır. Bu durumun en güzel örneklerini ceylan, 
devekuşu, dağ keçisi, zürafa ve yabani eşek gibi hayvanlar arasında gözlemlenebilir. Örneğin, 
daha önce bahsedilen farklar; ceylan, zürafa, yaban sığırı ile keçi, katır, eşek ve sığır arasında 
vardır. Çünkü insanlar gibi hayvanlar da vücutlarına alınan fazla gıdalar, bedende işe yaramaz 
ve bozuk artıklar meydana getirir. Bu nedenle bu tür hayvanlar şekilce bozuk ve hantal 
olurlar. Ancak bedenlerine az gıda giren hayvanlar ise fiziki görünüşü itibariyle daha iyi 
görünümlü ve parlak olurlar (İbn Haldun, 2013: 270-271). Bu ifadelerden anlaşıldığına göre, 
İbn Haldun’a göre insan her konuda olduğu gibi beslenme hususunda da diğer canlılarla aynı 
tabii şartlara bağlıdır.  

İbn Haldun’a göre gıdanın insan üzerindeki etkisini özetle ifade etmek gerekirse; 
beslenme rejimi, gıdaların bolluğu ve cinsi ile insanın bedeni ve ruhi yapısı arasında sıkı bir 
ilişki söz konusudur. Bu bakımdan hadariler (şehirliler), bedeviler (göçebeler) ve verimli 
topraklarda yaşayan toplumlar arasında beslenme tarzları bakımından birtakım farklılıklar söz 
konusu olmaktadır. Zira İbn Haldun’a göre insan, yediği gıdaya göre şekil alır. İnsan 
vücuduna giren gıda maddeleri insanın zihinsel faaliyetlerini ve fiziki görünüşünü doğrudan 
etkilemektedir. Çünkü coğrafi çevre insanın ne yiyeceğini ve ne nasıl elde edeceğini 
belirlemektedir. Bu bağlamda beslenme tarzına göre şekillenen insan, yaşadığı coğrafi 
çevrenin sunduğu imkânlardan faydalanmak zorundadır. Coğrafi çevre ise insana farklı 
bölgelerde farklı imkânlar sunarak, yaşam tarzını belirlemektedir. Yaşam tarzı da insan 
karakter ve davranışlarına yön vermektedir.  

 
İBN HALDUN’UN IRK ANLAYIŞI  
İbn Haldun, genel anlamda ırkları nesep bağı ile açıklamaz. Zira İbn Haldun’a göre ırk, 

coğrafi etkenlerle oluşmuş bir kavramdır. Nitekim Fındıkoğlu bu konuya temas etmiş, İbn 
Haldun’un ırkçılığı biyolojik olmaktan ziyade coğrafi olduğunu vurgulamıştır (Fındıkoğlu, 
1940: 51-56). Zira İbn Haldun, insanların yaşadıkları fiziki coğrafya şartları ile fiziki 
görünüşü arasında bir ilişki kurmuştur. Şöyle ki, birinci ve ikinci iklimlerde yaşayan 
insanların sıcaklığın tesiri ile renklerinin siyahlaştığını ifade etmiştir. Çünkü kökeni 
bakımında siyahi olan insanların, dördüncü veya yedinci iklimlerde ikamet etmeleri 
durumunda bunların neslinden gelenlerin zamanla beyazlaştıkları görülmüştür. Bu durumun 
tersi de aynı şekilde cereyan etmektedir. Örneğin, dördüncü veya diğer kuzey iklimlerinden 
olanların, güneyde sıcak iklimlerde yaşamları durumunda, bunlardan hâsıl olan nesillerin 
siyahlaştıkları görülür (İbn Haldun, 2013: 263). Öte yandan İbn Haldun, Arap, İsrail oğulları 
ve Farisiler gibi bazı milletlerin ırki oluşumlarında etnik köken bağları ve sahip oldukları 
kültürel değerlerin de etkili olabileceğini ifade etmiştir.  Özellikle Araplar ve bazı milletlerde 
görülen farklılıkların sebebi neseple birlikte bu milletlerin gelenek ve görenekleridir. Çünkü 
bir milletin kültürel değerleri ve yaşam tarzı, toplum yapısını şekillendirmektedir (İbn Haldun, 
2013: 264). Zira Araplarda bedevilik çok eskilere dayanan bir hayat tarzı olmuştur.  

İbn Haldun’a göre insan, âdetlerinin ürünüdür. Nitekim İbn Haldun, bu konuyu şöyle 
izah etmiştir: “İnsan adetlerinin (ülfet ettiği şeylerin çocuğu ve) ürünüdür. Tabiatının ve 
mizacının çocuğu ve mahsulü değildir. Bir kimse, huy, meleke ve adet vaziyetine gelecek 
derecede bir takım hallerle ünsiyet ederse, artık bu haller o kimsenin tabiatı ve cibilliyeti 
durumuna gelir.” (İbn Haldun, 2013: 330). İbn Haldun bu ifadesiyle insan yaşamında 
toplumsal ve kültürel yönün biyolojik yönünden daha belirleyici olduğunu gözlemleyip dile 
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getiren ilk düşünürlerden biri olarak görünmektedir (Şenel, 1982: 38). Ancak İbn Haldun’a 
milletlerin bedenen ve ruhen farklı olması, esas itibariyle ikamet ettikleri coğrafi çevre ile 
alakalı bir husustur. Örneğin, zenciler ve Slavlar yaşadıkları coğrafi bölgenin etkisi altında 
olması bu durumun en açık örneğidir. Nitekim İbn Haldun bu hususta şu ifadeleri 
kullanmaktadır; 

“Şu halde güneyin veya kuzeyin belli bir cihetinde ve bölgesinde ikamet eden halk 
hakkında: Bunlar tanınmış falan kişinin sülalesi olduklarından atalarında mevcut olan hususiyet, 
renk ve sima kendilerine intikal etmiştir, diye bir genelleme yapmak, varlıkların tabiatından ve 
coğrafi amillerden gafil olmanın yol açtığı hatadan başka bir şey değildir. Hiç şüphe yok ki, 
bahis konusu hususların ve vasıfların hepsi nesilden nesle geçerken değişir. Bu gibi şeylerin 
sürekli ve aralıksız devam etmesi zaruri de değildir" (İbn Haldun, 2013: 264).  

İbn Haldun, kendisinden önce yaşamış olan düşünürlerin fikirlerini ciddi bir eleştiri 
süzgecinden geçirdikten sonra, bu fikirleri kendi bilimsel anlayışı ile yorumlamıştır. Söz 
gelimi İbn Haldun, bazı milletlerin ten renklerinin farklı olması ile ilgili birtakım dini 
hurafelere temas etmektedir. İbn Haldun, bazı âlimlerin Sudanlıların (zencilerin) Hz. Nuh’un 
oğlu Ham’ın soyundan geldiklerine dair rivayetlerini kesin sözlerle reddetmektedir. Rivayete 
göre Hz. Nuh’un oğlu Ham’a beddua etmesi ile ten rengi siyahlaşmış ve onun soyundan 
gelenler de siyahi olmuştur. İbn Haldun’a göre böyle bir rivayetin hurafe olduğu açıktır, 
çünkü Tevrat’ta geçen hikâyede Hz. Nuh’un oğlu Ham’a beddua etmesi yer almasına rağmen, 
kıssada Ham’ın siyahlığı ilgili bir ibare yoktur. İbn Haldun’a göre güneyde yer alan birinci ve 
ikinci iklimlerin aşırı sıcak olmasında dolayı, buradaki halkın mizacı ve ten rengi değişmiştir. 
İbn Haldun bu iddiasını coğrafi determinist görüşleri ile desteklemektedir. Şöyle ki, ekvator 
bölgesinde güneş ışınları yılda iki defa dik açıyla düşmektedir. Bu durum, bu bölgede sıcak 
mevsimlerin uzun olmasına ve havanın her mevsim çok sıcak olmasından dolayı burada 
yaşayan insanların ten rengi siyahlaşmıştır. Öte yandan ensab (soy, nesep) âlimleri insanların 
renk ve simalarının farklı olmasını soy ve neseplere bağlamaktadırlar. Bu âlimler, kuzeyde 
yer alan beyaz insanların Hz. Nuh’un oğlu Yafes’ten, güneydeki zencilerin Ham’dan ve orta 
kısımda yer alan ve beşeri umran yönünden ileri durumda olan milletleri de Hz. Nuh’un oğlu 
Sam’ın zürriyetinden olduklarını iddia ettiler.  İbn Haldun, bu rivayetin saçma bir hikâyeden 
ibaret olduğuna ve uydurma bilgilerden oluştuğunu savunmaktadır. Çünkü İbn Haldun’a göre 
adı geçen nesep âlimlerin en büyük hatası, milletlerde görülen bedensel ve ruhsal farklılıkları 
nesebe bağlı bir durum gibi telakki etmelerinden kaynaklanmaktadır. İbn Haldun, bu kıssaya 
inananların, iklimin insan ve canlılardan üzerindeki etkisinden (coğrafi amillerden) bihaber 
olduklarını yazmıştır (İbn Haldun, 2013: 263 - 264). İbn Haldun’un bu iddiası onun hurafe, 
batıl inançlardan ve evhamlar (kuruntulardan) yerine olayları coğrafi şartlar ile izah etmiştir.  

İbn Haldun’dan sonra yaşayan ve çevresel determinizmin en önemli temsilcilerinden 
Ratzel, (1897) çevrenin ırkların oluşumunda etkili olduğunu ileri sürmüş, genetik oluşumları 
bir yana bırakmıştır. Determinizmin önemli taraftarlarından olan Demolins de çevresel 
etkenlerin ırk oluşumunda büyük oranda etkili olduğunu savunmuştur. Konu ile ilgili şu 
ifadeleri kullanmıştır: “Yeryüzünde bulunan nüfuslar sonsuz bir çeşitliliğe sahiptir. Bu 
çeşitliliği yaratan nedir? Verilen cevap genellikle ‘ırk’ olmaktadır. Ama ırk, ırkları yaratanın 
ne olduğu hala keşfedilemediğinden, hiç bir şeyi açıklayamaz. İnsanların farklılığının ve 
ırkların farklılığının birincil ve belirleyici nedeni insanların izledikleri yoldur. Bu yol hem 
ırkları hem de toplumsal türü yaratan yoldur (1903).” Demolins; Tatar, Moğol, Eskimo, 
Kızılderili, Hintli ve Zenci gibi ırkların; Sibirya tundrasında, Amerikan otlaklarında ve Afrika 
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ormanlarında izledikleri yollar sayesinde oluştuklarını iddia etmekteydi. Hatta Demolins, 
Alman, Fransız, İtalyan ve İspanyol gibi Avrupa milletlerinin, atalarının geçtikleri yolların bir 
ürünü olarak görmekteydi (Tümertekin ve Özgüç, 2014: 199-200). Bu bakımdan Demolins’e 
göre ırklar ve toplumlar geçtikleri yolların koşullarından etkilenmekte ve bu durum kalıtım 
üzerinde etkili olmaktadır. Demolins, İbn Haldun gibi kalıtım ve nesebin insan üzerindeki 
etkisini bir yana bırakarak, çevre koşulların etkisine odaklanmıştır. Fakat İbn Haldun, ırk 
oluşumunda iklimin etkisini öne çıkarırken, Demolins ırkların oluşumunda toplulukların göç 
yollarının etkili olduğunu savunmuştur. 

Günümüz coğrafyacılarından Doğanay ve Doğanay (2014: 23) da iklim koşulları ile 
insanın ten rengi ve toplumsal gelişmişlik seviyesi arasındaki ilişkiye dikkat çekerek “yaşama 
bölgelerinin iklim koşulları ile toplumun kültürel gelişmişlik düzeyi, ulaştığı teknolojik aşama 
ve hatta bireylerin renk, somatik (ırki) özellikleri ve uydukları davranış kalıpları arasında bazı 
paralellikler kurmak mümkün” ifadesini kullanmışlardır. Ayrıca Doğanay ve Doğanay; çöl, 
kurak ve step bölgelerinde yaşayan insanların genel itibariyle esmer, ekvatoral alanlarda 
yaşayanların siyah, soğuk bölgelerdeki insanların ise beyaz tenli, uzun boylu ve düz saçlı 
olmalarını iklimin insan üzerindeki etkisine örnek olarak göstermiştir. Bu bakımdan Doğanay 
ve Doğanay, İbn Haldun’un iklim koşulları ile ırki özellikleri arasında kurduğu ilişkiye benzer 
görüşler ortaya koymuştur.  

Netice itibariyle İbn Haldun’a göre, ırklarda görülen değişimin sebebi soy ve nesepler 
değildir. Nitekim İbn Haldun, böyle bir iddiada bulunmak ancak coğrafi çevrenin etkisinden 
haberi olmayanlara mahsus olduğunu belirtir (İbn Haldun, 2013: 264). Hâlbuki milletlerin 
fiziki görünüşleri itibariyle farklı olmalarında soy ve nesebin etkisi, birçok faktörden sadece 
birisidir. Zira İbn Haldun’un insana bakışı genetik değil, coğrafidir. Çünkü insanın fiziksel ve 
ahlaki özellikleri esas itibariyle nesebe göre değil, yaşadığı coğrafyaya bağlı olarak 
şekillendiğine inanmaktadır. Ayrıca İbn Haldun, determinist coğrafyacılardan asırlar önce 
çevre koşullarıyla ırk arasındaki ilişkiye dikkat çekmesi, meseleyi önemli yapan başka bir 
husustur. 

SONUÇ  
Coğrafya bilim tarihinde çevre ve insan arasındaki karşılıklı etkileşimi açıklamak adına 

bazı görüşler ileri sürülmüştür. Bunlardan biri olan coğrafi determinizm, çevrenin insanın 
fiziksel ve zihinsel yapısı üzerinde etkili olduğunu ve davranışlarını yönlendirdiğini 
savunmuştur. Coğrafi determinizm, modern coğrafyanın kuruluş aşamasında büyük oranda 
etkili olmuş, geçmişi eskilere dayanan bir anlayıştır. Nitekim çalışmamıza konu olan Ortaçağ 
coğrafyacısı İbn Haldun’un Mukaddime isimli meşhur eserinin metodolojik olarak coğrafi bir 
analizi yapılmış, eserde modern coğrafyada coğrafi determinizm olarak isimlendirilen 
determinist görüşler tahkik edilmiştir. İbn Haldun, iklim ve gıda olmak üzere başlıca iki 
alanda determinist yaklaşımlar ortaya koymuş, bunları örnekleri ile açıklamıştır. İbn 
Haldun’un coğrafi çevrenin insanın karakter ve davranışları üzerindeki etkisini savunması 
bakımından, coğrafyanın insanın kaderini belirlediğini öne sürmüştür. Ayrıca İbn Haldun’un 
söz konusu görüşlerinin önemli olmasının sebebi, bir Müslüman coğrafyacısı olarak 
düşünürün bunu modern coğrafyadan beş asır önce ortaya koymuş olmasıdır. Zira çevre ve 
insan ilişkileri bağlamında modern coğrafyacılar, İbn Haldun’un determinist görüşlerine 
benzer fikirler ortaya atmışlardır. İbn Haldun, bu görüşlere saha gözlemleriyle varmış olması, 
bu fikirleri önemli kılan bir başka bir unsur olmuştur. Öte yandan İbn Haldun’un söz konusu 
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görüşlerinden dolayı kaderci olmakla eleştirilmiştir. Çünkü bazı araştırmacılar İbn Haldun’un 
determinist görüşlerinin peşin hükümlü ve kaderci bir anlayışa sahip olduğunu; insanın 
kendisini sınırlandıran mutlak yasalara karşı aciz bırakan görüşlerini tenkit etmişlerdir. 
Halbuki İbn Haldun, determinist görüşlerini neden-sonuç ilişkisi içerinde izah etmiş, coğrafi 
amillere dikkat çekmiştir. Bununla birlikte İbn Haldun, umran, şehir, kasaba, devlet, mesken, 
tarım gibi beşeri faaliyetlere değinmesi ve bunların insan ürünü olduğunu vurgulaması, tabiat 
karşısında insana verdiği önemi göstermektedir.  
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